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บทคดัย่อ 
  ทฤษฎีของราลฟ์ สมิธ และทฤษฎีของเอ็ดมนัด ์เบิร์ก เฟลดแ์มน เป็นทฤษฎีแห่งศิลปวิจารณ์ แบบการวิจารณ์ศิลป์ร่วมสมยั เป็น
การวจิารณ์ผลงานศิลปะท่ีร่วมสมยัในปัจจุบนัทั้งดา้นตวังานศิลปะ รูปแบบ แนวคิด เน้ือหาการสร้างสรรค ์การส่ือความหมาย การถ่ายทอด
อารมณ์ในงานศิลปะ งานศิลป์ในปัจจุบนั  พบวา่มีการวเิคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์ ในหลายทศันะดว้ยกนั การแปลความหมายในงานศิลปะ มี
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจงานศิลปะ ซ่ึงมีการพฒันามากข้ึนในศตวรรษท่ี 20 มีการเผยแพร่ทฤษฎีทางศิลป์ อนัประกอบดว้ย ปรัชญาศิลป์  
ประวติัศาสตร์ศิลป์  สุนทรียศาสตร์ และศิลปวิจารณ์ ซ่ึงเป็นฐานให้นักวิจารณ์ศิลป์ท่ีมีความส าคญัมาก  ในฐานะเป็นผูมี้ส่วนผลกัดนัให้มี
การสร้างสรรคง์านศิลปะใหสู้งส่งข้ึน  ณ ท่ีน้ีจะยกทฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะมาวเิคราะห์ จากนกัวจิารณ์เจา้ของทฤษฎี  สองท่านท่ีมีบทบาทต่อ
วงการศิลปศึกษา คือ ทฤษฎีการวจิารณ์อยา่งสุนทรีย ์ของราลฟ์ สมิธ และ ทฤษฎีศิลปะวเิคราะห์ ของเอด็มนัด ์เบิร์ก เฟลดแ์มน  เ พื่ อ เ ป็ น
แนวทางสร้างความเขา้ใจในทฤษฎีทั้งสอง รวมถึงการอรรถาธิบายถึงทฤษฎีทั้งสอง ซ่ึงความเหมือน และความแตกต่างในประเดน็ต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใชใ้หเ้หมาะสม รวมถึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนศิลปวจิารณ์ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพฒันา
องคค์วามรู้ดา้นศิลปศึกษาเพื่อสนองการปฏิรูปหลกัสูตรศิลปศึกษาแบบแผน DBAE  
 

ค าส าคัญ :  ศิลปะวจิารณ์  ทฤษฎีการวจิารณ์อยา่งสุนทรีย ์ ทฤษฎีศิลปะวเิคราะห์ 
 

Abstract 

Both theories of are Ralph A. Smith and Edmund Burke Feldman theories of art  criticism. The Contemporary Art Criticism 
reviews the Contemporary Art in the present as the art work, pattern, thought, creative content, to convey the meaning and em otions in 
art work. The current artworks appear that there are analysis and criticism in various perspectives. The interpretation the meaning of art 
work is going to understand the art work that has been developed increasingly in the 20th century.  The Art Theory has been published 
that consist of the Philosophy of Art , the Art History , the Aesthetic and Criticism which are the most important basic for the Art  Critic 
fo motivate the high level creation of the art work. In this abstract, the Criticism theory will be analyzed belong to the art critics who are 
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famovs in the Art Society. Including Aesthetic Criticism by Ralph A. Smith and Critical Theory by Edmund Burke Feldman .  In order to  
use as the model of the understanding and the explanation about the similarities and the differences of the several issues of the two 
theories and use for application the advantage of the appropriate to manage the learning program of the Criticism effectiently  and  
develop the Knowledge of the Art Education. For promoting the innovation of the Art Curriculum of DBAE plan. 
 

Keywords : art criticism , aesthetic criticism ,critical theory  
 

บทน า 
จากการศึกษาทฤษฎีศิลปวิจารณ์  พบวา่ ทฤษฎีศิลปวิจารณ์ มีเป็นจ านวนมาก มีหลากหลายทางทฤษฎี จากนกัวิชาการ

ทางดา้นศิลปศึกษาหลายๆท่าน  ซ่ึงมีลายละเอียดในการวิจารณ์ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่นกัวิชาการท่านนั้น ว่าจะให้ความส าคญักบั
เร่ืองใดเป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบัน ตวัผลงานศิลปะนั้นก็มีความหลากหลายเป็น “ศิลปะร่วมสมยั” ท่ีมีรูปแบบ เทคนิค วิธีการการ
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย การศึกษาศิลปวิจารณ์ และศิลปศึกษา จ าเป็นตอ้งเขา้ใจในตวัทฤษฎีศิลปวิจารณ์ อย่างท่องแท้ เพื่อ
ประสิทธิภาพทางการวิจารณ์ผลงานศิลปะ อยา่งเท่ียงธรรม ยติุธรรม ต่อตวัศิลปิน และน าความเขา้ใจไปสู่ผูท่ี้ชมงานศิลปะร่วม
สมยั รวมถึงผูเ้รียนศิลปะ และ ผูส้อนศิลปะ ท่ีมีหนา้ท่ีสร้างสุนทรีภาพให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน  จากความส าคญัขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงท า
การวเิคราะห์ทฤษฎี  2 ทฤษฎีท่ีมีความเหมาะสมในการวจิารณ์ศิลปะร่วมสมยั เพื่อเป็นแนวทางสร้างความเขา้ใจในทฤษฎีทั้งสอง 
รวมถึงการอรรถาธิบายถึงทฤษฎีทั้งสอง ถึงความเหมือน และความแตกต่างในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใชใ้ห้
เหมาะสม รวมถึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพฒันาองคค์วามรู้ดา้น
ศิลปศึกษาเพื่อสนองการปฏิรูปหลกัสูตรศิลปศึกษาแบบแผน DBAE [1-2] ซ่ึงมีองคป์ระกอบดา้นองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์
ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฏิบติั รวมถึงศิลปวจิารณ์ เป็นแกนในการจดัการเรียนการสอนศิลปศึกษา 

วงจรของศิลปวจิารณ์ คือ การท าความเขา้ใจศิลปะวจิารณ์ จะตอ้งรับรู้องคป์ระกอบ หรือวงจรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอในการ
วจิารณ์ เพ่ือท าใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธ์อนัเป็นเหตุปัจจยัต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีหลกัส าคญั คือ 

1. ศิลปิน เป็นผูมี้หนา้ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ผูเ้ป็นศิลปินตอ้งเป็นผูท่ี้มีความจริงใจ ท่ีจะสร้างผลงานอยา่งบริสุทธ์ิใจ  
2. ผลงานศิลปะ เป็นส่ือกลางท่ีจะถ่ายทอดความนึกคิด และอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมา ภาษาทางทศันศิลป์ มี

ประเภทต่างๆ คือ (1) จิตรกรรม (2) ประติมากรรม (3) ภาพพิมพ ์(4) สถาปัตยกรรม (5) ภาพถ่าย (6) ภาพส่ือผสม 
3. คนดูเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหค้วามหมายของการสร้างสรรคศิ์ลปะสมบูรณ์ครบวงจร ศิลปินยอ่มจะสูญเสีย

เป้าประสงคส์ าคญัทั้งหมดถา้ขาดคนดู คนดูถือเป็นนกัวจิารณ์ศิลปะดว้ย เขาทุกคน คือ นกัวจิารณ์ศิลปะ เพราะจะตอ้งตดัสิน หรือ
วิพากษว์ิจารณ์ถึงความชอบ และความไม่ชอบของตน คนดูผูจ้ะรับรู้คุณค่าในงานศิลปะส่ิงส าคญัเร่ิมแรก [3] เขาจะตอ้งมีความ
เช่ือถือหรือมีความศรัทธายอมรับวา่งานศิลปะเป็นผลงานในทางสติปัญญาของมนุษย ์ในดา้นของการสร้างสรรคเ์ป็นส่วนสร้าง
ความดีงาม ใหแ้ก่สงัคมมนุษย ์ผูท่ี้จะซาบซ้ึงต่อผลงานศิลปะ จะตอ้งเป็นผู ้มีความสนใจพิเศษในเร่ืองของความงาม เขาจะเป็นผู ้ท่ี
รู้จกัหมัน่สังเกตการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูร่อบตวั และเป็นผูท่ี้เรียกไดว้่าเป็นนักการศึกษา ท่ีจะให้ความสนใจใน
ศิลปะทุก ๆ แขนง  
 การศึกษาศิลปะ วชิาหน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก และควรศึกษาอยา่งถ่องแท ้คือ ศิลปวิจารณ์ คนส่วนใหญ่นั้นมกัจะเขา้ใจ
ผิดกนัวา่เป็นกระบวนการคน้หาขอ้ผิดพลาด หรือขอ้เสียหรือต าหนิผลงานศิลปะ แต่ทวา่ความเป็นจริงนั้นตรงกนัขา้ม  การวิจารณ์
ผลงานศิลปะนั้น จะยกยอ่งวา่ท าไมผลงานศิลปะช้ินนั้น จึงมีคุณค่าความงาม คู่ควรไดรั้บการช่ืนชม บทบาทของนกัศิลปวจิารณ์จึง
ควรใชว้ลีท่ีมีความหมาย หมายถึง กระบวนในการบรรยาย อรรถาธิบาย วเิคราะห์ ตีความ และการตดัสินคุณภาพในดา้นต่างๆของ
ตวัผลงานศิลปะ โดยเป็นการกระท าท่ีมีเจตนาตรงไปตรงมา ยติุธรรม [4] การวจิารณ์ศิลปะน้ีเป็นการแสดงออกทางการใชค้  า การ
ใชภ้าษา การอุปมาอุปมยั  และมกัจะแสดงออกเพ่ือส่ือความหมายวา่ เรารู้อะไรบา้งเก่ียวกบัผลงานศิลปะในเชิงทฤษฎี 
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ทฤษฎกีารวจิารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมธิ (Ralph A. Smith)  
 ทฤษฎีของ ราล์ฟ สมิธ ลงตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อสาธารณชนต่างเวลาและสถานท่ี จึงมีการอา้งอิงทฤษฎีต่างปีออกไป และ
หลายทฤษฎีก็มีการปรับเปล่ียนเป็นระยะๆ แต่การปรับเปล่ียนนั้นมกัเป็นการปรับเน้ือหารายละเอียด และขอ้เสนอแนะการใช ้แต่
โครงสร้างใหญ่ของทฤษฎียงัคงสภาพเดิม [4-5]  

ทฤษฎีของ ราลฟ์ สมิธ มีลกัษณะของการบูรณาการระหวา่งสุนทรียศาสตร์  และศิลปวิจารณ์เป็นหลกัในการวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ ประกอบดว้ย   4  ขั้นตอน  คือ   

1.  การบรรยาย  (Description)  การแจกแจงถึงส่ิงต่างๆ และจ าแนกคุณสมบติัต่างๆ  ท่ีบรรจุในผลงานศิลปะท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบ และสงัเคราะห์ ดว้ยประสบการณ์ และองคค์วามรู้ท่ีดีเก่ียวกบัศิลปะดว้ยพุทธิปัญญา เช่น  ผลงานนั้นเป็นวตัถุประเภท
ใด  รูปแบบใด เป็นงานศิลปะประเภทใด คือ  พดูถึงวสัดุ  และกลวธีิ  เทคนิคท่ีใช ้ และขอ้มูลเก่ียวกบับทบาททางสุนทรีย ์ อารมณ์ 
ความรู้สึก ในขั้นตอนน้ี และจะเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์  ยคุสมยั  เอกลกัษณ์ ระบุเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นในภาพ 

2.  การวิเคราะห์  (Analysis)  การพิจารณาส่วนประกอบทางทศัน์ หรือทศันธาตุ  และรายละเอียดต่างๆ ส่วนประกอบ
ต่างๆ ในผลงานศิลปะอยา่งละเอียด  ค  านึงถึงหลกัองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ หลกัการจดัภาพท่ีใชใ้นผลงานศิลปะ การวิเคราะห์
น้ีเป็นการพูดถึงส่วนต่างๆ  เหล่าน้ีอย่างลึกซ้ึง  และพูดถึงท่ีมาของคุณสมบติันั้น  ราล์ฟ สมิธ กล่าวว่า  เขาใชค้  าว่า  “การระบุ
คุณสมบติั”  (Characterization)  เม่ือช้ีใหเ้ห็นถึงคุณภาพสุนทรียใ์นขณะท่ีค าวา่  “บรรยาย”  เป็นการระบุส่วนต่างๆ  ท่ีเป็นรูปธรรม  
การระบุคุณสมบติัน้ีเป็นการบรรยายเช่นกนั  แต่ในเชิงคุณค่า  และอารมณ์ความรู้สึก ในขั้นการวิเคราะห์ควรใชถ้อ้ยค าในลกัษณะ
คุณศพัท ์ เม่ือพดูถึงงานศิลปะ ทศันศิลป์ ประกอบดว้ยจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์สถาปัตยกรรม ส่ือผสม ภาพถ่าย [6-7] 
 ราล์ฟ สมธิ อธิบาย การระบุคุณสมบติัทางสุนทรียไ์ว ้ 3  ประการ  คือ 

(1.)  คุณสมบติัต่างๆ  ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  อยา่งมีสุนทรียะท่ีลึกซ้ึง  ชดัเจน ละเอียด 
(2.)  คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัประเด็นของสุนทรียภาพ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีตอ้งอธิบายอยา่งชดัเจน 
(3.)  การระบุคุณสมบัติสุนทรียอี์กประเภทหน่ึง ซ่ึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ  การระบุในเชิง

อุปมาอุปไมย  ดว้ยถอ้ยค าเชิงอุปมาอุปไมยน้ี ผูว้จิารณ์จ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองการใชภ้าษา และมีประสบการณ์ท่ีสั่งสมของแต่ละ
บุคคล  สมิธ  กล่าววา่  (3.1)  การตดัสินสุนทรีย ์ โดยถอ้ยค าเชิงอุปมาอุปไมยนั้น  คนทัว่ไปมีความเห็นวา่  การเปรียบเปรยผลงาน
ศิลปะอยา่งรุนแรงเป็นเร่ืองไม่เหมาะสม (3.2)  การตดัสินท่ีเปิดโอกาสให้นานาทัศนะนั้น  ส่วนมากแลว้  ทศันะมกัจะไม่ต่างกนั
มากมกัจะใกลเ้คียงกนัในเชิงคุณภาพ  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสดงสติปัญญาดา้นสุนทรียใ์หส้อดคลอ้งกบัผลงานศิลปะ  แสดงมโนทศัน์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (3.3)  การใชถ้อ้ยค าเปรียบเปรยเชิงอุปมาอุปไมยมิใช่เป็นส่ิงผิดธรรมชาติ  หรือลึกล ้าเกินไปส าหรับคนธรรมดา  
การเปล่ียนจากพดูบรรยายแบบท่ีเป็นรูปธรรมมาสู่อุปมาอุปไมยนั้นเป็นการใชถ้อ้ยค าท่ีข้ึนอยูก่บั  “ความสามารถและเจตนาบาง
ประการท่ีจะเช่ือมโยงประสบการณ์ต่างๆ”  

3.  การตีความ  (Interpretation)  การตีความ หมายถึง การกล่าวถึงความหมายในผลงานศิลปะโดยรวม  ซ่ึงแตกต่างการ
ตีความเป็นส่วนๆ  ดงัท่ีท าในขั้นการวิเคราะห์  สมิธอธิบาย  การตีความหมาย  และเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูตี้ความกบั
ผลงานศิลปะ  จึงควรระบุทั้งส่ิงท่ีคาดวา่  ผูว้ิเคราะห์พูดหรือไม่คาดวา่จะพูด  ผลงานศิลปะท่ีมีภาพลกัษณ์ของความเปล่าเปล่ียว 
ส้ินหวงั น่าจะคาดไดว้า่ผูว้จิารณ์อาจจะเอ่ยถึงคุณสมบติัประเภท “ซึมเซา” “ห่อเห่ียว” “โศกสลด” “สีทึบทึม” “เช่ืองชา้” ฯลฯ แต่ก็
ไม่จ าเป็นเสมอไป   เพราะการใหคุ้ณค่าอาจแปรเปล่ียนแตกแขนงเป็นอ่ืนได ้

4.  การประเมินผล  (Evaluation)  เป็นขั้นสรุปหาความดีงามของผลงานศิลปะ  ค  าง่ายๆท่ีพูดถึงผลงานศิลปะนั้นๆ  เช่น  
ดี  เลว  ท่ีมีรากฐานจากคุณภาพทางสุนทรีย ์ การพูดถึงระดบัของความเป็นเอกภาพ  ความเขม้ขน้  หรือลึกซ้ึงประการใดประการ
หน่ึง  หรือหลายๆประการผสมผสาน [2,4] 
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ทฤษฎศิีลปะวเิคราะห์ (Critical Theory) ของเอด็มนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)  
ทฤษฎีของเฟลด์แมน มีการเผยแพร่ถึง 5 คร้ัง และมีการปรับเปล่ียน 4 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ตวัแบบเดิมในปี 1966 และฉบบั

ปรับปรุงในปี 1967,1970 และ1973 ทฤษฎีของเฟลดแ์มนท่ีน ามากล่าวในท่ีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในปี 1972 [4-5] 
 ทฤษฎีของเฟลด์แมน  มุ่งสร้างหลกัการในการตีความ  และประเมินผลงานศิลปะ  จุดมุ่งหมายหลกัของทฤษฎีน้ี  คือ  
ความเข้าใจ  (Understanding)  และความช่ืนชม  (Delight)  ในงานศิลปะ  เฟลดแ์มน  อธิบายถึงความหมายของค าวา่  ความเข้าใจ  
วา่  บุคคลท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความเขา้ใจต่องานศิลปะอยา่งต่อเน่ืองจะสามารถ  “อ่านขอ้มูล”  ต่างๆทางศิลปะออก  และขอ้มูล
ต่างๆ  เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะไขไปสู่การวิเคราะห์  และการตดัสินงานศิลปะ เขากล่าวว่า  ขอ้มูลในท่ีน้ีเป็นขอ้มูลดา้นคุณภาพของ
ผลงานศิลปะ  มิใช่ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ไม่เก่ียวขอ้งใดๆ  กบัความเก่าแก่  หรือความมีค่า  เชิงโบราณวตัถุ  ผู ้
วจิารณ์จะตอ้งหาทางท าความเขา้ใจ  และเขา้ถึงเหตุ  และผลของงานศิลปะช้ินนั้นๆ  ใหอ้ะไรแก่ตนเอง  ส่วนความช่ืนชมนั้นเฟลด์
แมน  อธิบายวา่  เม่ือบุคคลบงัเกิดความเขา้ใจในงานศิลปะช้ินนั้นๆ  ยอ่มจะบงัเกิด  ความพงึพอใจ  ช่ืนชม  ในผลงานช้ินนั้น  
 เฟลดแ์มน  แบ่งขั้นตอนการวเิคราะห์ผลงานศิลปะ จะตอ้งปฏิบติัเรียงกนัไปตามล าดบัจากง่ายไปหายาก เป็นขั้นตอน 4  
ขั้นตอน คือ   

1. การบรรยาย (Description)  ผูว้เิคราะห์งานศิลปะจะส ารวจดูส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏแก่สายตาผูดู้ในทนัทีทนัใด  ไดแ้ก่  จุด 
เสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  แสง-เงา  น ้ าหนกั พ้ืนท่ีวา่ง และวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการท่ีผูดู้คิดวา่เป็นวิธีการ  หรือเทคนิคใช้
ในการสร้างงานศิลปะช้ินนั้น 

2. การวิเคราะห์โครงสร้าง  (Formal Analysis)  ผูว้ิเคราะห์จะเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงท่ีผูว้ิเคราะห์ไดส้ ารวจไวใ้นขั้นแรก  
คุณภาพของเส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงองคป์ระกอบทางศิลปะของผลงานนั้น  ซ่ึงเป็น “ขอ้มูล”  ให้กบัการ
ตีความ  และตดัสินผลงานต่อไป 

3. การตีความ (Interpretation) ผูว้เิคราะห์จะกล่าว หรือแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะท่ีมีต่อตน  ความหมายของ
ศิลปะในท่ีน้ีหมายถึงความหมายของศิลปะท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์ โดยทัว่ไป  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิเคราะห์อาจหาขอ้
สนันิษฐานท่ีเก่ียวกบัความคิด  หรือหลกัการท่ีสามารถช่วยยนืยนัวา่  ท าไมผลงานศิลปะนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตนเช่นนั้น 

4. การประเมิน หรือตดัสิน (Evaluation or Judgment) เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีการสืบสวน  ตรวจสอบถึงเจตนา  
และผลท่ีเกิดของงานศิลปะช้ินนั้น  โดยการเปรียบเทียบกบังานศิลปะช้ินอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั  พิจารณาวา่มนัเหมือนหรือแตกต่างกบั
งานศิลปะช้ินอ่ืนในยคุสมยัเดียวกนัเช่นไร  เฟลด์แมน  เนน้วา่การท่ีจะตดัสินงานศิลปะอยา่งมีสุนทรียภาพนั้นจะตอ้งมีเหตุมีผล  
และใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งมีคุณธรรม  เพราะการตดัสินนั้นเป็นปฏิบติัการท่ีสูงส่ง 
 เฟลดแ์มน  ระบุวา่ทฤษฎีของเขาเป็นระบบของกระบวนการสร้างความเขา้ใจในศิลปะใหแ้ก่บุคคลท่ีวเิคราะห์งานศิลปะ
ช้ินนั้น  ความเขา้ใจน้ีเองจะน าไปสู่การช่ืนชมความซาบซ้ึง  หรือเห็นคุณค่าของงานศิลปะนั้น  และตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ในลกัษณะ
ท่ีเรียกวา่  ไร้มายา  (Naive)  คือ  วิเคราะห์งานศิลปะจากความคิดเห็น  ความรู้สึกท่ีผูว้ิเคราะห์มีต่อผลงานนั้นตรงๆ  อยา่งจริงใจ  
โดยมิตอ้งค านึงถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  ความเก่าแก่ของผลงาน  ผูส้ร้างคือใคร  หรือค านึงถึงหลกัเกณฑท์างศิลปะ ดัง่แสดง
ใน Table 4  ดงันั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้สามารถวเิคราะห์ได ้ คือ  วเิคราะห์ไปตามท่ีคิดเห็น [1-2,4] 
 ทฤษฎีน้ีเป็นประเภทศิลปวจิารณ์  เช่นกนั  โยงเขา้กบัดา้นสุนทรีย ์ มีนยัวา่ถา้เกิดความเขา้ใจเกิดความรู้แลว้  ความช่ืนชม  
หรือสุนทรียภาพของผูท่ี้ไดป้ระสบการณ์น้ีจะตามมา  เขาติดวา่คุณค่าของศิลปะจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่ปัญหาท่ีส าคญัก็คือ  การท่ี
ศิลปะนั้นสามารถส่ือความหมาย  หรือให้ความหมาย  (ในเชิงศิลปะ) [5-6]  แก่มนุษยส์อดคลอ้งกับทุกส่ิงเก่ียวกบัมนุษยใ์น
ช่วงเวลาหน่ึงๆ  ความแปลกใหม่สะดุดตาในผลงานศิลปะ  เป็นคุณสมบติัท่ีเยีย่มยอดก็ต่อเม่ือมนัสามารถส่ือความหมายกบัมนุษย์
ไดลึ้กซ้ึง  คือการเพียงแต่สร้างความแปลกใหม่สะดุดตาในผลงานของศิลปินจะไม่มีคุณค่าถา้มนัไม่ส่ือความหมายกบัมนุษยอ่ื์นๆท่ี
เห็นผลงานนั้นๆ 
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การวเิคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง  
ทฤษฎกีารวจิารณ์อย่างสุนทรีย์ ของราล์ฟ สมธิ   กบั ทฤษฎศิีลปะวเิคราะห์ ของเอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน  

มะลิฉตัร เอ้ืออานนัท ์ระบุวา่ จอร์ช เกฮีแกน กล่าวถึงทฤษฎีศิลปวจิารณ์วา่ยงัไม่สามารถคิดคน้ทฤษฎีท่ีถูกตอ้งลงตวั จะ
เห็นไดจ้ากมีการปรับเปล่ียนทฤษฎีอยูอ่ยา่งเป็นระยะ ยกตวัอยา่งถึง สมิธ ในปี 1968 และในปี 1973 พาโยฮนั วิเคราะห์ทฤษฎีของ 
สมิธไวว้า่ใชช่ื้อขั้นตอน 4 ขั้นเช่นเดียวกบัทฤษฎีของแฟลด์แมน ซ่ึงเป็นทฤษฎีของ สมิธ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของ
ทฤษฎี ซ่ึงมุ่งมัน่ใชเ้ป็นทฤษฎีการรับรู้เชิงสุนทรียะ ดัง่แสดงใน Table 2,3 ขั้นตอนเหล่าน้ีไม่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัขั้นตอน
ในทฤษฎี เฟลมแมน ไมเคิล เดย ์เสนอแนะให้ใชท้ฤษฎีของแฟลด์แมน ในการฝึกทกัษะดา้นการวิเคราะห์วิพากษว์ิจารณ์ให้แก่
นกัเรียน โยฮนัเซน วิจารณ์ทฤษฎีของแฟลด์แมน ว่าขาดโครงสร้างทางสุนทรียภาพ [2]  ท าให้ไม่เหมาะส าหรับน าไปใชใ้น
การศึกษาดา้นศิลปะ แฟลด์แมน ระบุว่าทฤษฎีของตนเป็นทฤษฎีดา้นศิลปวิจารณ์ท่ีมุ่งให้น าไปใชส้อนในโรงเรียน  เพ่ือให้เกิด
ความกา้วหนา้ของวฒิุภาวะทางสุนทรีย ์แต่ในดา้นเน้ือหาทฤษฎีกบัไม่มีประสบการณ์ไปสู่จุดนั้น ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะตวัท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของงานศิลปะ ยนี มิทเลอร์น าทฤษฎีของเฟลดแ์มน ไปประยกุตใ์ชก้บัทฤษฎีของตน  
 ผูว้จิารณ์ จึงควรจะวเิคราะห์ทฤษฎีศิลปศึกษาอยา่งถ่องแท ้ถึงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอนของทฤษฎีทั้ง 2  
เพื่อผูว้จิารณ์จะเลือกใชท้ฤษฎีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตวังานศิลปะ หรือใชก้ารผสมผสานทฤษฎีศิลปวจิารณ์เพ่ือใหป้ระโยชน์อยา่ง
สูงสุดในการวจิารณ์ผลงานศิลปะ ดัง่แสดงใน Table 4 ในท่ีน้ีจะวเิคราะห์ทฤษฎีทั้ง 2 ดงัน้ี 

1.  ทั้ง 2 ทฤษฎอียู่ในแกนความรู้ทางศิลปะแกนใด 
  1.1 ทฤษฎีการวิจารณ์อยา่งสุนทรีย ์(Aesthetic Criticism) ของราลฟ์ สมิธ (Ralph A. Smith)  อยูใ่นแกนศิลปะ  
แกนศิลปวจิารณ์  ซ่ึงตอ้งมีรากฐาน  แกนสุนทรีย ์เป็นพ้ืนฐาน  เนน้การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของตวัผลงานศิลปะ เป็น
หลกัในการบรรยาย  การวิเคราะห์  การตีความถึงเน้ือหา การส่ือความหมายทางดา้นความรู้สึก  การตดัสินผลงานไปในเชิง
อุปมาอุปไมยอยา่งลึกซ้ึง โดยการใชปั้ญญาทางภาษาในการวจิารณ์ 

1.2 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) อยูใ่น
แกนศิลปะ  แกนศิลปวจิารณ์  ซ่ึงเม่ือเกิดความเขา้ใจ อยา่งซาบซ้ึง โดยมีรากฐาน แกนองคป์ระกอบศิลป์ การวิเคราะห์งานศิลปะ
ทั้ง  4  ขั้นตอน แสดงใหเ้ห็นใน Table 1 การบรรยายถึงส่ิงท่ีกระทบกบัสายตาก่อนเพ่ือเรียนรู้ ส่วนประกอบทศันธาตุต่างๆ รวมถึง
เทคนิค การวเิคราะห์คุณภาพของการใชท้ศันธาตุ ต่อเน่ืองจากการบรรยาย รวมถึงการวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรคอ์ยา่งซาบซ้ึงใน
ผลงานศิลปะช้ินนั้นๆ การตีความจากเน้ือหา เร่ืองราวในงานศิลปะสนับสนุนสมมุติฐานของตนเอง จะมีการเช่ือมโยงให้เกิด
ประสบการณ์สุนทรียต์ามมาภายหลงัหรือความพึงพอใจ [2,5] ช่ืนชมผลงานตามมา การประเมินจ าเป็นตอ้งประเมินจากผลงานท่ี
ใกลเ้คียง ในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั  

2.  การวเิคราะห์ความเหมอืน  และความแตกต่างระหว่าง  2  ทฤษฎ ี
  2.1  กระบวนการขั้นตอนโดยรวม  (สรุปว่าแต่ละทฤษฎีเป็นอย่างไร เหมือนหรือต่างกนั ถา้แตกต่างต่าง
อยา่งไร) 
 ขั้นตอนโดยรวมถา้เม่ือดูอยา่งผิวเผิน  หรือดูกระบวนการขั้นตอนตามท่ีระบุโดยไม่ดูในรายละเอียด  จะมีความเขา้ใจวา่  
ทั้ง  2  ทฤษฎีมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ทั้งจ านวนขั้นตอนมี  4  ขั้นตอนเหมือนกนั  ช่ือขั้นตอนคลา้ยกนั  พูด อธิบายส่ิงท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนั  ยกตวัอยา่งเช่น  ส่วนประกอบทางทศันธาตุ  หลกัการจดัภาพ เน้ือหา เร่ืองราว การส่ือความหมายทางศิลป์ความ
เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ  การตีความหมายเหมือนกนั  
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Table 1 Analysis of criticism of the art theories 

ทฤษฎขีอง ราล์ฟ สมธิ มลีกัษณะของการบูรณาการระหว่าง
สุนทรียศาสตร์  และศิลปวจิารณ์เป็นหลกัในการวเิคราะห์

ผลงานศิลปะ 

ทฤษฎขีอง เฟลด์แมน แบ่งขั้นตอนการวเิคราะห์ผลงานศิลปะ 
โดยใช้การเข้าใจศิลปะ อย่างซาบซ้ึง ตามหลกัองค์ประกอบ

ศิลป์ 
1. การบรรยาย  (Description) 
2. การวเิคราะห์  (Analysis) 
3. การตีความ  (Interpretation) 
4. การประเมินผล  (Evaluation) 

1. การบรรยาย  (Description) 
2. การวเิคราะห์โครงสร้าง  (Formal Analysis) 
3. การตีความ  (Interpretation) 
4. การประเมิน หรือตดัสิน (Evaluation or Judgment) 

 

Table 2 Analysis of the similarities between the two theories   

ล าดบั ความเหมอืนกนัของทั้ง  2  ทฤษฎ ีในเร่ืองกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย 
1. มี  4  ขั้นตอนเหมือนกนั  ช่ือของขั้นตอนคลา้ยคลึงกนั 
2. การอธิบายถึงส่ิงเดียวกนั  คือเร่ือง  ส่วนประกอบทางทศันะ  องคป์ระกอบศิลป์  หรือความเช่ือมโยงของส่วนประกอบ

ทางทศันะ  การตีความ  ความหมายของผลงาน  ความหมายของส่ิงต่างท่ีเห็น  ความรู้สึกของผลงาน  ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงาน 

3. จุดมุ่งหมายของทฤษฎี  เพ่ือพฒันาประสบการณ์  หรือประสบการณ์สุนทรีย ์การเห็นคุณค่า  ความงามของผลงานศิลปะ  
ซาบซ้ึง  ช่ืนชมผลงานศิลปะ 

4. จุดมุ่งหมายของทฤษฎี  เพ่ือพฒันาการวเิคราะห์ผลงานศิลปะ  อยา่งมีเหตุผล  และหลกัการ น่าเช่ือถือ 
5. มีคุณธรรม  ความมารยาทในการวจิารณ์ศิลปะ 
6. การวจิารณ์  เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรคง์านศิลปะใหมี้คุณค่า  ต่อมนุษย ์ และพฒันาศิลปินในการสร้างสรรคง์านศิลปะ

ท่ีดียิง่ข้ึน 
7. สุนทรียศาสตร์ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทั้ง  2  ทฤษฎี 
8. จุดประสงคสู์งสุดในการวิจารณ์ ของทฤษฎีทั้ง  2  คือ  เม่ือวิจารณ์แลว้ตอ้งน าไปสู่การช่ืมชม  ซาบซ้ึง  เห็นคุณค่าของ

งานศิลปะ  ส่งเสริมผลกัดนัใหมี้การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี  สร้างสรรคสื์บไป 
 

Table 3 Analysis of the difference between the two theories   

ความแตกต่างของทั้ง  2  ทฤษฎใีน เร่ืองกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย 
รายการ ทฤษฎขีอง ราล์ฟ สมธิ ทฤษฎขีอง  เฟลด์แมน 

ดา้นผูว้จิารณ์ ผูว้จิารณ์ตอ้งมีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์เป็น
พ้ืนฐาน 

ผูว้จิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ  แค่
เห็นส่ิงใดก็พดูส่ิงนั้น 

ดา้นสุนทรียศาสตร์ ผูว้จิารณ์ตอ้งใชค้วามรู้ทางสุนทรียศาสตร์ทุก
ขั้นตอนในการวจิารณ์ 

ผูว้จิารณ์จะเกิดประสบการณ์สุนทรียภ์ายหลงั  การ
วเิคราะห์ เพื่อวจิารณ์ผลงานศิลปะตามมา 

ดา้นสติปัญญา 
 

ผูว้จิารณ์ตอ้งใชส้ติปัญญาความรู้ทาง
สุนทรียศาสตร์ในการวจิารณ์ใหส้อดคลอ้งกบัตวั
ผลงานศิลปะ 

ผูว้จิารณ์เห็นส่ิงใด ก็อธิบายถึงส่ิงนั้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา จากส่ิงท่ีมองเห็นเม่ือกระทบสายตา 

ดา้นประวติัศาสตร์ ผูว้จิารณ์ค านึงถึงประวติัศาสตร์  ความเก่าแก่  ยคุ
สมยั  เอกลกัษณ์ของผลงานศิลปะ 

ผูว้จิารณ์มิตอ้งค านึงถึงประวติัศาสตร์  ความเก่าแก่  
ยคุสมยั  และใครคือผูส้ร้าง 
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Table 3 Analysis of the difference between the two theories  (ต่อ) 
ความแตกต่างของทั้ง  2  ทฤษฎใีน เร่ืองกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย 

รายการ ทฤษฎขีอง ราล์ฟ สมธิ ทฤษฎขีอง  เฟลด์แมน 
ดา้นการบรรยาย ผูว้จิารณ์ตอ้งใชถ้อ้ยค าท่ีสวยงามในการบอก

อธิบายความเช่ือมโยง  ชดัเจน  ไม่ก ากวม  เป็น
ในเชิงอปุมาอุปไมยได ้

ผูว้จิารณ์บอกตรงไปตรงมาไม่ตอ้งประดิษฐค์  า  สืบ
หาการส่ือความหมายของผลงานท่ีมีความหมายต่อ
มนุษย ์

ดา้นการตี 
ความหมาย 

ผูว้จิารณ์อธิบาย  บรรยายความเช่ือมโยงของ
ผลงาน ความสมัพนัธ์กนัในส่วนประกอบทาง
ทศันะมีความสมัพนัธ์ใหค้วามรู้สึกอยา่งไร 

ผูว้จิารณ์อธิบายส่ิงท่ีผลงานส่ือความหมายท่ีมีผลต่อ
ชีวติมนุษย ์  

ดา้นการประเมิน 
หรือการตดัสิน 

 

มีแค่การประเมินผล  ดี  เลว  อยา่งไร  จาก
คุณภาพทางสุนทรีย ์ ไม่มีการตดัสินผลงาน แต่
อาจจะน าไปเปรียบเทียบกบังานช้ินก่อนหนา้น้ีท่ี
ศิลปินไดส้ร้างสรรคไ์วก่้อน วา่ มีการพฒันาตวั
ผลงาน หรือแนวคิด เทคนิคในการสร้างสรรคไ์ป
อยา่งไร 

มีความละเอียด  และระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการ
ประเมินผล  หรือตดัสินมีการเปรียบเทียบกบังานช้ิน
อ่ืนเพ่ือตดัสินผลงาน  ซ่ึงน าไป เปรียบเทียบกบั
ผลงานท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  ในยคุเดียวกนั  มีคุณค่า  
ส่ือความหมายตอ่มนุษยใ์นเชิงศิลปะ เป็นผลงานของ
ตวัศิลปินเองก็ได ้หรือของศิลปินท่านอ่ืนท่ีมีความ
ใกลเ้คียงทางการสร้างสรรคก็์ได ้

  2.2 ความหมาย แนวปฏิบติัในรายละเอียดของขั้นตอนแต่ละขั้น (แต่ละทฤษฎีเป็นอยา่งไร  และเหมือน  หรือ
ต่างกนั  ถา้ต่าง  ต่างกนัอยา่งไร)  
 ทฤษฎีทั้ง  2  มีความคลา้ยคลึงกนัมาก แต่เม่ือศึกษาขอ้มูลรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนความหมาย  แนวปฏิบติัใน
รายละเอียดของขั้นตอนแต่ละขั้น  พบว่ามีความแตกต่างกนัมาก  ทั้งในเร่ืองความรู้พ้ืนฐานของผูว้ิจารณ์  ความรู้ทางดา้นศิลปะ  
ความรู้ทางดา้นสุนทรียศาสตร์  จุดประสงคใ์นการตดัสินผลงาน  กระบวนท่ีมีแนวปฏิบติัในรายละเอียดของขั้นตอนแตล่ะขั้นตอน
ท่ีไม่เหมือนกนัเลย 
 

ทฤษฎกีารวจิารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมธิ (Ralph A. Smith)   
ศิลปวจิารณ์ ของราลฟ์ สมิธ ซ่ึงตอ้งมีรากฐาน  แกนสุนทรีย ์เป็นพ้ืนฐาน  เนน้การแสดงออกทางอารมณ์ของตวัผลงาน

ศิลปะ เป็นหลกัในการบรรยาย  การวเิคราะห์  การตีความถึงเน้ือหา การส่ือความหมายทางดา้นความรู้สึก  การตดัสินผลงานไปใน
เชิงอุปมาอุปไมยอยา่งลึกซ้ึง โดยการใชปั้ญญาทางภาษาในการวจิารณ์ ดัง่แสดงใน Table 4 
 ความหมาย  การวิจารณ์อย่างมีสุนทรียใ์ห้การบรรยาย  ตีความ  การประเมินผล  แต่ไม่มีการตดัสินผลงานท่ีรุนแรง  
ส่วนมากออกแนวช่ืนชมผลงานมากกว่าท่ีจะเปรียบเทียบผลงาน  มุ่งหมายให้ผูว้ิจารณ์มีความสุขกบังาน  ส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียม์ากกวา่การวเิคราะห์  ใหรู้้จกัการใชส้ติปัญญาในการบรรยาย  ตีความหมาย  และรับรู้ความรู้สึกของผลงาน 
 

ทฤษฎศิีลปะวเิคราะห์ (Critical Theory) ของเอด็มนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)   
ศิลปวิจารณ์  ของเอ็ดมนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน ซ่ึงเม่ือเกิดความเขา้ใจ อยา่งซาบซ้ึง โดยมีรากฐาน แกนองคป์ระกอบศิลป์ 

การวเิคราะห์งานศิลปะทั้ง  4  ขั้นตอน  การบรรยายถึงส่ิงท่ีกระทบกบัสายตาก่อนเพ่ือเรียนรู้ ส่วนประกอบทศันธาตุต่างๆ รวมถึง
เทคนิค การวเิคราะห์คุณภาพของการใชท้ศันธาตุ ต่อเน่ืองจากการบรรยาย รวมถึงการวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรคอ์ยา่งซาบซ้ึงใน
ผลงานศิลปะช้ินนั้นๆ การตีความจากเน้ือหา เร่ืองราวในงานศิลปะสนับสนุนสมมุติฐานของตนเอง จะมีการเช่ือมโยงให้เกิด
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ประสบการณ์สุนทรียต์ามมาภายหลงั  หรือ ความพึงพอใจ  ช่ืนชม  ผลงานตามมา การประเมิน จ าเป็นตอ้งประเมินจากผลงานท่ี
ใกลเ้คียง ในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั ดัง่แสดงใน Table 4 
 ความหมาย  การวิเคราะห์  มุ่งเนน้การวิเคราะห์อยา่งตรงไปตรงมา  ไร้มายา  เห็นส่ิงใดพูดส่ิงนั้น  อยา่งยติุธรรม  ไม่มี
อคติต่อผลงาน  ไม่สนในประวติัศาสตร์  ผูว้จิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นศิลปะ  เพราะพดูตามตามองเห็น  มีความบริสุทธ์ิ
ใจในการวเิคราห์  การวเิคราะห์โดยระเอียดในเร่ืองส่วนประกอบทางทศันะ  องคป์ระกอบ  ความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ  ส่ิงส าคญั  
ผลงานจะตอ้งส่ือความหมายในเชิงศิลปะ  ให้มีความรู้สึก  และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผลงานออกมาให้มีความหมายต่อ
มนุษย ์ และตอ้งมีคุณค่าต่อมนุษยน์ั้นคือผลงานศิลปะท่ีดีเยีย่ม 
 

Table 4 Analysis of the similarities and difference between the two theories   เร่ืองแนวปฏิบติัในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน 

ทฤษฎกีารวจิารณ์อย่างสุนทรีย์  ของ
ราล์ฟ สมธิ 

ทฤษฎศิีลปะวเิคราะห์ 
ของเอด็มนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน 

ความเหมอืน ความแตกต่าง 

ขั้นท่ี  1  การบรรยาย   
   การพูดถึงวัสดุ  และกลวิ ธี ท่ีใช ้ 
และข้อ มูล เ ก่ี ยวกับบทบาททาง
สุนทรีย์  ขั้นตอนน้ีจะเช่ือมโยงกับ
ประวติัศาสตร์  ยุคสมยั  เอกลกัษณ์ 
ระบุเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสะทอ้นให้เห็น
ในภาพ 
 

ขั้นท่ี  1  การบรรยาย   
  ผูว้ิเคราะห์งานศิลปะจะส ารวจดู
ส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏแก่สายตาผูดู้ใน
ทนัทีทนัใด  ไดแ้ก่  เส้น  สี  รูปร่าง  
รูปทรง  พ้ืนผิว  แสง  เงา  และ
วิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการท่ีผูดู้คิด
ว่าเป็นวิธีการ  หรือเทคนิคใช้ใน
การสร้างงานศิลปะช้ินนั้น 

   การบรรยาย มีเน้ือหาใน
การบรรยายไม่เหมือนกนั  
   เ ฟ ล ด์ แ ม น บ ร ร ย า ย 
วิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆ 
เทคนิควธีิการ  
  ส มิธ  พูด ถึ ง สุนท รีย์ ท่ี
เ ช่ื อ ม โ ย ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ประวติัศาสตร์ เน้ือหา 

ขั้นท่ี  2  การวเิคราะห์   
  การพิจารณาส่วนประกอบทางทศัน์  
และรายละเอียดต่างๆ  ในผลงาน
ศิ ล ป ะ อ ย่ า ง ใ ก ล้   ดู ว่ า ถู ก จั ด
องค์ประกอบเช่นไร  การวิเคราะห์น้ี
เป็นการพูดถึงส่วนต่างๆ  อยา่งลึกล ้ า  
และพูดถึงของคุณสมบัตินั้ น  สมิธ
ระ บุว่ า   เ ข าใช้ค  าว่ า   “การระบุ
คุณสมบติั” เม่ือช้ีให้เห็นถึงคุณภาพ
สุนทรีย์ในขณะท่ีค าว่า  “บรรยาย”  
เ ป็นการระ บุ ส่วนต่ า งๆ   ท่ี เ ป็น
รูปธรรม  การระบุคุณสมบัติน้ีเป็น
การบรรยายเช่นกนั  แต่ในเชิงคุณค่า  
และความ รู้ สึก   และในขั้ นการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ น้ี มัก จ ะ ใช้ถ้อ ยค า ใน
ลกัษณะคุณศพัท ์ เม่ือพดูถึงศิลปะ  

ขั้นท่ี  2  การวเิคราะห์โครงสร้าง   
  ผูว้ิเคราะห์จะเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิง
ท่ีผูว้เิคราะห์ไดส้ ารวจไวใ้นขั้นแรก  
คุณภาพของเสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงองคป์ระกอบ
ทางศิลปะของผลงานนั้น  ซ่ึงเป็น 
“ข้อมูล”  ให้กับการตีความ  และ
ตดัสินผลงานต่อไป 
 

  ส มิ ธ  พิ จ า ร ณ า
ส่วนประกอบทาง
ทัศน์  รายละเอียด
ต่างๆ องค์ประกอบ  
วิเคราะห์อยา่งล ้าลึก 
คุณภาพทางสุนทรีย ์ 
นามธรรม  คุณค่า
ความรู้สึก 
 
  เฟลดแ์มน 
วเิคราะห์โครงสร้าง  
คุณภาพของ การ
รับรู้องคป์ระกอบ
ทางศิลปะ 

  สมิธ กล่าวถึงท่ีมาของ
คุ ณสมบั ติ  ค ว า ม เ ป็ น
รูปธรรม  การวิเคราะห์น้ี
มั ก จ ะ ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ใ น
ลกัษณะคุณศัพท์  เม่ือพูด
ถึงศิลปะ  ต่อยอดจากขั้น 
บรรยาย 
 
  เฟลดแ์มน  ยงัไม่พดูถึง 
คุณค่า  ความรู้สึก  การ
เตรียมขอ้มูล เพื่อตีความ 
และตดัสินผลงาน 
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Table 4 Analysis of the similarities and difference between the two theories   เร่ืองแนวปฏิบติัในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
(ต่อ)  
ทฤษฎกีารวจิารณ์อย่างสุนทรีย์  ของ

ราล์ฟ สมธิ 
ทฤษฎศิีลปะวเิคราะห์ 

ของเอด็มนัด์ เบิร์ก เฟลด์แมน 
ความเหมอืน ความแตกต่าง 

ขั้นท่ี  3   การตีความ   
  การกล่าวถึงความหมายในผลงาน  
ศิลปะโดยรวม  ซ่ึงแตกต่างการ
ตีความเป็นส่วนๆ  ดังท่ีท าในขั้ น
วิ เ ค ร า ะ ห์   ส มิ ธ อ ธิ บ า ย   ก า ร
ตีค ว ามหมาย   และ เ ส ริมส ร้ า ง
ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้ตีความกับ
ผลงานศิลปะ  จึงควรระบุทั้งส่ิงท่ีคาด
ว่า  ผูว้ิเคราะห์พูดหรือไม่คาดว่าจะ
พดู  ผลงานศิลปะท่ีมีภาพลกัษณ์ 

ขั้นท่ี  3   การตีความ   
  ผูว้ิเคราะห์จะกล่าว  หรือแถลงถึง
ความหมายของผลงานศิลปะท่ีมีต่อ
ตน  ความหมายของศิลปะในท่ีน้ี
หมายถึงความหมายของศิลปะท่ีมี
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์ 
โดยทัว่ไป  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิเคราะห์
อาจหาข้อสันนิษฐานท่ี เ ก่ียวกับ
ความคิด  หรือหลกัการท่ีสามารถ
ช่วยยืนยนัว่า  ท าไมผลงานศิลปะ
นั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตน 

สมิธ  กล่าวถึง
ความหมายใน
ผลงานศิลปะ 
 
เฟลด์แมน แถลงถึง
ค ว า มห ม า ย ข อ ง
ผลงานศิลปะ 

สมิธ  ความหมายใน
ผลงาน ศิลปะโดยรวม 
ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ ท่ี มี
ภาพลกัษณ์ 
เฟลด์แมน กล่าวถึงศิลปะ
ท่ีมีผลต่อตน ต่อชีวิต  ผู ้
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ า จ ห า ข้ อ
สั น นิ ษ ฐ าน ท่ี เ ก่ี ย ว กับ
ความคิด  หรือหลกัการท่ี
ส าม ารถ ช่ วย ยืน ย ัน ว่ า  
ศิลปะนั้น 

ขั้นท่ี  4  การประเมินผล   
  สรุปหาความดีงามของผลงานศิลปะ  
ค  าง่ายๆท่ีพูดถึงผลงานศิลปะนั้ นๆ  
เช่น  ดี  เลว  ท่ีมีรากฐานจากคุณภาพ
ทางสุนทรีย์  การพูดถึงระดับของ
ความเป็นเอกภาพ  ความเข้มข้น  
หรือลึกซ้ึงประการใดประการหน่ึง  
หรือหลายๆ  ประการผสมผสาน 
 

ขั้นท่ี  4  การประเมิน  ตดัสิน    
  เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีการ
สืบสวน  ตรวจสอบถึงเจตนา  และ
ผลท่ีเกิดของงานศิลปะช้ินนั้น  โดย
การเปรียบเทียบกับงานศิลปะช้ิน
อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกัน  พิจารณาว่ามนั
เหมือนหรือแตกต่างกับงานศิลปะ
ช้ินอ่ืนในยุคสมัยเดียวกันเช่นไร  
เฟลด์แมนเน้นว่าการท่ีจะตัดสิน
งานศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพนั้ น
จ ะ ต้ อ ง มี เ ห ตุ มี ผ ล   แ ล ะ ใ ช้
หลกัเกณฑอ์ย่างมีคุณธรรม  เพราะ
การตัดสินนั้ น เ ป็นปฏิบัติการ ท่ี
สูงส่ง 

 สมิธ มีแค่การประเมินผล 
หาค่า  ความดีงาม ซ่ึงมี
ร า ก ฐ า น จ า ก คุ ณภ า พ
สุนทรีย ์ ประเมินแบบง่าย 
ดี เลว  โดยใช้ผลงานของ
ตั ว ศิ ล ปิ น เ อ ง ท่ี เ ค ย
สร้างสรรค์ไวก่้อนหน้าน้ี
มาเปรียบเทียบพฒันาการ 
เฟลด์แมน  มีการประเมิน  
ห รือการตัด สิน  มีการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ง า น 
ตรงไปตรงมา  ยุติธรรม  
ตัดสินงานศิลปะอย่างมี
เหตุมีผลท่ีละเอียดโดยใช้
ผลงานท่ีใกล้เคียงกันใน
การเปรียบเทียบ 

 

3.  หากน าทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับหลังจากการน าทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้น่าเป็นอย่างไร มีความ
สอดคล้องตอบสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายหรือคุณลักษณะการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปศึกษาเพื่อสนองการปฏิรูปหลักสูตร
ศิลปศึกษาแบบแผน  DBAE 
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การน าทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith)  ไปใชค้าดหวงัว่า  
นักเรียนจะไดฝึ้กฝนทกัษะ ในการใชส้ติปัญญาในการพิจารณา  วิเคราะห์  โดยใชห้ลกัการคุณภาพทางสุนทรีย ์ นักเรียนจะมี
สุนทรียภาพท่ีดีข้ึน  มีหลกัการและเหตุผลในการตดัสินสินใจ  เม่ือไปใชใ้นชีวิต  นักเรียนจะสามารถตดัสินปัญหาไดอ้ย่างมี
หลกัการ  และเหตุผล  และท่ีส าคญันกัเรียนจะมีความอดทนทางดา้นอารมณ์มากข้ึน  ท่ีเรียกไดว้า่  ฉลาดทางดา้นอารมณ์  และยงั
แฝงความเป็นคนมีคุณธรรม  และยิ่งไปกวา่นั้น  นักเรียนจะไดเ้รียนรู้ทางประวติัศาสตร์  ยคุสมยั [7] ความโดดเด่นของผลงาน
ศิลปะท าให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม  คุณค่าต่อตนเอง  คุณค่าของผู ้อ่ืน  คุณค่าของความงาม คุณค่าของ
ศิลปะวฒันธรรม   เม่ือเขาไดรู้้จกัค าวา่  “สุนทรีย”์  เพราะความเป็นคนมีสุนทรียท์ าใหค้นมีความสุข   

มีความสอดคลอ้งตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย  ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีหลกัสูตรศิลปศึกษาของไทยฉบบัปัจจุบนัคาดหวงัไว ้ 
ทางดา้นศิลปศึกษา  นกัเรียนจะมีความสนใจ  ซาบซ้ึง  เห็นคุณค่าของศิลปะ  รวมไปถึง  หวงแหนโบราณ วตัถุ โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมไทย  ประวติัศาสตร์ของชาติไทย  และนกัเรียนจะหนักลบัมารัก  และอนุรักษ์  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของไทย  
เปล่ียนรสนิยมมาช่ืนชอบของไทย  เพราะเขาจะรู้คุณค่าของทุกส่ิง  วา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมีคุณค่าในตวัของมนัเอง  และน่าถนุถนอมให้
ความงามอยูคู่่กบัโลก  และประเทศไทย 

 

การน าทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)  ไปใช้
คาดหวงัวา่  นกัเรียนจะมีความเขา้ใจในศิลปะเป็นอยา่งมาก  เขา้ส่วนประกอบทางทศัน์  องคป์ระกอบ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  
รู้วธีิการ  และเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะมากข้ึน  การฝึกการรับรู้อารมณ์  ความรู้สึก  เขา้ใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ  
งานศิลปะท่ีมีผลงานชีวิต  และจิตใจของมนุษย ์ จะมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีแปลกใหม่มีคุณค่าต่อตนเอง  และสังคม  
นกัเรียนประเมินผลงาน  ตดัสินผลงาน  อยา่งจริงใจ  ตรงไปตรงมา  กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีหลกัการ  และเหตุผลสนบัสนุน
ท่ีดี  สามารถสันนิษฐานสถานการณ์  และสามารถอา้งอิงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  แต่  การกลา้แสดงออกเป็นเสมือนดาบสองคม  การ
กลา้แสดงออกดี  เม่ือถูกท่ี  ถูกเวลา  ถูกสถานการณ์  และถูกกาละเทศะ  แต่ถา้ไม่ถูกท่ี  ไม่ถูกเวลา  ไม่ถูกสถานการณ์  และไม่ถูก
กาละเทศะ  การกลา้แสดงออกกลบัเป็นผลเสียอยา่งรุนแรงต่อตวันกัเรียนเอง  ครูควรย  ้า  มารยาท  และคุณธรรมเขา้ไปเป็นอยา่ง
มาก  เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียในภายหลงั  เม่ือถึงจุดหน่ึงนกัเรียนจะสามารถเรียนรู้และเอาตวัรอดเองไดอ้ยา่งมีสติปัญญา  และส่ิงท่ีจะ
ตามมา  คือ  สุนทรียภาพท่ีดีของนกัเรียน  และจะเขา้ใจ  และซาบซ้ึงถึงคุณค่าความงามเป็นอยา่งมาก  เพราะนกัเรียนเขา้ใจตั้งแต่  
ขั้นแรกวา่มีความล าบากมากเพียงใหใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะหน่ึงช้ิน  นกัเรียนจะไดฝึ้กการใชห้ลกัการ  และเหตุผล  รู้จกัการ
เปรียบเทียบส่ิงดี  และส่ิงท่ีไม่สวยงาม  ดว้ยความจริงใจ  ไม่ทรยศต่อความรู้สึกของตนเอง 

มีความสอดคลอ้งตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย  ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีหลกัสูตรศิลปศึกษา DBAE ในปัจจุบนัคาดหวงัไว ้
ทางดา้นศิลปศึกษา  นกัเรียนจะมีความกลา้แสดงออกทางความคิดมากข้ึน  กลา้สร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่  มีคุณค่าต่อชีวิตตน  
และผูอ่ื้น  เขา้ใจหลกัการทางศิลปะ  วสัดุ  เทคนิค  วธีิการสร้างสรรค ์ ความรู้ท่ีเกิดจากพ้ืนฐานจากความเขา้ใจท าให้มีการจดจ าได้
อยา่งชดัเจน  และยาวนาน  และนกัเรียนจะเร่ิมรู้สึกรักงานศิลปะ  โดยท่ีนกัเรียนไม่รู้ตวั จน ศิลปะจะค่อยๆ  เขา้ไปในชีวิตทีละเล็ก
ทีละนอ้ยอยา่งย ัง่ยืน  ฝ่ังรากลึก  คุณภาพทางสุนทรียก็์จะดีข้ึนตามล าดบั  สุดทา้ยนกัเรียนจะเขา้ถึงความสวยงาม  เห็นคุณค่าของ
ศิลปะ  และงานศิลปะทุกช้ิน ตลอดจนถึงมีใจอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  และศิลปะประจ าชาติ 
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