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บทคัดย่อ

 ทฤษฎขีองรำล์ฟ สมธิ และทฤษฎขีองเอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน เป็นทฤษฎแีห่งศลิปวจิำรณ์ แบบกำรวจิำรณ์ศลิป์

ร่วมสมยั เป็นกำรวจิำรณ์ผลงำนศลิปะทีร่่วมสมยัในปัจจบุนัทัง้ด้ำนตวังำนศลิปะ รปูแบบ แนวคดิ เนือ้หำกำรสร้ำงสรรค์ 

กำรสือ่ควำมหมำย กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ในงำนศลิปะ งำนศลิป์ในปัจจบุนั พบว่ำมกีำรวเิครำะห์ วพิำกษ์ วจิำรณ์ ในหลำย

ทศันะด้วยกนั กำรแปลควำมหมำยในงำนศลิปะ มคีวำมต้องกำรทีจ่ะเข้ำใจงำนศลิปะ ซึง่มกีำรพฒันำมำกขึน้ในศตวรรษ

ที่ 20 มีกำรเผยแพร่ทฤษฎีทำงศิลป์ อันประกอบด้วย ปรัชญำศิลป์ ประวัติศำสตร์ศิลป์ สุนทรียศำสตร์ และศิลปวิจำรณ์ 

ซึง่เป็นฐำนให้นกัวจิำรณ์ศลิป์ทีม่คีวำมสสำคญัมำก ในฐำนะเป็นผู้มส่ีวนผลกัดนัให้มกีำรสร้ำงสรรค์งำนศลิปะให้สงูส่งขึน้ 

ณ ที่นี้จะยกทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะมำวิเครำะห์ จำกนักวิจำรณ์เจ้ำของทฤษฎี สองท่ำนที่มีบทบำทต่อวงกำรศิลปศึกษำ 

คือ ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ ของรำล์ฟ สมิธ และทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน  เพื่อเป็น

แนวทำงสร้ำงควำมเข้ำใจในทฤษฎทีัง้สอง รวมถงึกำรอรรถำธบิำยถงึทฤษฎทีัง้สอง ซึง่ควำมเหมอืน และควำมแตกต่ำง

ในประเดน็ต่ำง ๆ   เพือ่ประโยชน์ในกำรนสำไปใช้ให้เหมำะสม รวมถงึเป็นแนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนศลิปวจิำรณ์ 

ให้มปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนศลิปศกึษำเพือ่สนองกำรปฏริปูหลกัสตูรศลิปศกึษำแบบแผน 

DBAE

ค�าส�าคัญ: ศิลปวิจำรณ์ ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ ทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์

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 
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the meaning and emotions 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 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

 จำกกำรศึกษำทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ พบว่ำ ทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ มีเป็นจสำนวนมำก มีหลำกหลำยทำงทฤษฎี  

จำกนักวิชำกำรทำงด้ำนศิลปศึกษำหลำย ๆ ท่ำน ซ่ึงมีลำยละเอียดในกำรวิจำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่นักวิชำกำรท่ำน

นั้น ว่ำจะให้ควำมสสำคัญกับเรื่องใดเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันตัวผลงำนศิลปะนั้นก็มีควำมหลำกหลำยเป็น “ศิลปะร่วมสมัย”  

ที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีกำร กำรสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย กำรศึกษำศิลปวิจำรณ์ และศิลปศึกษำ จสำเป็นต้องเข้ำใจในตัว

ทฤษฎีศิลปวิจำรณ์อย่ำงท่องแท้ เพื่อประสิทธิภำพทำงกำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะอย่ำงเที่ยงธรรม ยุติธรรม ต่อตัวศิลปิน 

และนสำควำมเข้ำใจไปสู่ผู้ที่ชมงำนศิลปะร่วมสมัย รวมถึงผู้เรียนศิลปะ และผู้สอนศิลปะ ที่มีหน้ำที่สร้ำงสุนทรียภำพ

ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จำกควำมสสำคัญข้ำงต้น ผู้เขียนจึงทสำกำรวิเครำะห์ทฤษฎี 2 ทฤษฎีที่มีควำมเหมำะสมในกำรวิจำรณ์

ศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเป็นแนวทำงสร้ำงควำมเข้ำใจในทฤษฎีทั้งสอง รวมถึงกำรอรรถำธิบำยถึงทฤษฎีทั้งสอง ถึงควำม

เหมอืน และควำมแตกต่ำงในประเดน็ต่ำง ๆ   เพือ่ประโยชน์ในกำรนสำไปใช้ให้เหมำะสม รวมถงึเป็นแนวทำงกำรจดักำร

เรียนกำรสอนศิลปวิจำรณ์ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปศึกษำเพ่ือสนองกำรปฏิรูป

หลักสูตรศิลปศึกษำแบบแผน DBAE [1], [2] ซึ่งมีองค์ประกอบด้ำนองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ศิลป์ สุนทรียศำสตร์ 

ศิลปะปฏิบัติ รวมถึงศิลปวิจำรณ์ เป็นแกนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปศึกษำ

 วงจรของศลิปวจิำรณ์ คอื กำรทสำควำมเข้ำใจศลิปวจิำรณ์ จะต้องรบัรูอ้งค์ประกอบ หรอืวงจรทีเ่กีย่วข้องอยูเ่สมอ

ในกำรวิจำรณ์ เพื่อทสำให้เข้ำใจควำมสัมพันธ์อันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีหลักสสำคัญ คือ

 1. ศิลปิน เป็นผู้มีหน้ำที่สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ผู้เป็นศิลปินต้องเป็นผู้ที่มีควำมจริงใจ ที่จะสร้ำงผลงำนอย่ำง

บริสุทธิ์ใจ

 2. ผลงำนศิลปะ เป็นส่ือกลำงท่ีจะถ่ำยทอดควำมนึกคิด และอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเองออกมำ ภำษำทำง 

ทัศนศิลป์ มีประเภทต่ำง ๆ  คือ (1) จิตรกรรม (2) ประติมำกรรม (3) ภำพพิมพ์ (4) สถำปัตยกรรม (5) ภำพถ่ำย  

(6) ภำพสื่อผสม

 3. คนดเูป็นองค์ประกอบสสำคญัทีจ่ะทสำให้ควำมหมำยของกำรสร้ำงสรรค์ศลิปะสมบรูณ์ครบวงจร ศลิปินย่อมจะ

สญูเสียเป้ำประสงค์สสำคญัทัง้หมดถ้ำขำดคนด ูคนดถูอืเป็นนกัวจิำรณ์ศลิปะด้วย เขำทกุคน คอื นกัวจิำรณ์ศลิปะ เพรำะจะ

ต้องตดัสิน หรอืวพิำกษ์วจิำรณ์ถงึควำมชอบ และควำมไม่ชอบของตน คนดผููจ้ะรบัรูค้ณุค่ำในงำนศลิปะสิง่สสำคญัเริม่แรก  
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[3] เขำจะต้องมีควำมเช่ือถือหรือมีควำมศรัทธำยอมรับว่ำงำนศิลปะเป็นผลงำนในทำงสติปัญญำของมนุษย์  

ในด้ำนของกำรสร้ำงสรรค์เป็นส่วนสร้ำงควำมดีงำม ให้แก่สังคมมนุษย์ ผู้ที่จะซำบซึ้งต่อผลงำนศิลปะ จะต้องเป็นผู้มี

ควำมสนใจพิเศษในเรื่องของควำมงำม เขำจะเป็นผู้ที่รู้จักหม่ันสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัว 

และเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ำเป็นนักกำรศึกษำ ที่จะให้ควำมสนใจในศิลปะทุก  ๆ  แขนง

 กำรศึกษำศิลปะ วิชำหนึ่งที่มีควำมสสำคัญมำก และควรศึกษำอย่ำงถ่องแท้ คือ ศิลปวิจำรณ์ คนส่วนใหญ่นั้น

มักจะเข้ำใจผิดกันว่ำเป็นกระบวนกำรค้นหำข้อผิดพลำด หรือข้อเสียหรือตสำหนิผลงำนศิลปะ แต่ทว่ำควำมเป็นจริงนั้น

ตรงกันข้ำม กำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะน้ัน จะยกย่องว่ำทสำไมผลงำนศิลปะชิ้นนั้น จึงมีคุณค่ำควำมงำม คู่ควรได้รับกำร

ชื่นชม บทบำทของนักศิลปวิจำรณ์จึงควรใช้วลีที่มีควำมหมำย หมำยถึง กระบวนในกำรบรรยำย อรรถำธิบำย วิเครำะห์ 

ตีควำม และกำรตัดสินคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ ของตัวผลงำนศิลปะ โดยเป็นกำรกระทสำที่มีเจตนำตรงไปตรงมำ ยุติธรรม  

[4] กำรวิจำรณ์ศิลปะนี้เป็นกำรแสดงออกทำงกำรใช้คสำ กำรใช้ภำษำ กำรอุปมำอุปมัย และมักจะแสดงออกเพื่อสื่อควำม

หมำยว่ำ เรำรู้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับผลงำนศิลปะในเชิงทฤษฎี

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith)

 ทฤษฎขีอง รำล์ฟ สมธิ ลงตพีมิพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่ำงเวลำและสถำนที ่จงึมกีำรอ้ำงองิทฤษฎต่ีำงปีออกไป  

และหลำยทฤษฎีก็มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ แต่กำรปรับเปลี่ยนนั้นมักเป็นกำรปรับเนื้อหำรำยละเอียด และ 

ข้อเสนอแนะกำรใช้ แต่โครงสร้ำงใหญ่ของทฤษฎียังคงสภำพเดิม [4], [5]

 ทฤษฎีของ รำล์ฟ สมิธ มีลักษณะของกำรบูรณำกำรระหว่ำงสุนทรียศำสตร์ และศิลปวิจำรณ์เป็นหลัก 

ในกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

 1. กำรบรรยำย (Description) กำรแจกแจงถงึสิง่ต่ำง ๆ   และจสำแนกคณุสมบตัต่ิำง ๆ   ทีบ่รรจใุนผลงำนศลิปะทีจ่ะ

ต้องตรวจสอบ และสังเครำะห์ ด้วยประสบกำรณ์ และองค์ควำมรูท้ีด่เีกีย่วกบัศลิปะด้วยพทุธปัิญญำ เช่น ผลงำนนัน้เป็น

วัตถุประเภทใด รูปแบบใด เป็นงำนศิลปะประเภทใด คือ พูดถึงวัสดุ และกลวิธี เทคนิคที่ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท

ทำงสุนทรีย์ อำรมณ์ ควำมรู้สึก ในขั้นตอนนี้ และจะเชื่อมโยงกับประวัติศำสตร์ ยุคสมัย เอกลักษณ์ ระบุเนื้อหำเรื่องรำว

ที่สะท้อนให้เห็นในภำพ

 2. กำรวิเครำะห์ (Analysis) กำรพิจำรณำส่วนประกอบทำงทัศน์ หรือทัศนธำตุ และรำยละเอียดต่ำง ๆ  

ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ในผลงำนศิลปะอย่ำงละเอียด คสำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธำตุ หลักกำรจัดภำพที่ใช้ใน

ผลงำนศิลปะ กำรวิเครำะห์นี้เป็นกำรพูดถึงส่วนต่ำง ๆ  เหล่ำนี้อย่ำงลึกซึ้ง และพูดถึงที่มำของคุณสมบัตินั้น รำล์ฟ สมิธ 

กล่ำวว่ำ เขำใช้คสำว่ำ “กำรระบุคุณสมบัติ” (Characterization) เมื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภำพสุนทรีย์ในขณะที่คสำว่ำ “บรรยำย” 

เป็นกำรระบุส่วนต่ำง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม กำรระบุคุณสมบัตินี้เป็นกำรบรรยำยเช่นกัน แต่ในเชิงคุณค่ำ และอำรมณ์ควำม

รู้สึก ในขั้นกำรวิเครำะห์ควรใช้ถ้อยคสำในลักษณะคุณศัพท์ เม่ือพูดถึงงำนศิลปะ ทัศนศิลป์ ประกอบด้วยจิตรกรรม 

ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ สถำปัตยกรรม สื่อผสม ภำพถ่ำย [6], [7]

 ราล์ฟ สมิธ อธิบำย กำรระบุคุณสมบัติทำงสุนทรีย์ไว้ 3 ประกำร คือ

  1. คุณสมบัติต่ำง ๆ  ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงมีสุนทรียะที่ลึกซึ้ง ชัดเจน ละเอียด

  2. คณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัประเดน็ของสนุทรยีภำพ อำรมณ์ ควำมรูส้กึทีต้่องอธิบำยอย่ำงชัดเจน

  3. กำรระบุคุณสมบัติสุนทรีย์อีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด คือ กำรระบุในเชิงอุปมำ

อุปไมย ด้วยถ้อยคสำเชิงอุปมำอุปไมยน้ี ผู้วิจำรณ์จสำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องกำรใช้ภำษำ และมีประสบกำรณ์ที่สั่งสมของ

แต่ละบคุคล สมธิ กล่ำวว่ำ 3.1) กำรตดัสนิสนุทรย์ี โดยถ้อยคสำเชงิอปุมำอปุไมยนัน้ คนทัว่ไปมคีวำมเหน็ว่ำ กำรเปรยีบเปรย 
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ผลงำนศิลปะอย่ำงรุนแรงเป็นเรื่องไม่เหมำะสม 3.2) กำรตัดสินที่เปิดโอกำสให้นำนำทัศนะนั้น ส่วนมำกแล้ว ทัศนะ 

มักจะไม่ต่ำงกันมำกมักจะใกล้เคียงกันในเชิงคุณภำพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงสติปัญญำด้ำนสุนทรีย์ให้สอดคล้องกับ 

ผลงำนศลิปะ แสดงมโนทศัน์ได้อย่ำงเหมำะสม 3.3) กำรใช้ถ้อยคสำเปรยีบเปรยเชิงอปุมำอปุไมยมใิช่เป็นสิง่ผดิธรรมชำติ  

หรือลึกลส้ำเกินไปสสำหรับคนธรรมดำ กำรเปลี่ยนจำกพูดบรรยำยแบบที่เป็นรูปธรรมมำสู่อุปมำอุปไมยนั้นเป็น 

กำรใช้ถ้อยคสำที่ขึ้นอยู่กับ “ควำมสำมำรถและเจตนำบำงประกำรที่จะเชื่อมโยงประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ”

 3. กำรตคีวำม (Interpretation) กำรตคีวำม หมำยถงึ กำรกล่ำวถงึควำมหมำยในผลงำนศลิปะโดยรวม ซึง่แตกต่ำง

กำรตีควำมเป็นส่วน ๆ  ดังที่ทสำในขั้นกำรวิเครำะห์ สมิธอธิบำย กำรตีควำมหมำย และเสริมสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้ตีควำมกับผลงำนศิลปะ จึงควรระบุท้ังส่ิงท่ีคำดว่ำ ผู้วิเครำะห์พูดหรือไม่คำดว่ำจะพูด ผลงำนศิลปะที่มีภำพลักษณ์ 

ของควำมเปล่ำเปลีย่ว สิน้หวงั น่ำจะคำดได้ว่ำผูว้จิำรณ์อำจจะเอ่ยถงึคณุสมบตัปิระเภท “ซมึเซำ” “ห่อเหีย่ว” “โศกสลด” 

“สีทึบทึม” “เชื่องช้ำ” ฯลฯ แต่ก็ไม่จสำเป็นเสมอไป เพรำะกำรให้คุณค่ำอำจแปรเปลี่ยนแตกแขนงเป็นอื่นได้

 4. กำรประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้สรปุหำควำมดงีำมของผลงำนศลิปะ คสำง่ำย ๆ  ทีพ่ดูถงึผลงำนศลิปะนัน้ ๆ   

เช่น ดี เลว ที่มีรำกฐำนจำกคุณภำพทำงสุนทรีย์ กำรพูดถึงระดับของควำมเป็นเอกภำพ ควำมเข้มข้น หรือลึกซึ้งประกำร

ใดประกำรหนึ่ง หรือหลำย ๆ ประกำรผสมผสำน [2], [4]

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)

 ทฤษฎขีองเฟลด์แมน มกีำรเผยแพร่ถงึ 5 ครัง้ และมกีำรปรบัเปลีย่น 4 ครัง้ เริม่ตัง้แต่ตวัแบบเดมิในปี 1966 และฉบบั

ปรับปรุงในปี 1967, 1970 และ 1973 ทฤษฎีของเฟลด์แมนที่นสำมำกล่ำวในที่นี้เป็นทฤษฎีที่พิมพ์เผยแพร่ในปี 1972 [4], [5]

 ทฤษฎีของเฟลด์แมน มุ่งสร้ำงหลักกำรในกำรตีควำม และประเมินผลงำนศิลปะ จุดมุ่งหมำยหลักของทฤษฎีนี้ 

คือ ความเข้าใจ (Understanding) และความชื่นชม (Delight) ในงำนศิลปะ เฟลด์แมน อธิบำยถึงควำมหมำยของคสำว่ำ 

ควำมเข้ำใจ ว่ำ บุคคลที่ได้รับกำรฝึกฝนให้มีควำมเข้ำใจต่องำนศิลปะอย่ำงต่อเนื่องจะสำมำรถ “อ่ำนข้อมูล” ต่ำง ๆ ทำง

ศลิปะออก และข้อมลูต่ำง ๆ   เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีจ่ะไขไปสูก่ำรวเิครำะห์ และกำรตดัสนิงำนศลิปะ เขำกล่ำวว่ำ ข้อมลูในทีน่ี้ 

เป็นข้อมลูด้ำนคณุภำพของผลงำนศลิปะ มใิช่ข้อมลูทำงประวติัศำสตร์ หรอืโบรำณคด ีไม่เกีย่วข้องใด ๆ   กบัควำมเก่ำแก่  

หรือควำมมีค่ำ เชิงโบรำณวัตถุ ผู้วิจำรณ์จะต้องหำทำงทสำควำมเข้ำใจ และเข้ำถึงเหตุ และผลของงำนศิลปะชิ้นนั้น ๆ   

ให้อะไรแก่ตนเอง ส่วนควำมชื่นชมน้ันเฟลด์แมน อธิบำยว่ำ เมื่อบุคคลบังเกิดควำมเข้ำใจในงำนศิลปะช้ินนั้น ๆ   

ย่อมจะบังเกิด ความพึงพอใจ ชื่นชม ในผลงำนชิ้นนั้น

 เฟลด์แมน แบ่งข้ันตอนกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ จะต้องปฏิบัติเรียงกันไปตำมลสำดับจำกง่ำยไปหำยำก 

เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ

 1. กำรบรรยำย (Description) ผู้วิเครำะห์งำนศิลปะจะสสำรวจดูสิ่งต่ำง ๆ  ที่ปรำกฏแก่สำยตำผู้ดูในทันทีทันใด 

ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ นส้ำหนัก พื้นที่ว่ำง และวิเครำะห์ถึงเทคนิควิธีกำรที่ผู้ดูคิดว่ำเป็นวิธีกำร 

หรือเทคนิคใช้ในกำรสร้ำงงำนศิลปะชิ้นนั้น

 2. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Formal Analysis) ผู้วิเครำะห์จะเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ผู้วิเครำะห์ได้สสำรวจไว้ใน 

ขั้นแรก คุณภำพของเส้น สี รูปร่ำง รูปทรง เพ่ือให้เกิดกำรรับรู้ถึงองค์ประกอบทำงศิลปะของผลงำนนั้น ซึ่งเป็น  

“ข้อมูล” ให้กับกำรตีควำม และตัดสินผลงำนต่อไป

 3. กำรตคีวำม (Interpretation) ผูว้เิครำะห์จะกล่ำว หรอืแถลงถงึควำมหมำยของผลงำนศลิปะทีม่ต่ีอตน ควำมหมำย

ของศิลปะในที่นี้หมำยถึงควำมหมำยของศิลปะที่มีต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยทั่วไป ในขั้นตอนน้ีผู้วิเครำะห ์

อำจหำข้อสันนิษฐำนที่เกี่ยวกับควำมคิด หรือหลักกำรที่สำมำรถช่วยยืนยันว่ำ ทสำไมผลงำนศิลปะนั้นมีผลต่อ 

ควำมคิดเห็นของตนเช่นนั้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

264 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 260-270 (2019)  Vol.9 No.1

 4. กำรประเมิน หรือตัดสิน (Evaluation or Judgment) เป็นขั้นตอนที่จสำเป็นจะต้องมีกำรสืบสวน ตรวจสอบถึง

เจตนำ และผลท่ีเกดิของงำนศลิปะชิน้นัน้ โดยกำรเปรยีบเทยีบกบังำนศลิปะชิน้อืน่ทีค่ล้ำยคลงึกนั พจิำรณำว่ำมนัเหมอืน

หรอืแตกต่ำงกบังำนศลิปะชิน้อืน่ในยคุสมยัเดยีวกนัเช่นไร เฟลด์แมน เน้นว่ำกำรทีจ่ะตดัสนิงำนศลิปะอย่ำงมสีนุทรยีภำพ

นั้นจะต้องมีเหตุมีผล และใช้หลักเกณฑ์อย่ำงมีคุณธรรม เพรำะกำรตัดสินนั้นเป็นปฏิบัติกำรที่สูงส่ง

 เฟลด์แมน ระบุว่ำทฤษฎีของเขำเป็นระบบของกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในศิลปะให้แก่บุคคลที่วิเครำะห์

งำนศิลปะชิ้นนั้น ควำมเข้ำใจน้ีเองจะนสำไปสู่กำรชื่นชมควำมซำบซึ้ง หรือเห็นคุณค่ำของงำนศิลปะนั้น และต้องใช ้

กำรวิเครำะห์ในลักษณะที่เรียกว่ำ ไร้มายา (Naive) คือ วิเครำะห์งำนศิลปะจำกควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกที่ผู้วิเครำะห ์

มีต่อผลงำนนั้นตรง ๆ  อย่ำงจริงใจ โดยมิต้องคสำนึงถึงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ควำมเก่ำแก่ของผลงำน ผู้สร้ำงคือใคร 

หรือคสำนึงถึงหลักเกณฑ์ทำงศิลปะ ดังแสดงใน Table 4 ดังนั้นไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ คือ วิเครำะห์

ไปตำมที่คิดเห็น [1], [2], [4]

 ทฤษฎนีีเ้ป็นประเภทศลิปวจิำรณ์ เช่นกนั โยงเข้ำกบัด้ำนสนุทรย์ี มนียัว่ำถ้ำเกดิควำมเข้ำใจเกดิควำมรูแ้ล้ว ควำม

ชื่นชม หรือสุนทรียภำพของผู้ท่ีได้ประสบกำรณ์น้ีจะตำมมำ เขำติดว่ำคุณค่ำของศิลปะจะต้องแสดงให้เห็นว่ำปัญหำที่

สสำคัญก็คือ กำรที่ศิลปะนั้นสำมำรถสื่อควำมหมำย หรือให้ควำมหมำย (ในเชิงศิลปะ) [5], [6] แก่มนุษย์สอดคล้องกับ

ทุกสิ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง ๆ  ควำมแปลกใหม่สะดุดตำในผลงำนศิลปะ เป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดก็ต่อเมื่อ

มนัสำมำรถสือ่ควำมหมำยกบัมนษุย์ได้ลกึซึง้ คอืกำรเพยีงแต่สร้ำงควำมแปลกใหม่สะดดุตำในผลงำนของศลิปินจะไม่มี

คุณค่ำถ้ำมันไม่สื่อควำมหมำยกับมนุษย์อื่น ๆ ที่เห็นผลงำนนั้น ๆ 

การวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ กับ ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

 มะลิฉัตร เอื้ออำนันท์ ระบุว่ำ จอร์ช เกฮีแกน กล่ำวถึงทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ว่ำยังไม่สำมำรถคิดค้นทฤษฎีที่ถูกต้อง

ลงตัว จะเห็นได้จำกมีกำรปรับเปลี่ยนทฤษฎีอยู่อย่ำงเป็นระยะ ยกตัวอย่ำงถึง สมิธ ในปี 1968 และในปี 1973 พำโยฮัน 

วิเครำะห์ทฤษฎีของ สมิธไว้ว่ำใช้ชื่อขั้นตอน 4 ขั้นเช่นเดียวกับทฤษฎีของแฟลด์แมน ซึ่งเป็นทฤษฎีของ สมิธ ยังไม่

สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของทฤษฎ ีซึง่มุง่มัน่ใช้เป็นทฤษฎกีำรรบัรูเ้ชงิสนุทรยีะ ดงัแสดงใน Table 2, 3 ขัน้ตอนเหล่ำนี้ 

ไม่สอดคล้องและเหมำะสมกับขั้นตอนในทฤษฎี เฟลมแมน ไมเคิล เดย์ เสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของแฟลด์แมน ในกำร

ฝึกทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์วิพำกษ์วิจำรณ์ให้แก่นักเรียน โยฮันเซน วิจำรณ์ทฤษฎีของแฟลด์แมน ว่ำขำดโครงสร้ำงทำง

สนุทรยีภำพ [2] ทสำให้ไม่เหมำะสสำหรบันสำไปใช้ในกำรศกึษำด้ำนศลิปะ แฟลด์แมน ระบวุ่ำทฤษฎขีองตนเป็นทฤษฎด้ีำน

ศลิปวจิำรณ์ทีมุ่ง่ให้นสำไปใช้สอนในโรงเรยีน เพือ่ให้เกดิควำมก้ำวหน้ำของวฒุภิำวะทำงสนุทรย์ี แต่ในด้ำนเนือ้หำทฤษฎ ี

กับไม่มีประสบกำรณ์ไปสู่จุดนั้น ซึ่งเป็นควำมรู้เฉพำะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของงำนศิลปะ ยีน มิทเลอร์นสำทฤษฎีของ 

เฟลด์แมน ไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีของตน

 ผู้วิจำรณ์ จึงควรจะวิเครำะห์ทฤษฎีศิลปศึกษำอย่ำงถ่องแท้ ถึงรำยละเอียดของแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอนของ

ทฤษฎีทั้ง 2 เพื่อผู้วิจำรณ์จะเลือกใช้ทฤษฎีได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวงำนศิลปะ หรือใช้กำรผสมผสำนทฤษฎีศิลปวิจำรณ์

เพื่อให้ประโยชน์อย่ำงสูงสุดในกำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะ ดังแสดงใน Table 4 ในที่นี้จะวิเครำะห์ทฤษฎีทั้ง 2 ดังนี้

 1. ทั้ง 2 ทฤษฎีอยู่ในแกนความรู้ทางศิลปะแกนใด

  1.1 ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของรำล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith) อยู่ในแกน

ศิลปะ แกนศิลปวิจำรณ์ ซึ่งต้องมีรำกฐำน แกนสุนทรีย์ เป็นพื้นฐำน เน้นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ควำมรู้สึกของตัว 

ผลงำนศิลปะ เป็นหลักในกำรบรรยำย กำรวิเครำะห์ กำรตีควำมถึงเน้ือหำ กำรส่ือควำมหมำยทำงด้ำนควำมรู้สึก  

กำรตัดสินผลงำนไปในเชิงอุปมำอุปไมยอย่ำงลึกซึ้ง โดยกำรใช้ปัญญำทำงภำษำในกำรวิจำรณ์  
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  1.2 ทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)  

อยูใ่นแกนศลิปะ แกนศลิปวจิำรณ์ ซึง่เมือ่เกดิควำมเข้ำใจอย่ำงซำบซึง้ โดยมรีำกฐำน แกนองค์ประกอบศลิป์ กำรวเิครำะห์

งำนศิลปะทั้ง 4 ขั้นตอน แสดงให้เห็นใน Table 1 กำรบรรยำยถึงสิ่งที่กระทบกับสำยตำก่อนเพื่อเรียนรู้ ส่วนประกอบ 

ทศันธำตตุ่ำง ๆ   รวมถงึเทคนคิ กำรวเิครำะห์คณุภำพของกำรใช้ทศันธำต ุต่อเนือ่งจำกกำรบรรยำย รวมถงึกำรวเิครำะห์วธิี

กำรสร้ำงสรรค์อย่ำงซำบซึง้ในผลงำนศลิปะชิน้นัน้ ๆ   กำรตคีวำมจำกเนือ้หำ เรือ่งรำวในงำนศลิปะสนบัสนนุสมมตุฐิำน

ของตนเอง จะมกีำรเชือ่มโยงให้เกดิประสบกำรณ์สนุทรย์ีตำมมำภำยหลงัหรอืควำมพงึพอใจ [2, 5] ช่ืนชมผลงำนตำมมำ 

กำรประเมินจสำเป็นต้องประเมินจำกผลงำนที่ใกล้เคียง ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน

 2. การวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎี

  2.1 กระบวนกำรขั้นตอนโดยรวม (สรุปว่ำแต่ละทฤษฎีเป็นอย่ำงไร เหมือนหรือต่ำงกัน ถ้ำแตกต่ำงอย่ำงไร)

 ขั้นตอนโดยรวมถ้ำเมื่อดูอย่ำงผิวเผิน หรือดูกระบวนกำรขั้นตอนตำมที่ระบุโดยไม่ดูในรำยละเอียด จะมีควำม

เข้ำใจว่ำ ทัง้ 2 ทฤษฎมีคีวำมคล้ำยคลงึกนัมำก ทัง้จสำนวนขัน้ตอนม ี4 ขัน้ตอนเหมอืนกนั ชือ่ขัน้ตอนคล้ำยกนั พดู อธบิำย

สิง่ทีม่คีวำมใกล้เคยีงกนั ยกตวัอย่ำงเช่น ส่วนประกอบทำงทศันธำต ุหลกักำรจดัภำพ เนือ้หำ เรือ่งรำว กำรสือ่ควำมหมำย

ทำงศิลป์ควำมเชื่อมโยงของสิ่งต่ำง ๆ  กำรตีควำมหมำยเหมือนกัน

Table 1 Analysis of criticism of the art theories

ทฤษฎีของ ราล์ฟ สมิธ มีลักษณะของการบูรณาการ
ระหว่างสุนทรียศาสตร์ และศิลปวิจารณ์เป็นหลักใน

การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ

ทฤษฎีของ เฟลด์แมน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะ โดยใช้การเข้าใจศิลปะอย่างซาบซึ้ง ตามหลัก 

องค์ประกอบศิลป์

1. กำรบรรยำย (Description)
2. (Analysis)
3. กำรตีควำม (Interpretation)
4. กำรประเมินผล (Evaluation)

1. กำรบรรยำย (Description)
2. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Formal Analysis)
3. กำรตีควำม (Interpretation)
4. กำรประเมิน หรือตัดสิน (Evaluation or Judgment)

Table 2 Analysis of the similarities between the two theories

ล�าดับ ความเหมือนกันของทั้ง 2 ทฤษฎี ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย
1. มี 4 ขั้นตอนเหมือนกัน ชื่อของขั้นตอนคล้ำยคลึงกัน
2. กำรอธิบำยถึงส่ิงเดียวกัน คือเรื่อง ส่วนประกอบทำงทัศนะ องค์ประกอบศิลป์ หรือควำมเช่ือมโยง 

ของส่วนประกอบทำงทัศนะ กำรตีควำม ควำมหมำยของผลงำน ควำมหมำยของสิ่งต่ำงที่เห็น ควำมรู้สึก 
ของผลงำน ควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน

3. จุดมุ่งหมำยของทฤษฎี เพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ หรือประสบกำรณ์สุนทรีย์ กำรเห็นคุณค่ำ ควำมงำมของผล
งำนศิลปะ ซำบซึ้ง ชื่นชมผลงำนศิลปะ

4. จุดมุ่งหมำยของทฤษฎี เพื่อพัฒนำกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ อย่ำงมีเหตุผล และหลักกำร น่ำเชื่อถือ
5. มีคุณธรรม ควำมมำรยำทในกำรวิจำรณ์ศิลปะ
6. กำรวิจำรณ์ เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะให้มีคุณค่ำ ต่อมนุษย์ และพัฒนำศิลปินในกำรสร้ำงสรรค์

งำนศิลปะที่ดียิ่งขึ้น
7. สุนทรียศำสตร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ทฤษฎี
8. จดุประสงค์สงูสดุในกำรวจิำรณ์ ของทฤษฎทีัง้ 2 คอื เมือ่วจิำรณ์แล้วต้องนสำไปสูก่ำรชืม่ชม ซำบซึง้ เหน็คณุค่ำ

ของงำนศิลปะ ส่งเสริมผลักดันให้มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดี สร้ำงสรรค์สืบไป
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Table 3 Analysis of the difference between the two theories

ความแตกต่างของทั้ง 2 ทฤษฎี ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย

รายการ ทฤษฎีของ ราล์ฟ สมิธ ทฤษฎีของ เฟลด์แมน

ด้ำนผู้วิจำรณ์ ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมรู้ทำงสุนทรียศำสตร์เป็น
พื้นฐำน

ผู้วิจำรณ์ไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้พื้นฐำนทำง
ศิลปะ แค่เห็นสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้น

ด้ำนสุนทรียศำสตร์ ผู้วิจำรณ์ต้องใช้ควำมรู้ทำงสุนทรียศำสตร ์
ทุกขั้นตอนในกำรวิจำรณ์

ผู้วิจำรณ์จะเกิดประสบกำรณ์สุนทรีย์ภำยหลัง 
กำรวิเครำะห์ เพื่อวิจำรณ์ผลงำนศิลปะตำมมำ

ด้ำนสติปัญญำ ผู้วิจำรณ์ต้องใช้สติปัญญำควำมรู้ทำง
สุนทรียศำสตร์ในกำรวิจำรณ์ให้สอดคล้องกับ
ตัวผลงำนศิลปะ

ผู้วิจำรณ์เห็นสิ่งใด ก็อธิบำยถึงสิ่งนั้นอย่ำง
ตรงไปตรงมำ จำกสิ่งที่มองเห็นเมื่อกระทบ
สำยตำ

ด้ำนประวัติศำสตร์ ผู้วิจำรณ์คสำนึงถึงประวัติศำสตร์ ควำมเก่ำแก่ 
ยุคสมัย เอกลักษณ์ของผลงำนศิลปะ

ผู้วิจำรณ์มิต้องคสำนึงถึงประวัติศำสตร์ 
ควำมเก่ำแก่ ยุคสมัย และใครคือผู้สร้ำง

ด้ำนกำรบรรยำย ผู้วิจำรณ์ต้องใช้ถ้อยคสำที่สวยงำมในกำรบอก
อธิบำยควำมเชื่อมโยง ชัดเจน ไม่กสำกวม เป็น
ในเชิงอุปมำอุปไมยได้

ผู้วิจำรณ์บอกตรงไปตรงมำไม่ต้องประดิษฐ์
คสำ สืบหำกำรสื่อควำมหมำยของผลงำนที่มี
ควำมหมำยต่อมนุษย์

ด้ำนกำรตี
ควำมหมำย

ผู้วิจำรณ์อธิบำย บรรยำยควำมเชื่อมโยงของ
ผลงำน ควำมสัมพันธ์กันในส่วนประกอบทำง
ทัศนะมีควำมสัมพันธ์ให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร

ผู้วิจำรณ์อธิบำยสิ่งที่ผลงำนสื่อควำมหมำย
ที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์

ด้ำนกำรประเมิน 
หรือกำรตัดสิน

มีแค่กำรประเมินผล ดี เลว อย่ำงไร จำกคุณภำพ
ทำงสุนทรีย์ ไม่มีกำรตัดสินผลงำน แต่อำจ
จะนสำไปเปรียบเทียบกับงำนชิ้นก่อนหน้ำนี้ที่
ศิลปินได้สร้ำงสรรค์ไว้ก่อน ว่ำ มีกำรพัฒนำตัว
ผลงำน หรือแนวคิด เทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์
ไปอย่ำงไร

มีควำมละเอียด และระมัดระวังเป็นอย่ำง
มำกในกำรประเมินผล หรือตัดสินมี
กำรเปรียบเทียบกับงำนชิ้นอื่นเพื่อตัดสิน
ผลงำน ซึ่งนสำไปเปรียบเทียบกับผลงำนที่มี
ควำมคล้ำยคลึงกัน ในยุคเดียวกัน มีคุณค่ำ 
สื่อควำมหมำยต่อมนุษย์ในเชิงศิลปะ เป็น
ผลงำนของตัวศิลปินเองก็ได้ หรือของ
ศิลปินท่ำนอื่นที่มีควำมใกล้เคียงทำง
กำรสร้ำงสรรค์ก็ได้

  2.2 ควำมหมำย แนวปฏิบัติในรำยละเอียดของขั้นตอนแต่ละขั้น (แต่ละทฤษฎีเป็นอย่ำงไร และเหมือน 

หรือต่ำงกัน ถ้ำต่ำง ต่ำงกันอย่ำงไร)

 ทฤษฎีทั้ง 2 มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก แต่เมื่อศึกษำข้อมูลรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนควำมหมำย แนวปฏิบัติ 

ในรำยละเอียดของขั้นตอนแต่ละข้ัน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันมำก ทั้งในเรื่องควำมรู้พื้นฐำนของผู้วิจำรณ์ ควำมรู้ทำง

ด้ำนศิลปะ ควำมรู้ทำงด้ำนสุนทรียศำสตร์ จุดประสงค์ในกำรตัดสินผลงำน กระบวนที่มีแนวปฏิบัติในรำยละเอียดของ

ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันเลย

 ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith)

 ศิลปวิจำรณ์ ของรำล์ฟ สมิธ ซึ่งต้องมีรำกฐำน แกนสุนทรีย์ เป็นพื้นฐำน เน้นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ของ 

ตัวผลงำนศิลปะ เป็นหลักในกำรบรรยำย กำรวิเครำะห์ กำรตีควำมถึงเนื้อหำ กำรสื่อควำมหมำยทำงด้ำนควำมรู้สึก  
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กำรตัดสินผลงำนไปในเชิงอุปมำอุปไมยอย่ำงลึกซึ้ง โดยกำรใช้ปัญญำทำงภำษำในกำรวิจำรณ์ ดังแสดงใน Table 4

 ความหมาย กำรวิจำรณ์อย่ำงมีสุนทรีย์ให้กำรบรรยำย ตีควำม กำรประเมินผล แต่ไม่มีกำรตัดสินผลงำนที่

รนุแรง ส่วนมำกออกแนวชืน่ชมผลงำนมำกกว่ำทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลงำน มุง่หมำยให้ผูว้จิำรณ์มคีวำมสขุกบังำน ส่งเสรมิ

ประสบกำรณ์สนุทรย์ีมำกกว่ำกำรวเิครำะห์ ให้รูจ้กักำรใช้สตปัิญญำในกำรบรรยำย ตคีวำมหมำย และรบัรูค้วำมรูส้กึของ

ผลงำน

 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) 

 ศลิปวจิำรณ์ ของเอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน ซึง่เมือ่เกดิควำมเข้ำใจ อย่ำงซำบซึง้ โดยมรีำกฐำน แกนองค์ประกอบ

ศลิป์ กำรวเิครำะห์งำนศลิปะทัง้ 4 ขัน้ตอน กำรบรรยำยถงึสิง่ทีก่ระทบกบัสำยตำก่อนเพือ่เรยีนรู ้ส่วนประกอบทศันธำตุ

ต่ำง ๆ  รวมถึงเทคนิค กำรวิเครำะห์คุณภำพของกำรใช้ทัศนธำตุ ต่อเนื่องจำกกำรบรรยำย รวมถึงกำรวิเครำะห์วิธีกำร

สร้ำงสรรค์อย่ำงซำบซึ้งในผลงำนศิลปะชิ้นนั้น ๆ  กำรตีควำมจำกเน้ือหำ เรื่องรำวในงำนศิลปะสนับสนุนสมมุติฐำน

ของตนเอง จะมีกำรเชื่อมโยงให้เกิดประสบกำรณ์สุนทรีย์ตำมมำภำยหลัง หรือควำมพึงพอใจ ช่ืนชม ผลงำนตำมมำ  

กำรประเมิน จสำเป็นต้องประเมินจำกผลงำนที่ใกล้เคียง ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน ดังแสดงใน Table 4

 ความหมาย กำรวิเครำะห์ มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์อย่ำงตรงไปตรงมำ ไร้มำยำ เห็นสิ่งใดพูดสิ่งนั้น อย่ำงยุติธรรม 

ไม่มีอคติต่อผลงำน ไม่สนในประวัติศำสตร์ ผู้วิจำรณ์ไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ เพรำะพูดตำมตำมองเห็น 

มีควำมบริสุทธิ์ใจในกำรวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์โดยละเอียดในเรื่องส่วนประกอบทำงทัศนะ องค์ประกอบ ควำมเชื่อม

โยงของสิ่งต่ำง ๆ  สิ่งสสำคัญ ผลงำนจะต้องสื่อควำมหมำยในเชิงศิลปะ ให้มีควำมรู้สึก และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึก

ของผลงำนออกมำให้มีควำมหมำยต่อมนุษย์ และต้องมีคุณค่ำต่อมนุษย์นั้นคือผลงำนศิลปะที่ดีเยี่ยม

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

ขั้นตอน

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 1 กำรบรรยำย กำร
พูดถึงวัสดุ และกลวิธีท่ีใช้ 
และข้อมลูเกีย่วกบับทบำท
ทำงสุนทรีย์ ขั้นตอนนี้จะ
เชือ่มโยงกบัประวตัศิำสตร์ 
ยุคสมัย เอกลักษณ์ ระบุ
เนื้อหำเรื่องรำวที่สะท้อน
ให้เห็นในภำพ

ขั้นที่ 1 กำรบรรยำย
ผู ้วิ เครำะห์งำนศิลปะจะ
สสำรวจดสูิง่ต่ำง ๆ   ทีป่รำกฏ
แก่สำยตำผูด้ใูนทนัททีนัใด 
ได้แก่ เส้น ส ีรปูร่ำง รปูทรง 
พื้นผิ ว  แสง  เ ง ำ  และ
วิเครำะห์ถึงเทคนิควิธีกำร
ที่ผู้ดูคิดว่ำเป็นวิธีกำร หรือ
เทคนิคใช้ในกำรสร้ำงงำน
ศิลปะชิ้นนั้น

กำรบรรยำย มีเนื้อหำใน
กำรบรรยำยไม่เหมือนกัน
เ ฟ ล ด ์ แ ม น บ ร ร ย ำ ย 
วิเครำะห์ทัศนธำตุต่ำง ๆ  
เทคนิควิธีกำร
ส มิ ธ  พู ด ถึ ง สุ น ท รี ย ์ ที่
เ ช่ื อ ม โ ย ง เ อ ก ลั ก ษ ณ ์
ประวัติศำสตร์ เนื้อหำ
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ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์
กำรพจิำรณำส่วนประกอบ
ทำงทัศน์ และรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ในผลงำนศิลปะ
อย่ำงใกล้ ดูว่ำถูกจัดองค์
ป ร ะ ก อ บ เ ช ่ น ไ ร  ก ำ ร
วิเครำะห์นี้เป็นกำรพูดถึง
ส่วนต่ำง ๆ  อย่ำงลกึลสำ้ และ
พูดถึงของคุณสมบัตินั้น 
สมิธระบุว่ำ เขำใช้คสำว่ำ 
“กำรระบคุณุสมบตั”ิ เมือ่ชี้
ให้เห็นถึงคุณภำพสุนทรีย์
ในขณะที่คสำว่ำ “บรรยำย” 
เป็นกำรระบุส่วนต่ำง ๆ  
ที่ เป็นรูปธรรม กำรระบุ
คุ ณ ส ม บั ติ นี้ เ ป ็ น ก ำ ร
บรรยำยเช่นกัน แต่ในเชิง
คุณค่ำ และควำมรู้สึก และ
ในขั้นกำรวิเครำะห์นี้มัก
จะใช้ถ ้อยคสำในลักษณะ
คุณศัพท์ เมื่อพูดถึงศิลปะ

ขั้นที่  2  กำรวิ เครำะห ์
โครงสร้ำง
ผู ้วิ เครำะห์จะเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งที่ผู ้วิ เครำะห์
ได ้สสำรวจไว ้ในข้ันแรก 
คุณภำพของเส้น สี รูปร่ำง 
รปูทรง เพือ่ให้เกดิกำรรบัรู้
ถึงองค์ประกอบทำงศิลปะ
ของผลงำนนั้น ซึ่ง เป ็น 
“ข้อมูล” ให้กับกำรตีควำม 
และตัดสินผลงำนต่อไป

ส มิ ธ  พิ จ ำ ร ณ ำ ส ่ ว น
ประกอบทำงทัศน์  รำย
ล ะ เ อี ย ด ต ่ ำ ง  ๆ  อ ง ค ์
ประกอบ วิเครำะห์อย่ำง
ลส้ำลึก คุณภำพทำงสุนทรีย์ 
นำมธรรม คณุค่ำควำมรูส้กึ

เ ฟ ล ด ์ แ ม น  วิ เ ค ร ำ ะ ห ์
โครงสร้ำง คุณภำพของ 
กำรรับรู้องค์ประกอบทำง
ศิลปะ

สมิธ กล ่ำวถึงที่มำของ
คุณสมบัติ ควำมเป็นรูป
ธรรม กำรวิเครำะห์นี้มัก
จะใช้ถ ้อยคสำในลักษณะ
คุณศัพท์ เมื่อพูดถึงศิลปะ 
ต่อยอดจำกขั้น บรรยำย

เฟลด์แมน ยังไม ่พูดถึง 
คณุค่ำ ควำมรูส้กึ กำรเตรยีม 
ข้อมูล เพื่อตีควำม และ
ตัดสินผลงำน

ขั้นที่ 3 กำรตีควำม
กำรกล่ำวถึงควำมหมำย
ในผลงำน ศิลปะโดยรวม 
ซึ่ งแตกต ่ำงกำรตีควำม
เป็นส่วน ๆ  ดังที่ทสำในขั้น
วิเครำะห์ สมิธอธิบำย กำร
ตีควำมหมำย และเสริม
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ตีควำมกับผลงำนศิลปะ 
จึงควรระบุทั้งสิ่งที่คำดว่ำ 
ผู้วิเครำะห์พูดหรือไม่คำด
ว่ำจะพูด ผลงำนศิลปะที่มี
ภำพลักษณ์

ขั้นที่ 3 กำรตีควำม
ผู้วิเครำะห์จะกล่ำว หรือ
แถลงถึงควำมหมำยของ 
ผลงำนศิลปะที่ มี ต ่ อตน 
ควำมหมำยของศลิปะในทีน่ี้ 
หมำยถึงควำมหมำยของ
ศลิปะทีม่ต่ีอชวีติควำมเป็น
อยู่ของมนุษย์ โดยท่ัวไป 
ในขั้นตอนนี้ผู ้วิ เครำะห์
อำจหำข ้อสันนิษฐำนที่
เกีย่วกบัควำมคดิ หรอืหลกั
กำรทีส่ำมำรถช่วยยนืยนัว่ำ 
ทสำไมผลงำนศิลปะนัน้มผีล
ต่อควำมคิดเห็นของตน

สมิธ กล่ำวถึงควำมหมำย
ในผลงำนศิลปะ

เฟลด์แมน แถลงถึงควำม
หมำยของผลงำนศิลปะ

สมิธ ควำมหมำยในผล
งำนศิลปะโดยรวม ผลงำน
ศิลปะที่มีภำพลักษณ์
เฟลด์แมน กล่ำวถึงศิลปะ
ที่ มี ผ ล ต ่ อ ต น  ต ่ อ ชี วิ ต  
ผู ้ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ อ ำ จ ห ำ ข ้ อ
สนันษิฐำนทีเ่กีย่วกบัควำม
คดิ หรอืหลกักำรทีส่ำมำรถ
ช่วยยืนยันว่ำ ศิลปะนั้น

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

ขั้นตอน (continued)
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ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 4 กำรประเมินผล
สรุปหำควำมดีงำมของ
ผลงำนศิลปะ คสำง่ำย ๆ ท่ี
พูดถึงผลงำนศิลปะน้ัน ๆ  
เช่น ดี เลว ที่มีรำกฐำนจำก
คุณภำพทำงสุนทรีย์ กำร
พูดถึงระดับของควำมเป็น
เอกภำพ ควำมเข้มข้น หรือ
ลึกซึ้งประกำรใดประกำร
หนึง่ หรอืหลำย ๆ   ประกำร
ผสมผสำน

ขัน้ที ่4 กำรประเมนิ ตดัสนิ
เป็นขั้นตอนที่จสำเป ็นจะ
ต้องมีกำรสืบสวน ตรวจ
สอบถึง เจตนำ และผล
ที่ เกิดของงำนศิลปะชิ้น
นั้น โดยกำรเปรียบเทียบ
กั บ ง ำ น ศิ ล ป ะ ชิ้ น อ่ื น ที่
คล้ำยคลึงกัน พิจำรณำว่ำ
มนัเหมอืนหรอืแตกต่ำงกบั
งำนศิลปะชิน้อืน่ในยคุสมยั
เดียวกันเช่นไร เฟลด์แมน
เน้นว่ำกำรท่ีจะตัดสินงำน
ศิลปะอย่ำงมีสุนทรียภำพ
นั้ น จ ะ ต ้ อ ง มี เ ห ตุ มี ผ ล 
และใช้หลักเกณฑ์อย่ำงมี
คุณธรรม เพรำะกำรตัดสิน
นั้นเป็นปฏิบัติกำรที่สูงส่ง

สมิธ มีแค ่กำรประเมิน
ผล หำค่ำ ควำมดีงำม ซึ่ง
มี ร ำ ก ฐ ำ น จ ำ ก คุ ณ ภ ำ พ 
สุนทรีย์ ประเมินแบบง่ำย 
ด ีเลว โดยใช้ผลงำนของตวั
ศิลปินเองที่เคยสร้ำงสรรค์
ไว้ก ่อนหน้ำนี้มำเปรียบ
เทียบพัฒนำกำร
เฟลด์แมน มีกำรประเมิน 
ห รื อ ก ำ ร ตั ด สิ น  มี ก ำ ร
เปรียบเทียบกับงำน ตรง
ไปตรงมำ ยุติธรรม ตัดสิน
งำนศิลปะอย่ำงมีเหตุมีผล
ที่ละเอียดโดยใช้ผลงำนที่
ใกล้เคียงกันในกำรเปรียบ
เทียบ

 3. หำกนสำทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้ผลที่คำดว่ำผู้เรียนจะได้รับหลังจำกกำรนสำทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้น่ำเป็นอย่ำงไร มีควำม

สอดคล้องตอบสนองตอบต่อจุดมุ่งหมำยหรือคุณลักษณะกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปศึกษำเพ่ือสนองกำรปฏิรูป

หลักสูตรศิลปศึกษำแบบแผน DBAE

 การน�าทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith) ไปใช ้

คำดหวงัว่ำ นกัเรยีนจะได้ฝึกฝนทกัษะ ในกำรใช้สตปัิญญำในกำรพจิำรณำ วเิครำะห์ โดยใช้หลกักำรคณุภำพทำงสนุทรย์ี 

นักเรียนจะมีสุนทรียภำพที่ดีขึ้น มีหลักกำรและเหตุผลในกำรตัดสินสินใจ เมื่อไปใช้ในชีวิต นักเรียนจะสำมำรถตัดสิน

ปัญหำได้อย่ำงมีหลักกำร และเหตุผล และที่สสำคัญนักเรียนจะมีควำมอดทนทำงด้ำนอำรมณ์มำกขึ้น ที่เรียกได้ว่ำ ฉลำด

ทำงด้ำนอำรมณ์ และยงัแฝงควำมเป็นคนมคีณุธรรม และยิง่ไปกว่ำนัน้ นกัเรยีนจะได้เรยีนรูท้ำงประวติัศำสตร์ ยคุสมยั [7] 

ควำมโดดเด่นของผลงำนศลิปะทสำให้นกัเรยีนเลง็เหน็คณุค่ำของสิง่แวดล้อม คณุค่ำต่อตนเอง คณุค่ำของผูอ้ืน่ คณุค่ำของ

ควำมงำม คุณค่ำของศิลปะวัฒนธรรม เมื่อเขำได้รู้จักคสำว่ำ “สุนทรีย์” เพรำะควำมเป็นคนมีสุนทรีย์ทสำให้คนมีควำมสุข

 มีควำมสอดคล้องตอบสนองต่อจุดมุ่งหมำย ตรงกับคุณลักษณะที่หลักสูตรศิลปศึกษำของไทยฉบับปัจจุบัน 

คำดหวังไว้ ทำงด้ำนศิลปศึกษำ นักเรียนจะมีควำมสนใจ ซำบซึ้ง เห็นคุณค่ำของศิลปะ รวมไปถึง หวงแหนโบรำณวัตถุ 

โบรำณสถำน สถำปัตยกรรมไทย ประวตัศิำสตร์ของชำตไิทย และนกัเรยีนจะหนักลบัมำรกั และอนรุกัษ์ ศลิปวฒันธรรม 

ภมูปัิญญำของไทย เปลีย่นรสนยิมมำชืน่ชอบของไทย เพรำะเขำจะรูค้ณุค่ำของทกุสิง่ ว่ำทกุสิง่ทกุอย่ำงมคีณุค่ำในตวัของ

มันเอง และน่ำทะนุถนอมให้ควำมงำมอยู่คู่กับโลก และประเทศไทย

 การน�าทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) 

ไปใช้คำดหวงัว่ำ นกัเรยีนจะมคีวำมเข้ำใจในศลิปะเป็นอย่ำงมำก เข้ำส่วนประกอบทำงทศัน์ องค์ประกอบ ควำมสมัพนัธ์

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

ขั้นตอน (continued)
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ระหว่ำงกัน รู้วิธีกำร และเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะมำกขึ้น กำรฝึกกำรรับรู้อำรมณ์ ควำมรู้สึก เข้ำใจในกำร

สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ งำนศิลปะที่มีผลงำนชีวิต และจิตใจของมนุษย์ จะมีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะที่แปลกใหม่

มีคุณค่ำต่อตนเอง และสังคม นักเรียนประเมินผลงำน ตัดสินผลงำน อย่ำงจริงใจ ตรงไปตรงมำ กล้ำแสดงควำมคิด

เห็นอย่ำงมีหลักกำร และเหตุผลสนับสนุนที่ดี สำมำรถสันนิษฐำนสถำนกำรณ์ และสำมำรถอ้ำงอิงได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

แต่ กำรกล้ำแสดงออกเป็นเสมือนดำบสองคม กำรกล้ำแสดงออกดี เมื่อถูกที่ ถูกเวลำ ถูกสถำนกำรณ์ และถูกกำลเทศะ 

แต่ถ้ำไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลำ ไม่ถูกสถำนกำรณ์ และไม่ถูกกำลเทศะ กำรกล้ำแสดงออกกลับเป็นผลเสียอย่ำงรุนแรงต่อตัว

นกัเรยีนเอง ครคูวรยสำ้ มำรยำท และคณุธรรมเข้ำไปเป็นอย่ำงมำก เพือ่ไม่ให้เกดิผลเสยีในภำยหลงั เมือ่ถงึจดุหนึง่นกัเรยีน

จะสำมำรถเรียนรู้และเอำตัวรอดเองได้อย่ำงมีสติปัญญำ และสิ่งที่จะตำมมำ คือ สุนทรียภำพที่ดีของนักเรียน และจะ

เข้ำใจ และซำบซึ้งถึงคุณค่ำควำมงำมเป็นอย่ำงมำก เพรำะนักเรียนเข้ำใจต้ังแต่ขั้นแรกว่ำมีควำมลสำบำกมำกเพียงให้ใน

กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะหนึ่งชิ้น นักเรียนจะได้ฝึกกำรใช้หลักกำร และเหตุผล รู้จักกำรเปรียบเทียบสิ่งดี และสิ่งที่ไม่

สวยงำม ด้วยควำมจริงใจ ไม่ทรยศต่อควำมรู้สึกของตนเอง

 มคีวำมสอดคล้องตอบสนองต่อจดุมุง่หมำย ตรงกบัคณุลกัษณะทีห่ลกัสตูรศลิปศกึษำ DBAE ในปัจจบุนัคำดหวงั

ไว้ ทำงด้ำนศลิปศกึษำ นกัเรยีนจะมคีวำมกล้ำแสดงออกทำงควำมคดิมำกขึน้ กล้ำสร้ำงสรรค์ผลงำนทีแ่ปลกใหม่ มคีณุค่ำ

ต่อชีวิตตน และผู้อื่น เข้ำใจหลักกำรทำงศิลปะ วัสดุ เทคนิค วิธีกำรสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ที่เกิดจำกพื้นฐำนจำกควำมเข้ำใจ

ทสำให้มีกำรจดจสำได้อย่ำงชัดเจน และยำวนำน และนักเรียนจะเริ่มรู้สึกรักงำนศิลปะ โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว จน ศิลปะจะ

ค่อย ๆ  เข้ำไปในชีวิตทีละเล็กทีละน้อยอย่ำงยั่งยืน ฝั่งรำกลึก คุณภำพทำงสุนทรีย์ก็จะดีขึ้นตำมลสำดับ สุดท้ำยนักเรียน

จะเข้ำถึงควำมสวยงำม เห็นคุณค่ำของศิลปะ และงำนศิลปะทุกชิ้น ตลอดจนถึงมีใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ

ไทย และศิลปะประจสำชำติ
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