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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสุนทรียศาสตร์ในปราสาทนครวัด  ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ 
๓ ประการ คือ (๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (๒)  เพื่อศึกษาประติมากรรมในปราสาท
นครวัด (๓)  วิเคราะห์แนวคิดสุนทรียศาสตร์ประติมากรรมในปราสาทนครวัด  ผลการศึกษาพบว่า  

 สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาท่ีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสวย ความงามสําหรับทฤษฎีท่ี
เป็นเกณฑ์ตัดสินความงามมี ๓ ทฤษฎีคือ ทฤษฎีวัตถุวิสัย ทฤษฎีทฤษฎีอัตนัยนิยม ทฤษฎีสัมพัทธวิสัย
ประติมากรรมของปราสาทนครวัด มีลักษณะความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ความเช่ือความศรัทธา ความดีของบุคคลในสมัยนั้นประติมากรรมของปราสาทนครวัดท่ี
ปรากฏ มีท้ังประติมากรรมท่ีสร้างขึ้นในคติความเช่ือศาสนาฮินดู ประติมากรรมของปราสาทนครวัด มี 
๓ ลักษณะคือ ๑. ประติมากรรมลอยตัว ๒.ประติมากรรมนูนตํ่า ๓.ประติมากรรมนูนสูง 

 แต่อย่างไรก็ตาม  เมื่ อพิจารณาความมีอยู่ของความงามแล้ว ความงามใน
ประติมากรรมปราสาทนครวัด มีลักษณะท่ีสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับความเช่ือศาสนาอาจกล่าว
ได้ว่า ความมีอยู่ของความงามในประติมากรรมปราสาทนครวัด ก็คือความดีการท่ีจะตัดสินว่าความ
งามนั้นมีอยู่หรือไม่ต้องพิจารณาถึงคุณค่าแห่งความดีไปด้วย  
ค าส าคัญ : สุนทรียศาสตร์,ปราสาทนครวัด 

Abstract 

 Analytical Study of Aesthetic Concepts in Angkor Wat The researcher studied 
three purposes: (1) to study the theories of aesthetics (2) to study the sculptures in 
Angkor Wat (3) to analyze the aesthetic concept of sculpture in Angkor Wat The study 
indicated that 

Aesthetics is a philosophy that studies beauty. Aesthetics for aesthetic theory. 
There are three theories, namely, objectivity theory. Theory of subjective theory 
Relativity of Sculpture of Angkor Wat It features unique aesthetics, a history of faith, 
faith. The good of the people in those days, the sculpture of Angkor Wat that appeared. 
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There are sculptures created in the Hindu faith. The sculpture of Angkor Wat has 3 
types: 1. Floating sculpture 2. Low relief sculpture 3. High sculpture 

However When considering the existence of beauty. Beauty in the temple 
sculpture Angkor Wat Have a consistent and relevant relationship with religion. The 
beauty of sculpture in Angkor Wat It is good to judge whether beauty is there or not 
to consider the value of good. 
Keywords : Aesthetics, Angkor Wat 
 
๑. บทน า 
 สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา (Axiology) หรือทฤษฎีคุณค่าซึ่งเป็นสาขาย่อย
ของคุณวิทยาอีก ๒ สาขา คือตรรกศาสตร์และจริยศาสตร์ (Logic and Ethecs) ศาสตร์ท้ัง ๓ นี้ถือได้
ว่าเป็นศาสตร์แห่งการหาคุณค่าท่ีเป็นคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ ๓ ประการด้วยกัน ก็คือ ความจริง 
ความดี ความงาม ตามลําดับ 
 ปราสาทนครวัด เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา จัดได้ว่าเป็น
ปราสาทหินท่ีใหญ่โตท่ีสุดในกัมพูชาท่ีโดดเด่น มีเอกลักษณ์ในงานเชิงช่างท่ีงดงามสอดประสานกับคติ
ธรรมความเช่ือท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นงานท่ีอ่อนช้อยงดงามได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่าปราสาทนครวัด จะ
เป็นศาสนสถานท่ีตายไปแล้วในอดีต  แต่ปัจจุบันปราสาทนครวัดกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาพร้อมท้ังยังมี
ความสําคัญกับสังคมในฐานะเป็นท่ีให้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ๓      
 ดังนั้นการท่ีปรากฏการความงามเกิดขึ้นกับมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติ และอีกส่วน
หนึ่งมาจากส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้นโดยมีเหตุผลบางอย่าง๔ แต่การท่ีมนุษย์จะสร้างงานท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปะก็ล้วนต้องอาศัยวัตถุต่างๆในธรรมชาติ หรืออาศัยรูปแบบลักษณ์ต่างๆในธรรมชาติเช่นเดียวกัน  
ฉะนั้นศิลปะจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะท้ังสองอย่างมีความสัมพันธ์กันในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาตินั้น ถ้าหากว่าเรา เป็นผู้เข้าใจมอง ไม่มีส่ิงใดท่ีจะไม่เป็นสุนทรียะ อันนี้พูดไปตามภาษาของ
นักศิลปะท่ีมองทุกอย่างเป็นศิลป์ เหมือนกับธรรมะก็เหมือนกัน ผู้ท่ีเป็นนักธรรมะก็จะย่อมมองเห็น
ความเป็นไปต่าง ๆ ในโลกทุกแง่ทุกมุม เป็นคติธรรมได้  ในธรรมชาติหรืองานศิลปะต่างๆท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น ก็คือสุนทรียศาสตร์ท่ีแฝงอยู่กับส่ิงๆนั้น อุทยานปราสาทนครวัด  เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์
ของประกัมพูชา ซึ่งถือได้ว่า มีความสําคัญและมีคุณค่าทางจิตใจ ในทางพุทธศาสนาเองก็เห็นว่า
ศิลปวัตถุสามารถทําหน้าท่ีนี้ได้ ถ้านําพาให้คนตระหนักถึงศีลธรรมอันดี เพราะว่าศิลปะเป็นส่ือท่ี
อธิบาย ถ่ายทอดอุดมคติต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง เช่นเดียวกับ
ข้อเสนอของ เซนต์ ออกัสติน นักปรัชญาในยุคกลางซึ่งเห็นว่า “ ความหลอกลวงของศิลปะ” สามารถ
เป็นเครื่องมืออันสําคัญท่ีจะช่วยให้คนเรารู้และเข้าใจถึงความจริงได้ง่าย เช่นเดียวกับความเห็นของ 
อิมมานุเอล ค้านท์เห็นว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอัจฉริยภาพ หรือความสามารถส่วนตัวของ
ศิลปินที่ไม่สามารถสอนกันได้และไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ งานศิลปะสามารถรับใช้ศีลธรรมได้ในแง่ของ
                                                             

 ๓ มา  โบ  “ต้นก าเนิดนครวัด”  กระทรวงพัฒนานครวัดเสียมเรียบ (ม.ป.ม. ๒๕๑๓.) หน้า ๕๓. 

 ๔ ตรึง  งา  “ประวัติศาสตร์กัมพูชา”  (ภาค ๑-๒) (สํานักพิมพ์อมรม พ.ศ ๒๕๑๗) , หน้า ๘๑. 
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สัญลักษณ์ (Symbol) แต่เนื่องในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีเน้นเรื่องการศึกษา การรอบรู้ในทาง
วิชาการ สร้างสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นรูปร่างนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจ อิ่มเอมใจ และรู้คุณค่าด้วย 
มิใช่สัญลักษณ์ท่ีมีความหมายคลุมเครือ  
   งานท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไม่เพียงใช้ฝีมือเท่านั้นแต่ยังอาศัยความคิดและจิตวิญญาณ
สร้างด้วยรูปแบบศิลปะภายใต้ร่มเงา ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนท่ีถูกนํามาพอกพูนเป็น
เปลือกนอกห่อหุ้มแก่นภายในอันเป็นสาระท่ีเป็นความงาม ในพุทธศาสนาจึงมีศิลปวัตถุมากมายท่ีเป็น
สัญลักษณ์ท่ีสะท้อนเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เข้าถึงความจริงด้วย
สติปัญญาอันเป็นหลักการสําคัญของพุทธปรัชญาท่ีมีการปรับความหมายจากมุมมองทางศาสนา
แบบเดิมมาสู่ความคิดให้เป็นโลกปัจจุบันเชิงปรัชญาอันมีเหตุผลรองรับการใช้ศิลปะเป็นตัวกระตุ้นเป็น
การสนับสนุนอย่างหนึ่งท่ีชักจูงใจให้ศาสนิกชนเช่ือถือและมีความศรัทธาในศาสนายิ่งขึ้น เช่น งาน
จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และประติมากรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการดํารงวิถีชีวิตนับต้ังแต่เกิดจน
ตายของมนุษย์ภายในสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการพึ่งพาอาศัยความเช่ือความศรัทธาร่วมกันระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์และส่ิงต่าง ๆ๕ เป็นส่ือสัญลักษณ์ของผู้คนในแต่ละชุมชนท่ีแสดงถึงเช้ือชาติเผ่าพันธุ์ 
และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละแห่งนั้นด้วย ภายใต้สังคมท่ีมีวัฒนธรรมความเช่ือ
อันถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คน เช่น ความเช่ือเรื่อง ของนรก สวรรค์ การเกิดและชีวิตหลังความตาย 
ความเช่ือเหล่านี้แสดงถึงแนวคิดทางอภิปรัชญาในพุทธศาสนาแบบชาวบ้านอีกด้วย (Popular 
Buddhism) คือมีการผสมผสานความเช่ือแบบด้ังเดิมและคติทางศาสนาพราหมณ์มาใช้ ดังปรากฏใน
สถานท่ีต่างๆจากความสงสัย อยากท่ีจะเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในคติความเช่ือของฮินดู 
  ดังนั้น ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดสุนทรียศาสตร์ใน
ประติมากรรมในปราสาทนครวัด ซึ่งผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีอยากจะทราบว่า ประติมากรรมในปราสาทนคร
วัดนั้น จะได้มีคุณค่าของความงาม ของความดี และความจริงได้อย่างไร  
 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
๒. เพื่อศึกษาประติมากรรมในปราสาทนครวัด 
๓. วิเคราะห์แนวคิดสุนทรียศาสตร์ประติมากรรมในปราสาทนครวัด 

 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเป็นภาพถ่ายมาประกอบ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
             ๑. ศึกษาจากภาพถ่ายประติมากรรมในปราสาทนครวัดและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ 
ได้แก่ หนังสือ บทความ ข้อเขียนและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ 

                                                             

 ๕ นาวิน ปัญญาหาญ, “ สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผ้าทอเมืองน่าน ”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑: 
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            ๒. ศึกษาและค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ท้ัง
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

            ๓. วิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งลักษณะรูปแบบ
ผลงานประติมากรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปราสาทนครวัด 
            ๔. สรุปผลการวิจัยและนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
สุนทรียศาสตร์ประติมากรรมในปราสาทหิน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัยต่อไป 
๔. ผลการศึกษา  
  ๑. แนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ เป็นปรัชญาส่วนหนึ่งในปรัชญาสาขาคุณ
วิทยา (Axiology) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสวย ความงาม ความไพเราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
งามด้านศิลปะเพื่อหามาตรการสําหรับตัดสินความงาม ความงามเป็นความรู้สึกของจิตใจจะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาตินิสัยส่วนบุคคลและการฝึกอบรม ความงามเป็นคุณสมบัติในทางศีลธรรมพุทธิ
ปัญญาและรูปสมบัติ ซึ่งอาจโน้มน้าวใจเราให้เกิดความรู้สึก และความปลาบปล้ืมยินดีด้วยความ
สมบูรณ์ของรูป สี เสียง ถ้อยคํา และความคิด ความงามเป็นความกลมกลืนระหว่างเนื้อหากับรูปแบบ 
ความงามในแง่ของปรัชญาเป็นเรื่องราวของการพิจารณาถึงความเหมาะสมประโยชน์ มีคุณค่าต่อ
สังคม สุนทรียะ มีส่วนประกอบเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆ ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกลมกลืน  
สําหรับการตัดสินคุณค่าทางความงามนั้น ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์หรือเหตุผลท่ีเป็นรูปธรรมมาพิสูจน์ได้
อย่างคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ จึงทําให้เกิดทฤษฎีในการตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะหลายทฤษฎีซึ่ง
เกี่ยวข้องกับจิตของผู้รับรู้ วัตถุทางสุนทรียะและความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองส่ิงนี้ นักปรัชญาและนัก
สุนทรียศาสตร์ได้เสนอทรรศนะทางความงาม ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปถึงความมีอยู่ของความงามไว้
ด้วยกัน ๔ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory) ทฤษฎีปรนัยนิยม (Objective 
Theory) ทฤษฎีสัมพัทธนิยม (Relative Theory) และ ทฤษฎีอุบัติการณ์ใหม่ (Emergent Theory 
of Value) โดยมีแนวคิดท่ีต่างกัน  

 ๒.  ประติมากรรมในปราสาทนครวัด ประติมากรรมของปราสาทนครวัดได้สร้างในรัช
สมัยของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๕๐ – ๑๖๙๓) จุดประสงค์เพื่อสร้าง
อุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ และยังใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพ
ของพระองค์ ซึ่งประติมากรรมท่ีปรากฎในปราสาทนครวัดมี ๓ ลักษณะคือ ๑.ประติมากรรมลอยตัว 
๒.ประติมากรรมนูนสูง ๓.ประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมท่ีปรากฏมีท้ัง รูปเทพเจ้า รูปสัตว์ รูป
เทพทิดาตลอดท้ังรูปท่ีอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกษัตริย์ในสมัยต่าง ๆ ซึ่งประติมากรรม
ส่วนมากจะสะท้อนและมีแนวคิดมาจาก ความเช่ือ วิถีชีวิตของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งนับถือพระ
เจ้าเป็นหลัก 
 ๓.  วิเคราะห์แนวคิดสุนทรียศาสตร์ประติมากรรมในปราสาทนครวัด พิจารณาความมี
อยู่ของความงามแล้ว ความงามของประติมากรรมในปราสาทนครวัดมีลักษณะท่ีสอดคล้องและมี
ความสัมพันธ์กับความเช่ือศาสนา อาจกล่าวได้ว่า ความมีอยู่ของความงามของประติมากรรมใน
ปราสาทนครวัดก็คือความดี การท่ีจะตัดสินว่าความงามนั้นมีอยู่หรือไม่ต้องพิจารณาถึงคุณค่าแห่ง
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ความดีไปด้วย เพราะฉะนั้นความงามของประติมากรรมในปราสาทนครวัดจึงมีลักษณะท่ีไม่เหมือน
แนวคิดตะวันตก หากนําแนวคิดท้ัง ๓ ทฤษฎีดังกล่าวมาตัดสินอาจทําให้ไม่เข้าถึงความมีอยู่ของความ
งามได้  ความงามของประติมากรรมในปราสาทนครวัดนอกจากจะมีคุณค่าทางสุนทรียภาพแล้ว   แต่
ก็ยังมีประติมากรรมท่ีให้ความจริงทางอภิปรัชญา ความดีทางจริยศาสตร์อีกด้วย  จากท้ังหมดท่ีผู้วิจัย
ได้กล่าวมาทําให้เห็นคุณค่าและเห็นความสําคัญของความงามในประติมากรรมปราสาทนครวัดได้
อย่างแท้จริง 

 
๕. บทสรุป 
 ในประเด็นเรื่องความมีอยู่แห่งความงามลักษณะอภิปรัชญาของพราหมณ์-ฮินดูนั้น  
แตกต่างจากแนวคิดวัตถุนิยมแบบตะวันตกบางประเด็น พราหมณ์ฮินดูเช่ือในพระเจ้าเป็นความเช่ือ
ประเภทเทวนิยม ซึ่งเช่ือว่าส่ิงท่ีมีอยู่สูงสุดคือพระเจ้าได้แก่พระพรหมนั่นเอง การมีอยู่ของทุกส่ิงไม่ว่า
จะเป็นความงาม ความดี ความจริง ทุกส่ิงล้วนเป็นอํานาจหรือความประสงค์ของพระเจ้าท้ังส้ิน ฉะนั้น
การท่ีจะเข้าถึงหรือเข้าใจความมีอยู่ของความงามได้จะต้องเข้าใจและรู้ความประสงค์ของพระเจ้าด้วย
หากไม่เข้าถึงพระเจ้าหรือไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของพระองค์ก็จะทําให้เข้าใจความงามทางศิลปะของ
ปราสาทนครวัดได้ยาก สําหรับข้อโต้แย้ง ในประเด็นเรื่องความมีอยู่ของความงามในประติมากรรม
ปราสาทนครวัด  ทรรศนะตะวันตกก็มีแนวคิดท่ีไม่เหมือนกันกับความงามในประติมากรรมปราสาท
นครวัด  ประติมากรรมของปราสาทนครวัด มีลักษณะความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ความเช่ือความศรัทธา ความดีของบุคคลในสมัยนั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ความมีอยู่ของความงามแล้ว ความงามของประติมากรรมในปราสาทนครวัดมีลักษณะท่ีสอดคล้องและ
มีความสัมพันธ์กับความเช่ือศาสนา อาจกล่าวได้ว่า ความมีอยู่ของความงามของประติมากรรมใน
ปราสาทนครวัดก็คือความดี การท่ีจะตัดสินว่าความงามนั้นมีอยู่หรือไม่ต้องพิจารณาถึงคุณค่าแห่ง
ความดีไปด้วย เพราะฉะนั้นความงามของประติมากรรมในปราสาทนครวัดจึงมีลักษณะท่ีไม่เหมือน
แนวคิดตะวันตก  
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  (๑)  ควรมีการศึกษาประติมากรรมในปราสาทในประเทศต่างเพื่อให้เห็นความงามแบบ
หลากหลาย และเพื่อเข้าใจเจตนารมณ์จุดมุ่งหมายของความงามในสมัยนั้น ๆ 
  (๒)  ควรมีการศึกษาประติมากรรมในเชิงลึก โดยศึกษาประติมากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้เห็นและเข้าถึงคุณค่าของความงาม 
  (๓)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความงามของประติมากรรมตะวันตกและความงามของ
ประติมากรรมในทัศนะตะวันออกเพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกัน 
  (๔) ควรมีการนําหลักพุทธสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียศาสตร์ของแต่ละศาสนามาวิเคราะห์
เพื่อให้เข้าถึงความงามในมติศาสนา  
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