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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มีต่อผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม และเพื่อ
วิเคราะห์ประโยชน์ของผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมที่มีต่อผู้ชมและสังคม ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการให้ ชมภาพและพูด
เขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพจิตรกรรมที่ผ้ วู ิจัยวาดขึ้นมา จานวน 3 ภาพ จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่กาหนดไว้ เป็ นนักศึกษา นักวาดภาพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการด้ านนิเทศศาสตร์ ด้ านสื่อดิจิทลั รวมจานวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ที่ 1 ความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มีต่อผลงานศิลปะนามธรรม ในด้ านเคลื่อนไหว สนุกสนาน ร่าเริง สูงสุดคือ ร้ อยละ 83.3 เหมือน
สายตาจับจ้ องมองผู้คนตลอด สูงสุดคือ ร้ อยละ 66.7 คล้ ายคนกาลังยิ้มให้ เราเวลาชมภาพ สูงสุดคือ ร้ อยละ 80.0 ปัจจัยที่ 2 ประโยชน์ของ
ผลงานศิลปะนามธรรมที่มีต่อผู้ชมและสังคม ในด้ านความเพลิดเพลิน ดูแล้ วสบายใจ ไม่เครียด คิดฝันได้ กว้ างไกล ระดับมากที่สดุ คือ ร้ อยละ
66.7 (ค่าเฉลี่ย = 4.67) ด้ านการนาแนวคิดไอเดียไปใช้ ในการทางานอื่นๆ ระดับมาก คือ ร้ อยละ 66.7 (ค่ าเฉลี่ย = 3.93) โดยค้ นพบว่า
ประโยชน์ ข องผลงานจิ ต รกรรมแนวศิล ปะนามธรรมนั้ น คื อ สามารถสร้ า งสุน ทรี ย ภาพให้ กับ ผู้ช มได้ อ ย่ า งอิส ระตามจิ น ตนาการและ
ประสบการณ์ท่แี ต่ ละคนพบเจอมา ทาให้ เกิดความสุขในการชมภาพอย่างไร้ ข้อจากัด และสามารถนาแนวทางนี้ไปต่อยอดในการสร้ างสรรค์ส่งิ
อื่นๆ ได้ ด้วย
คาสาคัญ: สุนทรียะ จิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพสะท้อน ความรื่นรมย์ ยิ้มเข้ าไว้
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Abstract
This research aims to explore the feelings and fantasies of the audience on abstract art painting. This is to evaluate the
benefits of abstract art painting which is designed for viewers and society. The qualitative research methodology has been applied for
this research. By observing, expressing, and writing the reviews of the three paintings which are drawn by the researcher himself. The
opinions are selected from 30 of students, freelance writers, employees, government executives, and academics in the field of
communication. The research found that the first variable is the feeling and the imagination of the audience. The abstract art has been
shown in the funniest motivational movement at the 83.3 percent. This looks like the eyes stare at the people all the time at the
highest is 66.7 percent. And it looks like someone is smiling to the audience at 80.0 percent. The second variable is the benefits of
abstract art painting to the audience and society in term of the satisfaction, not feeling stress at 66.7 percent (Mean =4.67) which
were found in the highest level. In term of using the ideas from the painting which can be applied to other works at 66.7 percent
(Mean = 3.93) were found in the high level. The benefit of abstract art painting is to create aesthetics for the audience easily. This is
by the imagination and experience that each person encounters. It makes audience pleasure to see the images without restrictions, and
this can be used to shape the other creativities.
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บทนา
ผู้วิจัยต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม โดยนาแรงบันดาลใจมาคิดต่ อยอดถึง ความ
เป็ นไปได้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้ แก่ การพิจารณาถึงรูปแบบหรือลักษณะของตัวผลงาน เทคนิค
หรือวิธกี ารที่จะสร้ างผลงาน เนื้อหาของผลงานหรืออารมณ์ความรู้สกึ นึกคิ ดของตนเองออกมาให้ ผ้ ูชมได้ รับสุนทรียภาพ
หรือก่อเกิดแรงบันดาลใจ จนถึงสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ตามที่ต้ังเป้ าหมายไว้ ดังคากล่ าวของ ปิ กัสโซ (Pablo Ruiz
Picasso 1881-1973) ที่เคยแสดงความคิดเห็นไว้ เมื่อปี ค.ศ.1923 ว่า “จิตรกรเป็ นผู้สร้ าง” (Maker) เพราะปิ กัสโซถือ
ว่าเป็ นสิ่งที่มคี ุณค่ามาก (เสวก, 2561) โดยช่วงต้ นของการทางานศิลปะนั้น ปิ กัสโซได้ ทางานศิลปะแบบ Academic Art
ซึ่ง เป็ นวิธกี ารศึกษาศิลปะที่ทากันอยู่ในสถาบันที่มกี ารเรียนการสอนด้ านศิลปะในยุโรปสมัยก่อน โดยกาหนดให้ ศึกษาจาก
ธรรมชาติอย่างเคร่งครัดเป็ นแบบแผนเป็ นขั้นตอน (ชลูด, 2546) แต่ปิกัสโซไม่ต้องการดาเนินรอยตามการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะแบบนี้ ซึ่งผู้วิจัยก็มีแนวคิดเช่นนี้เหมือนกัน โดยสอดคล้ องกับแนวคิดของ สมาพร (2556) ที่ได้ นาเสนอ
สรุป ไว้ ว่า “การปฏิ บัติ การสร้า งสรรค์ศิล ปะถื อ ว่าเป็ นการวิจยั ในตัวเองอยู่แ ล้ว เพราะมี องค์ป ระกอบเช่ นเดี ยวกับ
กระบวนการวิจยั ทุกประการ คือ ประการแรก ตัง้ คาถามในสิ่งทีส่ นใจอยากหาคาตอบ ประการทีส่ อง กาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขต ประการทีส่ าม ทาการศึ กษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเนื้ อหาและรูปทรง เพื อ่ นามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิ ลปะ ประการทีส่ ี ่ ทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งมือการวิจยั ว่าสามารถสือ่ สารทางความงามและความหมายได้ตรงกับ
แนวคิ ดและวัตถุประสงค์ทีต่ ัง้ ไว้หรื อไม่ สุดท้ายประการที ห่ า้ นาแบบร่ างที เ่ ลื อกแล้วมาสร้างสรรค์เป็ นผลงานศิ ลปะ
จากนัน้ ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อค้นพบทัง้ ข้อเด่นและข้อด้อยของกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและตัวผลงาน
ศิลปะ เพือ่ นาไปพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ทีส่ ดุ ตามความคิดจินตนาการ”
ผู้วิจัยได้ สบื ค้ นรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนว
ศิลปะนามธรรมของตนเอง ได้ แก่ แนวคิดของ อิทธิพล (2550) ที่กล่ าวว่ า ศิลปะนามธรรมเป็ นศิลปะที่ให้ ความรู้สกึ
และแรงบันดาลใจ เป็ นการใช้ จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกและความไม่สมประกอบ ยากต่อการเข้ าใจและตีความได้
หลายแบบ ผู้ชมจึงต้ องมีพ้ ืนฐานในการทาความเข้ าใจ “ภาษาของรูปทรง” หรือ “ภาษาภาพ” ที่เป็ นรูปร่างหน้ าตาของ
ผลงานศิลปะ จึงจะสามารถเข้ าใจแก่นความหมายหรือคุณค่าความงามที่อยู่ภายในผลงานศิลปะนามธรรมได้ โดยมีการ
จัดหมวดหมู่ของการสร้ างสรรค์ศิลปะนามธรรมได้ ดงั นี้ (Wonderful, 2561) คือ 1) การสร้ างสรรค์ด้วยรูปทรงเรขาคณิต
ที่เน้ นการจัดองค์ประกอบศิลป์ และสัดส่วนให้ มีความสมมาตรหรือไม่ มีกต็ าม มีความเรียบง่ ายมองแล้ วเข้ าใจได้ ทันที
2) การสร้ างสรรค์ด้วยรูปทรงอิสระ ที่ไม่เน้ นองค์ประกอบ แต่จะใช้ รูปทรงหลากหลาย มีความซับซ้ อนของตัวรูปทรงให้
ความรู้สึกแปลกตา 3) การสร้ างสรรค์แบบ Minimalist คือ การใช้ สีท่สี ดในการสร้ างสรรค์ผลงาน เป็ นภาพขนาดใหญ่
มีลักษณะเหมือนภาพพื้นหลัง (Background) ดูเรียบง่าย แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่มคี วามชัดเจนและกล้ าที่จะใช้ สรี ะบาย
ลงไป 4) การสร้ างสรรค์แบบซับซ้ อน ไม่เป็ นระเบียบใช้ สหี ลากหลาย มุ่งเน้ นให้ อารมณ์ท่รี ุนแรง ใช้ การละเลงสี สาดสี
หยดสี เป็ นภาพที่ไม่ต้องสื่อความหมายใดๆ
รวมทั้งยังใช้ แนวคิดจากผลงานศิลปะ “แบบสาแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม” หรือ Abstract Expressionism
ที่พัฒนาขึ้นมาโดยจิตรกรชาวอเมริกนั เช่น แจ็กสัน พอลล็อค (Jackson Pollock) และ วิลเลียม เดอ คูนนิง (Willem de
Kooning) ในช่ วงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 (Eva Cockcroft, 1985) ลักษณะผลงานของกลุ่มนี้มักจะโดดเด่นด้ วย
ความฉับไวในการใช้ จังหวะของฝี แปรงและสีหรือการทาเครื่องหมาย เพื่อแสดงความรู้สึกที่ไม่ยึดติดกับความเป็ นจริง
เน้ นการสร้ างสรรค์ ผ ลงานแบบฉั บ พลั น และรุ น แรงตามสั ญ ชาตญาณของศิ ล ปิ นกลุ่ ม ส าแดงพลั ง ความรู้ สึ ก
(Expressionism) รวมถึงการใช้ จิตไร้ สานึกของศิลปิ นกลุ่มเหนือจริง (Surrealism) ที่แสดงออกแบบเด็ดเดี่ยวชัดเจนจาก
จิตวิญญาณที่มอี สิ ระ โดยศิลปะแนวนี้แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทแรก คือ Action Painting เป็ นชื่อที่บญ
ั ญัตโิ ดยนักประวัตศิ าสตร์ศิลปะชื่อดังอย่าง แฮโรลด์ โรเซนเบิร์ก
(Harold Rosenberg) ในปี ค.ศ. 1952 โดยมีวิธีการสร้ างผลงานจิตรกรรมที่ใช้ การเคลื่อนไหวของร่ างกายแทบทุกส่วน
ไม่ว่าจะเป็ น แขน ขา ไหล่ ฯลฯ สาแดงท่วงทีในการใช้ สสี ร้ างภาพให้ ปรากฏขึ้นมา ศิลปิ นที่มีช่ ือเสียงในแนวทางนี้ ได้ แก่
แจ็กสัน พอลล็อค (Jackson Pollock) ที่วาดภาพด้ วยการวางผืนผ้ าใบลงบนพื้นแล้ วเยื้องย่างร่างกายไปรอบๆ และตวัด
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สะบัด สาด เทสี จากกระป๋ องสีลงบนผืนผ้ าใบจนกลายเป็ นผลงานศิลปะ ด้ วยวิธีการเหล่ านี้ ศิลปิ นเชื่อว่าจะเป็ นวิธีการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ และแรงกระตุ้นภายในออกมาเป็ นผลงานอย่างตรงไปตรงมาที่สดุ

ภาพที่ 1 ผลงานศิลปะแนว Abstract expressionism ประเภทแรก คือ Action Painting Jackson Pollock (1952) ชื่อภาพ Yellow Islands
http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism

ประเภทที่สอง คือ Color Field painting ชื่อของกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาจากงานจิตรกรรมที่มลี ักษณะพื้นที่ของสีกว้ าง
ใหญ่แบนราบแผ่กระจายเป็ นคราบบนผืนผ้ าใบ สร้ างพื้นที่ต่อเนื่องกว้ างไกลจนดูคล้ ายกับท้ องทุ่งของสีตามชื่อของ
ประเภทผลงาน การทางานศิลปะลักษณะนี้เน้ นไปที่รปู ทรงและร่องรอยของสีสนั ศิลปิ นจะใช้ วิธกี ารเท ราดหรือหยอดสีลง
บนผืนผ้ าใบให้ ไหลจนเกิดเป็ นร่องรอยและรูปทรงมากกว่าจะใช้ พ่กู นั ในภาพวาด สีสนั เป็ นอิสระจากเนื้อหา เรื่องราวหรือ
วัตถุประสงค์ใดๆ หากแต่เป็ นสาระสาคัญ เป็ นความงามและความจริงแท้ ด้วยตัวของมันเอง ศิลปิ นที่โดดเด่นในแนวทางนี้
ได้ แก่ เฮเลน แฟรงเคนเธลเลอร์ (Helen Frankenthaler) เป็ นต้ น

ภาพที่ 2 ผลงานศิลปะแนว Abstract expressionism ประเภทที่สอง คือ Color Field painting Helen Frankenthaler (1994) ชื่อภาพ All
About Blue From https://www.tate.org.uk/art/artworks/frankenthaler-all-about-blue-p12091
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นอกจากนั้นยังมีงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่ผ้ ูวิจัยนามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนว
ศิลปะนามธรรมของตนเองด้ วย คือ ศิลปะแนว Non-objective Art หรือกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ไม่นาเสนอรูปทรงของคน
สัตว์ หรือวัตถุส่งิ ของในธรรมชาติหรือเรื่องราวที่ส่ อื ความหมายใดๆ ให้ รับรู้ (ภาณุ, 2561) หากนาเสนอแต่เพียงการ
ประกอบกันของสีสนั เส้ นสายและพื้นผิวของภาพเท่านั้น ศิลปิ นผู้บุกเบิกซึ่งเป็ นที่ร้ จู ักมากที่สดุ ในกลุ่มนี้คือ เวสสะลี แคน
ดินสกี (Wassily Kandinsky) จิตรกรชาวรัสเซีย ผลงานชื่อ "Composition VIII" (1923) เป็ นตัวอย่ างที่สมบูรณ์แบบ
สาหรับภาพวาดลักษณะงานศิลปะประเภทนี้ ผู้ชมผลงานจะสังเกตเห็นตาแหน่งที่ระมัดระวังของรูปทรงเรขาคณิตและเส้ น
แต่ละเส้ นที่ใช้ วาดลงไป แม้ ว่าชิ้นงานจะมีความเคลื่อนไหว แต่จะไม่พบความหมายหรือเรื่องที่ซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นเพียง
ความเรียบง่ายในมุมมองของศิลปิ น
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ภาพที่ 3 ผลงานศิลปะแนว Non-objective Art Wassily Kandinsky (1923) ชื่อภาพ Composition VIII
https://www.wassilykandinsky.net/work-50.php

จากข้ อมูลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นสาคัญที่เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดผลงานแนวศิลปะนามธรรมได้ ว่า
เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่ อให้ ผ้ ูส ร้ างได้ ทาตามความต้ องการของจิตใจและส่งเสริ มให้ ผ้ ูช มงานให้ ร้ ู จั ก คิด
(วิรัลพัชร, 2561) เพราะศิลปะ คือ สื่อภาษาชนิดหนึ่ง (Art is the language) เป็ นภาษาภาพซึ่งมีลักษณะการถ่ายทอดสิ่ง
ที่ต้องการให้ ผ้ ูอ่นื รับรู้ให้ ปรากฏในรูปแบบศิลปะ ผ่านทัศนธาตุต่างๆ เช่น อาจเป็ นลักษณะเส้ น รูปร่าง รูปทรง ทิศทาง
แสงเงา สี และอื่นๆ ทั้งในลักษณะที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม
ด้ านทฤษฎีท่ผี ้ ูวิจัยนามาใช้ เป็ นแนวคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมครั้งนี้ คือ ทฤษฎี
การแสดงออกทางศิ ล ปะ (The Expressive theory of art) ที่เ ห็น ว่ า ศิ ล ปะ คื อ การแสดงออก (Art as expressive)
แนวคิดของทฤษฎีน้ ีให้ อิสระต่ อผู้สร้ างงานมากที่สุด ศิลปิ นจะถ่ ายทอดออกมาโดยยึดถืออารมณ์และจินตนาการของ
ตนเองเป็ นหลัก สิ่งสาคัญคือ มุ่งเน้ นคุณค่าทางการแสดงออก (Expressive qualities) เพราะมองว่าศิลปะมิใช่เพียงเพื่อ
เสนอความงามในทางรูปทรงและสีสนั หรือเพียงแค่การเลียนแบบวัตถุและเรื่องราวในธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
แต่แท้ จริงแล้ ว ศิลปะต้ องการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในของมนุษย์ออกมาให้ ปรากฏ จุดแข็งของทฤษฎีการแสดงออก
ทางศิลปะ คือ ความมุ่งมั่นในการสื่อสารความรู้สกึ และอารมณ์ของศิลปิ นต่อคนอื่นๆ และเป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่ว่าศิลปะ
ที่ดี ข้ ึ นอยู่ กับ การสื่อ สารที่ป ระสบความส าเร็จ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ช มได้ รั บ ผลกระทบจากอารมณ์ ห รื อ ความรู้สึก เช่ น เดีย วกัน
(Stuckismwales, 2018) และทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ภาพ (Visual Perception Theory) ที่ มี แ นวคิ ด ว่ า การรั บ รู้ ภาพคื อ
ความสามารถในการมองเห็นจัดระเบียบและแปลความหมายของสภาพแวดล้ อม (DeLuca, 2018) สิ่งที่มนุษย์สามารถ
รับรู้ได้ ด้วยสายตาและสมองมีการตอบรับอยู่ 4 ปั จจัย คือ สี (Color) ความลึก (Depth) รูปแบบ (Form) และการ
เคลื่อนไหว (Movement) ผสมผสานด้ วยแนวคิดของทฤษฎีการรับสัมผัส (Sensual Theory) ที่ต้องคานึงถึงปัจจัยสาคัญ
ด้ านการสร้ างความเข้ าใจ (Understanding) และการแปลความหมาย (Interpretation) ต่อภาพที่ผ้ ูชมได้ พบเห็น เพราะ
มนุษย์สามารถเข้ าใจความหมายจากการรับรู้ภาพได้ ด้วยสิ่งที่กระทาหรือเคยมีประสบการณ์มาแล้ วในสิ่งนั้นๆ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผลงานของ อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ (2559) ซึ่งสร้ างผลงานที่มแี รงบันดาล
ใจมาจากธรรมชาติ เป็ นเรื่องราวการเคลื่อนไหวเลื่อนไหลของสายนา้ ที่เปรียบดั่งกระแสธารชีวิต ที่ต้องเผชิญจังหวะชีวิต
สุข-ทุกข์ หมุนเวียน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยงของชีวิตด้ วยสภาวะจิตที่เข้ าใจกฎธรรมชาติและการดาเนิน
ชีวิตที่สอดคล้ องตามธรรมชาติด้วยใจที่สมดุล จัดเป็ นผลงานนามธรรมที่นาแสดงความงามและความจริงจากความรู้สึก
ภายในแบบ “อัตวิสัย” โดยมีแนวคิดและความเชื่อทางศาสนาตามปรัชญาฝั่งตะวันออก ซึ่งอัจจิมาได้ ทาการปฏิบัติ
วิปัสสนาเพื่อให้ เกิดประสบการณ์ตรงจนเข้ าใจและตระหนักถึงหลักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามกฎธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
สอดคล้ องกับแนวคิดที่ ชาร์ลส์ เอส เพี ยรซ (Charles S.Pierce 1839-1914) วิลเลียม เจมส์ ชาวอเมริกัน (William
James 1842-1910) และ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey 1859-1952) ที่นาเสนอไว้ ว่าความจริงของการเรียนรู้ท่แี ท้ จริงนั้น
ต้ องเกิดจากประสบการณ์โดยตรงและสามารถนาไปใช้ งานได้ จริง จึงสามารถเรียกได้ ว่าเป็ น “หลักการ” โดยเรียกว่าเป็ น
“ปรัชญาปฏิบตั นิ ิยม” (Pragmatism) หรือ เรียกอีกอย่าหนึ่งว่า “ประสบการณ์นิยม” (Empiricism) หรือ อุปกรณ์นิยม
(Instrumentalism) และอีกหนึ่งผลงานศิลปะนามธรรมของอิทธิพล ตั้งโฉลก ที่ช่ ือ “พลบค่ า (Dusk)” ซึ่งภัณฑารักษ์
(Store keeper) ให้ คาอธิบายไว้ ว่า “การซา้ ของจุดและร่องรอยบนรูปร่างเรขาคณิตแสดงให้เห็นเจตนาของศิ ลปิ นทีก่ าลัง
เชือ่ มโยงการซา้ ของทัศนธาตุกบั ระบบต่างๆ เช่น จังหวะการเต้นของชีพจร ลมหายใจเข้าออกและความต่อเนือ่ งของเวลา
ทีไ่ ม่รูจ้ บ เป็ นต้น ผลงานสะท้อนให้เห็นเชาวน์ของศิ ลปิ นในการใช้ระบบเรขาคณิตทีเ่ รี ยบง่าย เพือ่ นาไปสู่การทาความ
เข้าใจในปรากฏการณ์อืน่ ทีอ่ ยู่รอบๆ ตัว ” โดย เจตนา (2559) ได้ นาเสนอไว้ ว่า ศิลปะนามธรรมมิใช่มุ่งสู่ความสมบูรณ์
ของรู ป แบบ แต่ ม นุ ษ ย์ จ ะสกัด เอาประสบการณ์ จ ากโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง ออกมาสร้ างขึ้ นเป็ นงานศิ ล ปะให้ ได้
มากกว่ า โดย อิทธิพล ตั้งโฉลก เคยให้ ข้อคิดสาหรับคนทางานศิลปะไว้ ว่า “คาถามง่ายๆ สามข้อ ทีน่ ักศึ กษา ศิ ลปิ น
คนทางานศิลปะต้องตอบให้ได้วา่ หนึง่ ทาอะไร สอง ทาทาไม สาม ทาอย่างไร จะมีอยู่สามข้อนี้ ทีม่ ีผลในการทางานศิลปะ
ทีม่ ีระบบ” (พรทิพย์, 2555)

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพที่ 6 ผลงานศิลปะแนวนามธรรมอิทธิพล ตั้งโฉลก ชื่อภาพ พลบคล่า (Dusk) สูจิบัตร: ITHIPOL THANGCHALOK,
ABSTRACT : The Truth of Art.

จากแนวคิดต่ างๆ และงานวิจัยด้ านศิลปะทั้งหมดที่กล่ าวมา ทาให้ เป็ นแนวทางที่ผ้ ูวิจัยนามาผสมผสานเพื่อ
สร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมขึ้นมา จานวนทั้งหมด 3 ชิ้น เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือสาหรับการค้ นหาข้ อมูล
ที่เป็ นองค์ความรู้ในช่วงเวลา ณ ขณะทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ แก่ 1. เพื่อสารวจความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มีต่อผลงานจิตรกรรมแนว
ศิลปะนามธรรม 2. เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมที่มตี ่อผู้ชมและสังคม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม
จานวน 3 ชิ้น ได้ แก่
1) ชีวิตไม่หยุดนิ่ง (Life does not stop)
2) เต้ นรากับฉัน (Dance with me)
3) ยิ้มเข้ าไว้ (Keep smiling)

1.ความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มีต่อ
ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม
2. ประโยชน์ของผลงานจิตรกรรมแนว
ศิลปะนามธรรมที่มีต่อผู้ชมและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้วิจัยได้ ดาเนินงานสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม โดยมีข้นั ตอนต่างๆ ดังนี้คอื
1. ค้ นคว้ าแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับเป้ าหมายความสนใจสร้ างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมของผู้วิจัย
2. ร่างภาพผลงานจิตรกรรมที่จะวาดและปรับเปลี่ยนแก้ ไขจนกระทั่งองค์ประกอบของภาพลงตัว
3. สร้ างผลงานจิตรกรรมจริงขึ้นมา ขนาดภาพ คือ 100 x 100 เซนติเมตร จานวน 2 ภาพ
และขนาด 200 x 130 เซนติเมตร จานวน 1 ภาพ โดยใช้ เทคนิคผสมบนแผ่นไม้
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ภาพที่ 7 ภาพร่าง (Sketch) ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 1 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561
ชื่อภาพ ชีวิตไม่หยุดนิ่ง (Life does not stop)
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ภาพที่ 8 ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 1 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561 ชื่อภาพ ชีวิตไม่หยุดนิ่ง (Life does not stop)
ขนาด 200 x 130 เซนติเมตร เซนติเมตร

ภาพที่ 9 ภาพร่าง (Sketch) ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 2 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561
ชื่อภาพ เต้ นรากับฉัน (Dance with me)

ภาพที่ 11 ภาพร่าง (Sketch) ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 3 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561
ชื่อภาพ ยิ้มเข้ าไว้ (Keep smiling)

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 10 ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 2
ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561 ชื่อภาพ เต้ นรากับฉัน (Dance with me) ขนาด 100 x100 เซนติเมตร
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ภาพที่ 12 ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม ภาพที่ 3 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2561 ชื่อภาพ ยิ้มเข้ าไว้
(Keep smiling) ขนาด 100x100 เซนติเมตร

การวิจัยครั้งนี้ใช้ วิธดี าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะวิธกี ารนี้ช่วยให้ ผ้ วู ิจัยเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของกลุ่มผู้ให้
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ งมากขึ้น โดยคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธีจ าเพาะเจาะจง ประกอบด้ ว ย 1) นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2) นักวาดภาพอิสระ 3) พนักงานบริษัทเอกชน 4) ผู้บริหาร
หน่ วยงานภาครัฐ 5) นักวิชาการด้ านสื่อสมัยใหม่ สื่อดิจิทัล รวมจานวน 30 คน เก็บข้ อมูลด้ วยการให้ ผ้ ูชมได้ ดูภาพ
ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมที่ผ้ ูวิจัยวาดขึ้นมา จานวน 3 ภาพ หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์พูดคุย รวมทั้งผู้ให้ ข้อมูล
เขียนแสดงความคิดเห็นที่มตี ่อภาพจิตรกรรมแต่ละรูปด้ วย
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ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลความคิดเห็นต่อผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ปานกลาง
มาก
ปั จจัย
สถานภาพ
จานวน
%
Mean (ร้อยละ) (ร้อยละ)
14
46.7
ชาย
16
53.3
หญิง
นักศึกษา
14
46.7
นักวาดอิสระ
8
26.7
พนักงานเอกชน
3
10.0
ผู้บริหารภาครัฐ
1
3.3
นักวิชาการ
4
13.3
ความคิดเห็น
ข้อค้นพบ
เห็นด้ วย
25
83.3
เคลือ่ นไหว
ไม่เห็นด้ วย
5
16.7
เห็นด้ วย
20
66.7
จับจ้อง
ไม่เห็นด้ วย
10
33.3
เห็นด้ วย
24
80.0
ยิ้ มให้
ไม่เห็นด้ วย
6
20.0
4.67
10 (33.3)
เพลิดเพลิน
3.93
6(20.0) 20 (66.7)
นาไปใช้งาน

มากที่สุด
(ร้อยละ)

แปลค่า

20 (66.7) มากที่สดุ
4 (13.3)
มาก

ผลการศึ ก ษา ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ 1 ความรู้สึก และจิ นตนาการของผู้ ชมที่มีต่ อ ผลงานศิลปะ
นามธรรม ในด้ านเคลื่อนไหว สนุกสนาน ร่าเริง สูงสุดคือ ร้ อยละ 83.3 เหมือนสายตาจับจ้ องมองผู้คนตลอด สูงสุดคือ
ร้ อยละ 66.7 คล้ ายคนกาลังยิ้มให้ เราเวลาชมภาพ สูงสุดคือ ร้ อยละ 80.0 2.ประโยชน์ของผลงานศิลปะนามธรรมที่มีต่อ
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1) ภาพชื่อ “ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง” หรือ Life does not stop ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสาคัญๆ ที่เป็ นไป
ในแนวทางเดียว คือ จะรู้สกึ ถึงการใช้ โทนสีฟ้ามาอันดับแรก โดยให้ ความเห็นว่าเป็ นเหมือนการแทนค่าสายนา้ และสายลม
ที่หมุนเวียนไปเหมือนชีวิตมนุษย์ท่ตี ราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ใช้ ชีวิตหมุนวนเวียนไปแบบต่อเนื่อง มีความสนุกสนานสดใส
ของสีและลายเส้ นในภาพ เทคนิคของภาพเห็นถึงการแตกลายของสีตามธรรมชาติในภาพ เหมือนการร่วงโรยของสังขาร
กายของมนุ ษ ย์ แต่ ยั ง คงความสวยงามแม้ เ วลาผ่ า นไป…..ดู แ ล้ ว รู้สึก เหมือ นไม่ ห ยุ ด นิ่ง ไม่ มีท่ีส้ ิน สุด เหมือ นอินฟิ นิต้ ี
(infinity)…..ในภาพดูมีความเป็ นอิสระกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ไม่มีเส้ นมาแบ่งมาตีกรอบ เปรียบเสมือนกับชีวิตคนที่
ไม่มกี ารหยุดนิ่ง …ภาพชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ใช้ เส้ นโค้ งที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว ทาให้ ภาพดูไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับภาพนั้นดูมี
ชีวิตขึ้นมาจริงๆ ที่กาลังเคลื่อนไหวไม่หยุดอยู่กบั ที่ เป็ นต้ น
2) ภาพชื่อ “เต้ นรากับฉัน” หรือ Dance with me ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสาคัญๆ ที่เป็ นไปใน
แนวทางเดียว คือ จะมองเห็นเป็ นภาพของผู้คนมากมายทั้งผู้หญิงผู้ชายกาลังเต้ นระบาอยู่รอบๆ ภาพ โดยนึกถึงงานเฉลิม
ฉลองต่างๆ ที่มีข้ นึ ทั่วโลก เห็นถึงความสนุกสนาน จากสีท่ใี ช้ ในภาพ อีกมุมมองหนึ่ง คือ ทาให้ เห็นถึงความสามัคคีและ
ความร่ วมมือร่ วมใจในการประกอบกิจการสิ่งใดที่อาจแทนค่ าด้ วยการเต้ นระบา รื่นเริง ว่ าทากิจกรรมใดต้ องมีความ
รื่นรมย์และร่ วมมือกันจึงสาเร็จได้ ภาพนี้จึงดูแล้ วสนุ กสนานไม่น่าเบื่อเพราะมีสีสัน รู้สึกอยากเต้ นขึ้นมาทันทีเหมือน
มีดนตรีในหัวใจ ….ดูแล้ วเหมือนเป็ นการเต้ นราของสีท่มี าเต้ นราด้ วยกัน…..ตอนแรกดูแล้ วรู้สกึ สับสนวุ่นวายแต่ดูนานๆ
ไปกลับรู้สกึ ว่าเป็ นระเบียบ เหมือนคนมีความคิดต่างกันแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ …..รู้สกึ เหมือนคนรักดนตรี คนที่มดี นตรี
ในดวงใจก็จะมีความสุข…..ดูแล้ วตื่นเต้ นสนุกสนานเหมือนอยู่ในงานเลี้ยงที่มีชีวิตชีวาดูแล้ วมีความสุข…..ภาพนี้ใช้ เส้ นโค้ ง
ที่ตัดกันไปมาแสดงให้ เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งทั้งหลาย สีท่แี ต่งแต้ มตัดกับเส้ นโค้ งเหมือนมีคนหลายๆ คน
กาลังเต้ นรากันอยู่ จึงทาให้ ดูแล้ วรู้สกึ นึกถึงความสดชื่นสนุกสนานกับเพื่อนๆ เป็ นต้ น
3) ภาพชื่อ “ยิ้มเข้ าไว้ ” หรือ Keep smiling ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสาคัญๆ ที่เป็ นไปในแนวทาง
เดียว คือ มองเห็นรอยยิ้มมากมายในภาพ ซึ่งดูแล้ วมีความเมตตาและมีความสุขุม เหมือนใช้ ชีวิตด้ วยรอยยิ้มและความมี
สติ มีความสงบนิ่ง โดยมีลาแสงที่เปรียบเสมือนออร่าออกมาจากภาพซึ่งเกิดจากรอยยิ้มเหมือนแสงสว่างและเป็ นกาลังใจ
ให้ ก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุข หรือเหมือนแสงสว่างของปั ญญาที่ใช้ แก้ ปัญหาต่างๆ ใช้ โทนสีสร้ างความสงบเยือกเย็น
สอดคล้ องกับรอยยิ้ม….มองเห็นการสื่อด้ วยแววตารอยยิ้มความสดใส แม้ บางดวงตาดูปนเศร้ า มองแรกๆ ไม่เข้ าใจ แต่พอ
มองนานๆ ไปกลับรู้สกึ สบายตารู้สกึ ดี….ดูแล้ วเหมือนมีคนยิ้มให้ เราตลอดเวลา…..ดูภาพนี้แล้ วมีความสุข…..เหมือนมีคน
จ้ องมองมาที่เราแล้ วยิ้มให้ จึงรู้สกึ ดี…..เวลาเจอเรื่องเครียดๆ มา พอมองภาพนี้ ก็จะรู้สกึ ดีข้ นึ มาว่า ยังมีคนยิ้มให้ เรา……
บางส่วนบอกว่าภาพอาจจะไม่ได้ ส่อื ถึงรอยยิ้มชัดเจน แต่หากลองมองดูดีๆ จะเห็นเป็ นลูกตาและรอยยิ้มอยู่ในภาพนั้น
เมื่อมองนานๆ ทาให้ ร้ สู กึ ถึงการที่มีคนยิ้มให้ เราทุกครั้งที่ได้ ดูภาพนี้ จึงรู้สกึ เหมือนมีคนคอยให้ กาลังใจ เป็ นมิตรกัน เป็ น
เพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกัน…บางคนแสดงความคิดเห็นไว้ ว่าอารมณ์แรกที่เห็นภาพนี้ รู้สกึ เหมือนคนเราได้ ถูกจับจ้ องเฝ้ ามอง
หลายแง่มุมทั้งแง่ดีและแง่ร้าย บ่งบอกให้ ระมัดระวังในการกระทา ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะไม่สามารถเล็ดลอดสายตาที่จ้อง
มองอยู่ได้ เป็ นต้ น
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ถงึ ความสอดคล้ องสัมพันธ์กนั กับแนวคิดของปิ กัสโซ (1923) ที่เคยกล่าวไว้
ว่ าจิตรกรเป็ นผู้สร้ างและเป็ นสิ่งที่มีคุณค่ามาก สอดคล้ องกับผลงานภาพจิตรกรรมของผู้วิจัยที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการ
ค้ นหาคาตอบครั้งนี้เพราะเป็ นผลงานศิลปะที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นมาเองใหม่ตามความรู้ ทักษะเทคนิคในการสร้ างผลงานและ
ประสบการณ์ต่างๆ กับมุมมองชีวิตที่ผ้ ูวิจัยนามาใช้ เป็ นแนวทางในการสะท้ อนคุณค่าของสาระเรื่องราวต่างๆ เป็ นผลงาน
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ผู้ชมและสังคม ในด้ านความเพลิดเพลิน ดูแล้ วสบายใจ ไม่เครียด คิดฝันได้ กว้ างไกล ระดับมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 66.7
(Mean =4.67) ด้ านการนาแนวคิดไอเดียไปใช้ ในการทางานอื่นๆ อยู่ในระดับมาก คือ ร้ อยละ 66.7 (Mean = 3.93)
โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มนักศึกษา นักวาดภาพอิสระ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการด้ านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทลั ที่ได้ แสดงความคิดเห็นต่อผลงานภาพจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมของผู้วิจัย
ไว้ โดยสรุปรวมข้ อมูลสาคัญด้ านความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มตี ่อทั้ง 3 ภาพ ได้ แก่
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ศิ ล ปะตามความพึ ง พอใจส่ ว นบุ ค คลที่ต้ั ง เป้ าไว้ ว่ า จะเป็ นตั ว ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดยคาดหวั ง ว่ า ผู้ ช ม
จะก่อให้ เกิดประโยชน์กับผู้ชม คือ สามารถกระตุ้นให้ เกิดแง่คิด เกิดปฏิกริ ิยาตอบสนองหรือเกิดสุนทรียะความรื่นรมย์
เพลิดเพลินใจจากผลงานจิตรกรรมชุดนี้ สอดคล้ องกับความคิดของ สมาพร (2556) ที่สรุปไว้ ว่าการสร้ างสรรค์ศิลปะ
ถือว่าเป็ นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ ว โดยผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดที่กล่าวว่า ศิลปะนามธรรม เป็ นศิลปะที่
ให้ ความรู้สกึ และแรงบันดาลใจ เป็ นการใช้ จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สกึ และตีความได้ หลายแบบ (อิทธิพล, 2550)
ทั้งนี้ยังคงมีข้อแตกต่างกันในส่วนรายละเอียดของผลการวิจัยครั้งนี้เพราะกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลบางคน ยังอาจไม่มี
พื้ นฐานทางการพิ จ ารณาวิ เ คราะห์ ผ ลงานจิ ต รกรรมแนวศิ ล ปะนามธรรมหรื อ ศิ ล ปะแนว Non-objective Art
(ภาณุ, 2561) ที่ไม่นาเสนอรูปทรงของคน สัตว์ หรือวัตถุส่งิ ของในธรรมชาติใดๆ ให้ รับรู้มากนัก จึงยังไม่สามารถตีความ
จากภาษาภาพเพื่อสร้ างความเข้ าใจหรือนาไปใช้ ประโยชน์ต่อยอดประยุกต์ใช้ ในงานอื่นๆ หรือการดาเนินชีวิตการทา
ภารกิจอื่นๆ ได้ อกี มากมาย
แต่กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ ยังคงสามารถตีความหมายจากภาพจิตรกรรมชุดนี้ได้ ตามแนวคิดของทฤษฎีการ
แสดงออกทางศิลปะ (วิรัลพัชร, 2561) เพราะผู้ชมได้ รับผลกระทบจากอารมณ์หรือความรู้สกึ ที่ผ้ วู ิจัยคาดหวังให้ เกิดขึ้น
รวมทั้งสอดคล้ องกับแนวคิดของทฤษฎีการรับรู้ภาพและทฤษฎีการรับสัมผัส ที่คาดเดาได้ ว่า มนุษย์มคี วามสามารถในการ
มองเห็นจัดระเบียบและแปลความหมายของสภาพแวดล้ อม (DeLuca, 2018; Stuckismwales, 2018) สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจและแปลความหมายของภาพจิตรกรรมที่ผ้ ูชมได้ พบเห็น เพราะอาจเคยมีประสบการณ์มาแล้ วในสิ่งที่ภาพ
จิตรกรรมนาเสนอในผลงาน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังสอดคล้ องกับงานของ อัจจิมา (2559) และเจตนา (2559)
ที่สรุปไว้ ว่า ผู้สร้ างสรรค์ศิลปะนามธรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ แสดงความงามและความจริงจากความรู้สึก
ภายในแบบ “อัตวิสยั ” โดยมิได้ ม่งุ สู่ความสมบูรณ์ของรูปแบบในตัวผลงาน แต่จะสกัดเอาประสบการณ์จากโลกแห่งความ
เป็ นจริงออกมาสร้ างขึ้นเป็ นผลงานศิลปะให้ ได้ ตามที่วางแผนไว้ ในความคิดของตน
ผู้วิจัยจึงสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญได้ ว่าผู้ชมผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมชุดนี้
ทั้งภาพชิ้นที่ 1, 2 และ3 จะเกิดการวิเคราะห์ตีความหมายของภาพแตกต่างกันไปในรายละเอียดตามประสบการณ์เดิม
หรือความพึงพอใจเฉพาะของตนเอง ด้ วยการพิจารณาภาพจากสีสนั เส้ นสายและรูปทรงต่างๆ ในแต่ละภาพว่าคล้ ายๆ
กับสิ่งใดที่ตนเองนึกภาพออก คือ ยังคงดูว่าภาพนั้นๆ เขียนถึงอะไรก่อน แล้ วจึงพิ จารณาต่ อไปว่ าภาพนั้นทาให้ เกิด
ความรู้สกึ ใดตามมา โดยผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงแปลความหมายของภาพทั้งหมดเป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจัยตั้งใจให้ ผ้ ชู มเกิดการรับรู้
ความหมายและเกิดความรู้สกึ นั้นๆ ขึ้น คือ เป็ นภาพชีวิตของมนุษย์ท่ไี ม่หยุดนิ่ง ชีวิตของคนยังคงต้ องมีความสนุกสนาน
ร่าเริงและยังคงมีรอยยิ้มได้ เสมอให้ กบั ทุกๆ เรื่องราวของชีวิต
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สรุปผลการศึกษา
จากการวิจัยเก็บข้ อมูลความรู้สกึ และจินตนาการของผู้ชมที่มตี ่อผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมนั้น สรุปได้
ว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ เมื่อชมภาพแล้ วจะเกิดอารมณ์ความรู้สกึ ที่ปลดปล่อย ไร้ ข้อจากัด รู้สกึ สบาย ไม่ต้องกังวลกับ
รูปทรงใดๆ ในภาพว่าจะเป็ นรูปร่างของสิ่งใด เป็ นอะไร แต่สามารถปล่อยใจคิดจินตนาการไปตามประสบการณ์ท่ตี นเอง
เคยพบเจอมา จึงรู้สกึ รื่นรมย์ ไม่มีความเคร่งเครียดใดๆ ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลประโยชน์ของผลงานจิตรกรรมแนว
ศิลปะนามธรรมที่มีต่อผู้ชมและสังคมนั้น ผู้วิจัยพบว่ า มีความเป็ นไปได้ ในระดับสูง เพราะกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็นที่สอดคล้ องกัน คือ เมื่อชมผลงานศิลปะแนวนามธรรมนั้นจะทาให้ จิตใจเป็ นอิสระ ได้ ใช้ จินตนาการของตนเอง
อย่างเต็มที่ และก่อให้ เกิดความรู้สกึ นึกคิดไปในเชิงสร้ างสรรค์ นึกถึงความสวยงาม ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการใช้
ชี วิ ต ลดความเครี ย ดจากปั ญ หาต่ า งๆ รอบตัว ไปได้ เพราะผลงานจิ ต รกรรมแนวศิล ปะนามธรรมนี้ จะมุ่ ง เน้ นการ
แสดงออกซึ่งความรู้สกึ และอารมณ์ของศิลปิ นเป็ นสาคัญ ผลงานที่ปรากฏออกมาจะมีลักษณะที่ไม่สามารถระบุได้ ว่าเหมือน
หรือเป็ นภาพอะไรเพราะเป็ นลักษณะนามธรรมที่ศิลปิ นตั้งใจสร้ างผลงานออกมาให้ ดูมีความรู้สึกต่างๆ จากทัศนธาตุ
ในภาพที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ูชมเกิดความรู้สกึ จินตนาการอย่างอิสระ อันเป็ นประโยชน์ส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการต่อยอดขยาย
ผลแห่ งการพัฒนาศิลปะทุกแขนงต่อไปด้ วยความคิดสร้ างสรรค์อสิ ระที่ไม่ติดอยู่ในกรอบขอบเขตเนื้อหาของผู้หนึ่งผู้ใด
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