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บทที ่2  สนุทรยีภาพตามแนวคดิปรชัญา 

ตะวนัตก – ตะวนัออก                     
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          สุนทรียภาพ  เป็นเร่ืองราวของความงามท่ีแนบเน่ืองอยูก่บัค  าวา่สุนทรีศาสตร์   แต่เพื่อใหเ้น้ือหามีความ
ยดืหยุน่มากข้ึนในการเรียบเรียง จึงใชศ้พัทด์งักล่าวในการส่ือความหมาย สุนทรียภาพเป็นเร่ืองท่ีปรากฏอยูใ่น
แนวคิดและวถีิชีวติวฒันธรรมของมนุษยทุ์กส่วนของโลก ในเอกสารน้ีตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่ทฤษฎีความงาม ศิลปะ
วทิยาการแขนงน้ีมีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมของชาวตะวนัตกและตะวนัออก โดยจะเนน้ใหเ้ห็นในสายอารยธรรมท่ี
ส าคญัท่ีเป็นภาพโดยกวา้งๆ ของแนวคิดและปรัชญาสายนั้นๆ  
 

   สุนทรียภาพตามแนวคดิปรัชญาตะวนัตก  
 ตามแนวความคิดของนกัปรัชญาตะวนัตก  เร่ืองราวของสุนทรียศาสตร์  จะเป็นไปตามแกน

ของความคิดทางปรัชญาของแต่ละสมยั  เช่น ในสมยักรีกโบราณ แก่นความคิดทางปรัชญาจะอยูท่ี่

อภิปรัชญาซ่ึงถกกนัเร่ืองสภาวะท่ีแทจ้ริงของโลกและชีวติ สุนทรียศาสตร์ก็จะพดูถึงปัญหาสุนทรียภาพ

ท่ีมีอยูใ่นเร่ืองโลกและชีวติตามนั้น หรือต่อมาในสมยักลางปรัชญาศาสนาของศาสนาคริสตมี์อิทธิพลต่อปัญหา

ทางสุนทรียภาพก็จะพดูถึงทิพยภาพของพระเจา้ เป็นตน้ 

 ประวติัและพฒันาการของสุนทรียศาสตร์ แบ่งเป็นยคุ ๆ ดงัน้ี ( Harell, J.2005;1-30) 

ยุคกรีกโบราณ  สุนทรียศาสตร์เป็นการผสมระหวา่งอภิปรัชญากบัปรัชญาศิลปะ โดยเฉพาะ  

ตามทฤษฎีทางอภิปรัชญาของไพทากอรัส ท่ีมีความเช่ือวา่เน้ือแทข้องโลกและจกัรวาลมีความเป็นระเบียบ ลงตวั

เป็นระบบจ านวน ศิลปะต่าง ๆ ก็มีความเป็นระเบียบลงตวัเช่นเดียวกนั  

เอมเปโดเคลส  (Empedocles Ancient Greek: Ἐμπεδοκλῆσ; Empedoklēs ca. 490–430 BC) ได้

แสดงปรัชญาพหุนิยมของธาตุต่าง ๆ  โดยถือวา่  สรรพส่ิงมารวมกนัดว้ยความรัก  ธาตุต่าง ๆ  เป็นตน้ก าเนิดของ

สรรพส่ิงท่ีก าลงัเป็นอยู ่ หรือไดเ้ป็นมาแลว้  หรือวา่จะเป็นอยูต่่อไป  ส่ิงท่ีรับรู้ไดก้็คือ  วตัถุท่ีเกิดจากการประสม

1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
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รวมกนัของธาตุทั้งหลาย  ดว้ยอ านาจของความรัก  หรือท่ีแตกแยกออกไปก็ดว้ยอ านาจความขดัแยง้(พว่ง  มีนอก : 

2536 ;19-24) 

ไพธาคอรัส  (Pythagoras= Pythagóras c. 570–c. 495 BC) ถือวา่  จกัรวาลไดผ้ลิตเสียงเพลงท่ีไพเราะ  

และรวมตวักนัได ้ท่ีส าคญัของความงามคือระเบียบสัดส่วนและความจ ากดัท่ีศาสตร์ทั้งหลาย 

เฮราคลตุิส  (Heraclitus Ἡράκλειτοσ ὁ Ἐφζςιοσ — Hērákleitos ho Ephésios; c. 535–c. 475 

BCE))  เป็นเจา้ของทฤษฎีวา่  ปฐมธาตุของสรรพส่ิงคือไฟ  และแนวคิดเก่ียวกบัสุนทรียภาพวา่  จุดรวมในปรัชญา

วา่โดยความเปล่ียนแปลง  และภาวะความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะต่างๆ  ของไฟมากกวา่ส่ิงท่ีถูกสัมพนัธ์  ความ

งามเป็นความประสานกลมกลืนกนัของโลกน้ี  ซ่ึงไปประกอบดว้ยการยดึเกาะกนัอยา่งเหนียวแน่น  ท่ีมีอุปมา

เหมือนกบัการเกาะยดึกนัของคนัศรกบัสายศร 

กลุ่มโซฟิสต์   (Sophist)  เช่น  โปรตะโกรัส ( Protagoras Greek: Πρωταγόρασ) (ca. 490 BC – 420 

BC)  มีทรรศนะวา่  เหตุผลเป็นธาตุสากล  ผสัสะเป็นธาตุเฉพาะในตวัมนุษย ์ เหตุผลติดต่อได ้ ผสัสะไม่ไดเ้ป็น

ความรู้สึกทางอารมณ์ของใคร  ก็เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัของบุคคลนั้น  ท่านไดป้ฏิเสธความแตกต่างท่ีวา่  มนุษยเ์ป็น

เคร่ืองวดัทุกส่ิง  ซ่ึงมนุษยใ์นท่ีน้ี  หมายเอาเฉพาะมนุษย ์ ท่ีเป็นปัจเจกบุคคลเท่านั้น  การเป็นเคร่ืองวดัหมายถึง  

การเป็นมาตรฐานของความจริงในทุกส่ิง  โดยแต่ละคน  ซ่ึงจะเป็นมาตรฐานวดัสิงท่ีเป็นจริงต่อตวัของเขาเอง  ส่ิง

ท่ีผูรั้บรู้วา่เป็นจริง  ก็เป็นจริงส าหรับคนอ่ืน 

ยุคกรีกรุ่งเรือง  สุนทรียศาสตร์ เป็นการผสมผสานระหวา่ง จริยศาสตร์กบัปรัชญาศิลปะมีนกัปรัชญาท่ีท่ี

ส าคญัเช่น โสกราตีส ( Socrates Sōkrátēs; c. 469 BC–399 BC] pronounced /ˈsɒkrətiːz/ in English) ไดมี้

ทรรศนะกบัเร่ืองน้ี  ในงานเขียนของเพลโต  โดยเฉพาะเร่ือง Symposium มีสาระส าคญั วา่  ความงามนั้นเป็นผล

มาจากความรัก  ความรัก  คือความหิวกระหายของวญิญาณมนุษย ์ ท่ีจะเขา้ถึงความงามอนัเป็นทิพย ์ ผูท่ี้ตกอยูใ่น

ความรักนั้น ไม่ไดแ้สวงหาความงามอยา่งเดียว แต่จะสร้างสรรคค์วามงดงาม  ดว้ยความงามนั้น  สามารถรักษาไว้

ไดด้ว้ยความรัก อนักอปรดว้ย การมีปัญญา คุณธรรม  ความบริสุทธ์ิ ยติุธรรมและความเช่ือมัน่ ในส่ิงท่ีดีงามของ

ตน  ถือวา่เป็นความงามแห่งจิตวญิญาณ  ท่ีจะเขา้ถึงความเป็นอมตะของความรัก  คือ  การมีปัญญาท่ีแทจ้ริง 

เพลโต (English pronunciation: /ˈpleɪtoʊ/; Greek: Πλάτων, Plátōn, "broad"; 428/427 BC – 

348/347 BC), เป็นผูจุ้ดประกายปัญหา  ท่ีตอ้งโตเ้ถียงกนั ไดแ้ก่ ความงามคืออะไร  ค่าของความงามนั้นเป็นจริงมี

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
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อยูโ่ดยตวัของมนัเองหรือไม่  หรือวา่ค่าของความงาม   เป็นส่ิงท่ีเราใชก้บัส่ิงท่ีเราชอบ  ความงามกบัส่ิงท่ีงาม  มี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

  เพลโต เช่ือวา่ความเป็นจริง( reality)มีอยูใ่นโลกของแบบ( archetypes or forms) ท่ีอยูเ่หนือไปจาก

ประสาทสัมผสัของมนุษย ์ซ่ึงเป็นตน้แบบต่างๆ ของสรรพส่ิงซ่ึงมีอยูใ่นโลกแห่งประสบการณ์ของมนุษย ์วตัถุ

ส่ิงของเป็นเพียงตวัอยา่ง  นกัปรัชญาท่านน้ีพยายามใหเ้หตุผลส าหรับวตัถุตามประสบการณ์(ในโลกมนุษย)์กบั

ความเป็นจริง(โลกของแบบ)ท่ีมนัเลียนแบบมา บรรดาศิลปินทั้งหลายลอกแบบวตัถุตามประสบการณ์อีกทอด

หน่ึง หรือใชม้นัในฐานะเป็นตน้แบบอนัหน่ึงส าหรับงานของพวกเขา ดว้ยเหตุน้ี ผลงานของบรรดาศิลปิน

ทั้งหลายจึงเป็นการเลียนแบบของการเลียนแบบอีกทอดหน่ึง เช่น  

 

โลกของแบบ(form/idea) - "บา้น" (บา้นท่ีมีอยูใ่นแบบหรือสมอง/ความคิดของมนุษย)์  

โลกของประสบการณ์ - "บา้น" (บา้นท่ีเราอยูอ่าศยั สัมผสัไดด้ว้ยผสัสะ 5 เลียนมาจากโลกของแบบ)  

โลกของศิลปะ - "บา้น" (ภาพวาดบา้นท่ีเลียนแบบโลกของประสบการณ์)  

 

ความคิดของ เพลโต  น้ีปรากฏเด่นชดัในหนงัสือเร่ือง The Republic แนวคิดน้ีไปไกลมากถึงขนาดใหข้บั

ไล่หรือเนรเทศศิลปินออกไปจากอุตมรัฐ ซ่ึงเป็นสังคมในอุดมคติของเขา ทั้งน้ีเพราะเขาคิดวา่ ผลงานของศิลปิน

เหล่านั้นกระตุน้และสนบัสนุนความไร้ศีลธรรม และผลงานประพนัธ์ทางดา้นดนตรีบางอยา่ง เป็นมูลเหตุใหเ้กิด

ความข้ีเกียจ หรือดว้ยการเสพงานศิลปะ ผูค้นอาจถูกยยุงใหเ้กิดการกระท าเลยเถิดเกินกวา่จะยอมรับไดไ้ปและ

ดงันั้นเขาจึงเห็นวา่ศิลปะตอ้งเป็นส่ิงท่ีกล่อมเกลาและสร้างเสริมใหม้นุษยมี์จริยธรรมเท่านั้น 

โดยสรุปแลว้  แนวคิดดา้นสุนทรียภาพในสมยักรีกนั้น มีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัแนวคิดทางอภิปรัชญา 

และจริยศาสตร์ แต่กรีกยดึมัน่ในเหตุผล และความสมบูรณ์ของมนุษย ์นัน่ก็คือชาวกรีกเร่ิมใหค้วามส าคญัแก่

สุนทรียภาพในวถีิชีวติของมนุษย ์มากกวา่เป็นเร่ืองของจินตนาการเก่ียวกบัเทพเจา้ดา้นเดียว 

ยุคกลาง   สุนทรียศาสตร์  เป็นการผสมผสานระหวา่งเทววทิยา กบัศิลปะ  ความสุนทรียภาพ คือทิพยภาพ

ของพระเป็นเจา้ และศิลปะมีหนา้ท่ีรับใชศ้าสนา ในยคุกลางขอยกตวัอยา่งประกอบดงัน้ี 
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เซนต์ โทมัส ออกสัติน  (St. Augustine 354-430)นกัปรัชญาและบาทหลวงในศาสนาคริสต ์กล่าววา่ ความ

งามเป็นส่ิงท่ีพระเจา้สร้างข้ึน อยูน่อกเหนือเหตุผล พระองคเ์ป็นผูส้ร้างโลกข้ึนจากความวา่งเปล่าดว้ยเจตจ านง

(will) ของพระองค ์และพระเจา้ก็สร้างมนุษยข้ึ์นจากจินตภาพ( image)ของพระองค ์โดยใหม้นุษยน์ั้นมีเสรีภาพใน

การเลือก ( free will ) พระเจา้คือความงาม พระเจา้เป็นองคแ์ห่งความงามท่ีท าใหเ้กิดความงามและสรรพส่ิงท่ีงาม 

แต่ดว้ยเหตุท่ีพระเจา้นั้นเป็นอุตตรภาวะ(transcendent) ประสาทสัมผสัและเหตุผลไม่สามารถเขา้ถึงความงามได ้

ในการจะเขา้ถึงความงามนั้นเราจะตอ้งใชว้ถีิทางภายใน ( inward path) คือการรู้ไดส้ัมผสัไดด้ว้ยใจ ( sensed 

through the mind) ซ่ึงเป็นประสบการณ์ภายใน() ท่ีเรียกวา่แสงแห่งปัญญา( the intelligible light)ในลกัษณะ

เดียวกนักบัท่ีเราใชเ้ขา้ถึงพระเจา้ (ลกัษณวตั ปาละรัตน์: 2551;43-44) 

   เซนต์ โธมัส อะไควเนส (St. Thomas Acquinas 1224-1274)า ส่ิงใดจะงามหรือไม่ตอ้งพิจารณาท่ีผลของ

มนัส่ิงใดก็ตามถา้มีผลก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน (Pleasure) ส่ิงนั้นคือความงาม ดนตรี ช่ือวา่ เป็นความงาม เพราะ

เสียงมนัไพเราะก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินทางโสตประสาท วรรณคดี งามเพราะใหค้วามเพลิดเพลินดา้นอารมณ์ 

ภาพเขียน ภาพแกะสลกังาม เพราะใหค้วามเพลิดเพลินตา การเขา้ถึงความงามตอ้งเขา้ถึงดว้ยสติปัญญา เพราะ

ความงามเป็นความรู้ดา้นในตอ้งรู้ดว้ยใจเท่านั้น ความเพลิดเพลินจะเกิดหลงัจากรู้แลว้เท่านั้น  

 ส่ิงใดท่ีเรากล่าววา่งาม จะตอ้งมีคุณสมบติั 3 อยา่งคือ  

1. มีบูรณภาพ ความสมบูรณ์ไม่ขาดและไม่เกิน 
2. ไดส้ัดส่วน คือประกอบกนัพอเหมาะเจาะไม่ขาดและไม่เกินและจะตอ้งสมส่วน 
3. แจ่มใส คือชดัเจนไม่คลุมเครือ น่าเกลียด 
ดนตรีจะไพเราะก็ตอ้งประกอบดว้ยสมบติัทั้ง 3 อยา่งน้ี เราวา่ผูห้ญิงนั้นงามก็เพราะรูปร่าง  

ของเขามีสมบติัอยา่งครบถว้น ถา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงขาดไปความงามก็บกพร่อง เช่น รูปร่างไม่ไดส้ัดส่วน หรือ

บกพร่องท่ีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง ความงามก็ไม่มี (สนิท ศรีส าแดง:2528;143-4) 

 ยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยา   สุนทรียศาสตร์เป็นการผสมผสานระหวา่งปรัชญาศิลปะกบัวทิยาศาสตร์      นกั

ปรัชญาสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึนความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดพ้ฒันาและแตกออกไปเป็นเร่ืองหน่ึง

ต่างหากจากปรัชญา ทฤษฎีกลศาสตร์ไดรั้บการน าเขา้มาศึกษาในทางศิลปะ 

เป็นการน าเอา กรีกโรมนัมาปรับปรุงดดัแปลงใหม่ สมยัฟ้ืนฟู แปลวา่ การเกิดใหม่ของศิลปะเดิม นกั

วจิารณ์บางท่านถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ศิลปะสมยัใหม่   ในทางศิลปกรรมเป็นการรวมเอากรีก โรมนัมาฟ้ืนฟูใหม่ท่ี
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โดเด่นมีการออกแบบใหส้มดุลจากแกนกลาง คือ มีโดมอยูต่รงกลางแลว้มีโดมยอ่ยๆ อยูทิ่ศต่างๆ ในทางทศันศิลป์

ไดรั้บการฟ้ืนฟูใหมี้ลกัษณะของตนเองและเจริญกา้วหนา้มากท่ีสุด 

 ยุคใหม่หรือยุคสว่างระยะแรก  สุนทรียศาสตร์เป็นการผสมผสานระหวา่งญาณวทิยากบัปรัชญาศิลปะ 

โบมการ์เตน (Alexander Gottlieb Baumgarten :1714–1762)ไดบ้ญัญติัศพัท ์“aesthetics”  เพื่อท่ีจะอธิบายความรู้ท่ี

ไดจ้ากการรับรู้ดว้ยสัญชาน ( perceptual) ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นความรู้สึก มีลกัษณะแตกต่างจากความรู้ท่ีเกิดจาก

มโนทศัน์  (conceptual)  

 ยุคปัจจุบันหรือยุคสว่างระยะหลงั   ศิลปะต่าง ๆ เขา้สู่ยคุแบบแผน ( classic)  สุนทรียศาสตร์ไดรั้บ

การศึกษาอยา่งจริงจงั นกัปรัชญาไดศึ้กษาสุนทรียศาสตร์ในลกัษณะท่ีเป็นศาสตร์เฉพาะทางท่ีมีปัญหาตอ้งคน้ควา้

แตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ แต่ก็จะเก่ียวพนัธ์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ในลกัษณะบูรณาการเชิงปรัชญา  เช่น นกัปรัชญาท่ีมี

ความคิดทางอภิปรัชญาอยา่งไรสุนทรียศาสตร์ก็จะคลอ้ยตามนั้น 

   คา้น ( Immenual Kant 1724-1804) เป็นนกัปรัชญาชาวเยอรมนัในดา้นสุนทรียศาสตร์ เขากล่าวไวโ้ดย

สรุปวา่ความงามคือความพอใจท่ีข้ึนอยูก่บัอิทธิพล ความรู้สึกของบุคคลไม่ข้ึนอยูก่บัวตัถุ ไม่วา่วตัถุท่ีออกมาใน

รูปของศิลปต่าง ๆ จะมีอยูห่รือไม่ก็ตาม ความงามก็ยงัมีอยู ่ความงามถูกก าหนดไวแ้ลว้โดยสมบูรณ์จากรูปแบบ 

(Form) ลว้น ๆ 

 ตามทศันะน้ี ความงามเป็นเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึกวา่งามเป็นจิตวสิัยรูปแบบของความงามมีอยู่

โดยเฉพาะจะมีศิลป หรือผลิตผลดา้นศิลปออกมาหรือไม่ก็ตาม ความงามก็มีอยู ่พดูง่าย ๆ ก็คืออารมณ์ก่อใหเ้กิด

ความงาม อารมณ์ก่อใหเ้กิดศิลป ไม่ใช่มีศิลปอยูก่่อนแลว้ จึงก่อใหเ้กิดอารมณ์เก่ียวกบัความงามแต่ความงามไม่

จ  าเป็นปรับรูปออกมาเป็นศิลปทุกอยา่งไป ในขณะเดียวกนั ความงามท่ีออกมาในรูปของวตัถุแลว้วตัถุนั้นก็ตอ้ง

ยอมรับวา่งามเพราะความงามจากรูปแบบไดก้ลายสภาพมาเป็นวตัถุ คา้นจึงไม่ปฏิเสธความงามท่ีเป็นวตัถุวสิัย 

 นอกจากน้ี คา้นยงัไดก้ล่าวไวอี้กตอนหน่ึงวา่ “กวนิีพนธ์” (Poetry) เป็นรูปแบบชั้นสูงสุดเป็นศิลปะท่ีจะ

ช่วยใหเ้ขา้ใจความงาม เพราะกวนิีพนธ์สามารถบรรยายความรู้สึก ( Idea) ออกมาไดอ้ยา่งมีชีวติจิตใจ ( Portray)”  

ขอ้น้ีพอมองเห็นไดช้ดัวา่ศิลปะทั้งหลายจะเป็นสถาปัตยกรรม ( Architecture) เก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร สถานท่ี 

ปราสาท โบสถ ์วหิาร ประติมากรรม  ( Sculpture) เก่ียวกบัการป้ัน การหล่อ การแกะสลกั จิตกรรม ( Painting ) 

เก่ียวกบัการวาด การเขียนภาพ การระบายสี ดุริยางคศิ์ลป ( Music) เก่ียวกบัดนตรี การขบัร้อง และวรรณคดี 

(Literature) เก่ียวกบัการแต่ง การประพนัธ์ บทกวนิีพนธ์ ถือวา่เป็นศิลปชั้นสูงกวา่ศิลปอ่ืน ๆ เพราะสามารถ



  419 317  สุนทรียศาสตร์  หน้า 6 
 

ถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษยอ์อกมาไดเ้ป็นค าพดูอยา่งชดัเจนท่ีสุด ศิลปแขนงอ่ืนยงัตอ้งการแปลความหมาย

บางอยา่งยงัคลุมเครือตอ้งอาศยัการวนิิจฉยักวนิีพนธ์ใหป้ระโยชน์ และความสุขในทางประสาทสัมผสั เป็นความ

งามชั้นยอด ความงามท่ีเกิดจากบทกวนิีพนธ์หรือความงามท่ีเกิดจากศิลปทุกชนิดจะตอ้งไม่เก่ียวกบั ลาภ ผล 

เกียรติ ช่ือเสียง เป็นความงามเพื่อความงาม (Beauty for beauty’s sake) คา้นเรยกความงามชนิดน้ีวา่ “Disinterested 

pleasure “แปลวา่” ความพอใจท่ีไม่ตอ้งสนใจ” ความงามท่ีแทจ้ริง ก็คือความพอใจโดยไม่ตอ้งสนใจ 

สุนทรียศาสตร์สมยัใหม่ 

 สุนทรียศาสตร์สมยัใหม่คลา้ยกบัจริยศาสตร์จะตอ้งมีการส ารวจ ขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งเด่นชดั 

ตอ้งใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์เขา้ช่วย ไม่ใช่เป็นการวพิากษอ์ยา่งผวิเผนิหรือผนวกไวก้บัศาสตร์อ่ืน ๆ บาง

ประเภท ไม่วา่จะเป็นประวติัแห่งศิลปหรืออ่ืน ๆ จุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์สมยัใหม่ เหมือนกบัจุดมุ่งหมายจ

ริยศาสตร์สมยัใหม่ตอ้งเป็นศาสตร์ท่ีมีเหตุผลเด่นชดัไม่มีขอ้เคลือบแคลงสงสัย (Positive science) ขอ้เทจ็จริงท่ี

เป็นเบ้ืองตน้และตรงไปตรงมาท่ีสุดท่ีควรท ามี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การวนิิจฉยั ส่ิงท่ีน่าพอใจกบัส่ิงท่ีไม่น่าพอใจ 

ศิลปะกบัผลิตผลทางศิลปะทั้ง 2 อยา่งน้ี ไดแ้ยกไวอ้ยา่งเด่นชดั  

สุนทรียศาสตร์สมยักลางและสมยัใหม่ ไดว้วิฒันาการมาโดยล าดบั ความสนใจทางปรัชญาเก่ียวกบัศิลปะ

กบัผลิตผลทางศิลปะน้ีมากข้ึน ในอนัท่ีจะวางรากฐานแนวความคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อเสริมสร้างศิลปะ และ

เพื่อวางรากฐานของสมมติฐาน (Hypothesis) เก่ียวกบัความส าคญัของความงามในจกัรวาลสุนทรียศาสตร์ไดถู้ก

น ามาวเิคราะห์ในเชิงจิตวทิยาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความพอใจและความซาบซ้ึงในดา้นความงาม การส ารวจ

ทางจิตวทิยา เก่ียวกบัความงาม ความจริง 

ศตวรรษที ่18 (ค.ศ. 1820-1903)  ศิลปะคือการแสดงออกของพลงัส่วนเกินมิได ้มีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์อะไรมากไปกวา่น้ีอีกท่านหน่ึงคือ ศิลปะคือ Empathy ไดแ้ก่ การถ่ายทอดความรู้สึกจากจิตลง

ในวตัถุแลว้รับเอาสภาพท่ีเรารู้สึกต่อวตัถุนั้นมาสร้างอารมณ์ใหเ้กิดข้ึนในรูปของศิลป Leo Tolsloy ถือวา่ ศิลปะ

คือคล่ืนแห่งความรู้สึกท่ีบุคคลคนหน่ึงถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน ซ่ึงมีประสบการณ์และมีอารมณ์เช่นเดียวกนั โดย

ใชเ้ส้น สี เสียง การเคล่ือนไหว หรือค าพดู ศิลปะช่วยใหม้นุษยมี์เอกภาพ มีความรัก มีภารดรภาพ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์

มีทรรศนะวา่ ศิลปะเกิดจากการเล่น แต่เป็นการเล่นของผูใ้หญ่จึงออกมาในรูปของความฝันซ่ึงตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ

ของจิตใตส้ านึก เม่ือถูกน ามาผนวกกบัจิตส านึกจึงออกมาในรูปของสุนทรียศาสตร์ เป็นเคร่ืองผอ่นคลายความ

กดดนัทางอารมณ์อนัเกิดจากความตอ้งการเร่ืองเพศ  
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 ตามทศันะสมยัใหม่ถือวา่ พื้นฐานของการลอกเลียนแบบดา้นความงามของโลก คือ กิจกรรมดา้น

สร้างสรรคท่ี์สามารถน ามาใชไ้ดใ้นภาคปฏิบติั และมีจุดมุ่งหมายไม่เพอ้ฝันในดา้นกิจกรรม สารัตถะ (Essence) 

ทางสังคมและพลงัสร้างสรรคข์องมนุษยมุ์่งไปในการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ และสังคม จะตอ้งไดรั้บการพฒันา

ใหก้ลมกลืนกนัอยา่งเขา้ใจ และมีอิสระ 

 ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏในฐานะเป็นรูปภายนอกของความเขา้ใจดา้นสุนทรียศาสตร์เก่ียวกบัโลกในแต่ละหน่วย

ของสังคมและในชีวติของบุคคลแต่ละคน ในดา้นกิจกรรมดา้นการผลิตและสังคม การปกครอง ในทศันะคติต่อ

ธรรมชาติ ในทางวฒันธรรมและชีวติประจ าวนั  

 ทศันะใหม่น้ี สุนทรียศาสตร์ท่ีแทจ้ริง จะตอ้งรับใชม้วลชนก่อใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ดา้นการผลิต เช่นวรรณคดี จะตอ้งเก้ือกลูต่อชีวติชนส่วนใหญ่ท่ีเรียกวา่รับใชป้ระชาชน ซ่ึงเบ่ียงเบนออกไปจาก

ทศันะคติเดิมท่ีวา่ ศิลปทุกอยา่งจะตอ้งไม่มีจุดหมายปลายทางอยูท่ี่ อตัถประโยชน์ (Useful things) 

 

   สุนทรียภาพตามแนวคดิปรัชญาตะวนัออก 
 

         แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความงามในตะวนัออก  ท่ีไดรั้บการศึกษาและเป็นท่ีคุน้เคยของ
วงการ  ศึกษา  มีแหล่งส าคญัคือแนวความคิดของปรัชญาอินเดีย จีนและอาหรับ แต่ในเอกสารน้ีจะเนน้

เฉพาะแนวคิดทฤษฎีของปรัชญาอินเดีย เพราะถือวา่เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมประเพณี
ไทยมาตั้งแต่สมยัโบราณ ดงันั้น จึงขอกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองสุนทรียภาพ ความงามในปรัชญาของพราหมณ์และ
พุทธศาสนา   
 แนวคิดตะวนัออกมองวา่ ปรัชญาศาสนา สุนทรียศาสตร์ และศิลปะ ไม่มีส่วนใดแยกออกจากกนัได ้หรือ

ทั้งหมดท่ีกล่าวรวมเป็นส่ิงเดียวกนัในโลกทางวฒันธรรมของวญิญาณ ( Spiritual culture) ทั้งน้ีเพราะทั้ง ปรัชญา 

ศาสนา สุนทรียภาพและศิลปะนอกจากวา่จะเป็นส่ิงท่ีโปรดปรานทางใจในทางโลกิยะแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีหล่อเล้ียง

ทางจิตวญิญาณ (Spiritual needed)ในโลกุตตรธรรมอีกดว้ย หากจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงหวัใจของสุนทรียภาพใน

วฒันธรรมตะวนัออกไม่วา่จะเป็น พุทธ พราหมณ์ ก็ตอ้งเขา้ใจในปรัชญา ศาสนาและศิลปะ รวมกนัเป็นจกัรวาล

เดียวกนั  

 

 

 

2 
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              2.1    สุนทรียศาสตร์ตามแนวคดิปรัชญาของพราหมณ์ 

 สุนทรียศาสตร์ตามแนวคิดของพราหมณ์คือ    การรวมจิตใจและและวญิญาณท่ามกลางสภาวะของจิต

วญิญาณผอ่งใส จะท าใหต้นเองรู้ความเป็นตวัของตวัเอง( Self perceives) สัมผสักบัคุณค่าทางธรรมชาติ รวมทั้ง

คุณค่าของความงามหรือดีงามจากความช านาญดา้นฝีมือจากการสร้างผลงานศิลปะก่อเกิดสภาวะจิตสุนทรียะกบั

อารมณ์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สุนทรียารมณ์ ( Aesthetic emotion) ในลกัษณะของความซาบซ้ึง อนัเป็นสุนทริ

ยะลกัษณะอนัหน่ึง ซ่ึงปรากฏ ในญาณสมาธิ จึงเรียกลกัษณะท่ีมาของมนัวา่ สุนทรียญาณ ( Aesthetic 

contemplation)  

สุนทรียญาณ จึงมีความแตกต่างทั้งแหล่งท่ีมาและรากฐานของแนวคิดท่ีมีต่อชีวติและโลกของลกัษณะ

ของก่ึงศาสนา ก่ึงปรัชญา โดยมองตรงส่ิงท่ีกระทบภายใน  จากจิตสัมผสัเป็นหลกั ในกรณีดงักล่าวน้ี ทางตะวนัตก

เจือปน( Impure Aesthetic) หรือ แบบออ้ม( Indirect Aesthetic)ในแนวความคิดน้ี ถา้ไม่น าเขา้สู่ความซาบซ้ึงใน

อยา่งใดอยา่งหน่ึงในคุณงามความดีอนัประเสริฐ( Goodness)ก็จะน าไปสู่ความซาบซ้ึงในสัจธรรมสูงสุด( Absolute 

Truth) หรือทั้งสองอยา่งก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ สุนทริยทศัน์( Aesthetic conception) แนวความคิดของ

ตะวนัตก รากฐานและท่ีมาคือ คุณค่าจากความงามทางดา้นศิลปะท่ีสัมผสัและการรับรู้ไดด้ว้ยความรู้สึก ดว้ยการ

กระทบจากภายนอก  คือการเห็นหรือการไดย้นิ หรือ เรียกรวมกนัวา่สุนทริยศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure aesthetics) ดงัท่ี

เรียกวา่ สุนทริยศาสตร์แบบตรง(Direct aesthetics)  

    ปกติประเพณีของตะวนัออกจะยดึถือสุนทรียภาพดา้นอารมณ์ความรู้สึก อนัเกิดจากสุนทริยะ  เชิง 

จินตนาการ  เช่น บทกว ีจะส่ือสาระทางความคิด  ต่อบรรดาการสร้างสรรคง์านศิลปะประเพณี ศิลปะดนตรี 

ศิลปะการแสดง และตลอดจนทศันศิลป์ ต่างก็มีสาระทางอุดมคติดว้ยความงามเป็นมุมมองเดียวกนั  

  นกัวจิารณ์ศิลปะท่ีแทจ้ริง  จะเป็นผูถ่้ายทอดคุณค่าผลงานศิลปินนั้น จะตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานวจิารณ์    

ข้ึนดว้ยการหาคุณค่านั้น   มาสู่ความเขา้ใจของผูรั้บรู้ทางสังคมไดทุ้กแง่ทุกมุม ดงันั้น ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน

ศิลปะเปรียบเสมือนการสร้าง สัญลกัษณ์ภายนอกจะตอ้งมาควบคู่กบันกัวจิารณ์ ซ่ึงเป็นผูค้น้หาคุณค่าภายใน ซ่ึง

ไมใช่แค่ลกัษณะการวจิารณ์  ลกัษณะการติ การชม ทางศิลปะของนกัติชมศิลปะ ซ่ึงเป็นการสรรเสริญเยนิยอหรือ

ต าหนิติเตียนศิลปะ  มิใช่เพียงแค่การวจิารณ์ศิลปะท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป แต่เป็นศิลปะของการวจิารณ์ผลงานศิลปะ

แต่ละช้ินข้ึนมาใหม ่เผยเน้ือหาภายในออกมาจึงสรุปวา่ สุนทรียญาณนั้นใหคุ้ณค่าสุนทรียารมณ์แก่มนุษย ์ทั้งเป็นผู ้

รับรู้ภายนอกคู่กบัผูแ้สดงออกภายในต่างก็มีความสุขใจ และวญิญาณดว้ยความซาบซ่านปีตียนิดี 
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ความคดิเร่ือง “รส” ในสุนทรียศาสตร์ของอนิเดีย (สุเชาวน์ พลอยชุม) 

ความคิดเร่ืองรสในทางสุนทรียศาสตร์ของพราหมณ์ปรากฏอยูใ่นเร่ืองนาฎยศาสตร์ของภารตะ คมัภีร์เล่ม

น้ีไดร้จนาข้ึนในราวกนัศตวรรษท่ี 4-5 เป็นคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ของอินเดียท่ีเก่าแก่ท่ีสุด โดยภารตะ 

ความคิดเร่ือง รสเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากผสานกนัของบทละครกบัการแสดงของนกัแสดง 

 ค าวา่ รส หมายถึง น ้าหวานของพืชต่าง ๆ   และหมายถึงรสอร่อยของประสบการณ์  ในทางสุนทรียศาสตร์

นั้น ใชอ้ธิบายความหมายของความชอบใจท่ีมนุษยรู้์สึกไดใ้นการดูศิลปวตัถุ ความชอบใจทางสุนทรียะนั้นมี

ลกัษณะเป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหลหรือเป็นสาระ (essence) ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนประกอบหลาย ๆ อยา่ง 

 รสนั้นคือ ลกัษณะอนัเขม้ขน้ท่ีสุดของความรู้สึกอนัแทจ้ริง  บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนแก่ผูดู้ขณะก าลงัดูละครและ

รส มิใช่ส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีผูดู้ไดป้ระสบกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงใดๆ แต่วา่เป็นส่ิงท่ีเกิดจาความประทบัใจใน

อารมณ์เลียนแบบหรือความรู้สึกเอาอยา่ง ความรู้สึกท่ีผูดู้ไดเ้ห็นในการแสดงของผูแ้สดงรส เกิดข้ึนเม่ือสถายภิาวะ

ในปัจเจกบุคคลถูกปลุกใหต่ื้นตวัดว้ยการรับรู้ต่อวภิาวะ อนุภาวะ ภาวะ วยภิชาวภิาวะ และสาตวกิภาวะ  

 วภิาวะ ไดแ้ก่ส่ิงเร้าทั้งหลาย  เช่น เร่ืองราว การแสดง ผูแ้สดงท่ีสามารถท าใหส้ถายนิหรืออารมณ์

ความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในของผูดู้ต่ืนเตน้ข้ึนมาได ้วภิาวะมี 2 อยา่งคือ อาลมัพนวภิาวะ คือส่ิงเร้าขั้นมูลฐานท่ี

สามารถเร้าความรู้สึกได ้และ อุททีปนวภิาวะ คือส่ิงเร้าท่ีช่วยส่งเสริมหรือส่ิงแวดลอ้มของส่ิงเร้าประเภทแรก 

 อนุภาวะ คือ การตั้งใจแปรอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาของนกัแสดง การแปรอารมณ์ดงักล่าวน้ี

ประกอบดว้ยกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของนกัแสดงซ่ึงมุ่งท่ีจะก่อใหเ้กิดเป็นส่ิงเร้าขั้นมูลฐานหรือวภิาวะ ภาวะ คือ

อารมณ์ขั้นมูลฐานท่ีเกิดข้ึนในตวันกัแสดงโดยวธีิเลียนแบบ (ความรู้สึกตามเน้ือเร่ือง) แลว้ก็ส่งต่อไปยงัผูดู้ โดยวธีิ

ท่ีชวนใหเ้กิดความรู้สึกท่ีตรงกนั อารมณ์ขั้นมูลฐานเหล่าน้ีมี   9   ชนิดดว้ยกนัคือ  

 1)  อารมณ์ทางกาม เรียกวา่  สฤงคาระ  

2)  อารมณ์ขนั  เรียกวา่  หาสยะ  

3)  อารมณ์สงสาร เรียกวา่  กรุณา  

4)  อารมณ์โหดร้าย เรียกวา่  เราทระ  

5)  อารมณ์กลา้หาญ เรียกวา่  วรีะ  
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6)  อารมณ์หวาดกลวั เรียกวา่  ภยานกะ  

7)  อารมณ์เกลียด เรียกวา่  พีภตัสะ  

8)  อารมณ์ประหลาดใจ เรียกวา่  อทัภุตะ  

9)  อารมณ์สงบ  เรียกวา่  ศานตะ  

 วยภิชาวภิาวะ  คือ อารมณ์สะเทือนใจชัว่วบูซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาท่ีไดส้ัมผสักบัอารมณ์ขั้นมูลฐาน

ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ อารมณ์ท่ีเรียกวา่  วยภิชาวภิาวะน้ี   เป็นความรู้สึกสะเทือนใจชนิดท่ีช่วยส่งเสริม ซ่ึงแลว้แต่

อารมณ์ขั้นมูลฐานชนิดใดจะก่อใหเ้กิดข้ึน แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้ก็จะช่วยเสริมอารมณ์ขั้นมูลฐานอนันั้นใหรุ้นแรง

ยิง่ข้ึน เพราะเหตุนั้น ถา้อารมณ์ขั้นมูลฐานเป็นอารมณ์รัก ความสุขจากการไดอ้ยูร่่วมกนั กบัความทุกขจ์ากการตอ้ง

พรากจากกนั จะเป็นอารมณ์สะเทือนใจแบบช่วยเสริมท่ีจะมีตามมาหรือมีคู่กนัดว้ย 

 สาตวกิภาวะ  เป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาโดยไม่ไดต้ั้งใจ เช่น อาการเขินอาย อาการเหง่ือ

แตก  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการไดป้ระสบความรู้สึกสะเทือนใจ 

 ผลของการท่ีองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีท างานร่วมกนัก็คือวา่ สถายภิาวะ หรือความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน

ของผูดู้ไดถู้กกระตุน้แลว้ก็กลายมาเป็นรสาถายนิหรือความรู้สึกท่ีแฝงอยูน้ี่ตอ้งมีพื้นฐานเชิงสัญชาตญาณอยูใ่นตวั

ผูดู้อยา่งแน่นอน แต่ท่ีกลายมาเป็นอารมณ์ท่ีละเอียดอ่อนสลบัซบัซอ้นก็เพราะผา่นความเป็นอยูท่ี่เจริญกา้วหนา้มา

เป็นศตวรรษ ๆ แลว้นัน่เอง ตวัสถายนิเองนั้นเป็นแต่เพียงส่ิงท่ีจะกลายเป็นรสไดเ้ท่านั้น สถายนิน้ีจะกลายเป็นรสก็

ต่อเม่ือถูกปลุกใหต่ื้นตวัข้ึนมาสู่ภาวะท่ีสามารถจะรู้รสหรือรู้สึกอะไรต่ออะไรได ้อนัเป็นผลจากส่ิงเร้าหรือการ

กระตุน้ท่ีสลบัซบัซอ้น 

 รส อนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากองคป์ระกอบ

เหล่านั้น เช่นเดียวกนักบัเคร่ืองด่ืมยอ่มมีรสแตกต่างไปจากส่วนผสมแต่ละอยา่งของมนัเอง ฉะนั้น ใน

สุนทรียศาสตร์ของอินเดียจึงไดย้  ้าไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ยวา่ อารมณ์สะเทือนใจนั้นจะถ่ายทอดไดดี้ท่ีสุดก็โดยการ

อาศยัส่ือทางสุนทรียะเท่านั้น เพราะภาษาพดูธรรมดานั้นไม่แจ่มแจง้เพียงพอส าหรับใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์นัน้ี 
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   2.2    สุนทรียศาสตร์ตามแนวพทุธปรัชญา 

 พระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามไว ้ 2 ดา้น คือ 1. ความงามทางธรรมและ 2. ความงามทางโลก 

1.  ความงามทางธรรม   คือ ความงาม ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัของความจริง และกล่าวถึงในดา้น “คุณค่า” 

ของธรรมมากวา่ท่ีจะมุ่งไปถึงลกัษณะทางอารมณ์หรือความรู้สึก   พระพุทธศาสนาถือวา่ธรรม มีความงาม ใน

กระบวนการทุกขั้นตอนของธรรม ซ่ึงคือความงามของหลกัการของธรรม ความงามของวธีิการปฏิบติั และความ

งามท่ีเกิดจากผลของการปฏิบติัธรรมแต่บางคร้ังอาจจะกล่าวถึง คุณภาพของธรรมท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของ

คนซ่ึงถือความประพฤติเป็นความงามทางธรรมประการหน่ึง ถา้มีความประพฤติดี ไม่มีธรรมอนัเลว และอาจ

กล่าวถึงความงามของธรรมในภาพรวมท่ีไม่มีแยกประเด็นโดยเนน้คุณค่าธรรมท่ีส าคญัต่อชีวติ คือ การอนุเคราะห์ 

ความมีประโยชน์ ความเก้ือกลู และความสุข  ในประเด็นของความงามธรรมน้ี                 พุทธศาสนาถือวา่ ธรรม  

(ความจริง) เป็นหน่ึง 

ความงามของธรรม คือ คุณค่าในดา้นต่างๆและในระดบัต่างๆท่ีธรรมมีใหแ้ก่ชีวติ มีผลท าใหเ้กิดกิเลส

และความทุกขน์อ้ยลงจนถึงการหมดกิเลสและหมดทุกข ์และสามารถสรุปไดว้า่ ความจริงเป็นท่ีมาของความงาม

และความดี ความงามเป็นลกัษณะของความดี ความดีเป็นเป้าหมายของความจริง ความงามทางธรรมเป็น ปรนยั

หรือปรวสิัย ( objective) ซ่ึง ความงามชนิดน้ีเกิดข้ึนจากคุณชาติหรือคุณสมบติัของบุคคลหรือวตัถุเอง ดงันั้น ทุก

คนจึงมองเห็นความงามเหมือนกนัหมด 

2. ความงามทางโลก  คือ ความงามท่ีเกิดจากกิเลสของมนุษยท่ี์มีต่อวตัถุ ซ่ึงแต่ละคนรู้สึกแตกต่างกนัไป

ไม่ตรงกนั  ทางพุทธศาสนาถือวา่เป็นความไม่จริงและไม่มีประโยชน์  ความงามทางโลกแบ่งออกเป็น                    

2 ประเภท  คือ ความงามของคนและความงามของธรรมชาติ 

ในความงามของคนน้ัน   คนมีความงามอยู ่  2 ประการ คือ ความงามทางกาย และงามกิริยา ท่าทาง ความ

งามในร่างกายเช่น เป็นผูท่ี้มี ผมงาม เน้ืองาม ผวิงาม กระดูกงาม และวยังาม ส่วนความในกิริยาท่าทาง ไดแ้ก่ 

ความงามภายในท่ีแสดงออกทางความรู้สึกและกิริยาอาการต่างๆ ของมนุษ ย ์เช่น การท่ีสมณะ หรือผูห้ญิงวิง่ไม่

งาม เดินธรรมดาจึงงาม 

  ในด้านความงามของธรรมชาติน้ัน  ไม่วา่จะเป็นสัตวท์ั้งหลาย ซ่ึงพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงความงามของ

ร่างกายและกิริยาท่าทางเช่นเดียวกบัคน ทางดา้นความงามของธรรมชาติไร้ชีวตินั้น พุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงทั้ง

ความงามท่ีมีรูปร่างและทรวดทรง และความงามเชิงคุณค่า 
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ดังน้ัน ความงามทางโลก  คือความงามเป็นผลท่ีเกิดจากการปรุงแต่งจิตใจ ไม่ใช่ความงามท่ีเกิดจากตวั

วตัถุเอง แต่วตัถุมีคุณสมบติับางอยา่งท่ีท าใหค้นเกิดกิเลส จึงเป็น อตันยั หรืออตัวสิัย( subjective) คือ เป็นส่ิงท่ีจิต

คิดข้ึนมาไดเ้องไม่มีความเป็นจริงในตวัเองและในทางพระพุทธศาสนาถือวา่ไม่มีประโยชน์  

มีขอ้วจิารณ์ท่ีพึงพิจารณาวา่ความงามท่ีพดูถึงในสุนทรียศาสตร์นั้น นกัปรัชญาบางท่านเห็นวา่ ไม่จ  ากดัวา่

จะเป็นความงามตามธรรมชาติหรือเป็นความงามในศิลปะก็เป็นประเด็นท่ีจะตอ้งพดูถึง  ขอใหส่ิ้งนั้นเป็นวตัถุท่ีท า

ใหเ้กิดความสุนทรียะ  แต่นกัปรัชญาบางท่านก็เห็นวา่ความงามท่ีพดูถึงในสุนทรียศาสตร์เป็นความงามในศิลปะ

เท่านั้น เพราะความงามท่ีเกิดจากธรรมชาตินั้น ไม่ใช่การสร้างสรรคข์องมนุษยใ์นเร่ืองน้ี  ดร.บุณย ์ นิลเกตุ กล่าว

ไวน่้าสนใจวา่ 

 “ การพดูถึงส่ิงท่ีงดงามในโลกนั้น เราหมายถึงส่ิงท่ีเน่ืองมาจากศิลปะโดยตรง  เช่นเดียวกบัการพดูถึงโลก

แห่งความจริงนั้น เรามกัจะหมายถึงความจริงตามท่ีวทิยาศาสตร์พดูถึงนัน่เอง.........ยิง่กวา่น้ีเราจะเห็นวา่ความงาม

ทางศิลปะนั้น มิไดมี้อยูน่อกเหนือไปจากความงามตามธรรมชาติอะไรเลย แมว้า่ศิลปะจะเป็นงานท่ีมีตวัตน  และ

แมว้า่จะมิใช่ส่ิงท่ีบอกใหเ้ราทราบถึงธรรมชาติอนัแทจ้ริงก็ตาม  แต่มนัก็เป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งพิจารณากนัอยา่ง

ละเอียด ขณะเดียวกนัวญิญาณแห่งการสร้างสรรคศิ์ลปะดงักล่าว ยอ่มเป็นท่ียอมรับวา่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัยิง่

ยิง่ในวงการศิลปะเช่นกนั ”  ( บุณย ์ นิลเกตุ. 2523:4 -5) 

 ส่วนความงามในมิติทางโลก ไดแ้ก่ความงามท่ีชาวโลกพดูถึงหรือเขา้ใจกนัทัว่ไป จากพุทธพจน์และ

อรรถาธิบายต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ พระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงความงามในทางโลก ทั้ง

ความงามของคนและความงามของธรรมชาติ ไวไ้ม่นอ้ยเช่นกนั อนัเป็นการยนืยนัวา่ พระพุทธศาสนามิได้

มองขา้มความงามทางโลก และยอมรับความงามทางโลกดว้ย  เช่น 

- กล่าวถึงความงามของคน และ ความงามของผวิพรรณ (สุวณฺณตา) 
- ความงามของทรวดทรง (สุสณฺฐาน ) 
- ความงามของรูปร่าง (สุรูปตา) (ข.ุข.ุ 25/9/12)  
- กล่าวถึงความงามของสตรี (อภิรูปา,อภิรูปตา,รูปโสภา) (ธ.อ. 2/109,111,117)  

กล่าวถึงความงามของสตรี 5 อยา่ง (ปญฺจกลฺยาณี )  (ธมฺมปท.อ. 1/401) 

 ตามนยัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ พระพุทธศาสนาถือวา่  ความงามของวตัถุ หรือความงามในมิติทางโลก 

เป็นอตัวสิัย และ เป็นส่ิงท่ีเป็นไปตามการก าหนดของคนดงัท่ีพระพุทธศาสนาเรียกวา่ โลกบญัญติั เท่านั้น 

นอกจากน้ี ยงัอาจกล่าวไดว้า่ ความมากนอ้ยของความงาม ทางโลก หรือ ความงามของวตัถุ ข้ึนอยูก่บัความมาก
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นอ้ย หรือความหนาแน่นความเบาบาง ของกิเลสในจิตใจของคนนั้นๆดว้ย หากไม่มีกิเลสเลย ก็ไม่มีความรู้สึก 

เร่ืองความงามทางโลก หรือความงามทางวตัถุเลย 

สรุป 

 พุทธศาสนา กล่าวคือ ความงาม 2 ดา้น คือ ความงามทางโลก หมายถึงลกัษณะความเป็นจริง ซ่ึงเป็นผลมา

จากคุณภาพและคุณสมบติัของธรรมท่ีปรากฏต่อมนุษยผ์ูท่ี้มีญาณหรือแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยผ์ูท้รง

ศีลธรรม ท าใหค้นทัว่ไปไดม้องเห็นวา่เป็นผูท่ี้งามโดยไม่จ  ากดัอายแุละเพศวยัอยา่งชดัเจน ความงามทางธรรม 

วตัถุวสิัย ทั้งน้ี เน่ืองจาก คุณภาพและคุณสมบติัเชิงวตัถุวสิัยของธรรม ท าใหทุ้กคนท่ีไดรู้้และไดส้ัมผสัมีความรู้สึก

ตรงกนัและเหมือนกนั 

ความงามทางโลก หมายถึง ความงามท่ีเกิดจากกิเลสคือ ความยนิดีพอใจมนุษยใ์นจิตใจมนุษยก์บัคุณภาพ 

หรือคุณสมบติัของวตัถุ แต่ละคนจึงมีความรู้สึกเก่ียวกบัความงามแตกต่างไปตามกิเลสท่ีตนมี ดงันั้น ความงาม

ทางโลกจึงเป็นความงามทาง จิตวสิัย หรือไม่จริง จึงไม่มีประโยชน์ในทางพุทธ ซ่ึงพุทธศาสนาถือวา่ความจริง

เท่านั้นท่ีมีประโยชน์ 

สุนทรียศาสตร์แนวพุทธ เป็นลกัษณะสุนทรียศาสตร์แบบเจือปนท่ีมิไดไ้ดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อน ามาสู่

ประสบการณ์ทางความสุนทรียะ จากคุณค่าในมิติทางโลกและถา้มีก็เป็นสุนทรียะท่ีน าไปสู่คุณค่าทางจริยธรรม 

หรือสัจธรรมของชีวติ  ตามมิติและมุมมองในความเป็นศาสนาแนวคิดประสบการณ์ทางสุนทรียภาพทางโลกท่ี

เกิดข้ึนในพุทธศาสนา สร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะข้ึนเพื่อสักการบูชาดว้ยความหลากหลายของรูปแบบตามพลงั

ของความศรัทธา ทั้งน้ีเป็นรูปแบบศิลปะกลัน่กรองจากจินตนาการในโลกของอุดมคติและการน าศิลปะท่ีเกิดจาก

จินตนาการทางอุดมคติลงสู่โลกของความเป็นจริงของชีวติ  
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