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"กาม"ถกูค้นพบได้ใน ความรักของพระกฤษณะและราธา คูค่รองของพระองค์ 
และในการร่ายร าของทัง้สองพระองค์ ซึง่ได้รับการเรียกขานวา่ 
the rasa-lila ("ราสาลีลา"- การร่ายร าอยา่งร่ืนรมย์[ออกรสออกชาติของเทพ
เจ้า) แนวเร่ืองที่ได้รับการถ่ายทอดซ า้แล้วซ า้เลา่ในงานจิตรกรรม 



สุนทรียศาสตร์อนิเดีย (Indian aesthetics) 

ศิลปกรรมของอินเดียวิวฒัน์ขึน้มาจากฐานทางด้านปรัชญา
และจิตวิญญาน โดยเฉพาะของบรรดาผู้ เสพ ศิลปะอินเดีย
ได้รับการสรรค์สร้างขึน้มาในเชิงสญัลกัษณ์. ตามทศัน์ของ 
Kapila Vatsyayan (*) กลา่ววา่,  
 
(*) Kapila Vatsyayan (born December 25, 1928) 

is a leading scholar of classical Indian dance and 

Indian art and architecture. Dr. Vatsyayan 

received her M.A. from the University of 

Michigan and Ph.D. from the Banaras Hindu 

University. She is the author of many books 

including The Square and the Circle of Indian 

Arts, Bharata: The Natya Sastra, and 

Matralaksanam. She was the founder-director of 

the Indira Gandhi National Centre for the Arts 

(Indira Kalakendra) in Delhi. She has also served 

as secretary to the government of India and the 

Ministry of Education, department of Arts and 

Culture, in which she was responsible for the 

establishment of many institutions of higher 

education in India. 
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"สถาปัตยกรรมอินเดียคลาสสิก, ประติมากรรม, จิตรกรรม, 
วรรณกรรม, นาฏยศิลป์(การร่ายร า) และดริุยางคศิลป์ ล้วน
พฒันากฎเกณฑ์ของตวัเองขึน้มาภายใต้เง่ือนไขการเป็น
สื่อกลางหรือตวัแทนโดยเฉพาะของพวกมนั อย่างไรก็ตาม 
ศิลปกรรมเหลา่นีไ้ด้มีสว่นร่วมในกนัและกนั มิใช่เพียงความ
เช่ือทางจิตวิญญานท่ีอยู่ข้างใต้ปรัชญาศาสนาอินเดียเท่านัน้ 
(the Indian religio-philosophic mind) แตย่งักระท าขึน้ใน
ลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัสญัลกัษณ์และภาวะทางจิตวิญญาน ซึง่
ตา่งปรากฏออกมาในรายละเอียด” 
 
ระสะ (rasa - รส): รสชาตทิางอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังอยู่
ในผลงานศิลปะ 
หากให้ความเอาใจใสไ่ปท่ีเร่ืองของ”การละคร”และ”วรรณคด”ี 
โดยเฉพาะ ศพัท์ค าวา่”รส”(rasa) เป็นการอ้างโดยทัว่ไปถงึ
เร่ืองเก่ียวกบั”รสชาติทางอารมณ์ความรู้สกึท่ีฝังอยู่ในผลงาน
ศิลปะ”เหลา่นีข้องผู้ประพนัธ์ และความรู้สกึเพลิดเพลินโดยผู้
ดท่ีูมีอารมณ์เข้าถงึ  
 



บรรดานกักวี อย่าง Kalidasa (กาลิทาส) (*) ล้วนระมดัระวงั
และให้ความสนใจในเร่ือง”รส” ซึง่เบ่งบานอยู่ในระบบ
สนุทรียศาสตร์ของอินเดียท่ีมีการพฒันาอย่างเตม็ท่ี กระทัง่ใน
ศิลปกรรมอินเดียร่วมสมยั ศพัท์ค าวา่”รส” มีความหมายตรง
ตวัวา่”รสชาต”ิ ได้ถกูน ามาใช้อย่างไมเ่ป็นทางการ เพ่ือ
อรรถาธิบายถงึประสบการณ์ทางสนุทรีย์ในภาพยนตร์ตา่งๆ; 
"masala mix" (การผสมปรุงรส) เป็นการอธิบายถงึภาพยนตร์
ฮินดีอนัเป็นท่ีช่ืนชอบ ซึง่ได้รับการเสริฟด้วยอาหารทาง
อารมณ์อย่างลงตวั(ดลุยภาพ) ถกูปรุงแตง่ด้วย”รส”โดย
บรรดาผู้ดทูัง้หลาย 
 
(*) Kalidasa was a renowned Classical Sanskrit 

writer, widely regarded as the greatest poet and 

dramatist in the Sanskrit language. His floruit 

cannot be dated with precision, but most likely 

falls within the Gupta period, probably in the 4th 

or 5th century or 6th century. His place in Sanskrit 

literature is akin to that of Shakespeare in English. 

His plays and poetry are primarily based on Hindu 

mythology and philosophy. 
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นาฎยศาสตร์: คัมภีร์พระเวทอันดับห้า (ยุคเส่ือม) 
ทฤษฎี”รส” เร่ิมต้นเบ่งบานในคมัภีร์สนัสกฤต “นาฎยศาสตร์ 
(Natyashastra: natya – นาฎยา หมายถงึ “การละคร” 
(drama) สว่น shastra – ศาสตรา หมายถงึ “ศาสตร์เก่ียวกบั” 
(science of) ถือเป็นผลงานชิน้หนึง่ของภารตะมนีุ Bharata 
Muni ซึง่ (*): พระผู้ เป็นเจ้าทัง้หลายประกาศวา่ “การละคร” 
คือคมัภีร์พระเวทอนัดบัห้า( the 'Fifth Veda') เพราะเป็นสิ่งท่ี
เหมาะสมส าหรับยคุเสื่อม ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบท่ีดีสดุของ
การสัง่สอนทางด้านศาสนา (**) ขณะท่ีช่วงวนัเวลาแห่งการ
ประพนัธ์ดเูหมือนจะแปรปรวนอย่างกว้างขวางท่ามกลางผู้คง
แก่เรียนทัง้หลาย เรียงล าดบัจากยคุของเพลโตและอริสโตเติล
จนถงึคริสตศตวรรษท่ีเจ็ด  
 
(*) Bharata Muni was an ancient Indian 

musicologist who authored the Natya Shastra, a 

theoretical treatise on ancient Indian dramaturgy 

and histrionics, dated to between roughly 400 BC 

and 200 BC. Indian dance and music find their 

root in the Natyashastra. Besides propounding the 

theory of three types of acting Bharata has 
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discussed in detail classical Indian vocal \ 

instrumental music and dance since they are 

integral to Sanskrit drama. The classical dance 

form Bharata Natyam is codified in the Natya 

Shastra. Bharata classified Sanskrit theatrical 

forms (Natya\Rupaka) into ten types; what is 

known to the west as drama is but one among 

these, namely, Nataka. 

 

Bharata also outlines a set of rasas or moods / 

emotions which were to be influential in defining 

the nature of Indian dance, music, and theater. The 

Natyashastra comprises 36 chapters and it is 

probable that it was a creation of many more than 

one scholar. Bharata is considered as the father of 

Indian theatrical art forms. 

 
(**) คัมภีร์พระเวท โดยทัว่ไปถือวา่เป็นคมัภีร์ในศาสนาพราหมณ์ฮินด ู
กล่าวเฉพาะลงไป หมายถงึ บทสวดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือของชาว
อินโดอารยนั โดยมีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ในชัน้หลงั . ค าวา่ “เวท” 
นัน้ หมายถงึ ความรู้ มาจากธาต ุ“วทฺิ” (กริยา รู้)  
 
คมัภีร์พระเวท ประกอบด้วยคมัภีร์ 4 เล่ม ได้แก่  
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- ฤคเวท ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า  
- สามเวท ใช้ส าหรับสวดในพิธีกรรมถวายน า้โสมแก่พระอินทร์และ

ขบักล่อมเทพเจ้า  
- ยชรุเวท วา่ด้วยระเบียบวธีิในการประกอบพิธีบชูายนัและ

บวงสรวงตา่งๆ และ  
- อาถรรพเวท ใช้เป็นท่ีรวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนตร์  
 
นกัประวตัศิาสตร์จ านวนมาก ถือวา่”พระเวท” เป็นส่วนท่ีเก่าท่ีสดุท่ี
เหลืออยู่ ส าหรับส่วนท่ีใหม่สดุของพระเวท น่าจะมีอายรุาวพทุธกาล 
และส่วนท่ีเก่าสดุ ราว 1,000 ปีกอ่นพทุธกาล แตน่กัภารตวทิยาเช่ือวา่ 
เนือ้หาของคมัภีร์เหล่านีน่้าจะได้มีการทอ่งจ ามาก่อนการบนัทกึเป็น
เวลานานมาก ซึง่มีหลกัฐานจากลักษณะทางภาษา และบริบททาง
สงัคมตา่งๆ 
 
คมัภีร์นาฎยศาสตร์ได้น าเสนอแนวคิดเชิงสนุทรีย์เก่ียวกบั”รส”
ตา่งๆ และความเช่ือมโยงของสิ่งเหลา่นีก้บั”ภาวะ” (bhavas) 
ในบทท่ีหกและเจ็ดตามล าดบั ซึง่ปรากฏขึน้มาเป็นอิสระจาก
ผลงานโดยภาพรวม. “รส”ทัง้แปด(Eight rasas) (*) และ
ความเช่ือมโยงกบั”ภาวะ”ได้รับการกลา่วถงึ และความ
เพลิดเพลินเหลา่นีถ้กูน าไปสมัพนัธ์กบัรสชาติของอาหาร
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(savoring a meal): “รส”เป็นความเพลิดเพลินเก่ียวกบั”
รสชาติ”ท่ีเกิดขึน้มาจากการตระเตรียมอย่างเหมาะสมของ
สว่นผสม และคณุภาพของสว่นประกอบตา่งๆ  
 
(*) Eight rasas: Bharata Muni enunciated the 

eight Rasas in the Natyasastra, an ancient work of 

dramatic theory. Each rasa, according to 

[Natyasastra]], has a presiding deity and a specific 

colour. There are 4 pairs of rasas. For instance, 

Hasya arises out of Sringara. The Aura of a 

frightened person is black, and the aura of an 

angry person is red. Bharata Muni established the 

following: 

 Songaram Love), Attractiveness. 

Presiding deity: Kamadaba. Colour: light 

green.  

 Hasyam Laughter, Mirth, Comedy. 

Presiding deity: Pramata. Colour: white.  

 Raudram Fury. Presiding deity: Rudra. 

Colour: red.  

 Karunam  Compassion, Mercy. Presiding 

deity: Yama. Colour: grey.  
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 Bibhatsam  Disgust, Aversion. Presiding 

deity: Shiva. Colour: blue  

 Bhayanakam Horror, Terror. Presiding 

deity: Kala. Colour: black  

 Viram Heroic mood. Presiding deity: 

Indra. Colour: yellowish  

 Adbhutam Wonder, Amazement. 

Presiding deity: Brahma. Colour: yellow  

 Shanta deity: Vishnu. Colour: blue., or 

tranquility, was suggested by 

Abhinavagupta and had to undergo a good 

deal of struggle between the sixth and the 

tenth centuries, before it could be accepted 

by the majority of the Alankarikas, and the 

expression Navarasa (the nine rasas), 

could come into vogue. In addition to the 

nine Rasas, two more appeared later (esp. 

in literature) 

 

The Bhavas 

The Natyasastra identifies eight rasas with eight 

corresponding bhava: 
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 Rati (Love)  

 Hasya (Mirth)  

 Soka (Sorrow)  

 Krodha(Anger)  

 Utsaha (Energy)  

 Bhaya (Terror)  

 Jugupsa (Disgust)  

 Vismaya (Astonishment)  

 

อนัท่ีจริง ”รส”ในความหมายเชิงทฤษฎี คือสิ่งท่ีมิได้มีการ
สนทนาออกมาเป็นค าๆ อย่างได้ใจความในคมัภีร์นาฏย
ศาสตร์แตอ่ย่างใด จงึไมน่่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
กระจ่างชดันกั ตามท่ีบรรดาผู้ประพนัธ์ปรารถนาหรือมีความรู้
ได้ 
 
ทฤษฎี”รส” พัฒนาขึน้โดยนักสนุทรียศาสตร์แคชเมียร์ 
(Kashmiri aesthetician) 
“รสที่เก้า” (the ninth rasa), shanta-rasa (สันตริส) 
ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ือง”รส”พฒันาขึน้อย่างมีนยัส าคญัโดยนกัสนุ
ทรียศาสตร์แคชเมียร์ (Kashmiri aesthetician) บทกวี



คลาสสิกตา่งๆ ของ Andandavardhana (*), ใน the 
Dhvanyaloka ได้น าเสนอ”รสท่ีเก้า”(the ninth rasa), 
shanta-rasa (สนัติรส) ในฐานะความรู้สกึในทางศาสนา
เก่ียวกบัภาวะสนัติ / สงบ [peace (santa)] โดยเฉพาะ ซึง่
เกิดขึน้จากภาวะ(bhava), ความเหน่ือหน่ายเก่ียวกบัความสขุ
ทางกาม หรือความเพลิดเพลินสนกุสนานทางโลก  
 
(*) Anandavardhana (820-890) was the author 

of Dhvanyaloka, the philosophy of "aesthetic 

suggestion". The philosopher Abhinavagupta 

wrote an important commentary on it. 

Anandavardhana is credited with creating the 

dhvani method. He wrote of dhvani (meaning 

sound, or resonance) in regard to the "soul of 

poetry." "When the poet writes," said 

Anandavardhana, "he creates a resonant field of 

emotions." To understand the poetry, the reader or 

hearer must be on the same "wavelength." The 

method requires sensitivity on the parts of the 

writer and the reader. 
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”รส-ธวานิ” (rasa-dhvani) หรือข้อเสนอแนะเชงิบทกวี 
วตัถปุระสงค์ขัน้ต้นของคมัภีร์นี ้เพ่ือกลัน่กรองแนวคิดทาง
วรรณคดีเก่ียวกบั”ธวานิ” (dhvani) หรือข้อเสนอแนะเชิงบท
กวี โดยให้เหตผุลถงึการด ารงอยู่ของ”รส-ธวานิ” (rasa-
dhvani), เร่ิมต้นในรูปแบบตา่งๆ ของภาษาสนัสกฤต 
ประกอบด้วย: ค า, ประโยค, หรือทัง้หมดของผลงาน 
“น าเสนอ” ถงึ”ภาวะ”หรือ bhava ทางอารมณ์ความรู้สกึของ
โลกที่เป็นจริง, ระยะห่างทางสนุทรีย์(aesthetic distance), 
ผู้ รับท่ีมีอารมณ์ออ่นไหว(เข้าถงึ),ความเอร็ดอร่อยเก่ียวกบั”
รส”, รสชาติทางสนุทรีย์เก่ียวกบัโศกนาฏกรรม, เร่ืองวีรบรุุษ, 
เร่ืองของความรัก 
 
ในศตวรรษท่ี 9-10 ปรมาจารย์ทางด้านศาสนาท่ีถกูรู้จกัใน
ฐานะ "the nondual Shaivism of Kashmir" [อทวินิยมไศวะ
นิกายของแคชเมียร์] (or "Kashmir Shaivism" – ลทัธิไศวะ
นิกายแคชเมียร์ / นบัถือพระนารายญ์หรือพระวิษณ)ุ และนกั
สนุทรียศาสตร์, อภินวคปุตะ (Abhinavagupta) (อภินวคปุ
ตะ) (*) ได้ผลกัดนัทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ือง”รส”ไปสูจ่ดุสดุยอดของ
มนัในการแสดงข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีแยกๆ กนัของเขาใน the 
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Dhvanyaloka, the Dhvanyaloka-locana (translated by 
Ingalls, Masson and Patwardhan, 1992) และ the 
Abhinavabharati (อภินวภารตี), ข้อคิดของเขาเก่ียวกบั
นาฏยศาสตร์ บางสว่นท่ีได้รับการแปลโดย Gnoli และ 
Masson และ Patwardhan.  
 
(*) Abhinavagupta (approx. 950 - 1020 AD) was 

one of India's greatest philosophers, mystics and 

aestheticians. He was also considered an 

important musician, poet, dramatist, exeget, 

theologian, and logician - a polymathic 

personality who exercised strong influences on 

Indian culture. 

 

He was born in the Valley of Kashmir in a family 

of scholars and mystics and studied all the schools 

of philosophy and art of his time under the 

guidance of as many as fifteen (or more) teachers 

and gurus. In his long life he completed over 35 

works, the largest and most famous of which is 

Tantriloka, an encyclopedic treatise on all the 

philosophical and practical aspects of Trika and 
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Kaula (known today as Kashmir Shaivism). 

Another one of his very important contributions 

was in the field of philosophy of aesthetics with 

his famous Abhinavabharati commentary of 

Natyasastra of Bharata Muni. 

 
Abhinavagupta (อภินวคปุตะ) ได้ให้ค านิยามในเชิงเทคนิค
ขึน้มาเป็นครัง้แรกเก่ียวกบั”รส” ซึง่คือความสขุสดุยอดท่ีเป็น
สากลเก่ียวกบัตวัตนหรืออาตมนั (the Self or Atman) ถกูให้
สีสนัโดยระดบัทางอารมณ์ของการละคร. “สนัติรส” (Shanta-
rasa) ท าหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีเท่าเทียมกนัอนัหนึง่
เก่ียวกบัชดุของ”รส”ตา่งๆ แตใ่นเวลาเดียวกนัก็มีความ
แตกตา่งจากรูปแบบท่ีชดัเจนท่ีสดุของความสขุสดุยอดทาง
สนุทรีย์  
Abhinavagupta (อภินวคปุตะ) เปรียบ”สนัติรส”เสมือน
สายสร้อยของอญัมณี ขณะเดียวกนัมนัอาจไมเ่ป็นท่ีดงึดดูใจ
ส าหรับคนสว่นใหญ่. มนัเป็นสายสร้อยท่ีให้รูปทรงของ
สร้อยคอ ยินยอมให้อญัมณีแห่งรสทัง้แปดได้รับความ
เพลิดเพลิน. ความเอร็ดอร่อยในรสชาติตา่งๆ และโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง”สนัติรส”ได้ถกูแย้มนยัในฐานะภาวะท่ีดี แตไ่มเ่คย
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เท่าเทียมกบัความสขุสดุยอดเก่ียวกบัประสบการณ์ของ
บรรดาโยคีท่ีมีตอ่การตระหนกัในตวัตนสงูสดุ (the bliss of 
Self-realization experienced by yogis.) 
 
ความส าคัญของ”รส” ศูนย์กลางเก่ียวกับประสบการณ์
ของมนุษย์ 
ในอินเดียอนัเก่าแก่จวบจนปัจจบุนั แม้วา่จะมีความ
หลากหลายทางปรัชญา แตก่็เป็นท่ีน่าประหลาดใจระดบัหนึง่
เก่ียวกบัความสอดคล้องต้องกนัในเร่ืองธรรมชาติและ
ความส าคญัของสนุทรียศาสตร์และความพงึพอใจทาง
สนุทรีย์ เร่ือง”รส”(rasa) ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว คล้ายกบั”ความ
จริง”และ”ความด”ี “รส”คือ”ความงาม” และเป็นสว่นหนึง่ของ
เหตผุล(buddhi); ความสมัพนัธ์ของ”รส”กบัความจริงยงัคง
เป็นเนือ้หาหลกัของการพิจารณา. ถงึแม้บทบาท
เฉพาะเจาะจงของ”รส”จะแสดงออกในจิตวิญญานของมนษุย์ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัสมมตุิฐานทางอภิปรัชญา(เมตาฟิสิกส์) ไมว่า่จะ
เป็นปรัชญาทวินิยมหรือไมเ่ก่ียวกบัทวินิยมก็ตาม (เช่น เอก
นิยม) ฯลฯ  
 



“รส”เป็นเร่ืองของคณุคา่ชัน้สงู เป็นศนูย์กลางเก่ียวกบั
ประสบการณ์ของมนษุย์ มนัรวมเอาเร่ืองเพศเข้าไปด้วย ซึง่
เร่ืองดงักลา่วมีท่ีทางของมนัในท่ามกลางเร่ืองอื่นๆ ทางจิต
วิญญาน 
 
แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับ”กามะ-กาม” (kama) 
แนวคิดพืน้ฐานตอ่มาคือ”กาม”(kama) (*) การด าเนินไปตาม
เร่ืองของความรักและความเพลิดเพลิน. “กาม”ประกอบด้วย
ความพงึพอใจทางสนุทรีย์อนัประณีต ความพอใจทางเพศ 
และความรักในพระผู้ เป็นเจ้า(การแสวงหาของมนษุย์เพ่ือการ
พ้นไปจากโลกวิสยัหรือโลกสนันิวาส - the human search 
for transcendence  
 
(*) Kama (กามะ - กาม) is pleasure, sensual 

gratification, sexual fulfillment, pleasure of the 

senses, desire, eros, the aesthetic enjoyment of life 

in Sanskrit. In Hinduism, kama is regarded as the 

third of the four goals of life (purusharthas): the 

others are duty (dharma - ธรรมะ), worldly status 

(artha - อรรถะ) and salvation (moksha - โมกษะ). 
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Kama-deva (กามเทพ) is the personification of this, 

a god equivalent to the Greek Eros and the Roman 

Cupid. Kama-rupa (กามรูป) is a subtle body or 

aura composed of desire, while Kama-loka (กาม
โลก) is the realm this inhabits, particularly in the 

afterlife. 

 
ข้อสรุปของ”กาม”ถกูค้นพบได้ในความรักของพระกฤษณะ
และราธา (Krishna และ Radha), คูค่รองของพระองค์ และ
ในการร่ายร าของทัง้สองพระองค์ ซึง่ได้รับการเรียกขานวา่ the 
rasa-lila (“ราสาลีลา” (การร่ายร าอย่างร่ืนรมย์[ออกรสออก
ชาต]ิของเทพเจ้า) - the "playful dance of the god")—แนว
เร่ืองท่ีได้รับการถ่ายทอดซ า้แล้วซ า้เลา่ในงานจิตรกรรม กวี
นิพนธ์ และการละคร  
 
คมัภีร์อนัมีช่ือเสียงมากท่ีสดุเก่ียวกบัศาสตร์แห่งกามคือ “กาม
สตูร”ของวทัสยายานะ(Vatsyayana's Kama Sutra) (*) 
(ภาษิตเก่ียวกบัความรัก - Aphorisms of love) ซึง่ถกูสร้างขึน้



เป็นศาสตร์และศิลป์ถงึ 64 ภาพ ส าหรับคนท่ีมีวฒันธรรมหรือ
นางคณิกาจะต้องศกึษาเร่ืองดงักลา่ว (Embree, p. 256) 
 

 
 
(*) The Kama Sutra  is an ancient Indian text 

widely considered to be the standard work on 

human sexual behavior in Sanskrit literature 

written by the Indian scholar Mallanaga 

Vatsyayana. A portion of the work consists of 

practical advice on sex. It is largely in prose, with 

many inserted anustubh poetry verses. Kama 

means sensual or sexual pleasure, and "sutra" 

literally means a thread or line that holds things 
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together, and more metaphorically refers to an 

aphorism (or line, rule, formula), or a collection of 

such aphorisms in the form of a manual. 

 

The Kama Sutra is the oldest and most notable of 

a group of texts known generically as Kama 

Shastra (Sanskrit: Kama Shastra). Traditionally, 

the first transmission of Kama Shastra or 

"Discipline of Kama" is attributed to Nandi the 

sacred bull, Shiva's doorkeeper, who was moved 

to sacred utterance by overhearing the lovemaking 

of the god and his wife Parvati and later recorded 

his utterances for the benefit of mankind. 

Historian John Keay says that the Kama Sutra is a 

compendium that was collected into its present 

form in the second century CE. 

 
นาฏยศาสตร์ของภารตะมุนี และในคัมภีร์อุปนิษัท 
นาฏยศาสตร์ของภารตะมนีุ(Bharata Muni's Natya Sastra) 
(ต าราเก่ียวกบัทฤษฎีและการปฏิบตัิทางการละคร - Treatise 
on dramaturgy) (ได้รับการเขียนขึน้ในช่วงระหวา่ง 2 
ศตวรรษก่อนคริสตศกัราช จนถงึคริสตศตวรรษท่ี 2) ถือเป็น
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งานเขียนชิน้แรกในทางทฤษฎีการละคร ผลงานชิน้ดงักลา่ว
อ้างถงึมนษุยเร่ิมรู้สกึทกุข์ทรมานจากความหย่ิงทะนง และ
ชีวิตท่ีเป่ียมสขุต้องกลบักลายเป็นความทกุข์ทรมานอย่าง
เตม็ท่ี พระพรหมได้สร้างสรรค์การละครขึน้ด้วย - ดนตรี บท
กวี และการร่ายร าประกอบกนั – เพ่ือยกระดบัมนษุยชาติขึน้สู่
เร่ืองทางศีลธรรมและจิตวิญญานโดยวิธีการทางสนุทรีย์ (รส 
– rasa) (Bharata, 2003) 
 
จากภารตะ(Bharata) เร่ืองอารมณ์ความรู้สกึ (รส - rasa, 
หมายถงึ “รสนิยม” หรือ “รสชาต”ิ-"flavor" or "relish") ได้ถกู
รับรู้ในฐานะหวัใจหรือแกน่ของการละครและศิลปกรรมทัง้
มวล ด้วยเหตนีุ“้รส”จงึหมายถงึความรู้สกึท่ีนกักวีคนหนึง่
ถ่ายทอดสูผู่้อา่นท่ีเป็นไปอย่างสอดคล้องกนั, มีรสนิยมทาง
สนุทรีย์คล้ายๆ กนั หรือมีความปลาบปลืม้พงึใจทางสนุทรีย์
ลงรอยกนั (Gupta)  
 
“รส” ความปลาบปลืม้พงึใจทางสนุทรีย์เคล้าคลอไปกบั
ความรู้สกึซาบซึง้ในการร่ายร าและการละคร ได้รับการ
กลา่วถงึในคมัภีร์อปุนิษัท(Upanishads), และบางครัง้ถกูอ้าง



ในเชิงเปรียบเทียบได้กบั”ความเข้าใจหรือเข้าถงึถงึความจริง
ระดบัอนัติมะ[ความจริงสงูสดุ](Tripurari, p. 10). ความ
แตกตา่งระหวา่ง”รสทางสนุทรีย์”(aesthetic rasa) กบั “การ
เข้าถงึพรหมมนัเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของสิ่งสมบรูณ์”(Brahman 
realization of the form of the Absolute) กลายเป็นประเดน็
ปัญหาทางปรัชญาท่ีส าคญั .  “รส-ลีลา”ของพระกฤษณะ 
(การร่ายร าด้วยความรักของพระองค์กบัพระนางราธา - 
Krishna's rasa-lila [his love dance with Radha]) คือ
ค าตอบหนึง่ของปัญหาทัง้หลายเหลา่นี ้และน้อมน าสูก่าร
พฒันาทางปรัชญาเก่ียวกบัประเภทตา่งๆ ของความรัก 
(Tipurari, p. 37)  
 
การร่ายร านี ้ได้รับการอรรถาธิบายครัง้แรกใน”ภควตะบรูณะ”
(Bhagavata Purana) (ราวศตวรรษท่ี 10) และอยู่ในรูปของ
ร้อยกรองในศตวรรษท่ี 12 ท่ีได้ให้แรงบนัดาลใจในงาน
จิตรกรรมและบทกวีตา่งๆ (เรียกรวมกนัวา่ ragamala 
(ราก้ามาลา) - มาลยัท่วงท านอง); ซึง่ได้สร้างเนือ้ในส าหรับ
สนุทรียะแห่งการอทิุศตนท่ีเรียกวา่”ภกัดีรส”(bhakti rasa) อนั
เป็นท่ีนิยมชมชอบใน Vedanti (เวทานติ)[Tripurari]. 



 
นบัเน่ืองวนัเวลาจากศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา “มาลยั
ท่วงท านอง”(the ragamala) (พวงร้อยของท่วงท านอง - 
garland of ragas) คือภาพชดุงานจิตรกรรม บ่อยครัง้
ประกอบด้วยบทกวี ท่ีขานเป็นท่วงท านองเพลง เป็นดนตรี
ทางโลกที่เช่ือมโยงกบัความรู้สกึตา่งๆ โดยเฉพาะรสนิยม 
(rasa). งานจิตรกรรมเขียนภาพวรีบรุุษหรือวีรสตรีหรือพระผู้
เป็นเจ้า โดยการคล้องจองช่ือและสญัลกัษณ์ ในฉากของ
ความรักประสานสอดคล้องไปกบัวนัเวลา ฤดกูาล และวิธีการ
ทางสนุทรีย์. แม้ความเข้าใจภายในกรอบของศาสนาฮินดู, 
“รส-ลีลา”จะไกลโพ้นออกไป แตใ่นราชวงศ์โมกลุ คือบรรดา
ชนชัน้สงูมสุลิม ได้มีการมอบหมายให้เขียนภาพตา่งๆ 
เก่ียวกบั “รส-ลีลา”นีด้้วย 
 
ด้านดนตรีในอินเดีย มีขนบจารีตทางสนุทรีย์มายาวนานใน
ท านองเดียวกนั สามเวทได้ปฏิบตัิกบัดนตรีในฐานะศิลปะชัน้
เลิศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บรรดาปรัชญาเมธีอินเดียได้ให้ความ
สนใจในสนุทรียศาสตร์ทางด้านเสียง(Malik), ดนตรีและการ



ร่ายร า(Mittal; Iravati), และรวมไปถงึท่วงท านองบทสวดและ
การเลา่เร่ือง (Kaushal). 
 
แหล่งอ้างองิทางวิชาการ (บางส่วน) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics#Indian_ae

sthetics 

http://science.jrank.org/pages/8188/Aesthetics-in-

Asia-India.html 

 

 

สุนทรียศาสตร์จีน (China) 

จีนเป็นประเทศท่ีมีขนบจารีตอนัหลากหลายและเก่าแก่
โบราณในเร่ืองสนุทรียศาสตร์ ช่วงต้นของประเพณีวฒันธรรม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics#Indian_aesthetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics#Indian_aesthetics
http://science.jrank.org/pages/8188/Aesthetics-in-Asia-India.html
http://science.jrank.org/pages/8188/Aesthetics-in-Asia-India.html


ศิลปะเป็นเร่ืองซึง่สมัพนัธ์กบัอภิปรัชญา(เมติฟิสิกส์) ปรัชญา
สงัคม และการเมือง รวมถงึจริยธรรมอย่างพร้อมสรรพ. ณ 
แท่นฐานนีใ้นทางจารีต สนุทรียศาสตร์จดัมีความส าคญัเป็น
เลิศเหนือค าอธิบายของเหตผุล (Hall and Ames, 1987). 
 
พธีิกรรมและดนตรี ในแนวคดิของขงจ่ือ 
ส าหรับขงจ่ือ (Confucius / 551–479 B.C.E.) พิธีกรรมและ
ดนตรี ซึง่ถกูปฏิบตัิด้วยแบบแผนคล้ายการแสดงทางด้าน
ศิลปะ ก าหนดพฤติกรรมความเป็นสภุาพบรุุษตามแนวคิด
ของขงจ่ือ(Graham, p. 11). ดนตรี (yue) ประกอบด้วยดนตรี
ท่ีเลน่เพ่ืองานพิธี เสียงร้องและท่าร่ายร า โดยปฐมบทแล้ว 
เก่ียวข้องกบัพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิและระเบียบแบบแผน(li). 
ทัง้คูเ่กิดขึน้มาจากความสอดคล้องและผลิตความกลมกลืน 
โดยการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แปรเปลี่ยนความสมัพนัธ์ของ
มนษุย์ และด้วยเหตดุงันัน้จงึเปลี่ยนแปลงฝ่ายปกครองด้วย. 
ส าหรับขงจ่ือ “การปกครองทัง้หมดสามารถถกูลดทอนลงมา
เป็นระเบียบแบบแผนหรือพิธีการได้”(Graham, p. 13). 
ในทางตรงข้าม The Mohists (*), “ดนตรี "condemned 
music … (การประกอบสร้างทางศีลธรรมขึน้มาอีกครัง้ / re-



construing morality) ถือเป็นชดุหนึง่ของหลกัการตา่งๆ ทาง
นามธรรม” (Graham, p. 259).  
 
(*) Mohism or Moism (literally "School of Mo") 

was a Chinese philosophy developed by the 

followers of Mozi (also referred to as Mo Tzu, 

Latinized as Micius), 470 BCE–c.391 BC. It 

evolved at about the same time as Confucianism, 

Taoism and Legalism and was one of the four 

main philosophic schools during the Spring and 

Autumn Period and the Warring States Period 

(from 770 BCE to 221 BCE). During that time, 

Mohism was seen as a major rival to 

Confucianism. The Qin dynasty, which united 

China in 221 BCE, adopted Legalism as the 

official government philosophy and suppressed all 

other philosophic schools. The Han dynasty that 

followed adopted Confucianism as the official 

state philosophy, as did most other successive 

dynasties, and Mohism all but disappeared as a 

separate school of thought. 
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ซุนซี: ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับระเบียบแบบแผน 
เสีย้วทง: ผู้ปลดปล่อยดนตรีจากจริยศาสตร์ (ค.ศ.530) 
ซุนซี (Xunzi / 300–237 B.C.E.) (*) และบรรดาสาวกของ
ท่านได้พฒันาความคิดของขงจ่ือท่ีวา่ ดนตรีเป็นเร่ืองท่ีให้
คณุประโยชน์(หรืออนัตราย ถ้าหากเป็นไปในทางท่ีผิด) ใน
ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัประสิทธิภาพทางศีลธรรมของดนตรี. ซุน
ซีถือเป็นบคุคลแรกท่ีประดิษฐ์ประดอยความสมัพนัธ์อนั
ประณีตระหวา่งดนตรีกบัระเบียบแบบแผน “ค าอธิบาย
เก่ียวกบัดนตรี”ของท่าน เร่ิมต้นด้วย “ดนตรีคือความสขุ
ส าราญ สิ่งท่ีมนษุย์ท่ีแท้ไมอ่าจปฏิเสธท่ีจะเก่ียวข้องด้วย 
(Graham, p. 260). โดยเหตนีุ ้การฝึกฝนทางด้านดนตรี จงึ
เป็นสิ่งท่ีส าคญัย่ิงตอ่การศกึษาและการปกครอง ในทศันะนี ้
ผู้ปกครองสามารถใช้ประโยชน์ดนตรีและพิธีกรรมเพ่ือให้
ความรู้หรือความสวา่งกบัผู้คน และด้วยเหตดุงันัน้จงึปกครอง
ได้เป็นอย่างดี  
 
(*) Xun Zi (ca. 312–230 BCE) was a Chinese 

Confucian philosopher who lived during the 

Warring States Period and contributed to one of 

the Hundred Schools of Thought. Xun Zi believed 
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man's inborn tendencies need to be curbed through 

education and ritual, counter to Mencius's view 

that man is innately good. This is similar to 

Thomas Hobbes's idea that men are naturally evil, 

and they have to be led by a greater power to stop 

competing each other. He believed that ethical 

norms had been invented to rectify mankind. 

 
กระทัง่คริสตศกัราช 530 นกัวิจารณ์บทกวี Xiao Tong (**) ได้
ปลดปลอ่ยสนุทรียศาสตร์จากจริยศาสตร์ งานเขียนท่ีมีการ
เลือกสรรของเขาส าหรับผลงานตดัตอนมาน าเสนอ ได้ถกู
น ามาเป็นแนวทางแนะน าถงึคณุคา่ของสนุทรียภาพ มิใช่
ข้อพิจารณาตา่งๆ ทางศีลธรรม 
 
(**) Xiao Tong (501-531), courtesy name Deshi 

(formally Crown Prince Zhaoming (literally "the 

accomplished and understanding crown prince"), 

later further posthumously honored as Emperor 

Zhaoming (was a crown prince of the Chinese 

dynasty Liang Dynasty. He was Emperor Wu 

(Xiao Yan)'s oldest son, who predeceased his 

father. 
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สุนทรียศาสตร์ถูกครอบง าโดยชนชัน้สูง 
นบัจากศตวรรษท่ีห้าถงึสนุทรียศาสตร์ปัจจบุนั สนุทรียศาสตร์
ของจีนได้ถกูอิทธิพลครอบง าโดยศิลปกรรมของชนชัน้ผู้มี
ความรู้หรือชนชัน้สงู – ไมว่า่จะเป็นงานเขียนตวัอกัษรด้วย
พู่กนั งานจิตรกรรม และกวีนิพนธ์ ซึง่ล้วนได้รับการสร้างขึน้ใน
บริบทของทิวทศัน์ตา่งๆ ตามธรรมชาติ หรือสวนและอทุยาน
ทัง้หลาย – สิ่งเหลา่นีไ้ด้รับการช่ืนชมและรู้สกึซาบซึง้ในการ



จดัสวนและทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาต.ิ คณุลกัษณ์ท่ีส าคญั 3 
ประการท่ีก าหนดนิยามศิลปกรรมของผู้คงแก่เรียน(literati 
arts) หรือของชนชัน้สงูคือ  
 
- สถานภาพในความเป็นมือสมคัรเลน่ทางศิลปะในฐานะ

ผลผลิตของนกัวิชาการท่ีเป็นทางการ  
- หน้าท่ีของศิลปะในฐานะช่องทางของการแสดงออก, 

และ 
- สไตล์ของศิลปะ (Bush, 1971, p. 1). 
 
วังเว่ย: งานจติรกรรมจักต้องสอดคล้องกับ “ป้ากัว” หรือ 
แผนผังจักรวาล 
การเปลี่ยนผ่านจากสนุทรียศาสตร์ในลกัษณะระเบียบแบบ
แผนทางการเมือง สูส่นุทรียศาสตร์ของชนชัน้สงูหรือผู้มี
ความรู้ อนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแสดงออกสว่นตวั ได้ถกูพบ
เห็นได้ในความเรียงชิน้หนึง่ซึง่ถือวา่เป็นงานของ Wang Wei 
(c. 415–443), ผู้คงแก่เรียนซึง่จดัวางงานจิตรกรรมภาพ
ทิวทศัน์ในความสมัพนัธ์กบัระเบียบแบบแผนกบัจกัรวาล: 
[ตามความคิดของ Wang Wei,] งานจิตรกรรมจกัต้อง



สอดคล้องกบั “ป้ากวั” (ba gua) [ยนัห์แปดเหลี่ยม - the 
eight trigrams of geomancy], หมายความวา่ ภาพ
โครงสร้างป้ากวั (ba gua) คือแผนผงัเชิงสญัลกัษณ์หนึง่
เก่ียวกบัการท างานของจกัรวาล  
 
ดงันัน้งานจิตรกรรมภาพทิวทศัน์จงึเป็นภาษาเชิงสญัลกัษณ์ 
ซึง่จิตรกรได้แสดงออก มิใช่โดยสมัพทัธ์/เทียบเคียงเหมือนจริง 
แตเ่ป็นแง่มมุลกัษณะเฉพาะของธรรมชาติท่ีได้รับการเฝ้ามอง
ชัว่ขณะหนึง่จากมมุมองหนึง่เท่านัน้ จิตรกรรมภาพทิวทศัน์
เป็นความจริงโดยทัว่ไปท่ีอยู่พ้นไปจากกาละและเทศะ แม้ว่า 
Wang Wei … จะเตม็ไปด้วยข้อสงสยัถงึพลงัอ านาจอนัลกึลบั
ของศิลปินเก่ียวกบัการบีบอดัข้อมลูภาพ แตเ่ขายืนยนัวา่ งาน
จิตรกรรมเป็นมากกวา่การฝึกฝนทางด้านทกัษะ; “จิต
วิญญานจกัต้องได้รับการฝึกปรือเช่นกนั เพ่ือควบคมุเหนือ
ภาพธรรมชาติเหลา่นี ้ซึง่น่ีคือสาระหรือแก่นแท้ของงาน
จิตรกรรม” (Sullivan, p. 97) 
 
 



 

ซังฮ:ี แนวทางหลัก 6 ประการส าหรับการตัดสิน
จติรกรรม 
ตอ่มาอีกเลก็น้อย ซงัฮี(Xie He) (fl. 479–501) (*) ได้วาง
แนวทางหลกั 6 ประการส าหรับการตดัสินพิจารณาผลงาน
จิตรกรรมและตวัจิตรกรทัง้หลาย ดงันี ้
 
(*) Xie He (5th century) was a Chinese writer, art 

historian and critic of the Liu Song and Southern 

Qi dynasties. Xie is most famous for his "Six 

principles of Chinese painting"  taken from the 

preface to his book The Record of the 

Classification of Old Painters. 

 
(1) ความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา ผ่านความสอดคล้อง

กลมกลืนของจิตวิญญาน (qi yun)  
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(2) ระเบียบวิธีเชิงโครงสร้าง (หมายถงึ โครงสร้างท่ีเป็นแกน
ของภาพ - literally bone means) ในการใช้ประโยชน์
จากพู่กนั 

(3) ความซื่อสตัย์ ถกูต้องแมน่ย าตอ่วตัถใุนการบรรยาย
รูปทรงตา่งๆ 

(4) ความประสาน สอดคล้อง นุ่มนวล ในการใช้สีตา่งๆ 
(5) การวางแผนอย่างเหมาะสมในการวางองค์ประกอบ หรือ

วตัถธุาตทุางศิลปะ 
(6) ในการคดัลอก ต้องตอ่เน่ืองกบัแบบจ าลองของโบราณ  
(Soper; Sakanishi; Sullivan, p. 95; Wen).  
 
อย่างไรก็ตาม การตีความตามหลกัการข้างต้นจากข้อ 3 ถงึ
ข้อ 6 โดยรวม สามารถเปรียบเทียบได้กบัธรรมชาตินิยม, การ
ใช้ส,ี การวางองค์ประกอบ, และการฝึกฝน ตามล าดบั 
 
Michael Sullivan ได้อธิบายหลักการข้อที่ 1 ดังต่อไปนี:้ 
(Michael Sullivan (p. 96) explains principle 1 as 

follows) 

ชี่ (Qi) จติวิญญานของจักรวาล 



ช่ี (Qi) คือจิตวิญญานของจกัรวาล (ตามตวัอกัษร
หมายถงึ ลมหายใจหรือไอหมอก (breath or vapor) ท่ี
ท าให้ทกุสิ่งมีพลงั ช่ีให้ชีวิตและความเจริญเติบโตกบั
ต้นไม้  ความเคลื่อนไหวของกระแสน า้ พลงังานของชีวิต
มนษุย์ และท าให้ภเูขาปลดปลอ่ยเมฆและไอหมอก
ออกมา ศิลปินจกัต้องปรับตวัให้เข้ากบัจิตวิญญานของ
จกัรวาล ปลอ่ยให้มนัซมึซา่นและมีผลตอ่ตวัเขาในช่วง
ขณะของแรงบนัดาลใจ – และไมม่ีค าพดูใดท่ีจะ
เหมาะสมย่ิงไปกวา่นี ้– เขาอาจกลายเป็นพาหนะหรือ
ตวักลางส าหรับการแสดงออกของมนั  

 

“ช่ี”มีอิทธิพลตอ่ทกุๆ สิ่ง ไมว่า่จะเคลื่อนไหวหรือหยดุน่ิง
ปราศจากความเคลื่อนไหว เมื่อมองจากมมุนี ้หลกัการที่
สาม สี่ และห้า จงึเป็นอะไรที่มากกวา่ความแมน่ย าทาง
สายตา ในฐานะรูปทรงตา่งๆ ท่ีด ารงอยู่ของธรรมชาติ ซึง่
เป็นการแสดงออกทางสายตาเก่ียวกบัการท างานของ”ช่ี” 
โดยการเป็นตวัแทนท่ีเตม็ไปด้วยศรัทธาในมนั ศิลปิน
สามารถแสดงออกถงึการรับรู้ของเขาเก่ียวกบัจิต



วิญญานของจกัรวาลในการท างานได้(Sullivan, 1999, 
p. 96; Wen, 1963) 

 
การสังเคราะห์ในราชวงศ์ซ้อง(the Song Synthesis) 
ช่วงระหวา่งราชวงศ์ซ้องทางตอนใต้ (ค.ศ.1127–1279) 
บรรดานกัปรัชญาพยายามปกป้องสติปัญญาแบบลทัธิขงจ่ือ
ตอ่การท้าทายของพทุธศาสนาและลทัธิเตา๋โดยการ
สงัเคราะห์ เรียกการกระท านีว้า่ the Song Synthesis (การ
สงัเคราะห์ในราชวงศ์ซ้อง). ด้านความรู้ทางด้าน
สนุทรียศาสตร์ ได้ท าให้ศิลปะของผู้คงแก่เรียนกบัจิรยศาสตร์, 
ความลกึลบั-อาคม, มีการบรูณาการและสงัเคราะห์เข้าหากนั
จนถงึจดุสงูสดุ และทางการศกึษาแบบคลาสสิก ยงัคงสืบ
สานตอ่เน่ืองมาจนกระทัง่ถงึปลายราชวงศ์ชิง(แมนจ)ูใน 
ค.ศ.1911 (Chan; De Bary, 1960, chaps. 17–19; Koller 
and Koller, chaps. 21–22; Black). 
 
เหมาเซตุง, หลู่ซิ่น: ศิลปะรับใช้การปฏวัิติ 
เหมาเซตงุ(Mao Zedong) (ค.ศ.1893–1976) ได้ล้มล้าง
ความรู้ของชนชัน้สงู ซึง่เน้นความส าคญัในความเป็นคลาสสิก



และคณุคา่ของอดีต ช่วงระหวา่งการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
(ค.ศ.1912–1949), หลูซ่ิ่น (Lu Xun) (ค.ศ.1881–1936)—
นกัเขียน, นกักิจกรรม, และผู้ก่อตัง้”ขบวนการพิมพ์ในเชิง
สร้างสรรค์(the Creative Print Movement)—ได้กระตุ้นให้
บรรดาศิลปินทัง้หลายใช้ประโยชน์งานศิลปะในการรับใช้การ
ปฏิวตัิ (โดยมีพืน้ฐานอยู่บนอดุมการณ์แบบยโุรป) การพดูของ
เขาปี 1942 ในการประชมุท่ีแหย่หนาน (Talks at the Yan'an 
Conference) เก่ียวกบัเร่ืองวรรณกรรมและศิลปะ (รากฐาน
ส าหรับสนุทรียศาสตร์จีนคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ปี 1979) 
เหมาได้ปรับประยกุต์ความคิดของหลูซ่ิ่นสูก่ารปฏิวตัิของเขา 
และให้การยอมรับเขาในฐานะท่ีเป็นต้นตอการให้ก าเนิด  
 
เหมาได้ให้เหตผุลวา่ ประวตัิศาสตร์ศิลปะคือผลผลิตหนึง่ของ
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองท่ีจะต้องได้รับการปฏิเสธ: 
กลา่วคือในยคุบรอนซ์ ศิลปะเป็นผลิตผลของสงัคมทาส 
ขณะท่ีนบัจากราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา (140 B.C.E.–220 C.E.) 
จนถงึคริสตศตวรรษท่ี 20 จีนเป็นเอกภาพภายใต้ระบบศกัดิ
นาโดยมีองค์จกัรพรรด์ิเป็นศนูย์กลางการปกครอง และจาก



องค์พระจกัรพรรด์ิ คณุคา่ทัง้หมดได้แผ่ก่ิงก้านขยายออกไป 
(McDougall)  
 
อย่างไรก็ตาม เหมาได้ประยกุต์แง่มมุตา่งๆ ของ
สนุทรียศาสตร์ผู้คงแก่เรียนมาใช้กบัวตัถปุระสงค์หลายอย่าง
ของการปฏิวตัิคอมมิวนิสต์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
เก่ียวกบัภาพและตวับทตา่งๆ เพ่ือสอนสัง่ถงึคณุความดีและ
ความเช่ือในพลงัของศิลปะ เพ่ือแปรเปลี่ยนหวัใจของมนษุย์ 
และด้วยเหตดุงันัน้ ท าให้เป็นความจริงทางการเมือง  
 
ในปี ค.ศ.1958 งานพิมพ์โดย Niu Wen ได้บรูณาการกวี
นิพนธ์เข้ากบังานทศันศิลป์ – แนวคิดของผู้คงแก่เรียน ซึง่เป็น
ช่วงเวลานบัจาก อย่างน้อยท่ีสดุสมยัราชวงศ์ซ้อง – และ
บรรดาชาวนาทัง้หลายตา่งเพ่ิมบทกวีลงบนผนงัก าแพงใน
หมูบ้่านของพวกเขา โดยในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1960s แม้แต่
งานจิตรกรรมภาพทิวทศัน์ในแบบจารีต (guo hua) ก็ถกู
ประยกุต์เพ่ือวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ของการปฏิวตัิคอมมิวนิสต์: 
งานพิมพ์ภาพทิวทศัน์ของ Huang Peimo ช่ือภาพ A Distant 
Source and a Long Stream (1973) ได้รวมเอาโลกทศัน์เก่า



ของผู้คงแก่เรียนเก่ียวกบัความสขุมุรอบคอบ เข้ากบั
ปฏิบตัิการในความวา่งของเนือ้ท่ีอนัเป็นสนุทรียศาสตร์ของผู้
คงแก่เรียน บรูณาการเป็นหนึง่เดียวกนั 
 
มวลชนในฐานะที่เป็นวีรบุรุษต่างๆ ในภาพเขียน 
แตเ่หมาได้เพ่งจดุสนใจลงไปบนมวลชน – ทัง้ในสว่นของ
ความเป็นผู้ด ูและในฐานะท่ีเป็นตวัแทนหรือตวัแสดงตา่งๆ 
ของการแปรเปลี่ยนของพวกเขาเอง อนันีต้้องการให้มวลชน
เป็นพืน้ฐานและแหลง่ต้นตออนัไมม่ีวนัหมดสิน้ของเนือ้หา
เร่ืองราว และต้องการสไตล์ใหมอ่นัหนึง่ท่ีเขียนภาพมวลชนใน
ฐานะท่ีเป็นวีรบรุุษตา่งๆ ของแรงบนัดาลใจ มิใช่เหย่ือท่ีต้อง
ทนทกุข์กบัความเจ็บปวด (ดัง่ในงานเขียนของหลูซ่ิ่น)  
 
ช่วงระหวา่งวนัเวลาเหลา่นี ้ได้ท าให้เกิดกรอบโครงส าหรับ
ความเข้าใจเชิงสนุทรีย์และการถกเถียง ซึง่ได้ยกย่อง
สรรเสริญและวิจารณ์ในบทวิพากษ์ตา่งๆ เก่ียวกบัผลงาน
ศิลปะ สิ่งพิมพ์รัฐบาล ท่ีรัฐบาลได้สถาปนาขึน้มาในฐานะท่ี
เป็นแบบจ าลองตา่งๆ ของงานศิลปะ อะไรก็ตามท่ีเบ่ียงเบน
ไปจากนี ้ถือวา่เป็นอนัตราย  



 
การปฏวัิตวัิฒนธรรม (the Cultural Revolution) ค.ศ.
1966–1976 
ผลกระทบของนางเจียงชิง (Jiang Qing) (1914?–1991) 
ภรรยาของเหมาและผู้ รักษาการแทนผู้อ านวยการเก่ียวกบั”
การปฏิวตัิวฒันธรรม” the Cultural Revolution (1966–
1976), ได้รับการมองวา่ หลกัการตา่งๆ ของเธอส าหรับ”
แบบจ าลองโอเปร่า” (model operas) (1961–1965) เป็นการ
จดัระเบียบเพ่ือปฏิรูปงานโอเปร่าและผลงานทางด้าน
ทศันศิลป์ตา่งๆ และในเนือ้หาเก่ียวกบัสิทธิสตรีของงาน
ทศันศิลป์ (the feminist content of visual art) ช่วงระหวา่ง
การปฏิวตัิวฒันธรรมสิบปี (1966–1976) 
 
ปล่อยให้ดอกไม้ร้อยดอกเบ่งบาน โรงเรียนร้อยแห่ง
แข่งขัน 
ในปี ค.ศ. 1953, Zhou Yang (*)ได้กลา่วซ า้การสนบัสนนุของ
เหมาเก่ียวกบัแนวคิดสจัจะสงัคมนิยม นอกจากนีย้งัได้
ประกาศถงึการเพ่ิมเติมความมัง่คัง่ให้กบัขนบจารีตจีนในเชิง
วตัถวิุสยั โดยการใช้ประโยชน์จากศิลปะและสนุทรียศาสตร์



ตา่งประเทศ เขาสรุปโดยการให้ความสนบัสนนุ ”การแข่งขนั
อย่างอิสระในด้านรูปแบบทางศิลปะอนัหลากหลาย”(โซเวียต
และจีน) และแถลงวา่ หลกัการชีน้ าของเหมาเซตงุคือ”ปลอ่ย
ให้ดอกไม้ร้อยดอกเบ่งบาน โรงเรียนร้อยแห่งแข่งขนั("Let a 
hundred flowers bloom and a hundred schools 
contend.") 
 
(*)Zhou Yang (November 7, 1908 - July 31, 

1989, Wade-Giles Chou Yang) was a Chinese 

literary theorist and Marxist thinker, active from 

the founding of the League of the Left-Wing 

Writers in 1930. His report On the Military Tasks 

of Philosophy and Social Science Workers, 

delivered to Mao Zedong in 1963, was one of the 

catalysts for the Cultural Revolution. 

  
การถกเถียงกนัในเร่ืองสนุทรียศาสตร์แนวจารีตและการ
น าเอาสว่นประกอบจากตา่งประเทศรวมเข้ามาในศิลปะจีน
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 การถกกนัดงักลา่วได้เพ่งจดุสนใจลง
บนความเหมาะสมกบัวฒันธรรมจีนและการวิพากษ์วิจารณ์
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เก่ียวกบักระบวนทศัน์และอภิมหาค าบรรยายยโูร-อเมริกนัท่ี
เก่ียวกบัความเป็นสากล “วฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นความ
บนัเทิง(เร่ืองของเวลาวา่ง ความไมรี่บร้อน)("culture as 
leisure,") และการฟืน้คืนสภาพอาการไข้ของเหมา และลทัธิ
ชาตินิยมใหม”่  
 
+++++++++++++++++++++++ 

สุนทรียศาสตร์จีน (Chinese aesthetics) 
น ามาจาก EAST ASIAN AESTHETICS AND NATURE  
David Landis Barnhill  

 
สนุทรียศาสตร์จีน ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลทัธิเตา๋ ลทัธิ
ขงจ่ือ และพทุธศาสนา ซึง่แสดงออกอย่างเดน่ชดัและมี
มมุมองท่ีซบัซ้อนเก่ียวกบัธรรมชาติ สมมตุิฐานขัน้พืน้ฐานคือ 
โลกแห่งปรากฏการณ์การแสดงออกเป็นท่ีประจกัษ์ในเตา๋ วิถี
แห่งธรรมชาต.ิ เตา๋ไมใ่ช่ความจริงแบ่งแยก และคอ่นข้างเป็น
กระบวนการท่ีถกูท าให้เป็นแบบแผนเก่ียวกบัโลกธรรมชาติ 
หรือบางทีเป็นการจดัการควบคมุเก่ียวกบัจกัรวาลในการ



ปฏิบตัิตามแบบแผน เป็นวิถีแห่งการท างานร่วมกนัอย่าง
กลมกลืน อดุมคติของมนษุย์คือการท าความเข้าใจเตา๋และท า
ในสิ่งท่ีลงรอยสอดคล้องกบัเตา๋ ทศันะอนันีเ้ก่ียวกบัธรรมชาติ
สามารถได้รับการเรียกขานอย่างเหมาะสมวา่ “องค์รวม”
ส าหรับเหตผุลอนัหลากหลาย (“organic” for various 
reasons)  
 
อันดับแรก,  ทัง้หมดของสจัจะหรือความเป็นจริงได้รับการ
ประกอบกนัเข้ามา ไมม่ีอะไรที่แบ่งแยก อาณาบริเวณท่ีอยู่
เหนือขึน้ไปคือ สวรรค์ รวมถงึโลกและมนษุย์ทัง้หลาย (the 
“Triad”) คือความบริบรูณ์ทัง้หมดของธรรมชาติ 
 
อันดับที่สอง, ธรรมชาติคือ”การสร้างสรรค์ตวัเอง(self-
creative) มากกวา่พระผู้สร้างท่ีแบ่งแยกซึง่สรรค์สร้างโลกใน
อดีต ธรรมชาติโดยตวัของมนัเองแสดงตวัในเชิงสร้างสรรค์
อย่างตอ่เน่ือง อย่างไมห่ยดุหย่อน. Zaohua, “การ
สร้างสรรค์”(the “Creative,”) กระท าในลกัษณะเป็นไปเอง 
เกิดขึน้เอง และเป็นไปในวิถีท่ีไมอ่าจคาดเดา แตเ่ตม็ไปด้วย



ทกัษะเสมอในการสรรค์สร้างความงดงามและความกลมกลืน
ของโลกธรรมชาติ 
 
อันดับที่สาม, สรรพสิ่ง ไมว่า่จะเป็นก้อนหินและน า้ – มีพลงั
ชีวิต เรียกในภาษาจีนวา่”ช่ี”(qi), ตามตวัอกัขระหมายถงึ”ลม
หายใจ”ของชีวิต (ปราณ)  
 
อันดับที่ส่ี, ปรากฏการณ์แตล่ะสิ่งมีธรรมชาติของตวัมนัเอง 
(has an individual nature), และอนันีม้ิได้เพียงประกอบด้วย
แก่นสารบางอย่าง แตป่ระกอบด้วยพลงัพิเศษโดยเฉพาะ
(de), จิตวิญญาน (shen), และแบบแผนของความเจริญงอก
งาม 
 
อันดับสุดท้าย, ปรากฏการณ์ทกุอย่างได้ถกูท าให้สมัพนัธ์กนั
อย่างเป็นองค์รวม โลกคืออาณาบริเวณแห่งความตอ่เน่ือง
เป็นหนึง่เดียวของ”ช่ี” ปรากฏการณ์แตล่ะอย่างมิใช่สิ่งท่ี
แบ่งแยก แตม่ีลกัษณะเป็นรูปแบบชัว่คราวมากกวา่ คล้ายดัง่
น า้วนในกระแสธาร 
 



 

ศิลปะไม่ใช่การอธิบายเกี่ยวกับความจริงของผิวหน้า 
ศิลปะคือการปลกุเร้าจิตวิญญาณของปรากฏการณ์ มากกวา่
การอรรถาธิบายเก่ียวกบัความจริงของผิวหน้า(a depiction 
of surface reality) ยกตวัอย่างเช่น บรรดาจิตรกรทัง้หลาย
ตา่งได้รับการทกึทกัหรือคาดการณ์ให้จบัคว้าพลงั”ช่ี”หรือ”
การสะท้อนหรือก าทอนทางจิตวิญญาณของสิ่งตา่งๆ”เอาไว้
ได้ (“qi” or “spirit resonance” of things.) ถ้าศิลปินกระท า
เช่นนัน้ งานจิตรกรรมในตวัมนัเองก็จะแสดงพลงั”ช่ี”ออกมา
ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ zaohua กลา่ว คือการที่ศิลปินมีสว่น



ร่วมในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ (The artist participates 
in nature’s creativity)  
 
เพ่ือท่ีจะบรรลถุงึสิ่งนี ้ศิลปินหรือนกักวีจะต้องปฏิบตัิสมาธิอนั
ประกอบด้วย 2 สิ่งท่ีเป็นฐานราก นัน่คือ  
 

1. การเคลื่อนย้ายความหลงผิดเก่ียวกบัตวัตนท่ี
แบ่งแยกและความปรารถนาท่ีตวัตนได้สร้างขึน้มา  

 
2. การเพ่งความเอาใจใสต่อ่เร่ืองราว กระทัง่การเข้า

ร่วมเป็นหนึง่เดียวกบัเร่ืองราวนัน้ การเข้าร่วมนี ้
ได้รับการอธิบายในเชิงอปุมาอปุมยัอย่าง
หลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น “รวมเข้าไปเป็นหนึง่
เดียวกบัก้อนหินหรือต้นไม้ หรือยินยอมให้
ปรากฏการณ์นัน้เข้ามาในตวัศิลปิน จนกระทัง่ต้นไผ่
อยู่ในตวัตน-หรือตวัตนคือต้นไผ่ (as “entering into” 
the rock or tree, or as allowing the 
phenomenon to enter into the artist, resulting in 
the “complete bamboo in the breast.) 



 
กวีที่ยิ่งใหญ่ได้บรรลุถงึเอกภาพแห่งทวินิยม 
ต าราทางอกัษรศาสตร์ อย่างเช่น The Poetic Exposition on 
Literature (Wen fu) โดย Lu Ji (261-303) และเร่ือง The 
Literary Mind and the Carving of Dragons (Wenxin 
diaolong, ca. 523) โดย Liu Xie (465-522) ได้พดูถงึ”การ
เดินทางของจิตวิญญาณ”(spirit journey) ซึง่จิตวิญญาณ
ภายในของนกักวีท่องไปในโลกกว้าง การรวมเข้ากบัธรรมชาติ
นัน้เป็นไปได้ เพราะเราตา่งอยู่ภายในสนามพลงัธรรมชาติ
ของ”ช่ี” และด้วยเหตดุงันัน้  เราทัง้หลายจงึเก่ียวเน่ืองกบัสิ่ง
ตา่งๆ ในเชิงภววิทยา(ธรรมชาติของการด ารงอยู่)อย่างท่ี
เป็นอยู่ 
 
โดยเหตขุ้างต้น ความเก่ียวพนัทางสนุทรียภาพหลกัจงึเป็น
ความสมัพนัธ์กนัอนัหนึง่ระหวา่ง “ตวัตน” กบั ”ธรรมชาติ” 
หรือความสมัพนัธ์ระหวา่ง “ภายใน” กบั ”ภายนอก” ชาวจีน
มองธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นพลวตัท่ีด าเนินไปอย่างไมห่ยดุยัง้
ของ”การกระตุ้น”และ”การตอบโต้”ท่ามกลางสรรพสิ่ง (an 
ongoing dynamic of stimulus and response among all 



things) และมนษุย์ได้ถกูรวมเข้ามาอยู่ในกระบวนการอนันี.้ 
อารมณ์ความรู้สกึผุดขึน้ในเชิงปฏิกิริยาโต้ตอบกบั
สถานการณ์ และจากถ้อยค าของบทกวีในช่วงต้นๆ “บทน า
ส าคญั”ของ the Book of Song (Shi jing) [first century] (*), 
บทกวีตา่งๆ ได้รับการมองในฐานะท่ีเป็นสุ้มเสียงหนึง่ของการ
ตอบโต้นัน้ กวีนิพนธ์ได้รับการทกึทกัวา่ เป็นความสมัพนัธ์
ร่วมกนัระหวา่ง “ฉาก” [scene] (jing) กบั “การโต้ตอบทาง
อารมณ์” [emotional response] (qing), และกวีท่ีย่ิงใหญ่ได้
บรรลถุงึเอกภาพทัง้สองนี ้
 

(*) Shi Jing  translated variously as the Classic of 

Poetry, the Book of Songs or the Book of Odes, is 

the earliest existing collection of Chinese poems. 

It comprises 305 poems, some possibly written as 

early as 1000 BC. It forms part of the Five 

Classics (**). 

 

(**) The Five Classics (traditional Chinese) is a 

corpus of five ancient Chinese books used by 

Confucianism as the basis of studies. According to 
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tradition, they were compiled or edited by 

Confucius himself. 

 

 1 Classic of Changes  

 2 Classic of Poetry  

 3 Classic of Rites  

 4 Classic of History  

 5 Spring and Autumn Annals  

 

Classic of Changes 

The Classic of Changes or the Book of Changes 

(Yi Jing), also known as the I Ching. 

Classic of Poetry 

The Classic of Poetry or The Book of Odes (Shi 

Jing), made up of 305 poems divided into 160 folk 

songs; 74 minor festal songs, traditionally sung at 

court festivities; 31 major festal songs, sung at 

more solemn court ceremonies; and 40 hymns and 

eulogies, sung at sacrifices to gods and ancestral 

spirits of the royal house. This book is 

traditionally credited as a compilation from 

Confucius. 
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Classic of Rites 

The Classic of Rites (Li Jì), social forms and 

ceremonies (also spelled Liki), a restoration of the 

original Lijing, lost in the third century B.C., 

describes ancient rites and court ceremonies. 

Classic of History 

The Classic of History (Shu Jing) is a collection of 

documents and speeches alleged to have been 

written by rulers and officials of the early Zhou 

period and before. It is possibly the oldest Chinese 

narrative, and may date from the 6th century B.C. 

It includes examples of early Chinese prose. 

Spring and Autumn Annals 

The Spring and Autumn Annals (Chun Qiu, also 

known as Lín Jing), a historical record of the state 

of Lu, Confucius's native state, from 1022 B.C. to 

612 B.C. written (or edited) by Confucius, with 

implied condemnation of usurpations, murder, 

incest, etc. 
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Beyond the Five Classics 

The Classic of Music (Yuè Jing) is sometimes 

referred to as the sixth classic, but was lost by the 

time of the Qin Dynasty. What remains now forms 

two of the Books in the Classic of Rites. 

 

มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิวัฒนธรรมมนุษย์จงึ
ไม่แยกจากธรรมชาต ิ
เพราะวา่มนษุย์เป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาติ วฒันธรรมมนษุย์
มิได้ถกูมองวา่แยกขาดจากธรรมชาติหรือไมเ่ป็นธรรมชาติ 
เร่ืองนีถ้กูเน้นอยู่ในบทแรกของหนงัสือ The Literary Mind 
and the Carving of Dragons โดยเฉพาะ ส าหรับศพัท์ค า
วา่”วรรณคดี”และ”วฒันธรรรม”ภาษาจีนเรียกวา่”wen”. เดิม
ทีค านีห้มายถงึ “แบบแผนท่ีปรากฏการณ์เป็นตวัสร้าง” 
ยกตวัอย่างเช่น เสียงของต้นสนสรค์สร้าง”ลม”, สีสนัของเสือ, 
และรูปร่างตา่งๆ ของเมฆขึน้มา  
 
วฒันธรรมของมนษุย์ – โดยเฉพาะ”วรรณคด”ีและ”ศิลปะ” – 
ก็คือ”wen” ของมนษุย์. ค าตา่งๆ ได้รับการรจนาขึน้โดยนกักวี 
ซึง่โดยสาระแล้วมิได้ตา่งไปจากร่องรอยตา่งๆ ของนกตวัหนึง่
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ท่ีทิง้ไว้บนผืนทราย. เหตนีุ ้วฒันธรรมจงึเป็นเร่ืองของ
ธรรมชาติ แตใ่นความเป็นธรรมชาตินัน้ได้รับการตระหนกั
เพียง หากวา่บคุคลกระท าในฐานะเดียวกบัท่ีธรรมชาติกระท า 
กลา่วคือ ด้วยภาวะท่ีเกิดขึน้เอง (spontaneity) เป็นไปตาม
ความจริงของคนๆ หนึง่ซึง่เป็นหนึง่เดียวกบัธรรมชาติ ด้วย
เหตนีุ ้มนัจงึมิได้ตัง้อยู่บนฐานของความปรารถนาของอตัตา-
ตวัตน (ego-self) หรือผลประโยชน์สว่นตวั 
 
ด้วยทศันะนีท้ าให้มนษุย์มีสถานภาพในเชิงผกผนั 
(paradoxical status) อยู่ในธรรมชาติ พวกเราเป็นเพียง
ปรากฏการณ์เท่านัน้ ซึง่ล้มเหลวท่ีจะแสดงความเป็น
ธรรมชาติ แตอ่ย่างไรก็ตาม มนษุย์ยงัคงได้รับสถานภาพอนั
น่ายินดีอยู่ภายในธรรมชาติ หากวา่ศิลปินคนหนึง่สร้างสรรค์
ในหนทางธรรมชาติ ในช่วงขณะนัน้ “จิตของธรรมชาติ”ได้รับ
การเปิดเผยออกมา และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้ถกู
น้อมน าท าให้ฟืน้คืนสูค่วามสมบรูณ์  
 
โดยเหตนีุพ้วกเราจงึตา่งมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบตัิใน
วิถีธรรมชาติ ถ้าพวกเราปฏิบตัิอยู่บนพืน้ฐานความปรารถนา



สว่นตวัของพวกเรา หรือหากวา่พวกเราลวงหลอกตวัของพวก
เราเองในความคิดท่ีวา่ เราถกูแยกขาดจากธรรมชาติ ช่วง
ขณะดงักลา่ว การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ของธรรมชาติก็จะไม่
สามารถบรรลถุงึความส าเร็จ  และผลลพัธ์ตา่งๆ ก็จะ
ปราศจากความกลมกลืน 
 
สุนทรียศาสตร์ชาวจีนตัง้อยู่บนฐานความหมายที่สาม 
(ความเป็นเอกภาพกับธรรมชาติ) 
แนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติในการท างาน ณ ท่ีนี ้แตกตา่งไป
จากสิ่งท่ีเรารับรู้ในสงัคมวฒันธรรมอื่น โดยเฉพาะในโลก
ตะวนัตก แม้วา่จะมีความหมายท่ีแตกตา่งกนัมากในค าวา่”
ธรรมชาติ” อย่างรไก็ตาม มีอยู่สองความหมายท่ีมีอิทธิพล
โดยเฉพาะ  
 

- ความหมายแรก เรียกวา่แนวคิด”ทวินิยม” กลา่วคือ 
ธรรมชาติคือสิ่งท่ีมนษุย์มิได้เป็นผู้สร้างสรรค์หรือ
สามารถจดัการควบคมุ ความตรงข้ามเก่ียวกบั
แนวคิดธรรมชาติคือ”วฒันธรรม”หรือ”มนษุย์”



(culture or human) ตกึระฟ้า หรือขยะมลพิษได้รับ
การพิจารณาวา่ไมใ่ช่ธรรมชาติ  

 
- ความหมายที่สอง คือแนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติท่ี

เราเรียกวา่“เอกนิยม” กลา่วคือ ธรรมชาติคือสิ่งท่ี
ด ารงอยู่ในโลกของเรา ตกึระฟ้าหรือขยะมลพิษ
ส าหรับในความเข้าใจนีเ้ป็นธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติสามารถศกึษามนัได้ ในท่ีนีส้ิ่ง
ซึง่ตรงกนัข้ามกบัธรรมชาติคือ”สิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ”
(supernatural) 

 
สนุทรียศาสตร์ของชาวจีนตัง้อยู่บนฐานรากในความหมายท่ี
สาม แนวคิดในลกัษณะกริยาวิเศษณ์”เก่ียวกบัธรรมชาติ
(“adverbial” notion of nature). ดัง่เช่นในแนวคิด”เอกนิยม”
เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยสาระแล้ว มนษุย์คือสว่นหนึง่ของ
ธรรมชาติ แตอ่ย่างไรก็ตาม ในการด ารงอยู่ของมนษุย์นัน้ 
พวกเขาอาจกระท าในสิ่งท่ีไมเ่ป็นธรรมชาติ หากวา่พวกเขา
มิได้กระท าในลกัษณะท่ีเป็นไปเองตามธรรมชาติของพวกเขา
(spontaneously according to their nature) ความตรงข้าม



ส าหรับความหมาย”ธรรมชาติ”นีก้็คือ “สิ่งประดิษฐ์ท่ีมนษุย์
สร้างขึน้”หรือเรียกวา่ artificial, เก่ียวกบัการฝืนใจ การบงัคบั
ท่ีไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ (forced), และด้วยเหตนีุ ้มนัจงึขาด
ความกลมกลืนกบัธรรมชาติอย่างไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ 

 
วฒันธรรมของมนษุย์ท่ีแสดงออกหรืออาจมิได้แสดงออกถงึ
จิตธรรมชาติ(the mind of nature). โดยแก่นแท้แล้ว มนษุย์
คือสิ่งธรรมชาติ แตใ่นการด ารงอยู่ สิ่งธรรมชาติเป็นเพียง
ความเป็นไปได้เท่านัน้ ดงันัน้เราจงึต้องท าเพ่ือตระหนกัถงึมนั 
หรือท าให้มนัเป็นจริง 
 

 



สุนทรียศาสตร์ญ่ีปุ่น (Japan aesthetics) 

สนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ นมีลกัษณะเฉพาะพิเศษในท่ามกลางขนบ
จารีตตา่งๆ ท่ีไมใ่ช่ตะวนัตก ในระดบัท่ีได้ถกูซมึซา่นสูค่วาม
รับรู้ในระดบัสากล (international awareness) ท่ีเป็นเช่นนี ้
เพราะ ไมเ่พียงผ่านผลงานศิลปะตา่งๆ เท่านัน้ แตย่งัน าเสนอ
ผ่านค าศพัท์ท่ีแพร่หลายทางสนุทรียภาพด้วย อย่างเช่น 
 

- wabi (a taste for the simple), (รสชาติ / รสนิยมท่ี
เรียบง่าย ธรรมดา) 

- sabi (quiet simplicity), (ความเรียบง่ายเงียบสงบ) 
- shibui (subdued), (กระชบั, พอดิบพอด,ี กดข่ม

อารมณ์, ท าให้ออ่นลง, ท าให้สงบ) (*) 
- iki (stylish, elegant), (น าสมยั มีสไตล์, ช ่าชอง 

สละสลวย สง่า ภมูิฐาน) (**) 
- yugen (rich or deep beauty) (ดรุู่มรวย มีคา่ หรือ

ความงามอย่างลกึซึง้)  
 

(*) Shibui  (adjective), or shibumi (noun), is a 

Japanese word which refers to a particular 
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aesthetic of simple, subtle, and unobtrusive 

beauty. Like other Japanese aesthetic terms, such 

as iki and wabi-sabi, shibui can apply to a wide 

variety of subjects, not just art or fashion. 

Originating in the Muromachi period (1333-1568) 

as shibushi, the term originally referred to a sour 

or astringent taste (กระชบั พอดิบพอดี), such as that of 

an unripe persimmon. Shibui maintains that literal 

meaning still, and remains the antonym of amai, 

meaning 'sweet'. 

 

However, by the beginnings of the Edo period 

(1603-1867), the term had gradually begun to be 

used to refer to a pleasing aesthetic. The people of 

Edo expressed their tastes in using this term to 

refer to anything from song to fashion to 

craftsmanship that was beautiful by being 

understated, or by being precisely what it was 

meant to be and not elaborated upon. Essentially, 

the aesthetic ideal of shibumi seeks out events, 

performances, people or objects that are beautiful 

in a direct and simple way, without being flashy. 
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Expert singers, actors, potters, and artists of all 

other sorts were often said to be shibui; their 

expertise caused them to do things beautifully 

without making them excessive or gaudy. Today, 

sometimes baseball players are even said to be 

shibui when they contribute to the overall success 

of the team without doing anything to make 

themselves stand out individually. 

 

(**) Iki, having emerged from the worldly 

Japanese merchant class, may appear in some 

ways a more contemporary expression of Japanese 

aesthetics than concepts such as wabi-sabi. The 

term is commonly used in conversation and 

writing, but is not necessarily exclusive of other 

categories of beauty. 

 

Iki is an expression of simplicity, sophistication, 

spontaneity, and originality. It is ephemeral, 

romantic, straight forward, measured, audacious, 

smart, and unselfconscious. 
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Iki is not overly refined, pretentious, complicated, 

showy, slick, coquettish, or, generally, cute. At the 

same time, iki may exhibit any of those traits in a 

smart, direct, and unabashed manner. 

 
sabi - wabi สุนทรียศาสตร์ของความพร่อง / ความไม่
พอเพียง 
Saito ได้ตีความศพัท์ค าวา่sabi และ wabi ขึน้มาใหมใ่น
ลกัษณะท่ีเป็น ”สนุทรียศาสตร์ของความขาดแคลนหรือความ
ไมเ่พียงพอ(aesthetics of insufficiency) บ่อยครัง้ ศพัท์ค านี ้
ถกูให้ความหมายในลกัษณะเป็นการอ้างถงึ”จิตวิญญานชาว
ญ่ีปุ่ นอนัเป็นนิรันดร์”("eternal" Japanese spirit) อย่างไรก็
ตาม ในข้อเท็จจริงตัง้แตส่มยักลางเป็นต้นมา ศพัท์ค านีไ้ด้รับ
การตีความหมายใหมแ่ละแผ่ขยายความหมายออกไปอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 
การใช้ประโยชน์ตา่งๆ ในทางการเมือง ซึง่ถกูน ามาใช้โดยทัง้
ทางด้านสนุทรียศาสตร์ และการตีความตา่งๆ เก่ียวกบั
ปกรณมัโบราณ(mythologizing interpretations) ประกอบ
เป็นสว่นส าคญัอนัหนึง่ของสนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ นในช่วงต้น
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คริสตศตวรรษท่ี 21 ตวัอย่างเช่น Saito ได้ตีความค าวา่ sabi 
และ wabi ในลกัษณะของ”สนุทรียศาสตร์ของความพร่อง 
หรือความความไมพ่อเพียง”(aesthetics of insufficiency) 
บางทีอาณาบริเวณ ท่ีส าคญัท่ีสดุของสนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ นใน
ปัจจบุนั ได้พฒันาความหมายโดยนยัเก่ียวกบัการด ารงอยู่
เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีถกูทิง้ระเบิดและผลท่ีตามมาภายหลงั 
ซึง่ดเูหมือนวา่เรียกร้องต้องการหนทางใหม่ๆ  ในเร่ืองของ”
ความเข้าใจ” 
 
ลกัษณะคูต่รงข้ามหลายหลากถกูน ามาใช้รวบรวมความคิด
เก่ียวกบัศิลปะญ่ีปุ่ น ประกอบด้วย 
 

- ความเป็นหญิง และ ความเป็นชาย (feminine and 
masculine), และระหวา่ง 

- ความเป็นท้องถ่ิน และ ความเป็นตา่งประเทศ 
(native and foreign) (originally Chinese; since 
1868, American or Western).  

 
สุนทรียภาพแบบชนิโต: การแสดงถงึเอกภาพทัง้มวล 



งานเขียนในเร่ืองสนุทรียศาสตร์ช่วงต้นท่ีสดุ โดย Kukai 
(774–835) (*) ได้รับการดดูซมึอย่างสขุมุรอบคอบจาก
ปรัชญาพทุธของจีน แตส่นุทรียภาพแบบชินโตของท้องถ่ินได้
ปรากฏหลกัฐานมาเป็นเวลากวา่หนึง่ศตวรรษก่อน หนงัสือ
รวมบทกวี Manyoshu  (**) การรวบรวมบทประพนัธ์เพลง
พืน้บ้านและถ้อยค ากวีนบัหมื่น ในหนงัสือเลม่นี ้บทกวีตา่งๆ 
ของ Kakinomoto no Hitomaro (c. 658–c. 708) ถือเป็น
ตวัอย่างสนุทรียภาพแบบชินโต กลา่วคือ “เป็นการแสดงถงึ
เอกภาพทัง้มวลของโลกและผู้คน, เวลาและธรรมชาติ, แรง
บนัดาลใจ-แรงกระตุ้นสว่นตวัและสาธารณชน” (Miner et al., 
p. 176)  
 
(*) Kukai (also known posthumously as Kobo-

Daishi, 774–835) was a Japanese monk, scholar, 

poet, and artist, founder of the Shingon or "True 

Word" school of Buddhism. Shingon followers 

usually refer to him by the honorific titles of 

Odaishisama  

 

Kukai is famous as a calligrapher (see Japanese 

calligraphy) and engineer, and is said to have 
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invented kana, the syllabary in which, in 

combination with Chinese characters (kanji) the 

Japanese language is written (although this claim 

has not been proven). His religious writings, some 

fifty works, expound the esoteric Shingon 

doctrine. The major ones have been translated into 

English by Yoshito Hakeda (see references 

below). According to tradition, Kukai wrote the 

iroha, one of the most famous poems in Japanese, 

which uses every phonetic kana syllable. 

 

(**) Manyoshu (Collection of Ten Thousand 

Leaves) is the oldest existing collection of 

Japanese poetry, compiled some time around 759 

A.D. during the Nara period. The anthology is one 

of the most revered of Japan's poetic compilations. 

 
การให้ความเอาใจใสส่ิ่งท่ีประกอบสร้างเป็นสนุทรียภาพแบบ
ชินโตหรือท้องถ่ิน บ่อยครัง้ ได้แสดงออกในกรณีตา่งๆ ของ ”
การท าให้คนญ่ีปุ่ นเป็นหนึง่เดียว” และกระท าอย่างตอ่เน่ือง
ผ่าน Kamo no Mabuchi (1697–1769) และ Motoori 
Norinaga (1730–1801) สูบ่รรดานกัประพนัธ์นวนิยาย 

/wiki/Kana
/wiki/Kanji
/wiki/Japanese_language
/w/index.php?title=Yoshito_Hakeda&action=edit&redlink=1
/wiki/Iroha
/wiki/Japanese_language
/wiki/Japanese_poetry
/wiki/Nara_period


อย่างเช่น  Tanizaki Jun'ichiro (*) และ Kawabata 
Yasunari (**) ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 20 และ Emiko 
Ohunki-Tierney ในคริสตศตวรรษท่ี 21 
 
(*) Jun'ichiro Tanizaki (24 July 1886–30 July 

1965) was a Japanese author, one of the major 

writers of modern Japanese literature, and perhaps 

the most popular Japanese novelist after Natsume 

Soseki. Some of his works present a rather 

shocking world of sexuality and destructive erotic 

obsessions; others, less sensational, subtly portray 

the dynamics of family life in the context of the 

rapid changes in 20th-century Japanese society. 

Frequently his stories are narrated in the context 

of a search for cultural identity in which "the 

West" and "Japanese tradition" (both of them 

constructions) are juxtaposed. The results are 

complex, ironic, and provocative. 

 

(**) Yasunari Kawabata (14 June 1899 - 16 

April 1972) was a Japanese short story writer and 

novelist whose spare, lyrical, subtly-shaded prose 
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works won him the Nobel Prize for Literature in 

1968, the first Japanese author to receive the 

award. His works have enjoyed broad 

international appeal and are still widely read. 

 

 

Murasaki Shikibu: The Tale of Genji 
บคุคลหนึง่ซึง่มีอิทธิพลมากท่ีสดุในประวตัิศาสตร์
สนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ น (ตามความรู้ของผู้ เช่ียวชาญญ่ีปุ่ นนบั
จากคริสตศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา) ไมต้่องสงสยัเลยวา่ คือ
นกักวีสมยัเฮอนั (*) (Heian poet) และนกัเขียนบนัทกึ
ประจ าวนั Murasaki Shikibu (c. 973–c. 1014) (**). เธอได้
อธิบายอย่างละเอียดเก่ียวกบัปรัชญาวรรณคดีและงาน
จิตรกรรมในนวนิยายของเธอ เร่ือง The Tale of Genji (***) 
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และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกว้างขวาง(Tsunoda, vol. 1, pp. 
176–179)  
 
(*) สมัยเฮอัน (Heian Period) ค.ศ.794-1185 ในปลายศตวรรษท่ี 8 
มีการย้ายเมืองหลวงไปท่ี เฮอนัเคียว (Heiankyou) หรือ เมืองเกียวโต
ในปัจจบุนั และมีความพยายามจะน าระบบริทสเึรียว (Ritsuryou) 
กลบัมาใช้แตเ่น่ืองจากระบบโคฉิโคมินเส่ือมลง ท าให้บ้านเมืองขาด
แคลนเงินทอง จนไม่สามารถส่งฑูตไปจีนได้อีก ภายหลงัจากท่ีส่งไป
ครัง้สดุท้าย เม่ือปี ค.ศ. 894 ซึง่เป็นผลให้การรับวฒันธรรมจาก
แผ่นดนิใหญ่ยตุลิงไปด้วย 
 
ตระกลูฟจุิวะระ (Fujiwara) เป็นตระกลูทหารท่ีมีอ านาจปกครองที่ญ่ีปุ่ น
ในศตวรรษท่ี 10-11 และน าเอาระบบการจดัสรรปันส่วนท่ีดนิ โดยมีการ
ยกเว้นภาษีท่ีดนิแก่คนบางกลุ่มมาใช้ แตก่ารดแูลหวัเมืองในภมูิภาคท่ี
อยู่หา่งไกลเป็นไปด้วยความยากล าบาก จงึเกิดการจลาจลแยกตวั
ออกไปก่อตัง้ตระกลูทหารขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 11 ตระกลูฟจุิวะ
ระถกูขดัขวางโดยฝ่าย อินเซ (Insei : จกัรพรรดผิู้ ท่ีทรงสละราชบลัลงัก์
แล้วแตย่งัทรงกมุอ านาจอยู่) ขณะที่ทหารเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการ
ปกครองมากขึน้ 
 



วฒันธรรมที่เป็นรูปแบบของญ่ีปุ่ น โดดเดน่มากในสมยัเฮอนัในศตวรรษ
ท่ี 9 ญ่ีปุ่ นยงัคงรับวฒันธรรมของราชวงศ์ถงัอยู่ พทุธศาสนานิกายมิค
เคียว (Mikkyou) กบัการเขียนรูปประโยคแบบจีนแพร่หลายมาก . พอ
เข้าสู่ยคุศตวรรษท่ี 10 หลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นไม่ได้ตดิตอ่โดยตรงกบัภาคพืน้
ทวีปแล้ว ได้เกิดวฒันธรรมชัน้สงูที่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะของญ่ีปุ่ นเอง 
วรรณกรรมที่เดน่ในเวลานี ้อาท ิ“โคะคนิวะคะชู” (Kokinwakashuu) 
เป็นหนงัสือรวมกวีนิพนธ์เล่มแรกตามพระราชโองการของจกัรพรรด ิ
(ในต้นศตวรรษท่ี 11)  
 
เกนจิ โมะโนะงะตะริ (Genji Monogatari) นวนิยายเร่ืองยาวท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในโลก (ประมาณต้นศตวรรษท่ี 11) และ มะครุะโนะ โซชิ (makura 
no soshi) หนงัสือข้างหมอน (ประมาณ ค.ศ. 1000) วรรณกรรมเหล่านี ้
เขียนด้วยตวัอกัษร คะนะ (kana) ซึง่คนญ่ีปุ่ นคดิประดษิฐ์จากตวัอกัษร
คนัจ ิ และสามารถใช้เขียนค าศพัท์ญ่ีปุ่ น เพ่ือส่ือความรู้สกึของชาว
ญ่ีปุ่ นได้เป็นครัง้แรก อีกทัง้ยงัน าไปสู่โลกวรรณกรรมสตรีอีกด้วย 
 
ตัง้แตช่่วงหลงัศตวรรษท่ี 10 เป็นต้นมา พทุธศาสนานิกายโจโดะ 
(Joudo) ซึง่มุ่งหวงัความสขุในชาตหิน้าเป็นท่ีนบัถืออย่างแพร่หลาย
เช่นเดียวกบันิกายมิคเคียว ท่ีหวงัผลประโยชน์เฉพาะในชาตนีิ ้และเรา
จะเหน็ถงึความมีเอกลกัษณ์แบบญ่ีปุ่ นปรากฎอยู่ในวรรณกรรมกบังาน
ศลิปะ เช่น สถาปัตยกรรม การเขียนภาพ การแกะสลกั เป็นต้น. ในราว



ปี ค.ศ. 710 ขณะที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองด้วยหลกักฏหมายและ
จริยธรรม (ritsuryou) ก็ได้ย้ายเมืองหลวงมาท่ี เฮโจเคียว (Heijoukyou) 
หรือเมืองนะระ และบริเวณใกล้เคียงในปัจจบุนั แตใ่นเวลาตอ่มาก็เร่ิม
เกิดความวุน่วายเม่ือระบบโคฉิโคมิน (Kochi-koumin : ระบบท่ีรัฐบาล
กลางครอบครองที่ดนิทัง้หมดและปันส่วนให้ขนุนางกบัชาวนา โดยท่ี
ชาวนาต้องเสียภาษีท่ีดนิ) เส่ือมลง เน่ืองจากมีท่ีดนิได้รับยกเว้น ภาษี 
(Shoen) อยู่เป็นจ านวนมาก รวมถงึความยากจนไร้ท่ีอยู่อาศยัของ
ชาวนาในสมยันี ้ 
 
ศาสนาพทุธได้รับการท านบุ ารุงอย่างดี ท าให้วฒันธรรมหรือศลิปะทาง
พทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก เร่ิมจากวฒันธรรมอะสขุะ (Asuka) ซึง่
เป็นวฒันธรรมพทุธศาสนาอนัดบัแรกของญ่ีปุ่ นในต้นศตวรรษท่ี 7 หรือ
วฒันธรรมฮะคโุร (Kakuhou) ในคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 7 ท่ีแสดงให้
เหน็ความทกุข์ยากของมนษุย์จนถงึวฒันธรรม  เทม็เปียว (Tenpyou) 
ในกลางศตวรรษท่ี 8 ท่ีแสดงถงึความรู้สกึของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ตามที่
เป็นจริง ซึง่รับอิทธิพลทางวฒันธรรมในยคุท่ีรุ่งเรืองที่สดุของราชวงศ์ถงั 
 
มนัโยช ู(Man'youshuu) คือ งานชิน้เอกแหง่ยคุซึง่เป็นการรวบรวมบท
กวีของคนทกุระดบัชัน้ ตัง้แตส่ามญัชน จนถงึจกัรพรรดไิว้ประมาณ 
4.500 บท โดยใช้เวลารวบรวมจนถงึกลางศตวรรษท่ี 8 รวมเป็นเวลาถงึ 
400 ปี ใน มนัโยซุุ ได้บรรยายความรู้สกึของการใช้ชีวติอย่างสมถะ



ของคนญ่ีปุ่ นในสมยัโบราณอย่างตรงไปตรงมา และยงัคงเป็นท่ี
ประทบัใจของคนญ่ีปุ่ นจ านวนมากในปัจจบุนันี ้ 
 
นอกจากนี ้ยงัมี โคะจิขิ(Kojiki) ซึง่เป็นบนัทกึประวตัศิาสตร์ตามล าดบั
เวลาฉบบัเก่าแก่ท่ีสดุ (ค.ศ. 712) นิฮงโชะชิ (Nihonshoki) ซึง่เป็น
บนัทกึเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ตามล าดบัเวลาฉบบัเก่าแก่ท่ีสดุ 
(ค.ศ.720) และหนงัสือรวมบทกวี ไคฟโูซ (Kaifuusou) ฉบบัเก่าแก่ท่ีสดุ 
(ค.ศ. 751) ซึง่เป็นครัง้แรกของการรวมบทกวีของนกักวีญ่ีปุ่ น 
 
ท่ีมา : กระจกส่องญ่ีปุ่ น โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
 
(**) Murasaki Shikibu (973–c. 1014 or 1025), or 

Lady Murasaki as she is often known in English, 

was a Japanese novelist, poet, and a maid of honor 

of the imperial court during the Heian period. She 

is best known as the author of The Tale of Genji, 

written in Japanese between about 1000 and 1008, 

one of the earliest novels in human history. 

"Murasaki Shikibu" was not her real name, which 

is unknown. Some scholars have postulated that 

her given name might have been Fujiwara 

Takako. 
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(***) The Tale of Genji (Genji Monogatari
?
) is a 

classic work of Japanese literature attributed to the 

Japanese noblewoman Murasaki Shikibu in the 

early eleventh century, around the peak of the 

Heian Period. It is sometimes called the world's 

first novel, the first modern novel, the first 

psychological novel or the first novel to still be 

considered a classic, though this issue is a matter 

of debate. 

 
Genji ได้สนทนาถงึสนุทรียศาสตร์เก่ียวกบัการจดัสวน, การ
เขียนตวัอกัษร (calligraphy), ธรรมชาติ(โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ดวงจนัทร์และฤดกูาล), พดูถงึเร่ืองของกระดาษและการห่อ, 
ก ายานและเคร่ืองหอม, สีสนั, แฟชัน่, และดนตรี; มีการ
น าเสนอแนวคิดตา่งๆ ทางสนุทรียภาพเก่ียวกบั miyabi 
(ความสละสลวย สง่างาม ภาคภมูิของราชส านกั) และการ
รับรู้เก่ียวกบั mono no  (พลงักระตุ้นให้รู้สกึเศร้าใจหรือ
สงสาร)ในสิ่งตา่งๆ) (pathos of things)  
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อนันีไ้ด้แสดงตวัอย่างอนัทรงคณุคา่ท่ีเป็นแก่นสารที่แท้แบบ
ญ่ีปุ่ น ประกอบด้วย”สนุทรียศาสตร์เก่ียวกบัความไม่
ตรงไปตรงมา / ทางอ้อม)( aesthetics of indirection), ความ
คลมุเครือ(ambiguity), ความยากท่ีจะเข้าใจ(elusiveness), 
การพาดพิงถงึโดยนยั(allusion) และได้มีการพฒันาหลกั
อนิจจงัของพทุธศาสนา(ความเปลี่ยนแปลง ไมค่งท่ี) สู่
คณุสมบตัิอนัน่าช่ืนชมทางด้านสนุทรียภาพ 
 
สิ่งท่ีตามมาภายหลงั บรรดานกัวิจารณ์ตา่งให้การยกย่อง 
Genji. ความสามารถอนัหนึง่ในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีสติปัญญาตอ่เร่ืองนี ้กลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
สถาปนาหลกัฐานรับรองตา่งๆ ทางวฒันธรรม แม้วา่จะใน
ฐานะผู้หญิงคนหนึง่ Murasaki ยงัปลกุป่ันความวิตกกงัวล
ด้วย.  
 
Mono no aware: การร่วมรู้สึกกับสิ่งต่างๆ - ความรู้สึก
อ่อนไหวกับสิ่งที่ไม่จีรังคงทน 
นกัวิชาการทางด้านอกัษรศาสตร์และการศกึษาระดบัชาติ 
Motoori Norinaga (1730–1801) (*) ได้พฒันามิติทาง



การเมืองและสงัคมเก่ียวกบัการแสดงออกท่ีพบได้บ่อยๆ ใน
เร่ือง Genji สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึเศร้าและสงสารในสิ่ง
ตา่งๆ ("the pathos of things") (mono no aware) (**) (การ
ร่วมรู้สกึกบัสิ่งตา่งๆ – ความรู้สกึออ่นไหวกบัสิ่งท่ีไมจี่รัง
คงทน) และระบถุงึมนัในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นและอตัลกัษณ์ประจ าชาติ (Miner, pp. 95–96; 
Nishimura). บรรดานกัเขียนสตรีในยคุเฮอนั เป็นเจ้าของ
ความรับรู้ท่ีพิเศษอนัหนึง่ เพราะพวกเธอเขียนด้วยภาษาพดู
ท้องถ่ิน มากกวา่จะใช้ภาษาจีนอย่างท่ีนกัเขียนชายท า; 
วิธีการเช่นนีท้ าให้พวกเธอสร้างสรรค์ผลงานของพวกเธอ
ออกมาภายใต้สนุทรียภาพท้องถ่ิน ซึง่แตกตา่งไปจากบรรดา
นกัเขียนชายท่ีเขียนด้วยภาษาจีน (writing in Chinese) 
(Keene) 
 
(*) Motoori Norinaga (Japanese: 21 June 1730–5 

November 1801) was a Japanese scholar of 

Kokugaku during the Edo period. He is probably 

the best known and most prominent of all scholars 

in this tradition. 
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(*) Mono no aware the pathos of things), also 

translated as "an empathy toward things," or "a 

sensitivity of ephemera," is a Japanese term used 

to describe the awareness of mujo or the 

transience of things and a bittersweet sadness at 

their passing. The term was coined in the 

eighteenth century by the Edo-period Japanese 

cultural scholar Motoori Norinaga, and was 

originally a concept used in his literary criticism 

of The Tale of Genji, and later applied to other 

seminal Japanese works including the Man'yoshu, 

becoming central to his philosophy of literature, 

and eventually to Japanese cultural tradition. 

 
Sei Shonagon (b.c. 967) (*) ซึง่ร่วมสมยักนักบั Murasaki 
ได้น าเสนอสนุทรียศาสตร์ของชีวิตประจ าวนั (เช่นเดียวกบัค า
บรรยายในหวัข้อท่ีคอ่นข้างมาตรฐาน) ในหนงัสือข้างหมอน
ของเธอ(Pillow Book) (**) (ในวรรณคดีคลาสสิกของญ่ีปุ่ น 
“หนงัสือข้างหมอน” หมายถงึ บนัทกึสว่นตวั หรือบนัทกึ
ประจ าวนั), หนึง่ในสามเร่ืองราวปกิณกะแบบร้อยแก้ว(เร่ือง
เบ็ดเตร็ด)ท่ีย่ิงใหญ่("prose miscellanies") (zuihitsu). 
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รูปแบบของเธอถกูใช้โดยนกัเขียนคนอื่นๆ ที่รักสนัโดษและ
สนุทรียภาพในสมยักลางท่ีโดดเดน่อย่าง Kamo no Chomei 
(1153–1216), ซึง่เป็นนกัวีและนกัประพนัธ์ (poet and man 
of letters). ในเร่ือง Hojoki (Account of my hut - เร่ีองเลา่
เก่ียวกบักระท่อมของฉนั) แสดงถงึระยะห่างทางสนุทรีย์ซึง่ถือ
เป็นแบบอย่างงานประเภทนี ้
 
(*) Sei Shonagon (c. 966-1017) was a Japanese 

author and a court lady who served the Empress 

Teishi / Empress Sadako around the year 1000 

during the middle Heian Period, and is best known 

as the author of The Pillow Book (makura no 

soshi). 

 

(**)The Pillow Book (Makura no Soshi
?
) is a 

book of observations and musings recorded by Sei 

Shonagon during her time as court lady to 

Empress Teishi during the 990s and early 1000s in 

Heian Japan. The book was completed in the year 

1002. 
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In it she included lists of all kinds, personal 

thoughts, interesting events in court, poetry and 

some opinions on her contemporaries. While it is 

mostly a personal work, Shonagon's writing and 

poetic skill makes it interesting as a work of 

literature, and it is valuable as a historical 

document. Part of it was revealed to the Court by 

accident during Shonagon's life. The book was 

first translated into English in 1889 by T. Purcell 

and W. G. Aston. Other notable translations into 

English were by Ivan Morris in 1967 and in 2006 

by Meredith McKinney. 
 
Fujiwara Shunzei (1114–1204) และ Fujiwara Teika 
(1162–1241) - นกักวีท่ีเป็นพ่อลกูกนั, นกัวิจารณ์, และนกั
รวบรวมบทประพนัธ์ – ได้คิดประดิษฐ์แนวความคิดใหม่
ทางด้านวรรคดีและทัง้คูถื่อเป็นคนแรกๆ ซึง่เป็นผู้ รู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์กวีนิพนธ์ในญ่ีปุ่ น(Miner et al.). พวกเขา
ประเมินคณุคา่สาระดงักลา่วในฐานะความชัว่คราวของ The 
Tale of Genji และหนทางตา่งๆ ในการพดูอย่างอ้อมๆ 
(allusion – indirect mention). Shunzei ได้ให้การสนบัสนนุ
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แนวคิดสนุทรียภาพแบบ yugen (*) และ sabi (**), เช่ือมโยง
สิ่งเหลา่นีก้บัคณุคา่ในพทุธศาสนาและลทัธิชินโต และวาง
โครงร่างทฤษฎีเก่ียวกบัผลกระทบของกวีนิพนธ์ท่ีใช้ประโยชน์
กรอบโครงทัว่ๆ ไปของกวี(sugata), การเลือกใช้ศพัท์ 
(diction) (kotoba), และจิตวิญญาน (kokoro). Teika ยงัได้
เขียนค าสอนเพ่ือให้แรงบนัดาลใจแก่บรรดานกักวีทัง้หลาย
ด้วย 
 
(*) yugen (rich or deep beauty) (ดรุู่มรวย มีคา่มาก หรือ
ความงามอยา่งลกึซึง้) 
 

Yugen  is an important concept in traditional 

Japanese aesthetics. The exact translation of the 

word depends on the context. In the Chinese 

philosophical texts the term was taken from, 

yugen meant "dim", "deep" or "mysterious". In the 

criticism of Japanese waka poetry, it was used to 

describe the subtle profundity of things that are 

only vaguely suggested by the poems, and was 

also the name of a style of poetry (one of the ten 
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orthodox styles delineated by Fujiwara no Teika 

in his treatises). 

 

(**) sabi (quiet simplicity), (ความเรียบงา่ยเงียบสงบ) 

 
Saigyo (1118–1190) กวีคนหนึง่ซึง่มาจากครอบครัวนกัรบ 
ตอ่มาเขาได้บวชเป็นพระภิกษุในพทุธศาสนาลทัธิชินงอน 
(shingon)  ได้เขียนบนัทกึประจ าวนัเก่ียวกบัการเดินทาง เป็น
การรวบรวมบทกวีเก่ียวกบัการสงคราม และบทกวีอีกชิน้ท่ี
เก่ียวกบัต้นเชอร่ีท่ีเบ่งบานของ Yoshino ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปจากต้นพลมัสูต้่นเชอร่ี ใน
ฐานะท่ีเป็นอดุมคติของดอกไม้ญ่ีปุ่ น (Miner et al., p. 223). 
เขาช่วยท าให้อดุมคติการอยู่อย่างสนัโดษในสถานท่ีเงียบสงบ
เป็นท่ีนิยม เช่น การปลีกตวัจากสงัคมโลก เขียนบทกวี และ
เดินทางท่องเท่ียวไป อนัเป็นเร่ืองของสนุทรียภาพอย่างหนึง่  
 
Matsuo Basho (1644–1695) เป็นกวี นกัวิจารณ์ นกัเขียน
บนัทกึประจ าวนั และนกัเดินทาง ซึง่ได้ท าให้สิ่งท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนัธรรมดา กลายเป็นเนือ้หาเร่ืองราวและรูป
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ค าศพัท์ส าหรับกวีนิพนธ์ และได้น าเสนอองค์ประกอบใหม่ๆ  
เก่ียวกบัเร่ืองราวความตลกขบขนั (Tsunoda). 
 

 

การละครของญ่ีปุ่น 
Zeami (1363–1443), นกัเขียนบทละครและนกัวิจารณ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ได้สร้างค าศพัท์ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 
และสนุทรียศาสตร์เก่ียวกบัละครโนะ (Noh) (*): อย่างเช่น 
yugen, monomane (imitation - การเลียนแบบ), ka หรือ 
hana (flower – เบ่งบาน สดุยอด รุ่งเรืองถงึขีดสดุ) ค ากลา่ว



ในเชิงอปุมาอปุมยัหรืออ้อมค้อมเพ่ือถ่ายทอดศิลปะ และเพ่ือ
น าเสนอสนุทรียศาสต์แนวจารีตเก่ียวกบักวีนิพนธ์ญ่ีปุ่ น 
 
(*) Noh (or Nogaku  is a major form of classical 

Japanese musical drama that has been performed 

since the 14th century. Many characters are 

masked, with men playing both the male and 

female roles. The repertoire is normally limited to 

a specific set of historical plays. A Noh 

performance often lasts all day and consists of 

five Noh plays interspersed with shorter, 

humorous kyogen pieces. 

 

While the field of Noh performance is extremely 

codified with an emphasis on tradition rather than 

innovation, some performers do compose new 

plays or revive historical ones that are not a part 

of the standard repertoire. Works blending Noh 

with other theatrical traditions have also been 

produced. 
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Chikamatsu Monzaemon (1653–1725), นกัเขียนบทละคร
การแสดงหุ่นกระบอก ผลงานตา่งๆ ของเขาได้ถกูประยกุต์บน
เวทีการแสดงละครคาบกิู (Kabuki) (**), มีการกลา่วถงึ
ปัญหาลทัธิสจันิยมในการละคร (Tsunoda). คาบกิู (Kabuki) 
(คล้ายคลงึละครเอเชียสว่นใหญ่) มีเป้าประสงค์ในการ
น าเสนอความจริงในแบบละครออกมาอย่างชดัเจน 
(presentation of an explicitly theatrical reality) ซึง่ตา่งไป
จากการละครในโลกตะวนัตก ท่ีมีเป้าหมายการเป็นตวัแทน
แสดงถงึเร่ืองราวของชีวิตประจ าวนั (representation of 
everyday life) 
 
(**) Kabuki / The most well-known form of 

Japanese theatre is Kabuki. It was performed by 

Okunis. Perhaps its fame comes from the wild 

costumes and swordfights, which used real swords 

until the 1680s. Kabuki grew out of opposition to 

Noh — they wanted to shock the audience with 

more lively and timely stories. The first 

performance was in 1603. 

 



Like Noh, however, over time Kabuki became not 

just performing in a new way, but a stylized art to 

be performed only a certain way. As a matter of 

interest, the popular Gekidan Shinkansen, a 

theatrical troupe based in Tokyo today, insists it 

follows pure kabuki tradition by performing 

historical roles in a modern, noisy, and outlandish 

way — to shock the audience as kabuki intended, 

if you will. Whether or not they are kabuki, 

however, remains a matter of debate and personal 

opinion. 

 
พธีิชงชา (Tea ceremony) (*)  
พิธีชงชาถือเป็นสนุทรียศาสตร์ของความเรียบง่ายและความ
สมถะ(aesthetics of simplicity and austerity) พิธีดงักลา่ว 
สรรค์สร้างความซาบซึง้ใจเก่ียวกบัวิถีปฏิบตัิท่ีสามญัธรรมดา
เก่ียวกบัชีวิตทางสงัคมขึน้มา ซึง่วางอยู่บนพืน้ฐานของลทัธิ
เซน เป็นการน าเสนอความเอาใจใสเ่ก่ียวกบัวิถีปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวนั ความรู้ตวัทัว่พร้อมและความมีสติอยู่
ตลอดเวลา  
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(*) Japanese tea ceremony', or "the Way of 

Tea," is the ceremonial preparation and 

presentation of the powdered green tea known as 

matcha. The tea ceremony is highly ritualized and 

the manner in which it is performed or the art of 

its performance is known as temae. Zen Buddhism 

was integral to the ceremony's development, and 

its influence pervades many aspects of its 

performance. 

 

Tea gatherings are known as chakai  or chaji . 

Chakai generally refers to a relatively simple 

course of hospitality that includes the service of 

confections, mild tea (usucha), and perhaps a light 

meal (tenshin), whereas chaji refers to a more 

formal gathering usually including a full-course 

meal called kaiseki, followed by confections, 

strong tea (koicha), and mild tea. A chaji may last 

up to four hours. 

 
สวนญ่ีปุ่น (Japanese gardens)  
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ในศิลปะของการจดัสวน (*) มีหลากหลายประเภท ซึง่ได้รับ
การพฒันาขึน้เป็นสนุทรียภาพท่ีโดดเดน่ มีลกัษณะพิเศษใน
การอปุมาและการอ้างอิง (katsura); คล้ายคลงึกบัลทัธิเซน – 
การจดัสวนเป็นเร่ืองของการเอาใจใส ่ความเรียบง่ายและ
สมถะ และมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กบัฤดกูาลตา่งๆ และทิวทศัน์ตามธรรมชาติ  
 
(*) Japanese gardens. That is, gardens in 

traditional Japanese style, can be found at private 

homes, in neighborhood or city parks, and at 

historical landmarks such as Buddhist temples and 

old castles. 

Some of the Japanese gardens most famous in the 

West, and within Japan as well, are dry gardens or 

rock gardens, karesansui. The tradition of the Tea 

masters has produced highly refined Japanese 

gardens of quite another style, evoking rural 

simplicity. In Japanese culture, garden-making is 

a high art, intimately related to the linked arts of 

calligraphy and ink painting. Since the end of the 

19th century, Japanese gardens have also been 

adapted to Western settings. 
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Japanese gardens were developed under the 

influences of the distinctive and stylized Chinese 

gardens. One of the great interest for the historical 

development of the Japanese garden, bonseki, 

bonsai and related arts is the c. 1300 Zen monk 

Kokan Shiren and his rhymeprose essay 

Rhymeprose on a Miniature Landscape Garden. 

The tradition of Japanese gardening was 

historically passed down from sensei to 

apprentice. In recent decades this has been 

supplemented by various trade schools. The 

opening words of Zoen's Illustrations for 

designing mountain, water and hillside field 

landscapes (1466) are "If you have not received 

the oral transmissions, you must not make 

gardens" and its closing admonition is "You must 

never show this writing to outsiders. You must 

keep it secret". 

 
ความเป็นมาของสวนญ่ีปุ่ น ได้รับอิทธิพลจากสวนจีน พร้อมๆ 
กบัการเข้ามาของศาสนาพทุธ เดิมทีพระภิกษุญ่ีปุ่ น 2 รูป
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จาริกไปศกึษาในแผ่นดินจีน และกลบัมาตัง้ลทัธิใหม ่2 ลทัธิ 
คือ Shingon และ Tendi ซึง่เป็นศาสนาพทุธนิกายมหายาน 
ลทัธิทัง้สองนีเ้น้นในด้านการปฏิบตัิโดยให้ผู้ปฏิบตัิธรรมปลีก 
ถือสนัโดษ ด าเนินชีวิตเรียบง่าย และเข้าสูค่วามเงียบสงบของ
ของธรรมชาติเพ่ือปฏิบตัิสมาธิ  
 
ส าหรับการจดัสวนในญ่ีปุ่ น จดุเร่ิมต้นก าเนิดจากวดั
เช่นเดียวกบัการเกิดขึน้ของสวนจีน จากนัน้จงึแผ่ขยายเข้าไป
ในพระราชวงั และบ้านของบรรดาขนุนาง คหบดีในเวลา
ตอ่มา  
 

- ช่วงศตวรรษท่ี 8-12 วดัในญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่เป็นวดัใน
ลทัธิชินโต มีสถาปัตยกรรมคล้ายกบัท่ีปรากฎใน
ประเทศจีน คือ หลงัคาเป็นทรงโค้งมกัจะมงุด้วย
หญ้า ไมม่งุกระเบือ้ง และจะมีลานกรวดเพ่ือแสดงถงึ
ความเป็นพืน้ท่ีสงบ ศกัด์ิสิทธ์ิ ลานกรวดตามวดั
ตา่งๆ จะถกูสร้างขึน้อย่างประณีตและไมป่ลกูต้นไม้
ท่ีมีใบร่วงไว้ในบริเวณใกล้เคียง ในตอนปลายสมยันี ้
นิยมสร้างสระน า้ขนาดใหญ่ไว้ในสวน มีศาลา



บ าเพ็ญสมาธิและส าหรับสวดมนต์ตัง้อยู่รายรอบ
สวน ในบ้านขนุนางชัน้ผู้ ใหญ่หรือคหบดี บริเวณ
ศาลาจะมีการตกแตง่ประดบัประดาด้วยอญัมณีมี
คา่ มีการติดโคมไฟ ตลอดจนการท ารัว้รอบ 

 
- ในศตวรรษท่ี 12-14 การเข้ามาของลทัธิเซนในญ่ีปุ่ น 

ท าให้เกิดสวนอีกประเภทที่เรียกวา่ Dry Garden 
(kare sansui) มีลกัษณะเป็นสวนแบบเรียบง่าย 
น้อยเท่าท่ีจ าเป็น หรือเปรียบเทียบได้กบั 
Minimalism ซึง่ได้รับการออกแบบเพ่ือให้เอือ้ตอ่การ
ท าสมาธิ สวนเซนจงึเป็นสวนท่ีมีองค์ประกอบน้อย
มาก แสดงให้เห็นแก่นแท้ของธรรมชาติ สวนมี
ลกัษณะเป็นลานกรวดท่ีมีต้นไม้น้อยท่ีสดุ เพ่ือให้เห็น
ผิวสมัผสัของหินวา่อาจปกคลมุด้วยตะไคร่ หรือมอส 
แนวคิดในการออกแบบเป็นการหยิบสว่นประกอบ
ตา่งๆ ออกไป ตดัสิ่งฟุ่ มเฟือยทิง้ให้เหลือเพียงแก่น
เท่านัน้ แนวคิดนีห้ากเปรียบเทียบกบัสวนแบบจีน 
สวนจีนจะมีลกัษณะเป็นตวัแทน ( Representation) 
สิ่งท่ีอยู่ในธรรมชาติ อาทิ แทนภเูขา น า้ตก ฯลฯ แต ่



สวนญ่ีปุ่ นเป็นสวนท่ีมีลกัษณะแบบชีแ้นะ ให้ร าลกึ
ถงึวา่น่ีคือภเูขา ผู้ชมต้องใช้ความคิด และ
จินตนาการประกอบการรับรู้ท่ีสัง่สมมา 

 
คติเซนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่อิทธิพลตอ่การจดัสวนหินและ
สวนทราย ซึง่เป็นการเสนอแนวคิดในเชิงนามธรรมในการจดั
สวนแบบญ่ีปุ่ น ซึง่แสดงออกถงึความรักและเคารพในผืนดิน 
ก้อนหิน และพืชพนัธุ์ตา่งๆ ซึง่แม้จะเป็นบริเวณเลก็ๆ แตก่็
สามารถน าจินตนาการของผู้ดสูมัผสัได้ถงึความย่ิงใหญ่ของ
ธรรมชาติ สวนเซนอนัเลื่องช่ือ ในญ่ีปุ่ นได้แก่สวน Ryoan-ji ( 
สวนเรียว อนัจิ) 
 
สวนหินในเมืองเกียวโตบางแห่ง จดัเป็นสวนหินท่ีมีแนวเร่ือง
มาจาก”กองเรือ” และ”ทะเล”. กลุม่หินคือกองเรือ สว่นรอย
คราดหินเป็นวงกลม แทนกระแสน า้ท่ีวนรอบเรือ.  Stepping 
Stone (ปกติหมายถงึ ก้อนหินท่ีใช้ส าหรับเท้าเหยียบในน า้
ตืน้ๆ) มาจากการลดทอนภาพเกาะเลก็ เกาะน้อยของญ่ีปุ่ น 
แล้วหยิบออก โดยวิธีการหกัออก (Subtraction) ซึง่คิดจากรูป
ด้าน เสมือนเมื่อน า้ท่วมสงูขึน้ จะเหลือแผ่นดินหรือเกาะท่ีสงู



เท่านัน้ โดยแสดงแนวคิดดงักลา่วออกมาด้วยภาพแปลน จดั
ได้วา่เป็นสวนนามธรรมแห่งแรกของโลก ผู้ ท่ีเห็นรอยคราดนี ้
จะนกึถงึน า้ โดยท่ีสวนไมม่ีการใช้น า้ตกแตง่เลยแม้สกัหยด
เดียว  
 
สวนเซนบางแห่งมีการประยกุต์ให้มีต้นไม้ท่ี ควบคมุสดัสว่น
(บอนไซ) โดยขึน้เกาะกบัหินเพ่ือเพ่ิมชีวิตให้กบัสวน ถงึแม้วา่ 
สวนเซน จะดเูป็นสวนท่ีน่ิงสงบ(Static Garden) กระนัน้เม่ือ
พิจารณาให้ลกึซึง้ สวนยงัแสดงถงึเร่ืองของฤดกูาลด้วย( 
Mood of Season) โดยแสดงออกยามมีใบไม้แห้งร่วงหลน่ 
หรือ การเปลี่ยนแปลงของมอส หรือตะไคร่ ท่ีจบับนก้อนหิน 
 
ช่วงศตวรรษท่ี 16-17 มี”สวนเดินเลน่” หรือท่ีเรียกวา่ Stroll 
Garden ( Stroll = เดินเลน่ เดินทอดอารมณ์ ) สวนญ่ีปุ่ นใน
สมยัก่อนหน้านี ้เป็นลกัษณะท่ีผู้ ใช้ไมส่ามารถออกไปเดินใน
สวนได้ แตใ่นช่วงศตวรรษนีเ้กิดความนิยมจดัสวนท่ีมีการใช้
งานบริเวณนัน้จริง ไมเ่พียงผ่านการรับรู้ด้วยวฒันธรรมทาง
สายตาเท่านัน้ สวนท่ีได้รับการออกแบบในช่วงสมยันีม้ีความ
อลงัการ และ ใช้จินตนาการในการสร้าง และการจดัสวนสวน



ท่ีมีช่ือเสียงในยคุนี ้ได้แก่ สวนของปราสาท Katsura ซึง่มี
อาณาบริเวณขนาด 11 เอเคอร์ มีพืน้ท่ีสว่นท่ีเป็นน า้ตรงกลาง 
และมีการสร้างต าหนกัตา่งๆ บนมมุของเนินน า้ ลกัษณะเดน่ท่ี
ปรากฎ คือ มีการใช้องค์ประกอบในการน าสายตา สร้าง
ความลกึของภาพ หรือน ามาเป็นกรอบของภาพของสวนท่ี
ต้องการให้ปรากฎ การใช้หินท่ีท าให้ดเูรียบง่าย มีผงัการจดั
วางท่ีลุม่ลกึ แนบเนียน อาทิ การซอ่นหินในแนวต้นไม้ 
 
สวนญ่ีปุ่ น ได้รับอิทธิพลมาจากการจดัสวนถาด (tray 
garden) ด้วยเช่นกนั สวนญ่ีปุ่ นมกัจะมี open terrace ท่ีเป็น
ตวัเช่ือมระหวา่งพืน้ท่ีภายในอาคารกบัพืน้ท่ีภายนอก 
องค์ประกอบท่ีมกัจะพบในสวนญ่ีปุ่ นคือ ตะเกียงหิน (stone 
lantern) ซึง่วตัถปุระสงค์เดิมใช้เพ่ือให้แสงสวา่งในสวนยาม
ค ่าคืน ตอ่มาได้กลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัประการหนึง่ของ
งานประติมากรรมในการจดัสวนแบบญ่ีปุ่ น  
 
การค านงึถงึความสอดคล้องสมัพนัธ์ระหวา่ง ท่ีวา่ง เวลา และ 
มิติในการมอง นบัเป็นเสน่ห์ประการหนึง่ของสวนแบบญ่ีปุ่ น 
คือมีลกัษณะท่ีคอ่ยๆ เผยแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของท่ี



วา่งท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะมมุมอง สวนญ่ีปุ่ นมีปฏิสมัพนัธ์
กบัแทบทกุสมัผสัของมนษุย์ โดยสื่อผ่าน สี รูปทรง เส้นสาย 
ผิวสมัผสัของหิน ทราย ก้อนกรวด หินปทูางเดิน (stepping 
stone) ตลอดจนกลิ่นละมนุของดอกไม้และต้นสน 
 
สวนญ่ีปุ่ น เป็นสวนท่ีสร้างขึน้เพ่ือจ าลองความงดงามของฉาก
ธรรมชาติด้วยความใสใ่จ เป็นงานประณีตศิลป์ ซึง่มีความ
พิถีพิถนั ซึง่ต้องได้รับการจดัวางอยู่บนเนือ้ท่ีท่ีคอ่นข้างจ ากดั 
วตัถปุระสงค์ในการจดัการภมูิทศัน์ในสวนญ่ีปุ่ นซึง่มี
พฒันาการสืบตอ่กนัมายาวนานในประวตัิศาสตร์ มีการจดั
องค์ประกอบของภาพภมูิทศัน์โดยการจดัแตง่ก้อนกรวด หิน 
ต้นไม้ ท่ีสามารถมองได้จากหลากทิศทาง ทัง้จากมมุตา่งๆ ใน
สวน และเม่ือมองจากชานบ้านซึง่เป็นพืน้ท่ีซึง่เช่ือมตอ่ภายใน
บ้านกบันอกบ้านได้ โดยการเลื่อนฉากบานเลื่อนออกทัง้
ระนาบผนงั  
 
ด้านวรรณกรรม:  
ช่วงต้นคริสตศตวรรษท่ี 20 นกัเขียนนวนิยายหลายคน เช่น 
Natsume Soseki (*), Tanizaki Junichiro (**), และ 



Kawabata Yasunari (***) ได้ท าการส ารวจความคิดเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีแตง่ขึน้ ซึง่ด าเนินไปตามสนุทรียศาสตร์แบบตะวนัตก 
อย่างเช่น แนวคิด“การไมม่ีสว่นได้เสียของค้านท์”(Kant's 
disinterest) (****). เร่ืองสัน้ท่ีมีช่ือเสียงของ Akutagawa ใน
เร่ือง "The Hell Screen" (1973) - ถือเป็นตวัอย่างหนึง่ - และ
การส ารวจเก่ียวกบัการแตกก่ิงก้านสาขาของชีวิตมนษุย์ – ซึง่
มีทศันะในท านองวา่ ลทัธิสจันิยมจะต้องวางอยู่บนรากฐาน
ประสบการณ์ ซึง่ศิลปินหรือนกัประพนัธ์ท าได้เพียงแคเ่ขียน
หรือสาธยายสิ่งท่ีเขาหรือเธอรู้เท่านัน้ 
 
(*) Natsume Soseki (February 9, 1867 – 

December 9, 1916), born Natsume Kinnosuke, is 

widely considered to be the foremost Japanese 

novelist of the Meiji Era (1868–1912). He is best 

known for his novels Kokoro, Botchan, I Am a 

Cat and his unfinished work Light and Darkness. 

He was also a scholar of British literature and 

composer of haiku, Chinese-style poetry, and fairy 

tales. From 1984 until 2007, his portrait appeared 

on the front of the Japanese 1000 yen note. 
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(**) Jun'ichiro Tanizaki (24 July 1886–30 July 

1965) was a Japanese author, one of the major 

writers of modern Japanese literature, and perhaps 

the most popular Japanese novelist after Natsume 

Soseki. Some of his works present a rather 

shocking world of sexuality and destructive erotic 

obsessions; others, less sensational, subtly portray 

the dynamics of family life in the context of the 

rapid changes in 20th-century Japanese society. 

Frequently his stories are narrated in the context 

of a search for cultural identity in which "the 

West" and "Japanese tradition" (both of them 

constructions) are juxtaposed. The results are 

complex, ironic, and provocative. 

 

(***) Yasunari Kawabata (14 June 1899 - 16 

April 1972) was a Japanese short story writer and 

novelist whose spare, lyrical, subtly-shaded prose 

works won him the Nobel Prize for Literature in 

1968, the first Japanese author to receive the 

award. His works have enjoyed broad 

international appeal and are still widely read. 
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(****) Disinterest. Kant meant that the beholder 

of beauty had no personal stake in the matter; 

beauty, he suggests, holds one’s attention for its 

own sake. 

 

http://science.jrank.org/pages/8189/Aesthetics-in-

Asia-Japan.html 

 

 
สุนทรียศาสตร์ญ่ีปุ่น (Japanese aesthetics)  

สนุทรียศาสตร์ด้านการประพนัธ์ญ่ีปุ่ นมีรากเหง้ามาจากลทัธิ
ชินโตและพทุธศาสนา  
 



- ในลทัธิชินโต ธรรมชาติมีคณุลกัษณะเฉพาะในฐานะท่ีเป็น
สถานท่ีซึง่เตม็ไปด้วยพลงัแห่งจิตวิญญาน ความลกึลบั และ
ความงาม ย่ิงไปกวา่นัน้ ปีปฏิทินเกษตรกรรมจะมีการท า
พิธีกรรมตา่งๆ ไปตามฤดกูาล ด้วยการประกอบพิธีทาง
ศาสนาเป็นการพิเศษเพ่ือเฉลิมฉลองคณุลกัษณ์เฉพาะของ
ฤดกูาล โดยเหตนีุ ้ธรรมชาติจงึเป็นสถานท่ีแห่งการประกอบ
พิธีกรรมซึง่มนษุย์ปฏิบตัิตอ่เทพเจ้า และยงัเก่ียวพนักบั
กระบวนการทางธรรมชาติ เก่ียวพนักบัการแปรเปลี่ยนของ
ฤดกูาล ท่ีเราได้ถกูน าเข้าไปพวัพนัอย่างกระตือรือร้น 
 
- สว่นพทุธศาสนาได้ให้ภาพของธรรมชาติ โดยการเน้นถงึ
เร่ืองของ”อนิจจงั” ความไมค่งทนและความสมัพนัธ์กบัสิ่ง
ตา่งๆ สรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงเร่ืองชัว่คราวและไมม่ัน่คง ซึง่โดย
รากฐานแล้ว สรรพสิ่งล้วนพึง่พาอาศยักนัและกนั ความจริง
เป็นเพียงความวา่งเปลา่ของความมัน่คงและตวัตนท่ีด ารงอยู่
อย่างอิสระ ซึง่ปกติแล้วเราสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัมนั เช่นดัง่ใน”
ปรมิตาหทยัสตูร” (the Heart Sutra) ได้สาธยายวา่, “ความ
วา่งเปลา่เป็นรูป และรูปคือความวา่ง”: โลกปรากฏการณ์คือ
ความจริงขัน้สงูสดุระดบัอนัติมะด้วย เป็นสนามพลวตัขนาด



ใหญ่แห่งความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั. ปัญหาคือ ความหลง
ผิดของพวกเราเก่ียวกบัความเป็น”นิจจงั” (ความเท่ียงแท้ ไม่
เปลี่ยนแปลง) และความไมป่ะติปะตอ่ท่ีเก่ียวพนักบัความรู้สกึ
แยกขาดจากโลก ซึง่จะน้อมน าไปสูค่วามปรารถนาและการ
ยดึติดตา่งๆ และด้วยเหตนีุจ้งึเป็นทกุข์ อดุมคติดงักลา่วเป็น
ประสบการณ์อนัหนึง่ของความเป็นหนึง่เดียวกบัโลก การ
ตระหนกัถงึธรรมชาติอนัศกัด์ิสิทธ์ิของมนั ความพงึพอใจ
อย่างลกึซึง้ และหนทางท่ีเป็นไปโดยตวัมนัเองเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิท่ีปราศจากความปรารถนา (ความอยาก) 
 
กวีนิพนธ์ญ่ีปุ่น: ความเชื่อมโยงระหว่าง”มนุษย์”กับ”
ธรรมชาติ” 
ถ้อยแถลงท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกเก่ียวกบักวีนิพนธ์ญ่ีปุ่ นคือ 
สว่นค าน าของ”หนงัสือรวบรวมบทกวีตา่งๆ ตัง้แตส่มยัโบราณ
ถงึสมยัใหม(่the Collection of Poems Ancient and 
Modern (Kokinwakshu, ca. 920). ในถ้อยความนัน้ได้
สะท้อนความรู้สกึเก่ียวกบัความเช่ือมโยงอนัคุ้นเคยระหวา่ง”
มนษุย์”กบั”ธรรมชาติ” ท่ีพบในลทัธิชินโตและสนุทรียศาสตร์
จีน  



 
กวีนิพนธ์คือปฏิกริยาซึง่เป็นธรรมชาติอนัหนึง่ตอ่สิ่งท่ีก าลงั
ขบัเคลื่อนทางอารมณ์ความรู้สกึใชัว่ขณะนัน้ๆ โดยเฉพาะ”
ธรรมชาติ”และ”ความรัก” ท่ีเป็นบริบทหลกัทัง้คูต่อ่ความรู้สกึ
อนัลกึซึง้ การเป็นมนษุย์คือสิ่งท่ีถกูขบัเคลื่อนโดยความงาม
ของธรรมชาติ และเป็นการแสดงออกทางอามรณ์ความรู้สกึ
ของคนๆ หนึง่ และด้วยเหตนีุ ้กวีนิพนธ์จงึเป็นธรรมชาติเท่าๆ 
กนักบัเสียงร้องเพลงของนก การแสดงออกทางศิลปะทางด้าน
อารมณ์ความรู้สกึเกิดขึน้มาในฐานะการกลัน่กรองและเติม
เตม็ความเคลื่อนไหวท่ีเป็นธรรมชาติของเราให้สมปรารถนา 
 
mono-no-aware อารมณ์ความรู้สึกต่อความเป็นอนิจจัง 
(impermanence) 
การเพ่งความสนใจไปท่ีธรรมชาติ การยอมรับเก่ียวกบัภาวะ
เพียงแคช่ัว่คราวของสรรพสิ่ง ของความงาม และอดุมคติ
เก่ียวกบัความเงียบสงบ(tranquility) ได้ก่อรูปพืน้ฐานอดุมคติ
ตา่งๆ ทางสนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ นจ านวนมากขึน้มา ความคิดใน
ด้านสนุทรียภาพในเชิงรากฐานท่ีสดุอาจเป็นเร่ืองของ mono-
no-aware,  กลา่วคือ “พลงักระตุ้นให้เกิดความรู้เศร้าหรือ



สงสารในสิ่งตา่งๆ” (pathos of things). อนันีไ้ปเก่ียวพนักบั
อารมณ์ความรู้สกึออ่นไหวอย่างรุนแรงตอ่ความเป็นอนิจจงั
(impermanence – เปลี่ยนแปลง ไมม่ัน่คง), ไมว่า่ในเร่ืองของ
การจากลา หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอายไุปสูว่ยัชรา
ของตวัเองก็ตาม ชนิดหนึง่ของความเศร้าอนัหวานช่ืน(sweet 
sorrow) ซึง่เกิดขึน้จากการยืนยนัถงึความงดงาม ในเวลา
เดียวกนัก็ยอมรับการจากไป อนัประกอบด้วยความรู้สกึของ
การยอมรับ ผลแห่งความรู้สกึเศร้าท่ีมาจากการมองเห็นและ
การปรับให้สอดคล้องกบัคณุภาพอนัเป็นแก่นของชีวิต ด้วย
เหตนีุ ้“การตระหนกัรู้”(aware) จงึหมายถงึ เง่ือนไขในเชิงวตัถุ
วิสยัของความจริง และภาวะทางอารมณ์ของจิตใจ 
 
Yugen (mysterious depth) ความจริง ที่ท้าทายและขัด
ขืนต่อแนวคดิของมนุษย์  
Yugen (mysterious depth – ความลกึซึง้อนัลกึลบั) เป็น
อดุมคติหนึง่ซึง่โดดเดน่ในสมยักลางของญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ
(ค.ศ.1186-1603) จ าเพาะเม่ือสนุทรียศาสตร์ญ่ีปุ่ นได้รับ
อิทธิพลจากพทุธศาสนานิกายเซน แม้ศพัท์ค าวา่ yugen จะ
ได้รับการตีความในหลากหลายความหมายตลอดเวลานบั



ศตวรรษ แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว หมายถงึความรุ่มรวยอนัไมส่ิน้สดุ
ของความจริง ท่ีท้าทายและขดัขืนตอ่แนวคิดของมนษุย์ (the 
inexhaustible richness of reality that defies human 
conception). โลกคือมิติหนึง่ของความลกึลบัซบัซ้อนท่ีพวก
เราเพียงรู้สกึถงึได้อย่างอ้อมๆ หรือโดยสหชัญาน(ไมผ่่าน
กระบวนการของเหตผุล)เท่านัน้ (The world has a 
dimension of mystery that we can only indirectly feel or 
intuit)  
 
เน่ืองมาจากความหมายเช่นนีเ้ก่ียวกบัความสงสยัและความ
ลกึล า้ บ่อยครัง้ท่ี yugen จงึถกูตราหรือให้คณุลกัษณ์พิเศษ
โดยความรู้สกึหนึง่ของความโศกเศร้า การถวิลหาความสงบ
ส าหรับความงามท่ีไมส่ามารถถกูคว้ามาได้อย่างเตม็ท่ี ดัง่เช่น
นกักวี Fujiwara no Shunzei (ค.ศ.1114-1204) กลา่วถงึ 
สหชัญานอนัลกึซึง้ในภาวะ yugen สามารถรับรู้หรือเข้าถงึได้
โดยผ่าน shikan, “ความสงบเยือกเย็นและความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้”(tranquility and insight), รูปแบบหนึง่ของพทุธ
ศาสตร์เก่ียวกบัการท าสมาธิ บนความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและไพศาล เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั



อนัเป็นคณุลกัษณะเฉพาะพิเศษของโลก มนัได้รับการ
น าเสนอในกวีนิพนธ์ด้วยภาพลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีสง่เสียงก้อง
กงัวานอย่างตอ่เน่ืองเก่ียวกบัความหมาย ซึง่ได้สรรค์สร้าง
บรรยากาศท่ีไมอ่าจนิยามมนัขึน้มาได้ เป็นบรรยากาศแห่ง
ความคลมุเครือ  
 
ส าหรับ Kamo no Chomei (ค.ศ.1155-1216) ได้พดูถงึความ
ละเอียดออ่นลกึซึง้ของศพัท์ค าวา่ yugen ว่าสามารถพบได้
ในช่วงยามเย็นของฤดใูบไม้ร่วง เม่ือจ้องมองไปท่ีความวา่ง
ของสีสนับนท้องฟ้าอนัไร้ขีดจ ากดั พวกเราถกูท าให้รู้สกึน า้ตา
ซมึโดยไมอ่าจอธิบายได้ 
 
hon’i (poetic essences) แก่นสารของกวีนิพนธ์ที่
สัมพันธ์กับแก่นสารของธรรมชาต ิ 
แบบฉบบัท่ีแตกตา่งอีกอนัหนึง่ของความคิดเก่ียวกบักวีนิพนธ์ 
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัทศันะท่ีมีตอ่ธรรมชาติของคนญ่ีปุ่ นคือค าวา่ 
hon’i (“poetic essences”- แก่นสารตา่งๆ ของกวีนิพนธ์). 
พืชพนัธุ์และสตัว์ตา่งๆ เช่นเดียวกบัฉากอนัมีช่ือเสียงใน
ธรรมชาติ ได้ถกูน าไปสมัพนัธ์กบัคณุภาพบางอย่าง



โดยเฉพาะ. ต้นไม้ นก และโดยเฉพาะทิวทศัน์ได้ถกูคิดค านงึ
วา่มี”ธรรมชาติท่ีแท้จริง”(true nature)อนัหนึง่ ซึง่กวีได้รับการ
คาดหวงัวา่จบัคว้ามาได้ และน าเสนอออกมาในกวีนิพนธ์ของ
พวกเขา ในกรณีสว่นใหญ่ คณุสมบตัิเหลา่นีไ้ด้ถกูน าไป
เช่ือมโยงกบัเร่ืองของฤดกูาลโดยเฉพาะด้วย  
 
แก่นสารของกวีนิพนธ์เก่ียวกบันก chidori (plover - นก
ต้อยตีวิด), เป็นตวัอย่าง คือบางสิ่งบางอย่างท่ีท าให้รู้สกึหดหู่
และซมึเศร้า ลกัษณะร่วมกนัอนันีม้ีสาเหตเุน่ืองมาจากเสียงท่ี
ฟังดเูศร้าสร้อยของมนั และมาจากการถกูพบได้ตามชายฝ่ัง 
อนัเป็นสถานท่ีท่ีได้รับการพิจารณาวา่เป็นพืน้ท่ีห่างไกลจาก
เมืองหลวง ด้วยเหตนีุม้นัจงึเสนอภาพในท านองเปลา่เปลี่ยว 
เหงาหงอย เน่ืองมาจากความสมัพนัธ์ของมนักบัความเศร้า
โศกและแนวโน้มของมนัท่ีอยู่กนัเป็นกลุม่ๆ ในช่วงฤดหูนาว
อนัไร้ผู้คน ในความอ้างว้าง มนัเป็นภาพทิวทศัน์ของฤดหูนาว
อนัเยือกเย็น   
 
ขณะเดียวกนัในโลกตะวนัตกสมยัใหม ่อาจรู้สกึวา่ 
สนุทรียภาพดงักลา่วได้สร้างข้อจ ากดัเทียม(ไมเ่ป็นไปตาม



ธรรมชาติ เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้)บนการขานรับของพวกเราท่ีมีตอ่
ธรรมชาติ แตใ่นขนบจารีตญ่ีปุ่ น มนัคือหนทางหนึง่ของการ
ยอมรับแก่นสารของธรรมชาติเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ และเป็นการ
บ่มเพาะความรู้สกึออ่นไหว ซึง่ขานรับตอ่ความลกึซึง้ ความ
ละเอียดออ่นของพวกเขา 
 

 
 
แหลง่อ้างอิงและค้น คว้าทางวิชาการเพ่ิมเติม 
http://www.uwosh.edu/faculty_staff/barnhill/ES_2

44/es_244_ern-aesthetics.html 
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