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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักคือการรวบรวมและวิเคราะหสถานภาพของผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรทาง

สถาปตยกรรมและศลิปะเก่ียวเน่ืองในประเทศไทย เพ่ือทาํความเขาใจลกัษณะเฉพาะ ประเด็นสาํคญั ขอเดนและขอดอย

ของผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยน้ีมุงวิเคราะหองคความรูที่อยูในรูปของผล

งานวิชาการและ/หรือกึ่งวิชาการที่มีเนื้อหาสาระหลักเนนทางสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่องที่ตีพิมพเผยแพรใน

ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2551 

จากการพจิารณาผลงานทางวชิาการทัง้หมด พบวาสามารถจาํแนกผลงานตามเนือ้หาไดเปน 3 หมวดคอื สนุทรยีศาสตร

ในศิลปกรรม ปรัชญาและทฤษฎีสุนทรียศาสตร และสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรม  ในแงสถานภาพของผลงานทาง

วิชาการน้ัน ผลงานในหมวดสุนทรียศาสตรในศิลปกรรมมีจํานวนมากที่สุด มีความตอเน่ืองของผลงานสูง และมีความ

หลากหลายในแงเนือ้หา อนัอาจเนือ่งมาจากรากฐานทางวชิาการอันหนักแนนทีศ่าสตราจารยศลิป พรีะศรไีดวางไวตัง้แต

ตน ผลงานหมวดปรัชญาและทฤษฎีสุนทรียศาสตรนั้นแมจะมีปริมาณไมมากเทา แตมีเนื้อหาท่ีคอนขางเปนระบบ และ

มีความหนักแนนทางวิชาการ แมจะยังอิงทฤษฎีตะวันตกอยูมาก ในขณะที่ในหมวดสถาปตยกรรมนั้นองคความรูทาง

สุนทรียศาสตรสวนใหญอยูในรูปของบทสถาปตยพิจารณ หรือตําราในรายวิชาอื่นๆ ซึ่งยืนยันสมมติฐานที่วางานทาง

สุนทรียศาสตรทางสถาปตยกรรมนั้นมักอยูในรูปที่ไมประกาศตัววาเปนเรื่องสุนทรียภาพ  

ปจจัยทีน่าจะมผีลตอการสรางผลงานทางวิชาการประกอบดวย การเปดพืน้ท่ีทางวชิาการในรูปของหลกัสตูรและรายวชิา 

การเล็งเห็นความสําคัญของเนื้อหาทางทฤษฎีในศาสตรศิลปะ การสรางวัฒนธรรมการวิจารณอยางสรางสรรคในการ
เรียนการสอนและปฏิบัติวิชาชีพ เปนตน สวนชองวางในองคความรูทางสุนทรียศาสตรนั้น คือเรื่องปรัชญาทาง
สุนทรียศาสตรตะวันออก และทฤษฎีสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรม ซึ่งอาจแกไขโดยการเรงสรางองคความรูโดยงาน

วิจัย หรืองานสถาปตยวิจักขณและสถาปตยพิจารณที่เปนระบบและอิงหลักวิชาการ เพื่อเปนรากฐานในการสรางสรรค
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมรวมสมัยของไทยใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นตอไป

คําสําคัญ: สุนทรียศาสตร  สถานภาพผลงานทางวิชาการ  สุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรม  ประเทศไทย  การปริทัศน
เชิงวิพากษ
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Abstract

The main objective of this study is to critically review and analyze academic literature on aesthetics in architecture 

and related arts in the Thai context.  Its purpose is to understand the salient characteristics, critical issues, 

strengths and weaknesses of these academic works.  Based on qualitative research methods, the study aims 

to determine the state of the arts of art and architectural aesthetics in the Thai context through a critical 

analysis of the academic and/or semi-academic literature on the subject which were published in Thailand 

between 1933 and 2008.

The study reveals that the overall body of literature may be categorized into 3 main groups: Aesthetics of the 

Arts, Aesthetic Theories and Philosophy, and Aesthetics of Architecture.  Literature on Aesthetics of the Arts 
is the most prevalent, with highest degree of continuity, but also with the greatest variety in terms of contents 

and quality.  Literature on Aesthetics Theories and Philosophy, while far less in number, is considered most 

scholarly solid and systematic despite its leaning towards a conceptual dependence upon Western theories.  

Conrming the study’s hypothesis, the academic works on Architectural Aesthetics are rather difcult to nd and 

barely recognizable as most are in the forms of architectural theory and criticism, with hardly a clear title 

declaring its aesthetics contents.

A few factors which may have facilitated a fruitful production of academic works in certain areas include the 
establishing of intellectual space in the forms of specic courses on aesthetics in undergraduate and graduate 

curricula, the recognition of theoretical knowledge’s vital role in art education, and a fostering of constructive 
criticism in both classrooms and professional practice.  In terms of subject matters, themes that seem lacking 

and hence worthy of future research are eastern aesthetics and aesthetics theories in architecture.  Besides 
research, academic works in architectural appreciation and criticism may also prove helpful in reintroducing 

aesthetics into the architectural body of knowledge.

Keywords: Aesthetics, Status of Academic Literature, Architectural Aesthetics, Thailand, Critical Review
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ในการศึกษาศิลปะไมวาสาขาใด สุนทรียศาสตรหรือการ
พเิคราะหพจิารณเรือ่งความงามเปนสิง่ทีห่ลกีเล่ียงไดยาก  
ในการศึกษาสถาปตยกรรมก็เชนเดียวกัน สุนทรียภาพ
เปนมิติสําคัญมิติหนึ่งที่มักแทรกอยูในการเรียนการสอน
วชิาหลักในการออกแบบสถาปตยกรรมเสมอๆ  อนัทีจ่รงิ 
นักทฤษฎีสถาปตยกรรมคนสําคัญอยางวิทรูเวียสนั้น 
กลาวไววาสุนทรียภาพเปนหน่ึงในองคประกอบหลักสาม
ประการแหงสถาปตยกรรมเสียดวยซํ้า  ดังนั้นการศึกษา
เพ่ือใหเกิดความสามารถในการพิเคราะหพิจารณดาน
ความงามในงานสถาปตยกรรมจึงนาจะเปนสิ่งที่จําเปน
และสําคัญไมแพการศึกษาวิเคราะหสถาปตยกรรมใน  
เชิงประสิทธิภาพในการใชสอย หรือโครงสราง อยางที่  
คุนเคยกัน 

ความนํา

แมวาวชิาสุนทรียศาสตรจะมีความสําคญัอยางย่ิง แตเมือ่
พิจารณาดูรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน
สถาปตยกรรมในประเทศไทย พบวายังขาดการใหความ
สําคัญในเน้ือหาทางสุนทรียศาสตรอยางตอเนื่อง องค
ความรูทางสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมยังขาดการ
รวบรวมไวอยางเปนระบบและครอบคลุม ไมวาจะเปน   
ในรูปของตําราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
งานเขียนที่มีอยู แม จะมีคุณภาพดีแต ยั งค อนข าง
กระจดักระจาย และขอสรปุวาดวยผลงานทางวชิาการดาน
สนุทรียศาสตรจาก รายงานการวจิยัสถานภาพผลงานทาง
วชิาการสาขาสถาปตยกรรมในประเทศไทย โดยวมิลสทิธิ์ 
หรยางกูรและคณะ ก็คือผลงานจํานวนหน่ึงยังเปนไปใน
ลกัษณะทดลอง มเีนือ้หาทีมุ่งทางกวางและขาดมติเิชิงลกึ1

 
งานวิจัยนี้มุงเติมเต็มชองวางทางวิชาการดังกลาว โดยมี
วตัถปุระสงคหลักคอืการรวบรวมและศึกษาสถานภาพของ
ผลงานทางวชิาการดานสุนทรยีศาสตรทางสถาปตยกรรม
และศิลปะเก่ียวเน่ืองในประเทศไทยและสรางเปนฐาน

ขอมูลทางสุนทรียศาสตรที่เปนระบบ  นอกจากนี้ยัง
ทําการวิเคราะหและทําความเขาใจลักษณะเฉพาะ 
ประเด็นสําคญั ขอเดนและขอดอยของผลงานทางวชิาการ
ดานสุนทรียศาสตรดังกลาว  เพื่อใหเห็นภาพรวมเชิง
วิชาการที่ชัดเจนมากขึ้น และเปนรากฐานในการสราง
เสรมิองคความรูทางสนุทรยีศาสตรในสถาปตยกรรมของ
ไทยใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นตอไป 

การวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชแหลงขอมลูหลักเปน
ขอมูลเอกสาร ใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยประมวลจาก
เน้ือหาของเอกสารดังกลาว และนําเสนอขอมลูดวยวธิกีาร
เชิงพรรณนา สวนในแงขอบเขตของการวจิยั งานวจิยันีมุ้ง
วเิคราะหเฉพาะองคความรูทีอ่ยูในรปูของผลงานวชิาการ
และ/หรือกึ่งวิชาการ ซึ่งกินความครอบคลุมถึงขอเขียน 
บทความ บทวิจารณ ในหนังสือ วทิยานิพนธ และวารสาร
ที่มีเน้ือหาสาระหลักเนนทางสถาปตยกรรมและศิลปะ
เกี่ยวเน่ือง ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม 
ดนตรีและนิเทศศิลป เปนตน โดยเปนหนังสือและ/    
หรือ วารสารภาษาไทยท่ีตีพิมพเผยแพรในประเทศไทย 
ระหวางป พ .ศ . 2476 ซึ่งเป นปที่สถาปนาคณะ
สถาป ตยกรรมศาสตร แห งแรกของไทย คือคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และยัง
เปนปที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภได
กอตั้งขึ้น  แลวมาส้ินสุดลงที่ป พ.ศ. 2551 รวมเวลาท้ัง
สิ้น 75 ป  กรอบเวลาดังกลาว นาจะทําใหไดเห็นภาพ
ความคดิดานสุนทรยีศาสตรในสถาปตยกรรมไดตัง้แตตน 
จากงานเขียนของสถาปนิกรุนบุกเบิก เชน หมอมเจา  
โวฒยากร วรวรรณ และบุรพาจารยดานศิลปะ เชน 
สมเด็จเจ าฟ ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และ
ศาสตราจารยศลิป พรีะศร ีเปนตน  นอกจากนี ้ดวยระยะ
เวลาดําเนินงานท่ีจํากัด ผูวิจัยจึงไดจํากัดขอบเขตของ
ขอมลูไวทีผ่ลงานวิชาการ/กึง่วิชาการซ่ึงปรากฏอยูในฐาน
ข อมูลสารสนเทศ 3 ฐานข อมูล คือ ฐานข อมูล

หอสมุดแหงชาติ (NLT) ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศ
หองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn 

1 ดู วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง และสันติ ฉันทวิลาสวงศ,  รายงานการวิจัย สถานภาพผลงานวิชาการสาขาสถาปตยกรรมในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2544).
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University Library Information Network: Chulalinet) 
และฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (WebPAC)  ฐานขอมูลทั้งสามนี้ 
เปนฐานขอมูลที่มีความครอบคลุมสูง และถือไดวาเปน
ศูนยรวมเอกสารวิชาการและกึ่งวิชาการทางศิลปะที่เกา
แกที่สุด จึงนาจะเปนแหลงขอมูลที่มีคุณภาพและตรงกับ
วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้

สาระสําคัญเก่ียวกับสถานภาพผลงาน
ทางวิชาการดานสุนทรียศาสตร

จากการพิจารณาผลงานทางวิชาการใน 3 หมวดใหญ   
คือ สุนทรียศาสตรในศิลปกรรม ปรัชญาและทฤษฎี
สุนทรียศาสตร และสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมนั้น 
พบวาผลงานทางวิชาการในแตละหมวดมีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบและประมวลแลว สามารถฉาย
ใหเห็นสถานภาพผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตร
ในภาพรวมไดอยางนาสนใจ ทั้งในแงสถานภาพขององค
ความรู สาระที่นําเสนอ และประเด็นที่ยังขาดอยูและ
สามารถนําไปสูงานวิจัยในอนาคต

สถานภาพผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการแตละหมวดมีลกัษณะเฉพาะตัวทีแ่ตก
ตางกัน กลาวคือผลงานในกลุ มสุนทรียศาสตรใน
ศลิปกรรมนัน้มจีาํนวนมาก มคีวามตอเนือ่งของผลงานสงู 
และมคีวามหลากหลายในแงเนือ้หา คอืมทีัง้ศลิปวจิกัขณ 
ศิลปวิเคราะห และศิลปพิจารณ แตก็มีความหลากหลาย
ในเชิงของความเขมขนของเนื้อหาดวยเชนกัน บางก็มี
ลักษณะก่ึงวิชาการ คือมุงผูอานท่ีเปนสาธารณชนท่ัวไป 
ไมใชนิสิตนักศึกษาหรือผูที่มีความสนใจเฉพาะเรื่อง ใน
ผลงานท้ังหมดนั้น ผลงานทางวิชาการสาขาทัศนศิลปมี

จํานวนมากที่สุดอยางชัดเจน โดยเฉพาะงานในเชิงศิลป
วิจักขณและศิลปพิจารณ โดยมีสาขาวรรณศิลปตามมา
เปนลําดับตอไป 

หากพิจารณาจํานวนผลงานทางวิชาการที่คอนขางมาก
เมือ่เทยีบกบัในอกีสองหมวดหลัก และความตอเนือ่งของ
ผลงานท่ียาวนานมาต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2486 ในขอ
เขียนของศาสตราจารยศิลป พีระศรี2 เรื่อยมาจนปจจุบัน
แลว อาจกลาวไดวาปจจยัหนึง่ทีน่าจะมผีลตอปรมิาณและ
ความต อเนื่องของข อเขียนทางสุนทรียศาสตร ใน
ศิลปกรรมก็คือรากฐานทางวิชาการอันหนักแนนที่
ศาสตราจารยศิลป พีระศรีไดวางไวตั้งแตตนที่คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยตัวของทานเองก็ไดผลิตผลงานในรูปของ
บทความ และเอกสารประกอบการสอนเปนจํานวนมาก 
สะทอนปรัชญาของทานท่ีใหความสําคัญกับฐานความรู
ทางทฤษฎศีลิปะและปรชัญาสนุทรยีศาสตรในการศกึษา
ศิลปกรรม 

คุณูปการอันยิ่งใหญอีกประการหนึ่งของศาสตราจารย
ศิลป คือการแทรกเอาวัฒนธรรมลายลักษณเขามาในวิถี
การจัดการองคความรูทางศิลปกรรมของไทย ซึ่งแตเดิม
มา วิถีของ “ชาง” นั้นคือการอบรมบมสอนและฝกฝมือ
โดยการลงมือทําตามครู ผนวกกับการจัดการความรูใน
วฒันธรรมมุขปาฐะตามแบบวิถตีะวันออก คอืการเลาปาก
ตอปาก ไมมีการบันทึกเปนตําราหรือเอกสาร ซึ่งทําให
องคความรูทาง “ชาง” หรือศิลปะของไทยแตเดิมมานั้น
มีโอกาสตกหลนสูญหายสูง ขอเขียนของศาสตราจารย
ศลิป เปนท้ังตาํราประกอบการเรียน และเปนการใหความ
รูแกสาธารณชนเรื่องศิลปะไปดวยพรอมๆ กัน  และเมื่อ
มาผนวกกับขอเขยีนโดยพระยาอนุมานราชธนและประยูร 
อลุชุาฏะ (น. ณ ปากนํา้) ทีอ่อกมาอยางตอเนือ่งดวยแลว 
กลายเปนรากฐานสาํคญัทีน่าจะมผีลตอกิจกรรมการสราง
องคความรูในสาขานี้

2 ที่จริงแลว จดหมายในหนังสือชุด เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงบันทึกเรื่องความรูตางๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน นั้นมีอายุยอน
ไปถึง พ.ศ. 2479 เพียงแตงานของศาสตราจารยศิลปมีลักษณะเปนบทความวิชาการโดยตรง และมีความตอเน่ืองสูงกวา จึงถือเอาปที่บทความของ
ศาสตราจารยศิลปตีพิมพครั้งแรกเปนหลัก



77  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมอมหลวงปยลดา  ทวีปรังษีพร

เมื่อมี “ตนทาง” ที่วางรากฐานไวอยางเขมแข็งยิ่งดังนี้ ก็
ไมนาแปลกใจท่ีผลงานทางวิชาการดานสนุทรยีศาสตรใน
ศิลปกรรมนั้นจะไดรับการผลิตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในสาขาทัศนศิลป หากแตภายใตความตอเนื่องนั้น เมื่อ
พจิารณากนัจรงิๆ แลว พบวาผลงานในชวงป พ.ศ. 2530 
เปนตนมา มีความหนาแนนเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 
สาเหตุทีแ่นนอนน้ันคงไมอาจทราบไดดวยความจํากดัของ
เวลาในการทํางานวิจัยนี้ แตปจจัยที่อาจจะมีผลคือการ
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทางศิลปะ ในสถาบันการ
ศึกษาหลายแหง3

ศิลปพิจารณเปนอีกแขนงหนึ่งที่มีพัฒนาการของผลงาน
ทางวิชาการสูง ที่นาสนใจยิ่งคือผลงานวรรณคดีวิจารณ
นัน้มจีาํนวนและความเขมขนสงูทดัเทยีมกบัทศันศลิปเลย
ทีเดียว ซึ่งอาจมีเหตุปจจัยจากการที่มีการเรียนการสอน
รายวิชาวรรณคดีวิจารณอยางจริงจังในระดับอุดมศึกษา 
และมีการสรางวัฒนธรรมการวิจารณอยางตอเน่ือง 
วัฒนธรรมการวิจารณอยางจริงจังและเปนไปตามหลัก
วิชาการดังกลาวนี้ ยังไมคอยพบในสาขาสถาปตยกรรม
เทาไรนัก ทั้งๆ ที่การวิจารณนั้น หากกระทําโดยอิงหลัก
วิชาการแลว เปนสิ่งที่ชวยสรางองคความรูที่จับตองได 
เชื่อมโลกของทฤษฎีและการปฏิบัติ และทันสถานการณ
เปนอยางมาก เปนความรูที่ทั้งสามารถดึงเอาของไกลตัว
มาใกล คอืสรางความเขาใจในงานสถาปตยกรรมจากตาง
ประเทศ  และสามารถนาํเอาของใกลตวัทีไ่มเหน็คามาให
ประจักษและซาบซ้ึงในคุณคาน้ันได ดวยเหตุนี้เอง 
วัฒนธรรมการวิจารณในสถาปตยกรรมจึงจําเปนยิ่งใน
การที่จะทําใหสามารถตอยอดความรูไดและสามารถ
สรางสรรคงานออกแบบที่ไมเพียงการลอกเลียนรูปทรง
ภายนอกเทานั้น แตใชความรูจากการ “อาน” ลึกเขาไป
ในความคิดเบื้องหลังสถาปตยกรรม แลวใชวิจารณญาณ
เชิงวิพากษในการตอยอดอยางเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ  นอกจากนี ้งานเชงิศลิปวเิคราะหคอืงานวจิยั
และวิทยานิพนธนั้น งานในสาขาวรรณศิลปก็มีจํานวน

มากพอสมควรทีเดยีว โดยมีสาขาศิลปะการแสดงอีกสาขา

หน่ึงที่โดดเดนขึ้นมาในกลุมน้ี  

ผลงานทางวิชาการดานปรัชญาและทฤษฎีสนุทรยีศาสตร

มีปริมาณไมมากเทาผลงานในหมวดสุนทรียศาสตรใน

ศิลปกรรม หากในจํานวนไมมากนั้นกลับมีความหนัก

แนนในเน้ือหาสูง  สาระสําคญัแบงไดเปนสองกลุมคอืกลุม

ที่เนนทฤษฎีหรือประเด็นปญหาสุนทรียศาสตร กับกลุม

ที่เนนประวัติแนวคิดสุนทรียศาสตร ดวยเหตุที่มักเปน

ตําราหรือเอกสารประกอบการสอน เน้ือหาของทั้งสอง

กลุมจึงคอนขางเปนระบบ มีโครงสรางที่ชัดเจน และมี

ความหนักแนนทางวิชาการ อยางไรก็ดีเนื้อหาในงานท้ัง

สองกลุมก็ไดรับอิทธิพลทฤษฎีสุนทรียศาสตรตะวันตก

คอนขางมากโดยไมคอยมทีรรศนะในเชงิวพิากษ หรอืการ

เปรยีบเทียบขามวฒันธรรม หรอืการใชตวัอยางจากบรบิท

ไทยๆ มาลองสวมเขากบัทฤษฎเีหลาน้ีเทาไรนัก นอกจาก

นี้ งานในกลุมประวัติแนวคิดสุนทรียศาสตร ยงัคอนขาง

เกาะกลุมอยูเฉพาะงานของนักปรัชญาสุนทรียศาสตร

จํานวนหน่ึงเปนหลัก เชน เพลโต อริสโตเติล ตอลสตอย 

ซานตายานา โครเช เบล เปนตน  ทําใหงานของนักคิดที่

สาํคญัยิง่บางทาน เชน คานท เฮเกล ไฮเดกเกอร เปนตน 

ถูกละเลยไปอยางนาเสียดาย  

ดงักลาวแลววางานในหมวดปรชัญาและทฤษฎนีีเ้ปนตาํรา

หรอืเอกสารประกอบการสอนเสยีเปนสวนใหญ การบรรจุ

รายวชิาเหลานีใ้นหลักสตูรกเ็ทากบัเปนการเปดพืน้ท่ี เปด

โอกาสใหมีการผลิตผลงานวิชาการในหัวขอน้ันๆ ได  

อยางมีประสิทธิภาพ  เปนที่นาเสียดายยิ่งท่ีหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรยังไมเปนเชนนั้น สุนทรียศาสตร

มไิดถกูบรรจเุปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร หรือเปนสวน

หน่ึงของรายวชิาหลกัอยางทฤษฎกีารออกแบบแตอยางใด 

ทั้งๆ ที่เปนสาระท่ีมีความสําคัญย่ิงตอกระบวนการ

สรางสรรคและการเขาใจคุณคาสถาปตยกรรม4  

3 วิรุณ ตั้งเจริญ, ทัศนศิลปวิจัย (กรุงเทพฯ: อีแอนดไอคิว, 2545), 25.
4 ปรากฏการณดังกลาวนี้มิไดจํากัดอยูเพียงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรในประเทศไทย หากเปนส่ิงที่พบไดในหลักสูตรสถาปตยกรรมในสหรัฐ 
อเมริกาดวยเชนกัน; ดู Mark Foster Gage, ed., Aesthetic Theory: Essential Texts for Architecture and Design (New York: W.W.Norton, 
2011), 21.
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สถานภาพผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเน่ืองในประเทศไทย_เสนทาง สาระ สูการวิจัย

อันที่จริง หนังสือหลายเลมที่เปนแหลงอางอิงสําคัญของ
งานชิน้ตอๆ มาในสาขาปรัชญาและทฤษฎีสนุทรียศาสตร
ก็เปนผลผลิตของโครงการตําราโดยสถาบันการศึกษา ที่
ชัดเจนที่สุดก็คงเปน สุนทรียศาสตร: ปญหาและทฤษฎี
เกีย่วกบัความงามและศิลปะ โดยจี ศรนีวิาสัน ซึง่เปนสวน
หน่ึงของโครงการตํารา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร สนุทรียศาสตร
เบื้องตน โดยบุณย นิลเกษ เปนสวนหนึ่งของโครงการ
ตาํรา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ปรชัญา

ศิลปะ โดยกีรติ บุญเจือ เปนการรวบรวมเอกสารคําสอน

ที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น         

จัดพิมพ และ ฮิปปอัสใหญ ก็เปนผลผลิตของ “โครงการ

สงเสริมการแตง แปล และเรียบเรียงหนังสือ” ของ

ราชบัณฑิตยสถาน  จึงอาจกลาวไดวาการเปนรายวิชาใน

หลักสูตร และโครงการตํารา เปนการเปดพื้นที่ในการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการที่ใหผลดี เนื่องจากเนื้อหา

สาระน้ันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับหนาท่ีในการสอนของ

คณาจารยอยูแลว ทําใหการจัดสรรเวลาในการผลิตผล

งานเปนไปไดโดยสะดวก 

เมื่อพิจารณาความตอเนื่องของผลงาน พบวาหากไมนับ

ผลงาน “ครู” จํานวนนอยท่ีออกประปรายในระหวาง     

ป พ.ศ. 2512–2530 แลว (เชนงานของกีรติ บุญเจือ 

บณุย นลิเกศ อารี สทุธพินัธุ และงานแปลของ จ ีศรนีวิาสัน 

และเตาเต็กเก็ง) ผลงานสวนใหญในกลุมปรัชญาออกมา

ในชวงหลังป พ.ศ. 2530 ทั้งสิ้น  โดยมี ความหมายของ

ศลิปะ โดยเฮอรเบิรต รดี ไดรบัการแปลเปนภาษาไทยใน

ป พ.ศ. 2530 พอดี  ทําใหเกิดคําถามวานอกจากการ
เกิดรายวิชาสุนทรียศาสตรในหลักสูตรศิลปศึกษาตางๆ 

โดยเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากในชวง 

พ.ศ. 2526 เปนตนมาแลว เปนไปไดไหมวา การถายเท
ความรูในรูปของการแปลหนังสือก็เปนการกระตุนให

ความสนใจทางวชิาการในเรือ่งนัน้เพ่ิมขึน้ มผีลใหเอกสาร
วิชาการเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วดวย

ขอสังเกตทีเ่ดนชดัอกีประการหน่ึงในแงเน้ือหาของผลงาน
ทางวิชาการทางปรัชญาและทฤษฎีสุนทรียศาสตรก็คือ 
การขาดสมดลุระหวางองคความรูตะวนัออกและตะวนัตก 
กลาวคือเอกสารที่มีเน้ือหาเรื่องสุนทรียศาสตรตะวันตก
นั้นมีปริมาณมากกวาเรื่องสุนทรียศาสตรตะวันออกคอน
ขางมาก ยิ่งเรื่องสุนทรียศาสตรของไทยเองยิ่งไมตองพูด
ถงึ ชองวางดงักลาวนีเ้ปนปญหาเรงดวนตอการสรางสรรค
ศิลปกรรมของไทย เพราะเทากับวาเปนการ “ขาดสาร
อาหาร” ที่จะชวยเสริมกระบวนความคิดและจินตนาการ 

ใหกาวลํ้าเกินเพียงการเลียนรูปธรรมจากงานในอดีตมา

ใชเทานั้น

เมื่อเทียบกับสาขาทัศนศิลปแลว สาขาสถาปตยกรรมยัง

มีผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรโดยตรงอยูนอย

มาก แมวาจะพบสาระเชิงสุนทรียศาสตรในปริมาณที่นา

สนใจและมีนัยยะสําคัญในขอเขียนทางสถาปตยกรรม

อืน่ๆ แลวกต็าม นอกจากน้ี เมือ่มองยอนไปในขอเขียนใน

หมวดปรัชญาสุนทรียศาสตร ก็พบวามีการใชตัวอยางท่ี

เปนทศันศิลปหรือดนตรีเสยีมาก ไมคอยมีตวัอยางท่ีเปน

สถาปตยกรรมนัก 

ในผลงานทางวิชาการทั้งสามหมวดที่ศึกษา ผลงานทาง

วิชาการในหมวดน้ีจึงเปนหมวดท่ียากท่ีสุดในการสืบคน

ผลงาน อยางไรก็ดี เมื่อลองสืบคนยอนไปจนถึงชวง     

เริ่มกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดไมนาน ก็พบวายังมีขอเขียนอยูสองสาม

ชิ้นโดยสถาปนิกและคณาจารยรุนบุกเบิกอยางหมอมเจา

โวฒยากร วรวรรณ และศาสตราจารยเฉลิม รัตนทัศนีย 
ทีม่เีน้ือหาเก่ียวกบัสถาปตยกรรมในฐานะศิลปะแขนงหน่ึง
และสุนทรียภาพในสถาปตยกรรม โดยเฉพาะบทความ

โดยหมอมเจ าโวฒยากร คือ คุณคาของศิลปะใน

สถาปตยกรรม และ สิลปรส นั้นเปนบทความท่ีมีเนื้อหา

เรื่องสุนทรียภาพโดยตรงทีเดียว5

5 หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ, “คุณคาของศิลปะในสถาปตยกรรม” และ “สิลปรส,” ใน หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ 2443 – 2524 
([กรุงเทพฯ]: มูลนิธิหมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ, 2534), 37-39; 57-60.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมอมหลวงปยลดา  ทวีปรังษีพร

นอกจากขอเขยีนในระยะตนของการศึกษาสถาปตยกรรม
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2480–2490) แลว ก็ไมปรากฏ
วามขีอเขยีนทางสถาปตยกรรมทีม่เีนือ้หาเนนทางสนุทรยี
มิติอีกเลย จนมาในชวงประมาณป พ.ศ. 2503 เปนตน
มา จนถึงประมาณ พ.ศ. 2520  ในระยะเวลาดังกลาว 
ปรากฏงานเขียนทางสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมและ
สภาพแวดลอมเมอืงทีม่คีณุคาและนาสนใจยิง่จาํนวนหนึง่ 
ไดแกบทความจํานวนมากของรองศาสตราจารยแสงอรุณ 
รตักสกิร บทความของรองศาสตราจารยเฉลิม สจุรติ และ

นักวิชาการทางสถาปตยกรรมศาสตรและศาสตรเกี่ยว

เนื่องตางๆ อีกจํานวนหนึ่ง

ขอเขียนท่ีมุ งประเด็นทางสุนทรียศาสตรหายไปจาก      

วงวิชาการทางสถาปตยกรรมในอีกหลายปหลังจากนั้น 

แลวมาเริ่มปรากฏอีกครั้งในชวงราวป พ.ศ. 2530 

เปนตนมา ในบทความทางทฤษฎีสถาปตยกรรมโดย   

รองศาสตราจารย ดร.ฐานิศวร เจริญพงศ บทความเชิง 

สถาปตยพิจารณโดยรองศาสตราจารยวรีะ อนิพนัทงั และ

รองศาสตราจารย ดร.สนัต ิฉนัทวลิาสวงศ และตาํราทาง

ทฤษฎีและจิตวิทยาสถาปตยกรรมของรองศาสตราจารย 

ดร.ทิพยสุดา ปทุมานนท เปนตน  หนังสืออีกเลมที่เปน

งานแปล และมิไดเขียนโดยนักวชิาการทางสถาปตยกรรม

หรือสถาปนิก แตนับไดวามีคุณคายิ่งทางสุนทรียศาสตร

ในสถาปตยกรรมคือ เยิรเงาสลัว โดย จุนนิชิโร ทานิซากิ 

แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยอยางสละสลวยไดรส

ความงามโดยสุวรรณา วงศไวศยวรรณ  ซึง่ตพีมิพครัง้แรก

เม่ือ พ.ศ. 25286

การทีอ่งคความรูทางสนุทรยีศาสตรในสถาปตยกรรมสวน

ใหญอยูในรูปของบทสถาปตยพิจารณ เชนขอเขียนของ

รองศาสตราจารยแสงอรุณ และรองศาสตราจารย 
ดร.สันติ หรือตําราในรายวิชาทางประวัติศาสตร ทฤษฎี
และจิตวิทยาสถาปตยกรรม เชนงานของศาสตราจารย

เฉลมิ รตันทศันยี และรองศาสตราจารย ดร.ทพิยสดุานัน้ 
เป นการยืนยันสมมติฐานของผู วิจัยที่ ว  างานทาง

สนุทรยีศาสตรทางสถาปตยกรรมนัน้พอมอียู แตอยูในรปู
ที่ไมประกาศตัววากําลังวาดวยเรื่องสุนทรียภาพนั่นเอง  
จะมีก็แตผลงานในระยะเร่ิมแรก และบทความในระยะ
หลังไมกี่ชิ้นเทานั้น ที่พบวาเปนขอเขียนท่ีระบุในช่ือเรื่อง
อยางชดัเจนวาเปนเรือ่งสนุทรียภาพ เชนขอเขยีนของหมอมเจา 
โวฒยากร และรองศาสตราจารยเฉลิม สุจริต เปนตน

ในแงของความหลากหลายและความตอเน่ืองของผลงาน 
ผลงานในหมวดสถาปตยกรรมไมมีพัฒนาการตอเน่ือง
อยางในหมวดอ่ืน แตมกีารกระจุกตวัเปนชวงๆ ผลงานใน
แตละชวงมีความโดดเดนในตัวเอง ความตอเนื่องที่พอมี
เคาอยู บางนาจะเปนในแงของอิทธิพลทางความคิด        
ที่งานในชวงท่ีสอง โดยเฉพาะอยางย่ิงบทความของ     
รองศาสตราจารยแสงอรุณนั้น มีตอผลงานในชวงที่    
สามอยางบทวิพากษโดยรองศาสตราจารย ดร. สันติ 
เปนตน นอกจากนี้จากความริเริ่มในการแทรกสาระทาง
สุนทรียศาสตรเขาในเนื้อหารายวิชาบังคับโดยผูสอนเอง 
เชนกรณขีองรองศาสตราจารย ดร. ทพิยสดุา ปทุมานนท 
รวมทั้งการเปดรายวิชาเลือกที่มีเนื้อหาเนื่องกับทาง
สุนทรียศาสตร ทําใหเนื้อหาทางสุนทรียศาสตรเริ่ม
ปรากฏในตําราอยางตอเน่ือง และมีพัฒนาการมาโดย
ลําดับ 

สาระและประเด็นที่นาสนใจ

เมื่อพิจารณาเน้ือหาสาระของผลงานทางวิชาการท้ังหมด
แลว พบวาอาจแยกมองไดเปนสามแงมมุคอื ความเขมขน 
ความครอบคลุม และประเด็นทีน่าสนใจ  ในแงความเขม
ขนซ่ึงสะทอนคุณภาพของเนื้อหาทางวิชาการนั้น ผลงาน
กลุมปรัชญาและทฤษฎีสนุทรียศาสตรดจูะมคีวามเขมขน
ของเนื้อหาสูง ในขณะที่ผลงานในกลุมสุนทรียศาสตรใน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะทางทัศนศิลปนั้นมีพัฒนาการ       
ที่ยาวนานและตอเนื่องท่ีสุด ในกลุมดังกลาว ยังมีผลงาน
ในกลุ มยอยท่ีดูจะมีความเขมแข็งเชิงวิชาการไมนอย     

เชนงานเชิงศิลปวิเคราะหและศิลปวิจัยนั้น งานในสาขา

6 จุนนิชิโร ทานิซากิ, เยิรเงาสลัว, สุวรรณา วงศไวศยวรรณ, แปล (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528).
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สถานภาพผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเน่ืองในประเทศไทย_เสนทาง สาระ สูการวิจัย

วรรณกรรมและศิลปะการแสดง มักมีแนวทางของการ
วิเคราะหที่ชัดเจน นําทฤษฎีมาใชในการวิเคราะหอยาง
สมํ่าเสมอ เกิดเปนแบบของการวิเคราะหที่นาสนใจ อาจ
เปนตัวอยางในการวิเคราะหสถาปตยกรรมไดบาง  

งานเชงิศลิปพจิารณกเ็ปนอกีแขนงหนึง่ทีม่คีวามเขมขนสงู 
ทั้งสาขาทัศนศิลปและวรรณคดีวิจารณ โดยเฉพาะ
วรรณคดีวจิารณนั้น นอกจากจะมีตัวอยางงานวิจารณที่ดี
ออกมาอยางตอเนื่องแลว ยังมีผลงานเชิงทฤษฎีที่ชัดเจน

อีกดวย ซึ่งอาจมีปจจัยมาจากการท่ีวรรณคดีวิจารณนั้น

เป นรายวิชาที่สําคัญในหลักสูตรอักษรศาสตรและ

ศลิปศาสตร เทากบัเปนการเปดพืน้ทีท่างวิชาการไวอยาง

กวางขวางแลวนั่นเอง จากท่ีพบในงานวิจัยนี้การมีพื้นที่

ทางวชิาการนบัวาเปนปจจยัท่ีชวยสงเสรมิการผลติผลงาน

วชิาการและกึง่วชิาการไดด ีงานศลิปพจิารณเปนตวัอยาง

ที่ดีในเรื่องนี้ ซึ่งนอกจากรายวิชาแลว พื้นที่ “สาธารณะ” 

เชนคอลัมนในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพทั้งรายวัน

และรายสัปดาห ก็เปนพ้ืนที่ที่ดี เนื่องจากทําใหผลงาน

เหลาน้ีออกสูสายตาสาธารณชน เปนการเผยแพรความรู

สูวงกวางย่ิงขึน้ ดงัจะเหน็ไดชดัจากการท่ีหนงัสอืในแนวนี้

จํานวนมากเปนงานรวมบทความท่ีตีพิมพในส่ือเหลาน้ี

อยางตอเนื่อง

ในแงความครอบคลุมหรือความหลากหลายทางเน้ือหา

นั้น พบวาผลงานในกลุมสุนทรียศาสตรในศิลปกรรมมี
ความหลากหลายสูง กลาวคือนอกจากจะครอบคลุม

เนื้อหาทางศิลปกรรมหลากสาขาแลว ยังครอบคลุมทั้ง

ศิลปะตะวันออก-ศิลปะตะวันตก ศิลปะไทยประเพณี-
ศิลปะสมัยใหม ศิลปะหลวง-ศิลปะพื้นบาน อีกดวย  ใน
ขณะที่กลุมปรัชญาและทฤษฎีสุนทรียศาสตรนั้น แมจะมี

ความเขมขนสงู แตเนือ้หายงัไมคอยหลากหลายนกั กลาว

คือสวนมากเปนการคนควาอางอิงจากองคความรูตะวัน

ตกเปนหลัก จะมียกเวนอยูไมกี่งานก็คือ เตาเต็กเก็ง และ
สุนทรียศาสตร: ปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและ
ศิลปะ ของจี ศรีนิวาสันเท านั้นที่กล าวถึงทฤษฎี

สุนทรียศาสตรตะวันออกอยางจริงจัง นอกน้ันแลว งาน
สนุทรยีศาสตรทีเ่ปนตวับททฤษฎขีองตะวนัออกอยางเชน
จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งคือประเทศและ
วัฒนธรรมท่ีสัมพันธและมีอิทธิพลตอศิลปกรรมของไทย
แตเดิมมาน้ันยังขาดหายไปอยางนาเสียดาย  บทความ
หรือตําราเก่ียวกับศิลปกรรมของไทยนั้นสวนใหญก็เปน
เชิงพรรณนา อยางมากก็เลาถึงองคประกอบทางเทคนิค
บาง เพ่ือประโยชนเชิงศิลปวิจักขณ ยังไมเขาถึงระดับ   
ของการวิเคราะหเจาะลึกถึงปรัชญา แนวคิด รากฐาน 

แบบแผน ลกัษณะเฉพาะหรอืเหตแุหงความงามเทาทีค่วร 

สําหรับกลุมสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมน้ัน ดวย

ปริมาณงานที่ไมมากนัก จึงทําใหแมจะมีงานคุณภาพอยู

พอควร ซึ่งมักอยูในรูปบทสถาปตยพิจารณและบทความ

อีกจํานวนหน่ึง แตตําราทฤษฎีสุนทรียศาสตรโดยตรงยัง

มนีอยมาก โดยเฉพาะตําราหรือสรรนิพนธทีฉ่ายภาพรวม

ของทฤษฎีสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมอยางเปน

ลําดับ แตดังที่กลาวบางแลว ปญหาดังกลาวนี้มิไดจํากัด

อยูเพยีงวงวิชาการทางสถาปตยกรรมของไทยเทานัน้ แต

ในระดับสากลก็ยงัเปนปญหาเชนกนั7 อนัทีจ่รงิ นอกจาก

ตําราแลว งานประเภทสรรนิพนธของขอเขียนเชิงทฤษฎี

ที่ไดรับการเลือกมาอยางดีนั้นก็เปนประโยชนตอการ

ศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ เปนอยางยิ่ง ดังตัวอยางงาน

ประเภทสรรนิพนธทางทฤษฎีสถาปตยกรรมตะวนัตกเชน 

Theorizing a New Agenda for Architecture: An 

Anthology of Architectural Theory 1965-1995 โดย

เคท เนสบิตต (Kate Nesbitt) และ Architecture Theory 

since 1968 โดย ไมเคิล เฮส (K. Michael Hays) ทีอ่อก
มาเม่ือชวงรอยตอสหัสวรรษ เปนตน งานท้ังสองเลมนี้
เปนแหลงความรูทางทฤษฎีสถาปตยกรรมหลังสมัยใหม

ที่ดียิ่ง ทําใหผู สนใจสามารถเขาถึงขอเขียนตางๆ ที่

กระจัดกระจายอยูไดงายยิ่งขึ้น และการนํามาจัดระบบ
ระเบียบขึน้ในเลมเดียวกันทาํใหภาพรวมของความคดิทาง
ทฤษฎีในชวงนั้นมีความชัดเจนขึ้นอีกดวย สาขาปรัชญา
สุนทรียศาสตรในโลกตะวันตกนั้น มีงานสรรนิพนธอยู

7 Gage, “Introduction,” in Aesthetic Theory: Essential Texts for Architecture and Design, 15-25.
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จํานวนมากพอควร หากในสาขาสถาปตยกรรมนั้น ยังมี
นอยมาก เพ่ิงปรากฏเพียง Aesthetic Theory: Essential 
Texts for Architecture and Design โดยมารค ฟอสเตอร 
เกจ (Mark Foster Gage) ที่ตีพิมพในภาษาอังกฤษออก
มาเม่ือปลายป พ.ศ. 2554 นี้เทานั้น 

ในภาพรวม ผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรมี
ประเด็นท่ีนาสนใจอยูมาก ขอยกมาสรุปไวแตพอสังเขป 
กล  าว คือ  นอกจากสาระ เ ชิ งป รัชญาและทฤษฎี

สนุทรยีศาสตรทัง้ฝงตะวนัออกและตะวนัตกแลว ประเดน็

ทีน่าสนใจและนาจะเปนประโยชนประกอบดวย นยิามและ

ความหมายของคําหลักๆ เชนคําวา งาม สวย งดงาม      

สนุทรยี สนุทรยีภาพ สนุทรยีศาสตร รส และประสบการณ

สุนทรียะ และคําท่ีมีความหมายเก่ียวกับสุนทรียภาพใน

สถาปตยกรรม เชน เยน็ รมรืน่ ออนชอย ออนหวาน สงดั 

สงบ เปนตน  คาํและการอภปิรายความหมายของคาํเหลา

นี้ปรากฏในทฤษฎีและผลงานทางวิชาการจํานวนมาก 

การนาํมาเปรยีบเทยีบทัง้ในงานเกามาจนถงึงานสมัยใหม 

งานไทยและเทศ นาจะทําใหเห็นความชัดเจนและ

พัฒนาการทางความหมายไดดี 

อกีประเดน็หนึง่ทีไ่ดรบัการกลาวถงึอยางมากและตอเนือ่ง 

คือตั้งแตในงานเขียนของศาสตราจารยศิลป พีระศรีและ

พระยาอนุมานราชธน ตอเนือ่งมาในงานของ น. ณ ปากน้ํา 

เรื่อยมาจนปจจุบัน และปรากฏในผลงานทั้งกลุ ม

สุนทรียศาสตรในศิลปกรรมและสถาปตยกรรมก็คือเร่ือง

ความเปนไทย การสรางสรรคที่ยังคงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของไทยไวไดในบริบทสังคมรวมสมัย แมวา
ความเห็นเร่ืองตัวอัตลักษณไทยเองนั้นยังคงหลากหลาย 
แตความเหน็สวนมากเกีย่วกบัแนวทางทีจ่ะฝกฝนเพือ่การ

สรางสรรคศลิปะและสถาปตยกรรมทีม่อีตัลกัษณดจูะเปน

ไปในทางเดียวกันคือการสรางสมพ้ืนฐานทางทฤษฎี 
ปรัชญา สุนทรียศาสตร องคความรูตางๆ และทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะหวิพากษ เพื่อใหสามารถ “อาน” โลก
แวดลอม และงานศลิปะสถาปตยกรรมทีไ่ดพบเหน็ใหทะลุ

ผานเปลอืกภายนอก สามารถเหน็ทีม่าทีไ่ปของรปูทรงอัน
เปนปลายทางท่ีปรากฏตรงหนาน้ัน และดวยเหตุนี้เอง 

การสรางผลงานอันเปยมคุณคาแหงการสรางสรรคและ

แฝงดวยอัตลักษณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการสั่งสมองค
ความรูที่เขมแข็ง ควบคูไปกับการฝกฝนทางทักษะฝมือ 
มิใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น

ประเด็นเร่ืองความสําคัญขององคความรู และการคิด
วิเคราะหวิพากษดังกลาวนี้ นํามาสูประเด็นท่ีพบในผล
งานทางวิชาการอีกจํานวนหนึ่งคือ ทรรศนะเรื่องการ
ศึกษาศิลปะ และทัศนคติที่ขัดแยงในวงการศิลปะและ
สถาปตยกรรมระหวางความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ระหวางศลิปนและนกัวชิาการ จากขอเขยีนอนัหลายหลาก

ที่ผานมา พบวาแนนอน ผูเขียนท่ีเปนศิลปนน้ันมักมีมุม

มองที่แตกตางจากผูเขียนที่เปนนักปรัชญา หากสิ่งที่นา

สนใจย่ิงก็คือ ผลงานที่ดีมากหลายชิ้น มาจากผูเขียนท่ีมี

พื้นฐานท้ังการเปนนักปฏิบัติและทฤษฎีในคนเดียวกัน 

เชนมีพื้นฐานเปนศิลปนแลวศึกษาตอทางปรัชญา หรือ

เปนศลิปนท่ีมพีืน้ฐานการวิเคราะหวจิยัจากการศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนตน เน่ืองจากงานเหลาน้ีมักมี

ลกัษณะทีส่ามารถโยงประเดน็ทางทฤษฎทีีเ่ปนนามธรรม

มาสูรูปธรรมของศิลปะและสถาปตยกรรมไดเปนอยางดี 

มีตัวอยางประกอบใหเห็นภาพชัดเจน เปนตน  

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องสุนทรียภาพและศิลปะใน

ฐานะส่ิงที่ชวยพัฒนาจิตใจของคนในชาติ สุนทรียภาพใน

การศึกษาของเยาวชน สุนทรียภาพในสภาพแวดลอม
เมือง และประเด็นเรื่องการขาดแคลนวิธีวิทยาการวิจัยท่ี

เหมาะสมกับการวจิยัในสาขาศลิปกรรม สนุทรยีภาพ และ

สถาปตยกรรม  โดยเฉพาะในบริบทของวงวิชาการไทยท่ี

ยังติดอยูกับโลกทัศนวิทยาศาสตรและวิธีวิทยาแบบ
วิทยาศาสตรธรรมชาติในการตัดสินงานวิจัย และลืมมิติ
มนุษยในการสรางองคความรู ทางมนุษยศาสตรและ

ศิลปกรรมไปอยางนาเสียดาย

สู การวิจัยเพื่อสรางองคความรู ทาง
สุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรม 

จากการทบทวนสถานภาพผลงานทางวิชาการดังกลาว ยงั

พบวาองคความรูทางสุนทรียศาสตรนั้น ยังมีชองวางอยู
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สถานภาพผลงานทางวิชาการดานสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเน่ืองในประเทศไทย_เสนทาง สาระ สูการวิจัย

อกีหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนในเรือ่งปรชัญาทาง
สุนทรียศาสตรตะวันออก หรือทฤษฎีสุนทรียศาสตรใน
สถาปตยกรรมท้ังทีเ่ปนทฤษฎขีองเทศและของไทยเราเอง 
หนทางหนึ่งในการเติมเต็มชองวางดังกลาวก็คือการ    
เปดพื้นที่ทางวิชาการ ทั้งโดยการผสานรายวิชาดาน
สนุทรียศาสตรเขาในหลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตร และ
การเรงสรางองคความรูโดยการวิจัย ในแงการเปด
รายวิชานั้น วิชาเลือกสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรม 
และสนุทรยีศาสตรสาํหรับการออกแบบสถาปตยกรรม ใน

หลักสูตรปริญญาตรีและโทสาขาสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นาจะ

เปนจดุเริม่ตนเล็กๆ ทีเ่ปดพืน้ทีใ่หกบัการสรางองคความ

รูดานสุนทรียศาสตรไดบาง

สําหรับการวิจัยในสาขาสถาปตยกรรม การสรางงานเชิง

สถาปตยวจิกัขณ และสถาปตยพจิารณทีเ่ปนระบบและอิง

หลักวิชาการ ก็เปนชองทางที่เปนประโยชนในการสราง

องคความรูทางสุนทรียศาสตรทั้งสิ้น ทั้งนี้ การจัดระบบ

วิธีวิทยาการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

ที่ทําการวิจัยเปนสิ่งจําเปนยิ่ง เนื่องจากการวิจัยเปน  

เครื่องมือสําคัญในการสรางองคความรูที่มีความ “สด” 

คือเปนสิ่งที่ผูกพันกับบริบททางวัฒนธรรมของเราเอง 

และโยงโลกของทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แนนอน การเปดขอบฟาความรูดวยการดึง

ความรูจากบริบทสากลมาสูวงวิชาการไทยก็เปนส่ิงที่ที่มี

คณุคาดงัตวัอยางทีไ่ดกลาวแลว ดวยเหตนุี ้การแปลตาํรา

สนุทรยีศาสตร โดยเฉพาะแนวคิด ทฤษฎตีางๆ จากภาษา

ตางประเทศมาเปนภาษาไทยจึงมคีวามจําเปนและคงตอง
ดาํเนนิการควบคูกนัไป เปนการสรางความรูแบบคูขนาน 
เพราะแมวาการรูแตเขา ไมรูเรานัน้จะเปนสิง่ท่ีชดัเจนแลว

วารังแตจะทาํใหตกเปนทาสทางความคิดของผูอืน่ แตการ

รูแตเรา ไมรูอะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยนั้น ก็มแีตจะ

ทําใหเกิดอาการโลกแคบ เปนกบในกะลา ที่ไมเพียงไมรู
วาโลกภายนอกไปถึงไหนแลวเทานั้น ยังไมสามารถรูชัด
ไดอีกดวยวาสิ่งที่เราคิดวาเปน “ตัวเรา” แทๆ นั้น เปน

จริงมากนอยเพียงไร

ในทางสุนทรียศาสตรในสถาปตยกรรมน้ัน การวิจัย คง
หมายรวมถงึการบันทกึ รวบรวม พรรณนา วเิคราะห และ
วิจารณ ไปดวยกัน เน่ืองจากในสถานภาพที่เปนอยูนั้น 
การเร่ิมตนจากข้ันตอนการรวบรวมและบันทึกงาน
สถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาทางสุนทรียภาพอยางเปน
ระบบกอนท่ีจะสญูสลายไปกย็งัคงมคีวามสาํคญั  แตทัง้นี้ 
สิง่ทีม่คีวามสาํคญัไมแพกนันาจะเปนการสรางวฒันธรรม

การวิเคราะห วิจารณ หรือวัฒนธรรมของการอานลึกลง
ไปในรูปธรรมอันเปนผิวนอกแหงสถาปตยกรรม การ

วจิารณทีอ่งิทฤษฎแีละปราศจากอคตนิัน้ ยงัเปนเครือ่งมอื

สาํคญัทีจ่ะสรางความเขาใจในกระบวนความคดิ ทีม่าของ

งานสถาปตยกรรม ความสมัพันธของงานนัน้ๆ กบับรบิท

ของงานประเภทเดียวกัน บริบททางประวัตศิาสตร สงัคม 

วัฒนธรรม และบริบททางความคิดแหงยุคสมัย ความ

เขาใจดังกลาวนี้ นอกจากจะชวยปลดปลอยนักเรียนสถา

ปตยและสถาปนิกไทยจากการ “ติด” กับการเลียนเพียง

รูปนอกของสถาปตยกรรมแลว ยังเปนการใหความรูแก

สังคม ยกระดับรสนิยมสาธารณะ และเพ่ิมความหลาก

หลายใหแกรสนิยมดังกลาวอีกดวย เนื่องจากความรูดัง

กลาวจะเปนสิ่งที่ทําใหสาธารณชนทราบถึงทางเลือกใน

สิ่งที่ดี สิ่งที่งาม ไมถูกจํากัดอยูเพียงส่ิงที่ตลาดหยิบย่ืนให

เทานั้นตอไป

อยางไรก็ด ีทายท่ีสดุแลวกระบวนการสรางองคความรูนัน้

บอยคร้ังเปนการใครครวญเร่ืองตางๆ ผานทางเหตุผลและ

ปญญา หากแตสุนทรียภาพนั้นไมใชสิ่งที่ใชปญญาหรือ

เหตุผลจับไดดีที่สุดเสมอไป ดวยเหตุนี้ เมื่อไดรับความรู

เรือ่งความงามแลว คงไมลมืทีจ่ะเผือ่เวลาไว สาํหรบัใหใจ
ไดสัมผัสความงามดวย งานวิจัยน้ีคลายเปนความ
พยายามจับความงามลงกลอง เปนความงามที่กักเก็บไว

อยางอัดแนน รับไปแลวคงยังใชการไมไดจนกวาจะ     

เปดกลองนัน้ออก ปลอยใหความงามนัน้โบยบนิอยางเสรี 

อีกครั้ง
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