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ความน า 

 

 

 ตรงน้ีจะไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารตดัสิน 

ทางสุนทรียภาพหรือเกณฑก์ารตดัสินความงาม ซ่ึงมีแนวคิดทฤษฎีใหพ้ิจารณาท่ีหลากหลาย ซ่ึง

จะประมวลมาใหเ้ห็นภาพกวา้งๆ โดยเร่ิมจากค านิยามง่ายๆ ดงัน้ี 

 “สุนทรีภาพ” (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซ้ึงในคุณค่าของส่ิงท่ีงาม ไพเราะ หรือร่ืนรมย ์ไม่วา่

จะเป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ (พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ : 2530 ; 6) ซ่ึงความรู้สึกซาบซ้ึงในคุณค่าดงักล่าวน้ี

ยอ่มจะเจริญเติบโตไดโ้ดยประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัยเกิดข้ึนเป็นรสนิยม 

taste) ข้ึนตามตวับุคคล “สุทรียภาพ” เป็นความรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิ ท่ีเกิดข้ึนในหว้งเวลาหน่ึง ลกัษณะของอารมณ์ 

หรือความรู้สึกนั้นคือ พอใจ ( interested)  ไม่พอใจ ( disinterested)  เพลิดเพลินใจ ( pleasure)  ทุกขใ์จ 

(unpleasure)   กินใจ (empathy) อารมณ์ หรือ ความรู้สึกดงักล่าวน้ีจะพาใหเ้กิดอาการลืมตวั ( attention span) 

และเผลอใจ (psychical distance) อารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ีเกิดจากการสัมผสักบัอารมณ์( objects)หรือวตัถุใด

วตัถุหน่ึงท่ีมีลกัษณะสวย(beautiful) ติดตาติดใจ(picturesque)และเลอเลิศ(sublime)    

การตัดสินทางสุนทรียภาพ   หมายถึงการคิดหรือช้ีใหเ้ห็นวา่วตัถุใดวตัถุหน่ึงมีลกัษณะสวย ติดตาติด

ใจและเลอเลิศ หรือหมายถึง การท่ีเราใชจิ้ตแสดงปฏิกิริยาต่อสภาพการณ์ในส่ิงแวดลอ้ม หรือการท่ีจิต

ประเมินค่าวตัถุท่ีมีคุณค่า ท่ีเร้าใหเ้กิดความรู้สึกภายในจิตใจ แมว้า่ความงามจะข้ึนอยูก่บัจิต แต่ก็ไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบัการเลือกตามใจชอบ หากแต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัคุณค่าท่ีมีอยูใ่นวตัถุนั้น ๆ ดว้ย   

ณ 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวเกณฑก์ารตดัสินความงาม เป็นหลกัในการพิจารณาตดัสินวา่ความงามปรากฏอยู่
ท่ีไหน แนวคิดเหล่าน้ีสามารถอธิบายต าแหน่งของความงามได ้ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาสุนทรียศาสตร์ท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

 

เกณฑ์การตัดสินสุนทรียภาพ (ความงาม) 
 ทฤษฎกีลุ่มแรก ท่ีอธิบายวา่การตดัสินทางสุนทรียภาพเกิดข้ึนไดป้ระกอบดว้ย 3 ทฤษฎี ดงัน้ี
(พจนานุกรมศพัทป์รัชญา:2540;3) 

1) ทฤษฎีอารมณ์นิยม (emotionalism) อธิบายวา่ ขอ้ตดัสินเชิงสุนทรียภาพ  มาจากท่ีเก็บกดไวใ้นจิต 
ใตส้ านึก  เช่นความตอ้งการทางเพศ การด้ินรนเพื่อความอยูร่อด การด้ินรนเพื่อความเป็นใหญ่ 

2) ทฤษฎีเหตุผลนิยม (rationalism) อธิบายวา่ ขอ้ตดัสินเชิงสุนทรียภาพ  มาจากการเห็นความ 
กลมกลืนไม่รู้สึกขดัแยง้ในใจ 

3) ทฤษฎีสร้างสรรค ์(creativism) ขอ้ตดัสินเชิงสุนทรียภาพมาจากความสามารถสรรคข์องมนุษย ์
  เช่น นกัอตัถิภาวนิยม ( existentialist) อธิบายวา่ขอ้ตดัสินดงักล่าวเกิดจากความสามารถชนะสภาวะเดิมของ
ตน 
 กลุ่มอารมณ์นิยม   ถือวา่อารมณ์และความรู้สึกของตนเป็นท่ีเกิดความสุนทรียภาพ โดยไม่ตอ้งการ

เหตุผลใดๆ มารองรับ ส่วนกลุ่มเหตุผลนิยม มีแนวความคิดท่ีอยูบ่นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล การจะ

ตดัสินส่ิงใดวา่มีสุนทรียภาพหรือไม่นั้น จะตอ้งมีเหตุผลรองรับ อธิบายไดด้ว้ยหลกัการ ส่วนกลุ่มสร้างสรรค์

ถือวา่สุนทรียภาพเกิดจากการสรรสร้างของมนุษย ์งานศิลปะใดท่ีมีแนวคิดใหม่ถือวา่มีสุนทรียภาพในตวัของ

มนัเอง 

 ทฤษฎกีลุ่มที ่2  ท่ีใชพ้ิจารณาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินสุนทรียภาพคือเกณฑก์ารรับรู้ความงามของ

มนุษย ์โดยศึกษาถึงจุดก าเนิดความงาม ความไพเราะ ซาบซ้ึงในงานศิลปะและความงามทั้งหลายท่ีเรียกวา่ 

ต าแหน่งความงาม (locus of beauty) ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด 4 ทฤษฎีดงัน้ี(สุเชาวน์ พลอยชุม;2545;19-28) 

             1)  ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ (Beauty  as  the  Quality  of  an  Object)  ทฤษฎีน้ียดึถือโดย

กลุ่มสัจนิยมท่ีวา่  ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ มนุษยรั์บรู้ค่าความงามไดเ้พราะในส่ิงต่าง ๆ มีความงาม 

อยูใ่นตวัเองเน่ืองจากความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ  ความงามจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นเน้ือวตัถุ  และเป็นส่ิงท่ีมี

ติดมากบัวตัถุนั้นตั้งแต่แรกเร่ิม เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่ มีหลกัเกณฑท่ี์ตายตวัท่ีจะใชต้ดัสินสุนทรียภาพได ้เรียก

เกณฑต์ดัสินน้ีวา่ “ปรนยันิยม ” (Objectivism) เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่ มีเกณฑม์าตรฐานตายตวัแน่นอนในทาง

ศิลปะ ซ่ึงสามารถน าไปตดัสินผลงานไดใ้นทุกสมยั เกณฑม์าตรฐานน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงและไม่ข้ึนอยูก่บั



สนุทรีศาสตร์    419 317 

 

ความรู้สึกใครหรือศิลปินคนไหน และยงัมีวามเช่ืออีกวา่ สุนทรียธาตุมีอยูจ่ริง แมว้า่เราจะเขา้ถึงมนัไม่ไดก้็

ตาม แต่มนัก็มีอยูจ่ริง กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัวตัถุไม่เนน้บุคคลผูช้มความงาม 

 นกัปรัชญาท่ีส าคญัของกลุ่มน้ี เช่น ซี.เอม็.โจด   จอห์น  แลร์ด  คา้นต์   กลุ่มท่ีถือวา่ความงามเป็นวตัถุ

วสิัยไดใ้หเ้หตุผลบางประการเป็นการสนบัสนุนทรรศนะของพวกตนดงัน้ี 

1.1)    ความงามของวตัถุเกิดจากสีและทรวดทรงของวตัถุเอง 
1.2)    ความงามนั้นเป็นส่ิงท่ีเราไม่อาจอธิบายไดโ้ดยไม่ตอ้งมีวตัถุหรือตวักลาง  
1.3)    เรารู้เร่ืองความงามไดโ้ดยอาศยัเพทนาการทางสุนทรียะ  เช่นเดียวกนักบัเรารู้ขอ้เทจ็จริงไดโ้ดย  

อาศยัความประจกัษท์างประสาทสัมผสั 

  2)  ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลิน  (Beauty  as  the  Feeling  of  Pleasure) ทศันะน้ีตรงกนัขา้ม

กบักลุ่มท่ีถือวา่ความงามคือคุณลกัษณะของวตัถุ เน่ืองจากเช่ือถือวา่ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลินใจ ท่ี

คนเราสามารถรับรู้ค่าความงามไดเ้พราะจิตของเราคิดและรู้สึกไปเอง เพราะมนุษย ์เป็นผูก้  าหนดทุกส่ิงทุก

อยา่งเป็นคุณสมบติัของ จิต  แมก้ระทัง่คุณค่าความงาม โดยเห็นวา่ความงาม เป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

ภายในจิตใจของแต่ละคน  ความรู้สึกวา่งามข้ึนอยูก่บั อารมณ์ ในขณะนั้น และเพราะเหตุนั้นจึงถือวา่  บุคคล

เหล่านั้นท่ีเป็นแหล่งของคุณค่าทางสุนทรียะหรือแหล่งของความงาม  ทรรศนะน้ีบางทีก็เรียกกนัวา่ Interest  

of  Value (คุณค่าอยูท่ี่ความสนใจ) และสามารถจดัเป็นพวกอตันยันิยม( subjectivist) เพราะตามทฤษฎีน้ีถือวา่  

คุณค่ากบัความสนใจของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุนั้นเป็นอนัเดียวกนั  โดยไม่ค  านึงวา่  วตัถุนั้นมีคุณสมบติัอยา่งไร 

แนวคิดตามทฤษฎีน้ีถือวา่ การทีเราจะมองเห็นคุณค่าของความงามในส่ิงใด จิตจะเป็นตวัก าหนดความงาม   

เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่ ความรู้ ความจริงและความดีงามทั้งหลายลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจริงในตวัเอง หากแต่เป็น

เพียงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเท่านั้น ดงันั้น กฎเกณฑใ์นทางความรู้ ความจริงและความดีงามน้ีจึงไม่มีอยูจ่ริง 

มนุษยเ์ท่านั้นท่ีมีอยูจ่ริงและจะเป็นตวัตดัสิน พร้อมทั้งเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ข้ึนมา มนุษยแ์ต่ละคน

ต่างมีมาตรวดัความจริงต่างกนัออกไปโดยไม่ข้ึนอยูก่บัใครหรือส่ิงใด  นกัปรัชญาในกลุ่มน้ีคือ กลุ่มโซฟิสต ์(  

Sophist ) เพลโต ฮูม (David   Hume : 1711 - 1776)  ฮอบส์ ( Hobbes ) และออร์เตกา ( Ortega )  ยอร์จ  สัน

ตายนะ  และ  อาร์.บี.เปอร์รี   ตอลสตอย ( Leo Tolstoi : 1828-1910) โกรเช่ (Benettio  Groce : 1866 : 1952)  

ริชาร์ดส์ (Ivor  Armstrong  Richards : 1893-1979) 

กลุ่มความงาม   คือความรู้สึกเพลิดเพลินถือวา่ความงาม ไม่มีมาตรฐาน ท่ีก าหนดได ้แต่เกิดจาก

ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ท่ีมีความแตกต่างกนั จากสภาพต่าง ๆ เช่น   
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 - ความรู้พื้นฐานการรับรู้ความงามแต่ละบุคคล 

- ความเช่ือกบัความรู้สึกของแต่ละกลุ่มคน 

- พื้นฐานการศึกษา/วยั/ประสบการณ์  

- สภาพแวดลอ้มในขณะนั้นทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน  - ฯลฯ  

3)   ความงามเป็นภาวะสัมพทัธ์  (Beauty  as  Relation)  หลกัเกณฑใ์นการตดัสินสุนทรียภาพนั้น 
เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้ม เรียกเกณฑต์ดัสินน้ีวา่ สัมพทัธนิยม ( relativism ) กลุ่มน้ีเห็นวา่การรับรู้
ค่าความงามนั้นมิใช่อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่เป็นสภาวะท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งมนุษยก์บัวตัถุ การรับรู้ค่าความ
งามเกิดข้ึนไดเ้พราะเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมระหวา่งวตัถุกบัจิต และการรับรู้ท่ีสมบูรณ์ ตอ้งประกอบ ไปดว้ย
วตัถุท่ีมีความงาม ความเด่นชดั และผูรั้บรู้ตอ้งมีอารมณ์และความรู้สึกท่ีดี พร้อมท่ีจะรับรสคุณค่าแห่งความ
งามดว้ย ทศันะน้ีถือวา่ความงามมิใช่เป็นอตันยั ( subjective)โดยส่วนเดียว  และก็มิใช่เป็นปรนยั 
(objective)อยา่งส้ินเชิงดว้ย  แต่เป็นภาวะสัมพทัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวตัถุ (subject and  object)  

 เป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือวา่   กฎเกณฑต์ดัสินทางสุนทรียภาพนั้นข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม วฒันธรรมของ

แต่ละทอ้งถ่ิน หรือข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนดิน ฟ้า อากาศของแต่ละพื้นท่ี ทศันะน้ียอมรับวา่  

ทั้งตวับุคคล(ผูดู้ศิลปะ)และวตัถุ(ศิลปะ)  ต่างก็มีความส าคญัดว้ยกนัทั้งสองอยา่ง  ในการตีคุณค่าทางสุนทรียะ  

ในการตีคุณค่าดงักล่าว ตวับุคคลกบัวตัถุต่างท าหนา้ท่ีคนละอยา่งกนั  คือตวับุคคลท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้วาม

สนใจ  ส่วนตวัวตัถุกรรมท าหนา้ท่ีเป็นผูถู้กสนใจ  เกณฑต์ดัสินทางสุนทรียศาสตร์จึงเปล่ียนแปลงไปตาม

สังคมบา้ง ตามสภาพของภูมิอากาศ ภูมิประเทศนั้น ๆ บา้ง แลว้แต่สภาวะแวดลอ้มจะพาไป นัน่เอง นกั

สุนทรียศาสตร์ในกลุ่มน้ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ซานตายานา ( Santayana 1863-1952 ) และแซมมวล อาเล็กซนัเดอร์ ( 

Samuel Alexander 1859-1938) เป็นตน้  

              4 )   ความงามเป็นอุบติัการณ์ใหม่ (Beauty  as  Emergent)   ทฤษฎีน้ีองคป์ระกอบหรือเง่ือนไขต่างๆ  

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการประมวลหาคุณค่าทางสุนทรียะ โดยมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. จะตอ้งมีตวัประกอบหรือวตัถุ ( fact  of  object)  ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะตวั  อนัเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสีย

มิไดใ้นการหาคุณค่าทางสุนทรียะ 

 2.  จะตอ้งมีตวับุคคล(ผูดู้ศิลปะ)ท่ีมีความรู้ความสามารถพอท่ีจะตีคุณค่าหรือสนใจวตัถุ(ศิลปะ)นั้น  

 3.  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งวตัถุกบับุคล    

 4. จะตอ้งมีหลกัเกณฑบ์างอยา่งส าหรับใหบุ้คคลใชเ้ป็นมาตรฐานในการตีคุณค่าทางสุนทรียะของ

วตัถุ 
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 5. ถา้ปรากฏวา่วตัถุท่ีตอ้งการหาคุณค่านั้นเขา้หลกัเกณฑอ์นัเป็นมาตรฐานท่ียอมรับกนัทัว่ไปแลว้  

เราก็ตดัสินไดว้า่วตัถุนั้นมีคุณค่าทางสุนทรียะ  หรือมีความงาม 

 จากค าอธิบายกระบวนการหาคุณค่าดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี  เราก็พอสรุปสาระส าคญัไดว้า่  

 1.  คุณค่าทางสุนทรียะหรือความงามนั้น  เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการหาคุณค่า  มิใช่เป็นส่ิงท่ีมีอยู่

ก่อนท่ีจะมีกระบวนการดงักล่าว 

 2.  คุณค่าทางสุนทรียะมิใช่ส่ิงเดียวกนักบัส่ิงท่ีเรารับรู้ซ่ึงมีอยูใ่นขณะนั้น  เพราะวตัถุนั้นมนัก็อยูต่าม

ธรรมชาติของมนั 

 3.  วตัถุยอ่มแตกต่างจากคุณค่าฉนัใด  การตดัสินทางกายภาพหรือทางขอ้เทจ็จริงก็ยอ่มจะแตกต่าง

จากการตดัสินทางคุณค่าฉนันั้น 

 4.  คุณค่าทางสุนทรียะหรือความงาม  มิใช่เป็นจิตวสิัยหรือวตัถุวสิัยแต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยส้ินเชิง  

แต่วา่เป็นทั้งสองอยา่ง 

 จะเห็นไดว้า่  เกณฑห์ลกัท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานการพิจารณาความงาม หรืออารมณ์ความรู้สึกของมนุษยท่ี์

ส าคญัคือการใชต้วัเราเองในการมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ และอีกเกณฑห์น่ึงก็คือการใหส้ังคมหรือคนหมู่มาก

เป็นคนตดัสินซ่ึงจากทฤษฎี 3 กลุ่มแรกและ 4 กลุ่มหลงัท่ีกล่าวมานั้น ก็สามารรถสรุปลงไดเ้ป็น 2 ทฤษฎีคือ   

เกณฑก์ารตดัสินเชิงปรนยั (objective judgement)และเกณฑก์ารตดัสินเชิงอตันยั (subjective judgement) 

     เกณฑก์ารตดัสินเชิงปรนยั ทรรศนะน้ีจะอยูต่รงขา้มกบัอตันยันิยม กล่าวคือส่ิงนั้นๆ มีค่าในตนเอง 

มีอยูจ่ริงในตวัเอง ไม่ข้ึนอยูท่ี่วา่ใครจะมาตีค่าใหง้ามหรือไม่อยา่งไร กลุ่มท่ีสามารถจดัเขา้ในเกณฑน้ี์ก็คือ

ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ 

              เกณฑก์ารตดัสินเชิงอตันยั ( subjective judgement) ทศันะน้ีถือวา่สุนทรียภาพหรือความงามเป็น

อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลกลุ่มท่ีสามารถจดัเขา้ในเกณฑน้ี์ก็คือ  กลุ่มอารมณ์นิยม กลุ่มความงามคือ

ความรู้สึกเพลิดเพลิน  

 ส่วนกลุ่มกลุ่มเหตุผลนิยม กลุ่มสร้างสรรค ์กลุ่มความงามเป็นภาวะสัมพทัธ์และ ความงามเป็น

อุบติัการณ์ใหม่เป็นทฤษฎีกลางท่ีใชแ้นวคิดท่ีเป็นทั้งปรนยัและอตันยัมาผสมผสานกนั เพื่อใหเ้กิดเกณฑก์าร

ตดัสินทางสุนทรียภาพท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับกนัไดม้ากท่ีสุด จึงน่าจะอนุโลมเขา้กบัเกณฑท่ี์เป็นปรนยัได ้
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ข้อพจิารณาเกณฑ์การตัดสินความงามในทศันะของคานต์  

จากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานต์  ซ่ึงมีหวัใจส าคญัอยูท่ี่ 

การตดัสินทางรสนิยม การตดัสินทางรสนิยมนั้นคืออะไร การตดัสิน 

ทางรสนิยมนั้นเป็นการตดัสินท่ีแตกต่างจากการตดัสินทัว่ไปแมว้า่จะ           ท่ีมา http://t0.gstatic.com/images 

ผา่นกลไกการรับรู้ของจิตเช่นเดียวกนัแต่กลไกในแต่ละระดบัขั้นนั้น 

มีรายละเอียดแตกต่างออกไปจากรายละเอียดของการตดัสินธรรมดาเพื่อใชใ้นการตดัสินความงามเท่านั้นซ่ึง

เม่ือเป็นเร่ืองของความงามจิตของเราก็จะพิจารณาผา่นกลไกน้ีโดยอตัโนมติั เม่ือเราจะยอมรับวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง

มีความงามการตดัสินทางรสนิยมจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่  

ความหมายของการตดัสินทางรสนิยม คือ ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเรากล่าววา่ “ดอกไมด้อกน้ีช่างสวย

เหลือเกิน” หรือ “บทกวท่ีีฉนัแต่งช่างแสนไพเราะ ” ส าหรับคานตแ์ลว้ การตดัสินเช่นนั้นเป็นการตดัสินท่ีลุ่ม

ลึกเสมอ ไม่ใช่การกล่าวอยา่งคลุมเครือเน่ืองจากเป็นการวนิิจฉยัอยูบ่นวตัถุแห่งประสบการณ์ (the object of 

experience) ของผูท้  าการตดัสิน เราอาจจะทึกทกัเอาเองวา่ส่ิงนั้น “สวย” แต่ส าหรับคานตเ์ท่ากบัเรากล่าววา่

ส่ิงนั้นมี “คุณค่าทางสุนทรียะ ” ความงามส าหรับคานตแ์ลว้ก็เปรียบไดก้บัประเด็นพื้นฐานท่ีสุดของปัญหา

ทางจริยศาสตร์ท่ีวา่ความดีคืออะไร ดงันั้นการกล่าวออกมาวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสวยงามจึงมีความเคร่งครัดอยา่ง

ยิง่เม่ือมนัอยูใ่นนยัท่ีหมายถึงการกล่าววา่ส่ิงนั้นมีคุณค่าทางสุนทรียะ ส าหรับคานต ์ “สุนทรียะ ” หมายถึง 

“เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหรือประสาทสัมผสั ” (มาจากรากศพัทภ์าษากรีก aisthesis) เพราะฉะนั้นจึง

ไม่ใช่การซ ้ าความส าหรับคานตท่ี์จะกล่าววา่ การตดัสินทางรสนิยมก็คือการตดัสินทางสุนทรียะ คานต์

หมายความวา่การตดัสินวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสวยงามมีพื้นฐานอยูบ่นความรู้สึกพึงพอใจอนัเป็นเร่ืองอตัวสิัย  

(Janaway, Cristopher, 2006., p.136) เม่ือมาถึงจุดน้ีเราคงพอจะมองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้วา่เม่ืออารมณ์

พึงพอใจนั้นเป็นเชิงอตัวสิัยเป็นเร่ืองของบุคคลใดบุคคลหน่ึงและเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถหยัง่วดั

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นอยา่งท่ีฮูมกล่าวเอาไวว้า่ความพึงพอใจนั้นสัมพนัธ์ไปตามวยั

หรือความสนใจ หากเป็นอยา่งนั้นแลว้ความงามก็จะเป็นเร่ืองเชิงอตัวสิัยอยา่งสมบูรณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราสามารถ

เขา้ถึงหรือมีประสบการณ์ร่วมกนัได ้ไม่ใช่ส่ิงสากลแลว้แต่บุคคลจะเห็นวา่งามหรือไม่ก็สุดแลว้แต่บุคคลนั้น 

ความงามจะกลายเป็นการสวมใส่คุณค่าใหแ้ก่วตัถุ เป็นเพียงการเช่ือมโยงทางความคิดตามธรรมชาติของ

มนุษยซ่ึ์งเป็นสัตวท่ี์คิดใชเ้หตุผลได ้ความงามกบัวตัถุจึงแยกกนัเป็นคนละส่วน ประการแรกเป็นนามธรรมท่ี

สัมผสัไม่ไดป้ระการหลงัเป็นโลกภายนอกท่ีสัมผสัได ้เม่ือความงามเป็นส่ิงท่ีสัมผสัไม่ไดห้รือไม่สามารถมี

ประสบการณ์ไดส้ าหรับฮูมแลว้มนัจึงเป็นส่ิงไร้สาระ 
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 คานต์  เองมองเห็นถึงปัญหาหลกัท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขน้ีเช่นกนั นัน่คือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะ

สามารถตดัสินไดอ้ยา่งไรวา่คนอ่ืน ๆ ก็ควรจะมีความรู้สึกพึงพอใจในแบบเดียวกนักบัเราเม่ือปะทะกบัวตัถุ

ช้ินใดช้ินหน่ึง เพราะส าหรับคานต์  แลว้เม่ือความงามเป็นส่ิงท่ีเป็นสากลแลว้นัน่หมายความวา่ทุกคนจะรับรู้

ในความงามและเกิดอารมณ์พึงพอใจทางสุนทรียะจากวตัถุแห่งความงามนั้นเสมอ เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ตดัสินวตัถุช้ินหน่ึงวา่มีความงามนัน่หมายความวา่เขาก าลงัท าการตดัสินโดยเป็นตวัแทนของมนุษยชาติอยู ่

 ตรงจุดน้ีมีงานหนกัส าหรับคานต์  อยูส่องประการดว้ยกนั ประการแรกคือท าใหเ้ราเช่ือวา่การตดัสิน

ทางรสนิยม (หรือการตดัสินความงาม) เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงและมีความจ าเป็นในการแกปั้ญหา จุดน้ีคานตแ์สดง

ใหป้รากฏชดัโดยคานตไ์ดถ้กเร่ือง “ลกัษณะพิเศษ” ของการตดัสินทางรสนิยม และท่ีคานตเ์ขียนประเด็นท่ีวา่

ไม่มีหลกัเกณฑข์องรสนิยมอนัเป็นอตัวสิัย รสนิยมเป็นเร่ืองส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถอธิบายโดยกฎเกณฑใ์ด 

ๆ ไดแ้ละไม่สามารถสร้างกฎใด ๆ ข้ึนมาเพื่ออธิบายรสนิยมไดเ้ช่นกนัดงันั้นจึงตอ้งอาศยัการตดัสินเพียง

เท่านั้น ในส่วนท่ีเหลือนั้นกล่าวถึงภาระหนกัประการท่ีสอง คือ แสดงใหเ้ห็นหนทางแกปั้ญหาเร่ืองการ

ตดัสินทางรสนิยม ทางออกนั้นเก่ียวพนักบัความคิดท่ีวา่จิตของมนุษยทุ์กคนนั้นโดยปกติมีการท างานใน

วถีิทางเดียวกนั ซ่ึงคานตไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นโดยยอ่เพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดง่้ายในรูปของท่ีวา่งและเวลา ( Space 

and Time) และ Categories หรือวภิาคทั้งสิบสองประการ  ซ่ึง  Categories ทั้งสิบสองน้ีคานตเ์ช่ือวา่เป็น

โครงสร้างและรูปแบบเง่ือนไขการรับรู้ของมนุษย ์ (Price, Joan A., 2000;234 - 236) ดงันั้น คานตจึ์งมี

ความหวงัวา่ความเป็นสากลในยามท่ีเราตดัสินวา่ส่ิงใดงามส่ิงใดไม่งามนั้นสามารถจะสืบคน้ไดอ้ยูบ่น

สมมติฐานของ “ธาตุมนุษยใ์นมนุษยทุ์กคน ” (Janaway, Cristopher, Ibid;137) นัน่ก็คือธรรมชาติความเป็น

มนุษยท่ี์หากเป็นมนุษยด์ว้ยกนัแลว้ก็จะหนีเง่ือนไขน้ีไม่พน้นัน่เอง ซ่ึงใหสิ้ทธ์ิแก่เราท่ีจะคาดหวงัไดว้า่ทุกคน

จะมีความรู้สึกอยา่งเดียวกนัเม่ือมีประสบการณ์ต่อวตัถุท่ีเราหยบิยืน่ให ้ 

 ในกรณีความเป็นสากลของการตดัสินทางรสนิยมนั้นคานตก์ล่าววา่การตดัสินวา่บางส่ิงบางอยา่ง

สวยงาม “ไม่ต่างอะไรกบั ” การบอกวา่ทุกคนก็ควรจะไดรั้บความพึงพอใจจากส่ิงนั้นดว้ยเช่นกนั นัน่

หมายความวา่การตดัสินทางรสนิยมนั้นเป็นสากลดว้ยการท่ีเม่ือเราท าการตดัสินวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสวยงามนั้น

เราท าการตดัสินโดยการถือเอาตวัเราเป็นตวัแทนใหก้บัคนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่มีโอกาสไดพ้บกบัวตัถุแห่งความงาม

นั้น การตดัสินทางรสนิยมจึงเป็นการตดัสินท่ีเคร่งครัดเพราะเราจะตอ้งท าการตดัสินดว้ยความแน่ใจวา่ความ

งามนั้นเป็นความงามสากลท่ีทุกคนจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจในแบบเดียวกนั ดงันั้นคานตจึ์งกล่าววา่ไม่มี

ใครท่ีคิดจะกล่าววา่ “ส่ิงนั้นสวยงามส าหรับขา้พเจา้ ” (Janaway Cristopher, Ibid;137) คือในลกัษณะการใช้
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ค าพดูทัว่ไปท่ีพดูกนัก็จะเป็นเพียงแต่การกล่าววา่ส่ิงนั้นสวย แต่จะไม่อยูใ่นรูปของการยนืยนัท่ีวา่ “มนัสวย

ส าหรับขา้พเจา้ (คนเดียว)”  

…to say “This object is beautiful for me” is laughable, while it makes perfect sense to say “It is 

pleasant to me”…not only as regards the taste of the tongue, the plate, and the throat, but for whatever is 

pleasant to anyone’s eyes and ears. (Kant, 1951 cited in Gaut Berys and Lopes Dominic Mclver, 2005;58) 

ดงันั้น  จะเห็นไดว้า่การตดัสินในลกัษณะน้ีเป็นสากลในกรณีท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัการตดัสิน

ในรูปแบบปกติท่ีสวมใส่คุณสมบติัเชิงวตัถุวสิัยใหแ้ก่วตัถุ เช่น นัน่คือดอกไม ้นัน่คือตน้ไม ้นัน่คือมนุษย ์

ฯลฯ เป็นการน าเอาความคิดรวบยอดท่ีเราไดจ้ากวตัถุมาตกลงร่วมกนั แต่คานตก์ล่าววา่เรายงัไม่สามารถสร้าง

ขอ้วนิิจฉยัท่ีเราสามารถคาดหวงัไดจ้ากการตดัสินในรูปแบบปกติ ในการจะกล่าววา่ดอกไมด้อกใดดอกหน่ึง

สวยนั้น มนัไม่ใช่การสวมใส่คุณสมบติัเชิงวตัถุวสิัยใหแ้ก่ตวัดอกไม ้(รูปทรงท่ีเรารับรู้ผา่นท่ีวา่งและเวลาและ

คุณลกัษณะท่ีผา่นวภิาคทั้งสิบสองประการท าใหเ้รามีความรู้อนัเป็นสากลในดอกไมด้อกนั้น เช่น มีสีอยา่งน้ี 

มีกล่ินอยา่งน้ี มีหนามแหลม มีพิษ ฯลฯ แลว้เราก็ก าหนดเป็นดอกไมป้ระเภทนั้น ๆ ข้ึนมา) เพราะอารมณ์พึง

พอใจจากความงามนั้นเป็นเร่ืองของความรู้สึกซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลหรือความคิดรวบยอด เรา

ไม่สามารถตกลงร่วมกนัไดว้า่ดว้ยคุณลกัษณะอยา่งน้ีดอกไมด้อกน้ีจึงมีความงามเป็นคุณสมบติัอีกประการ

หน่ึงแต่แมเ้ราจะไม่สามารถอธิบายไดก้็ยงัคงน ากลบัไปสู่ค าถามของฮูมไดอ้ยูน่ัน่เองวา่เราจะสามารถพิสูจน์

ไดอ้ยา่งไรวา่อารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจจากความงามนั้นจะไม่ใช่ส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง เป็นคุณค่าท่ีเราสร้าง

ข้ึนและสวมใส่ใหก้บัวตัถุ คานตไ์ดแ้กปั้ญหาน้ีโดยขอ้อา้งท่ีวา่การรับรู้วตัถุภายนอกนั้น ไม่เพียงแต่จิตเท่านั้น

ท่ีตรงกบัวตัถุภายนอก แต่วตัถุภายนอกเองก็ตอ้งตรงกบัจิตดว้ย (Price, Joan A., 2000; 236) นัน่หมายความวา่

การท่ีเราเกิดการตดัสินข้ึนมาในจิตวา่ดอกไมน้ั้นสวยไม่ไดข้ึ้นอยูแ่ต่กบัจิตของเราเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่

ดอกไม ้“ดอกนั้น” เองก็มี “คุณสมบติัความสวย ” ท่ีตรงกบัการรับรู้คุณภาพความสวยของจิตของเราอีกดว้ย 

และคุณสมบติัของจิตขอ้น้ีมนุษยทุ์กคนนั้นมีเหมือนกนัทุกคนไม่มีการยกเวน้  (Kant, Immanuel, 1790, 

Bernard, J. H., translated:1951;123) หากจะเปรียบเทียบกบัอวยัวะก็คลา้ยกบัต่อมพิเศษต่อมหน่ึงในโพรง

จมูกท่ีมีเอาไวรั้บฟีโรโมน  ท่ีร่างกายของมนุษยเ์ราผลิตออกมาเพื่อดึงดูดมนุษยเ์พศตรงขา้มเพื่อการสืบ

เผา่พนัธ์ุโดยเฉพาะ ซ่ึงอวยัวะท่ีเอาไวรั้บรู้คุณภาพใดคุณภาพหน่ึงโดยเฉพาะน้ีมีอยูใ่นตวัมนุษยทุ์กคนไม่มี

การยกเวน้ แต่ความงามไม่ไดมี้ในดอกไมทุ้กดอกหรืออาจจะมีเราไม่สามารถรู้ไดจ้นกวา่เราจะไดเ้ขา้ไปมี

ประสบการณ์ความงามกบัดอกไมด้อกนั้นเท่านั้นเพราะความงามมีพื้นฐานอยูบ่นอารมณ์พึงพอใจซ่ึงจะ

เกิดข้ึนเม่ือปะทะกบัวตัถุแห่งประสบการณ์คานตจึ์งกล่าววา่ศิลปะเป็น “Comunicable Pleasure”  
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 แต่เม่ือข้ึนช่ือวา่อารมณ์พึงพอใจนั้นยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นอตัวสิัยซ่ึงมีเง่ือนไขส่วนบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้ง

แต่คานตก์ล่าววา่ในกรณีท่ีเราท าการตดัสินคุณค่า เราอาจจะตอ้งเตรียมตวัเองใหถ้อยออกจากขอ้ความท่ีเรา

คุน้เคย เช่น “มนัใชไ้ดส้ าหรับขา้พเจา้ ” “มนัน่าสนใจส าหรับขา้พเจา้ ” หรืออะไรท านองนั้น เพราะวา่ทั้งหมด

นั้นดูเป็นการตดัสินทางสุนทรียะอยา่งนั้นหรือ? คานตใ์หเ้หตุผลท่ีถูกตอ้งไวว้า่อยา่งนอ้ยท่ีสุดเวลาท่ีเราท าการ

ตดัสินก็คือการท่ีเราเตรียมท่ีจะอา้งสิทธ์ิแทนผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั เพราะเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนัแลว้วา่ มนุษยทุ์กคนมี

กลไกการรับรู้ของจิตเหมือนกนั ดงันั้นเม่ือเราเกิดความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมาวา่ส่ิงนั้นสวยนัน่แสดงวา่

เราก าลงัอา้งสิทธ์ิแทนมนุษยค์นอ่ืนทุกคนแลว้วา่ส่ิงนั้นสวย “ส าหรับมนุษย์” การตดัสินแบบท่ีคานตก์ล่าวมา

น้ีจะผดิทนัทีถา้พวกเขาเหล่านั้นไม่พบวา่วตัถุนั้นสวย แลว้ถา้หากวา่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นข้ึนมา คานตก์ล่าว

วา่มนัอาจจะไม่ใช่เร่ืองของการตดัสินทางรสนิยมก็ไดแ้ต่อาจจะเป็นเร่ืองท่ีเรามีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัไม่ใช่

การตดัสินไม่ตรงกนัซ่ึงสามารถท าใหเ้รากลายเป็นฝ่ายผดิทั้งคู่ หากมีคนหน่ึงกล่าววา่ “มนัใชไ้ดส้ าหรับ

ขา้พเจา้” ขณะท่ีอีกคนหน่ึงกล่าววา่ “มนัใชไ้ม่ไดส้ าหรับขา้พเจา้” มนัไม่ใช่เร่ืองการตดัสินทางรสนิยมแต่เป็น

เร่ืองการมีความเห็นไม่ตรงกนั ประเด็นของคานตต์รงน้ีช้ีแนะใหเ้ราคิดวา่การตดัสินทางสุนทรียะไม่ใช่การ

ตดัสินประเภทน้ีท่ีมีเร่ืองของเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้ง ปัญหาท่ีเหลือซ่ึงคานตพ์ดูเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินทาง

รสนิยมอยูท่ี่การมีความเห็นไม่ตรงกนันั้นเกิดข้ึนได ้

 แล้วการมีความเห็นไม่ตรงกนัน้ันเกดิขึน้ได้อย่างไร? 

 หากเราสามารถคิดไดว้า่ “X นั้นสวย” เป็นการสวมใส่คุณค่าใหแ้ก่ตวั X หากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการ

ง่ายท่ีจะเขา้ใจวา่การมีความเห็นไม่ตรงกนัทางสุนทรียะนั้นสามารถเป็นไปไดอ้ยา่งไรเน่ืองจากหากเป็น

เช่นนั้นนัน่หมายความวา่ตวัเราเป็นผูก้  าหนดคุณลกัษณะความงามข้ึนมาเองตามคติของเรา ดงันั้นหากคติของ

แต่ละคนไม่ตรงกนัก็จะเกิดความเห็นไม่ตรงกนัข้ึนมาไดเ้ป็นเร่ืองปกติ แต่ส าหรับคานตแ์ลว้การตดัสินทาง

รสนิยมคือ “X สวย” จะเป็นจริงถา้ตวั X มีคุณสมบติัตรงกบัความสวย จะไม่เป็นจริงถา้หากไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขนั้น ขณะน้ีทางเลือกของคานตต่์อกรณีน้ีคือส่ิงท่ีเขากล่าววา่ “ส่ิงใดจะสวยในกรณีท่ีคุณค่าในตวัวตัถุ

นั้นอยูใ่นนยัท่ีสัมพนัธ์กบัวถีิทางท่ีเรารับรู้วตัถุนั้นเท่านั้น ” (Janaway, Cristopher, Ibid;138) ซ่ึงนัน่

หมายความวา่เม่ือเรากล่าววา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสวยนั้นมิใช่การสวมใส่คุณค่าใหแ้ก่ตวัวตัถุหากแต่วตัถุนั้นมีความ

สวยเป็นคุณสมบติัอยูโ่ดยตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ เราคงยงัไม่ลืมวา่คานตแ์บ่งโลกออกเป็นสองแบบ คือส่ิงใน

ตวัเองและปรากฏการณ์ ซ่ึงส่ิงในตวัเองนั้นเป็นความจริงแทเ้หนือระดบัประสบการณ์ของมนุษยท์  าใหม้นุษย์

ไม่สามารถรับรู้ได ้จะรับรู้ไดก้็เพียงแต่ส่ิงท่ีผา่นกลไกการรับรู้คือพื้นท่ีวา่งและเวลากบัวภิาคทั้งสิบสอง

ประการมาแลว้เท่านั้น เราจึงรับรู้วตัถุในแบบท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิการรับรู้ของเรา เพราะฉะนั้นในเร่ืองของ



สนุทรีศาสตร์    419 317 

 

ความงามเองก็เช่นกนั ความงามนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีวตัถุนั้นเปิดเผยต่อเราในวถีิทางท่ีเราสามารถมี

ประสบการณ์ความงามไดเ้ช่นเดียวกนั จุดน้ีเป็นการยนืยนัวา่เม่ือเราท าการตดัสินวา่วตัถุใดวตัถุหน่ึงงามนั้น

ไม่ใช่การสวมใส่คุณค่าใหแ้ก่ตวัวตัถุหรือไม่ใช่การทึกทกัเอาเองตามความพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงแต่

เป็นเพียงการรับรู้วตัถุตามวถีิทางท่ีมนัเป็น 

 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาคือเรามีหนทางเดียวท่ีจะสืบคน้ระหวา่งตวัวตัถุท่ีถูกรับรู้กบัความพึงพอใจจาก

การเกิดความรู้สึกพึงพอใจข้ึนมาเท่านั้น (Janaway Cristopher, Ibid;138) หากน าเอาประเด็นของฮูมกลบัมา

กล่าวอีกคร้ัง วา่ท าไมการตดัสินทางรสนิยมจึงไม่ถูกพบอยูบ่นความคิดรวบยอดทั้งหลาย วตัถุท าใหข้า้พเจา้

เกิดความพึงพอใจ แต่ไม่ใช่เพราะขา้พเจา้สามารถจ าแนกมนัภายใตก้ารสร้างความคิดรวบยอดข้ึนมาในใจ

เด็ดขาด ทั้งไม่ใช่เพราะมนัตรงกบัรายละเอียดหรือเป้าหมายบางอยา่งดว้ย ดอกไมส้ามารถท าใหข้า้พเจา้พอใจ

เพราะมนัใหค้วามรู้สึกภายใตค้  าอธิบายดว้ยความคิดรวบยอดบางอยา่ง (เป็นดอกทิวลิป , เติบโตไดดี้ในท่ีร่ม , 

กินได้, ทนต่อทากหรือศตัรูพืช ) อยา่งนั้นหรือ แต่ในกรณีของการตดัสินทางรสนิยมไม่มีความคิดแบบนั้น

ท่ีวา่จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือขา้พเจา้ชอบมนัแลว้ก็ตดัสินวา่มนัสวย (Janaway Cristopher, Ibid.;138) เน่ืองจากการ

ตดัสินทางรสนิยมนั้นเป็นการตดัสินท่ีไม่มีเง่ือนไข (Gaut Berys and Lopes Dominic Mclver, 2005.;57) 

สามารถสรุปความแตกต่างจากการตดัสินทัว่ ๆ ไปดงัน้ี คือ 

 แตกต่างในแง่ความสัมพนัธ์ ( Relation) ความงามเป็นส่ิงข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีปราศจากความ

ตอ้งการหรือผลประโยชน์ (a satisfaction independent of desire or interest) 

 แตกต่างในแง่ปริมาณ ( Quantity) การพดูถึงส่ิงท่ีงามเป็นเร่ืองท่ียอมรับกนัอยา่งเป็นสากลทั้งท่ีไม่

สามารถอธิบายดว้ยหลกัเหตุผล (universal acception but unsupportable by reasons) 

 แตกต่างในแง่คุณภาพ ( Quality) ความพึงพอใจทางสุนทรียะเกิดจากอารมณ์ ( object) ท่ีมีความมุ่ง

หมายในรูปแบบ แต่โดยขอ้เทจ็จริงอารมณ์นั้นมิไดมี้เป้าหมายหรือหนา้ท่ีใด ๆ ( purposiveness without 

purpose) 

 แตกต่างในแง่อญัรูป ( Modality) การตดัสินความงามดูเหมือนตอ้งมีส่ิงอา้งอิงท่ีจ  าเป็น ( necessary 

reference) ถึงความพึงพอใจทางสุนทรีย ์ทั้งท่ีโดยขอ้เทจ็จริงส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจแก่เราไม่เหมือนกบัส่ิง

ใดเลย (M.C. Beardeley อา้งถึงใน เมินรัตน์ นวะบุศย,์ 2536; 32) 
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 ประเด็นใหญ่ต่อไปของคานตคื์อการตดัสินทางรสนิยมไม่สามารถอยูบ่นพื้นฐานของการตดัสินของ

บุคคลอ่ืนได ้ในการท าการตดัสินทางรสนิยม ขา้พเจา้ไม่ไดร้ายงานวา่ทุกคนพบวตัถุท่ีน่าพอใจถึงจะไม่มีใคร

สักคนตดัสินวา่มนัสวย หากมนัท าใหข้า้พเจา้เกิดความพอใจหลงัจากนั้นขา้พเจา้จะตดัสินวา่มนัสวยโดยเป็น

ตวัแทนของทุกคน ดว้ยวธีิแสดงนยัวา่คนอ่ืน ๆ ไดพ้ลาดบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ไดพ้บในวตัถุนั้น คานต์

ยกตวัอยา่งกวหีนุ่มเพื่ออธิบายจุดน้ี กวหีนุ่มถูกตอ้งในการไม่แกไ้ขผลงานของเขา หากเขายงัคงรู้สึกพอใจใน

ส่ิงท่ีอยูบ่นพื้นฐานการตดัสินทางรสนิยมของเขา แต่เขาก็ถูกท่ีจะเปล่ียนใจไดเ้ม่ือเติบโตข้ึน แต่การ

เปล่ียนแปลงการตดัสินนั้นจะไม่เกิดข้ึนเพราะการช้ีน าจากบุคคลอ่ืนหรือส่ิงใด ๆ ทั้งส้ินตอ้งอาศยัการฝึกฝน

และพฒันารสนิยมโดยตวัของผูต้ดัสินเองแต่เพียงเท่านั้น เพราะรสนิยมนั้นอยูบ่นอารมณ์พึงพอใจอนัเป็น

เร่ืองอตัวสิัย 

 ในกรณีของผลงานศิลปะคานต์   ระบุวา่การตดัสินอนัเป็นวตัถุวสิัยนั้นมีผลงานศิลปะคลาสสิคอนั

ยิง่ใหญ่เป็นแม่แบบส าหรับการตดัสินอยู ่จึงมีกฎของการรับรู้ประเภทหน่ึงส าหรับการอธิบายวา่สวยอยูบ่น

เกณฑซ่ึ์งเราอาจน าไปใชก้บัวตัถุช้ินใหม่ได ้ความหมายของคานต์  คือการน าเอาตวัอยา่งของกระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงานเหล่านั้นมาใชไ้ม่ใช่การยดึเป็นแม่แบบแลว้เลียนแบบ ตวัอยา่งเหล่านั้นมีความจ าเป็นท่ีมี

ความเป็นส่วนหน่ึงของความเจริญกา้วหนา้และสืบเน่ืองในผลิตผลทางวฒันธรรมของเรา แต่ศกัยภาพในการ

ท าการตดัสินทางรสนิยมยงัคงเป็นของปัจเจกบุคคลแต่ละคนไม่ไดถู้กบงัคบัโดยกฎเกณฑท่ี์ไดจ้ากผลงานใน

อดีต 

 สรุป   คือเราไม่สามารถท าการพิสูจน์การตดัสินทางรสนิยมเพราะวา่มนัไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของ

แนวความคิดหรือกฎใด ๆ แต่อยูบ่นความรู้สึกพึงพอใจอนัเป็นเร่ืองส่วนบุคคล แต่การตดัสินก็ไม่ไดเ้ป็น

เพียงอตัวสิัยเพราะวา่มนัอา้งถึงส่ิงท่ีทุกคนตอ้งยอมรับร่วมกนั จึงเป็นส่ิงท่ีคานต์  เรียกวา่ “Subjective 

Universality” 

 คานต ์ไดอ้ธิบายเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาดของแนวความคิดแบบประจกัษนิ์ยมและเหตุผลนิยม

วา่หากเราเช่ือตามทฤษฎีอยา่งใดอยา่งหน่ึงการตดัสินทางรสนิยมก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้และทั้งสอง

แนวคิดนั้นอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ไม่สามารถน ามาพิสูจน์การตดัสินทางรสนิยมได ้และความงามก็จะเป็นส่ิงท่ี

อยูใ่นรูปแบบสัมพทัธ์นิยมคือเช่ือตามแต่จะสอดคลอ้งกบัพื้นฐานของตนเองอยา่งไร 

 ขอ้อา้งท่ีคดัคา้นกลุ่มประจกัษนิ์ยมอยูต่รงจุดท่ีคานต์  ยอมรับวา่เราควรหยดุท่ีจะท าการทดสอบการ

ตดัสินของเราซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าเอาไวก่้อนหากผูค้นเป็นจ านวนมากท าการตดัสินซ่ึงเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ก็
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คือเราควรมีเหตุผลทางสังคมเพื่อยอมรับกบัค าตดัสินหมู่มาก แต่ทั้งหมดน้ีก็ไม่ใช่การสรุปการตดัสินของเรา

เองหรือเร่ิมตน้ส ารวจการตดัสินท่ีตรงขา้มกบัเราของบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะตดัสินวา่เราเป็นฝ่ายผดิ หากการ

ตดัสินของเราเป็นสุนทรียะอยา่งแทจ้ริงแลว้ (นัน่คือ อยูบ่นพื้นฐานของความรู้สึก ) ดงันั้น มีแต่เพียงความ

เปล่ียนแปลงในความรู้สึกของเราเองเท่านั้นท่ีจะท าใหเ้ราเปล่ียนแปลงการตดัสินของเรา 

 ส่วนขอ้อา้งท่ีคดัคา้นกลุ่มเหตุผลนิยมนั้นคานตต์อ้งต่อสู้กบัความคิดร่วมสมยัซ่ึงเป็นกฎส าหรับ

ผลงานศิลปะท่ีประสบความส าเร็จวา่ผลงานศิลปะทุกช้ินจะตอ้งอยูบ่นความเจบ็ปวดของความผดิหวงัและ

ไดรั้บการรับรองวา่ถูกตอ้งตามหลกัสุนทรียะอนัใดอนัหน่ึง ค าวจิารณ์ถูกสร้างข้ึนมาเป็นกฎ และดูจะน าเอา

เร่ืองความรู้ก่อนประสบการณ์คือความงามตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเหตุผลหรือเป็นเร่ืองท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ย

เหตุผลมาใชก้บัผลงานอะไรก็ตามท่ีออกมาแต่เป็นธรรมดาท่ีการตดัสินทางรสนิยมจะไม่อยูบ่นพื้นฐานของ

กฎท่ีถูกสร้างข้ึนมาดว้ยเหตุผลหรือตน้ต าหรับท่ีไดรั้บการอธิบายดว้ยเหตุผลแลว้วา่งามเหมาะสมท่ีจะตั้งข้ึน

เป็นบรรทดัฐานทางความงามได ้แต่เป็นการตดัสินฉบัพลนัอยูบ่นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือปะทะกบั

วตัถุนั้น ๆ เท่านั้น 

 ลกัษณะส าคญัท่ีการตดัสินทางรสนิยมแสดงใหป้รากฏแก่เราอีกประการหน่ึงก็คือการตดัสินทาง

รสนิยมนั้นเป็นการตดัสินแบบเฉพาะหน่วยไม่ใช่การตดัสินโดยรวมทั้งหมด จะมีใครตดัสินทางรสนิยมได้

อยา่งไรวา่ดอกทิวลิปทุกดอกนั้นสวย อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็คือเป็นการยากท่ีใครสักคนหน่ึงจะสามารถมี

ประสบการณ์พบเห็นดอกทิวลิปไดเ้ป็นจ านวนครบทุกดอกท่ีมีอยู ่เราสามารถตดัสินไดว้า่ดอกทิวลิปทุกดอก

เป็นดอกไมเ้พราะเป็นการตดัสินโดยประสบการณ์ธรรมดาท่ีไดเ้ป็นความคิดรวบยอดท่ีจดัหมวดหมู่ใหแ้ก่

วตัถุกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อยา่งท่ีคานตก์ล่าววา่เป็นการท านายส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีประเภทอนัแน่นอนแลว้ คานตย์งั

อนุญาตดว้ยวา่การตดัสินทัว่ไปนั้นสามารถท าไดท่ี้จะตดัสินวา่ “ดอกทิวลิปทุกดอกสวย ” อาจอยูใ่นรูป

ประโยคเช่น ดอกทิวลิปเป็นดอกไมท่ี้มีความสวยงาม แต่มนัตอ้งไม่ใช่การตดัสินทางรสนิยม 

 คานตก์ล่าวต่อไปวา่มนัไม่มีหลกัวตัถุวสิัยทางรสนิยมท่ีจะน ามาหาความสมเหตุสมผลขอ้อา้งความ

เป็นสากลซ่ึงการตดัสินความงามสร้างข้ึน แมเ้ราจะกล่าววา่ความงามเป็นสากล ดงันั้นเม่ือเราพบวา่วตัถุใดมี

ความงามมนุษยทุ์กคนก็จะตอ้งพบความงามในวตัถุนั้นเช่นเดียวกนัแต่เราก็ไม่สามารถหากฎใด ๆ มาพิสูจน์

ความงามไดเ้น่ืองจากความงามไม่ใช่เร่ืองของความคิดแต่เป็นเร่ืองของความรู้สึก ไม่ใช่การสรุปยอ่ยภายใต้

ความคิดรวบยอดเพื่อท าการตดัสินเชิงประจกัษใ์นการตดัสินวา่วตัถุนั้นสวย และเราจึงไม่สามารถสร้างขอ้

พิสูจน์เพื่อเกล้ียกล่อมใครสักคนวา่วตัถุท่ีพวกเขาก าลงัมีประสบการณ์อยูน่ั้นก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และ
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หากดูท่ีแนวความคิดทางจริยศาสตร์ของคานตท่ี์วา่เราจะไม่น าเอาบุคคลอ่ืนมาใชเ้พื่อใหเ้ป้าหมายของเรา

บรรลุ เราตอ้งมองบุคคลอ่ืนวา่เป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีเป้าหมายในตวัเองเช่นเดียวกนักบัเรา ในแง่ของ

สุนทรียศาสตร์เองก็มีความสอดคลอ้งกนั แมว้า่เม่ือเราเกิดอารมณ์พึงพอใจในวตัถุใดเรามกัจะเกิดความคิด

อยากใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยกบัความรู้สึกนั้นของเราตามมาเสมอ แต่เราจะไม่พยายามหาวถีิทางเพื่อท าใหบุ้คคลอ่ืน

นั้นเห็นดว้ยกบัเราเน่ืองจากหากเราท าเช่นนั้นก็จะเป็นการใชผู้อ่ื้นเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของเรา บุคคล

อ่ืนเองก็เป็นมนุษยซ่ึ์งสามารถเกิดความรู้สึกและตดัสินทางรสนิยมไดโ้ดยตวัของพวกเขาเองและโดย

ขอ้เทจ็จริงแลว้เราก็ไม่สามารถสร้างเหตุผลใด ๆ มาก่อใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจทางความงามข้ึนในจิตของ

บุคคลอ่ืนไดน้อกจากการส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลและวตัถุนั้น ๆ โดยตรงเพียงเท่านั้น 
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