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การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) 
 
ความหมายของการวาดเส้น  (Mean of Drawing) 
 การวาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีสื่อความหมายทางการเห็นขั้นพื้นฐาน การวาดเส้นเป็น การ
สร้างภาพด้วยวิธีวาด วิธีเขียนด้วยวัสดุเครื่องมือลงบนพ้ืนระนาบ มีเนื้อหาสาระทางการเห็นเป็น
ทัศนศิลป์รูปแบบหนึ่ง การวาดเส้นมีความสัมพันธ์กับจิตรกรรมอย่างมาก เพราะมีเทคนิคบางอย่าง ที่
เหมือนกัน เช่น การเขียน การปูาย การระบาย เป็นต้น การวาดเส้นเป็นการวาดรูปร่างลักษณะของ
ภาพด้วยเทคนิคการใช้เส้น (สุชาติ เถาทอง, 2536ก) บางครั้งงานวาดภาพระบายสีก็มีลักษณะ งาน
วาดเส้นผสมผสาน ยากท่ีจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานและการใช้วัสดุ 
โดยสีไม่ได้เป็นสิ่งครอบงาการวาดภาพ สีและการวาดเส้นเป็นสิ่งที่ผสมผสานกลมกลืนกันไป  
 การวาดเส้นหรือวาดเขียน หมายถึง การลากเส้นบนพ้ืนระนาบของรูปร่างหรือรูปทรง ต่าง 
ๆ ซึ่งอาจมีการระบายสีในขั้นต่อไป หรืออาจเป็นการแรเงาด้วยแสงและเงาด้วยวิธีแรเส้นเงา 
(Hatching) หรือด้วยการใช้สีหมึกระบาย การวาดเส้น เป็นกลวิธีพ้ืนฐาน และเป็นผลงานแบบวิจิตร
ศิลป์ และยังเป็นขั้นตอนแรกของการทางานประเภทจิตรกรรม กลวิธีในการวาดเส้นมีหลายวิธีมี
ลักษณะ ที่เกิดขึน้ตามวัตถุประสงค์ของศิลปิน ได้แก่ การวาดเส้นด้วยดินสอบนพื้นเรียบเนียนจะให้
เส้นที่เรียบต่อเนื่อง ชัดเจน ถ้าวาดเส้นบนพื้นผิวหยาบ ขรุขระ จะให้เส้นเว้า ๆ แหว่ง ๆ การใช้หมึก
หรือสีน้า ด้วยพู่กัน ความอ่อนแก่ของหมึกหรือสีน้าจะแสดงความตื้นลึก แทนการใช้เส้นแรเงา  
 การวาดเส้น เป็นวิธีการและกลวิธีขั้นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกสาขา เป็น
การเริ่มต้นของการถ่ายทอดความคิด การจินตนาการ การศึกษารายละเอียด และฝึกฝนทักษะ การ
วาดภาพ เพ่ือให้มีความแม่นยาชํานาญในการนาไปใช้สร้างงานอื่น ๆ การวาดเส้นจึงเป็นทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติทีส่ําคัญอย่างยิ่งในงานศิลปกรรม วิธีการวาดเส้นมีหลายแบบและหลายวิธี ส่วนมากวาด
เป็นลายเส้นบนพื้นที่เป็นแผ่น ได้แก่ แผ่นหนัง กระดาษ โลหะ หรือบนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ ภาชนะ
ต่าง ๆ ผลงานวาดเส้นจึงรวมถึงลายเส้นของงานประติมากรรมลายเส้นที่ปรากฏบนวัตถุสิ่งของ
เครือ่งใช้ ภาชนะ มีหลายลักษณะ หลายวิธีการ เช่น ลายสลกั ภาพสลักลายเส้นบนแผ่นหิน แผ่นโลหะ 
ภาพวาดเส้นระบายสีบนภาชนะกรีกและโรมัน เป็นต้น  
 ภาพพิมพ์ (Print) เป็นผลงานการถ่ายทอดด้วยการพิมพ์จากแม่พิมพ์ ซึ่งทาด้วยวัสดุต่าง ๆ 
เช่น แผ่นไม ้แผ่นโลหะ แท่นหิน ผลงานที่ได้จะกลับด้านซ้าย ขวากับแม่พิมพ์ มีแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
(Silk Screen) ที่ผลงานจะเหมือนกับแม่พิมพ์ไม่กลับด้านซ้าย ขวา งานภาพพิมพ์เกี่ยวข้องกับ การ
วาดเส้นมากกว่าสาขาอ่ืน ตั้งแต่การร่างภาพความคิด พัฒนาความคิด ด้วยการวาดเส้นสร้างสรรค์ การ
ทาแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้นลงบนแผ่นโลหะ แผ่นหิน หรือแผ่นไม้ แล้วดาเนินการตามกระบวนการ
ของการพิมพ์ ผลสําเร็จของงานภาพพิมพ์มีลักษณะแสดงคุณค่าความงามของเส้น ค่าน้าหนัก
เช่นเดียวกับงานวาดเส้น จึงจัดเป็นงานวาดเส้นสร้างสรรค์ด้วย    

การสร้างสรรค์ (Creation) 
 การสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมสําคัญของมนุษย์ในการต้องการสร้างสิ่งใหม่หรือปรับเปลี่ยน
สิ่งเดิมให้ดีขึ้น ส่วนประกอบที่สําคัญของการสร้างสรรค์มีดังนี้  
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 1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นส่วนประกอบแรกของมนุษย์ เราจะพบว่า ผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นสิ่งต่าง ๆ มามาก มีการรับรู้และพยายามสังเกต
สิ่งต่าง ๆ จากการรับรู้นั้น  
 2. จินตนาการ (Imagination) จินตนาการเป็นผลมาจากการสั่งสมการรับรู้ทั้งมวล ด้วย
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์ผสมผสานกับความคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยลักษณะที่
แตกต่างจากเดิม  
 3. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เป็นผลจากการรับรู้ในการเรียนรู้และ 
เก็บสั่งสมไว้ ประสบการณ์มีความสําคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ประสบการณ์จึงเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์  (Creativity Process) 
 การสร้างสรรค์ศิลปะรวมถึงการวาดเส้นสร้างสรรค์ มีกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏผลสําเร็จ ดังนี้  
 1. รูปความคิดหรือมโนคติ (Idea) เป็นสิ่งบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ การรับรู้ 
และปรัชญาชีวิตของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสังคม  
 2. ความคิดรวบยอดหรือแนวความคิด (Concept) เป็นการรวมตัวของมโนคติที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน เป็นแนวความคิดท่ีชัดเจน เป็นหลักสําคัญ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการ
สร้างสรรค์งาน  
 3. โครงสร้างของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิดและการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ด้วย
รูปแบบ วัสดุ กลวิธีที่เหมาะสม แสดงบุคลิกเฉพาะตัว 
 การควบคุมและการกําหนดเนื้อหาหรือแนวทางการสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดเป็นหลัก
สําคัญ ย่อมจะทาให้เห็นทิศทางได้ชัดเจน ความคิดใหม่และแนวความคิด เป็นแนวทางการวาดเส้น
สร้างสรรค ์นอกจากมุ่งเน้นเรื่องการแสดงออกทางความคิดแล้วอาจแสดงออกโดยสร้างค่าน้าหนัก 
พ้ืนผิว เพ่ือสร้างมิติ ความแตกต่าง ความกลมกลืน ของรูปและพ้ืน 

ความหมายของการวาดเส้นสร้างสรรค์ (Mean of Creative Drawing) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) หมายถึง การวาดภาพด้วยเส้นที่แสดงออก
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก การสื่อความหมายด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีต่าง ๆ เพ่ือ
ให้ผลที่เกิดขึ้นมี ความแปลกใหม่  
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) ประกอบด้วย คาว่า การวาดเส้นและ
สร้างสรรค์ ดังนั้นการวาดเส้นสร้างสรรค์ นอกจากต้องมีความรู้และมีทักษะด้านศิลปะแล้วยังต้องมี
ความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วย 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากการเห็นและ การรับรู้ 
กระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การรับรู้ จินตนาการและประสบการณ์ ภาพพิมพ์มี
ความสัมพันธ์งานวาดเส้นสร้างสรรค์ เพราะกลวิธีการทําแม่พิมพ์และผลสําเร็จของ งานภาพพิมพ์
แสดงคุณค่าความงามและสุนทรียะคล้ายงานวาดเส้นสร้างสรรค์ การวาดเส้นสร้างสรรค์  
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จุดมุ่งหมายของการวาดเส้นสร้างสรรค์ (Purpose of Creative Drawing) 
 แบ่งตามความมุ่งหมายได้ 2 ประการ คือ เพ่ือสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ และเพ่ือ 
สร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์  
 1) การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือคุณค่าความงามและ 
ความสุนทรียะ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ แบ่งตาม 
เนื้อหาที่ถ่ายทอด และแบ่งตามรูปแบบที่ถ่ายทอด  
 2) การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์ เป็น 
การประยุกต์ศิลปะเข้าไปในผลผลิตที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ภาพประกอบ ภาพโฆษณา การ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย และการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 การวาดเส้นเป็นความรู้ เป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานและเป็นงานขั้นเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่
กระบวนการสร้างงานศิลปะทั้งในงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การวาดเส้นนอกจากมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราว รูปร่าง รูปทรงของสิ่งที่มองเห็น รับรู้ ความคิดและ
จินตนาการแล้ว การวาดเส้นยังมีการสร้างสรรค์รูปแบบ กลวิธีและความคิดแปลกใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ประเภทของการวาดเส้นสร้างสรรค์ (Kind of Creative Drawing) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์มีลักษณะงานและมีการนําไปใช้อย่างหลากหลาย ทั้งเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกสุนทรียะ สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นความคิด ให้ความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสาร 
การวาดเส้นสร้างสรรค์แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างได้ 2 ประเภท คือ การวาดเส้นสร้างสรรค์
ด้านวิจิตรศิลป์ และการวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์  
 1. การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ (Creative Drawing for Fine Art) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์ เพ่ือความงาม 
ความรู้สึกสุนทรียะ ประเทืองปัญญาและอารมณ์แก่ผู้ดู แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
  1.1 แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ การวาดเส้นสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างงานศิลปะมี 3 ประเภท ดังนี้  
  1.1.1 งานวาดเส้นที่เป็นผลงานสําเร็จในตัวเอง ซึ่งจัดเป็นผลงานวิจิตรศิลป์  
  1.1.2 งานวาดเส้นที่ศิลปินทํา เพ่ือฝึกวาดหรือศึกษาแบบไมใช่ผลงานสําเร็จที่มุ่ง
สร้างแต่มีคุณค่าทางความงาม ได้แก่ การฝึกวาดท่าทาง (Contour Drawing) การฝึกวาดสิ่งมีชีวิต 
(Life Drawing) การฝึกวาดจากหุ่น (Drawing from Antique or from Cast) การร่างภาพ 
(Sketch) การวาดเพื่อศึกษาแบบ (Study) ภาพลายปรุ (Cartoon) เป็นต้น  
  1.1.3 งานวาดเส้นที่ใช้ในการเตรียมวางแผนการทางานศิลปะขั้นต้น ได้แก่ ภาพ
ร่างก่อนทางานจิตรกรรมฝาผนัง หรือภาพร่างทางานประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
  1.2 แบ่งตามเนื้อหาที่ถ่ายทอด เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ได้แก่ เนื้อหาส่วนบุคคล และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เป็นต้น  
 1.2.1 เนื้อหาส่วนบุคคล (Personal Functions) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว ความรัก ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความเชื่อ ความศรัทธา เพศ ที่สะท้อน
ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของบุคคลที่ศิลปินถ่ายทอด (ภาพที่ 11)  
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 1.2.2 เนื้อหาเก่ียวกับสังคม (Social Functions) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสังคม 
ทั้งคุณค่าทางสุนทรียภาพและคุณค่าการสื่อสารที่มีความสําคัญหรือผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนใน
สังคม ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเมือง ศาสนา ลัทธิ วัฒนธรรม ภาพสะท้อนชีวิต เหตุการณ์ในสังคม
ในลักษณะบอกเล่า บันทึก ถากถาง เสียดสี ล้อเลียน ชี้แนะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ การวาดเส้นสร้างสรรค์ยังแบ่งตามเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกเป็น ภาพคน (Figure) ภาพคน
เหมือน (Portrait) ภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) ภาพทิวทัศน์ (View) ภาพสัตว์ (Animals) ภาพจินตนาการ 
(Imaginative) และภาพอ่ืน ๆ (Other)  
  1.3 แบ่งตามรูปแบบที่ถ่ายทอด การวาดเส้นสร้างสรรค์ตามรูปแบบที่ถ่ายทอด
รูปแบบที่ใช้ในการนาเสนอเนื้อหา เรื่องราวในการวาดเส้นสร้างสรรค์มีลักษณะการถ่ายทอด 3 
รูปแบบ ดังนี้  
 1.3.1 รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) หรือแบบรูปลักษณ์ (Figurative) คือ การ
ถ่ายทอดรูปแบบตามความเป็นจริงที่มองเห็น แสดงรูปลักษณะของคน สัตว์ วัตถ ุสิ่งของ และสิ่งที่พบ
เห็นตามธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพหรือบิดเบือนไปจากความจริงที่ปรากฏ แต่
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ของผู้สร้างสรรค์ลงในผลงานด้วย รูปแบบนี้เป็นการนาเสนอ ความ
จริงและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 1.3.2 รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) หรือแบบกึ่งไร้รูปลักษณะ (Semi-
figurative) คือการถ่ายทอดแบบตัดทอนโดยแสดงรูปแบบคน วัตถ ุสิ่งของ ตามจริงเพียงบางส่วน 
หรือมีลักษณะของวัตถุจริง แต่ดัดแปลงลักษณะรูปแบบบ้าง แบ่งแยกรูปเป็นรูปทรงพ้ืนฐานบ้าง หรือ
ทาให้พร่ามัวบ้าง  
 1.3.3 รูปแบบนามธรรม (Abstract) หรือแบบไร้รูปลักษณ์ (Non-figurative) 
หรือแบบไร้วัตถุวิสัย (Non-objective) คือการถ่ายทอดการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตามความรู้สึกเป็น 
การละท้ิงรูปแบบจริงทั้งหมด ส่วนคุณค่าทางสุนทรียะอยู่ที่โครงสร้างของรูปร่าง เส้นและค่าน้าหนัก 
ความมุ่งหมายและองค์ประกอบในลักษณะนามธรรม มีมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ในงานศิลปะและงาน
ตกแต่ง แต่งานลักษณะนามธรรมที่สร้างโดยคํานึงถึงหลักการทางความงาม เริ่มมีข้ึนในคริสต์ศตวรรษ
ที ่20 จากการสร้างงานศิลปะบาศกนิยม (Cubism) โดย ปาโบล ปิกัสโซ (ค.ศ. 1881-1973) และ 
จอร์ช บราก (ค.ศ. 1882-1963) 
 2. การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ (Creative Drawing for Applied Art) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกจากความรู้สึกชื่นชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง เป็นการประยุกต์ศิลปะเข้าไป
ในผลผลิตที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยทาให้เกิดความงาม สร้างเสริมการรับรู้ การสื่อสารแก่ผู้บริโภค ได้แก่ 
ภาพสัญลักษณ์ ภาพที่ใช้ในงานตกแต่ง อาคาร สิ่งของ เครื่องใช้และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น บางครั้งจะ
พบว่ามีการนางานวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือใช้ตกแต่งในงานด้าน
ประยุกต์ศิลป์ ดังนั้นความแตกต่างอย่างแท้จริงของประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์จึงไม่สามารถแบ่งแยก
จากกันได้อย่างเด็ดขาด ผลงานประยุกต์ศิลป์บางชิ้นที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอย แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้รับการยกย่องชื่นชมด้านคุณค่าทางสุนทรียะเช่นเดียวกับงานวิจิตรศิลป์ งานวาดเส้น 
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วัสดุอุปกรณ์ (Material and Equipment) 
 วัสดุ อุปกรณ์ ในการวาดเส้นสร้างสรรค์มีทั้งวัสดุ อุปกรณ์สาหรับวาดเส้นโดยเฉพาะ และ
วัสดุ อุปกรณ์ท่ัวไปที่หาได้ง่าย สามารถนามาใช้วาดเส้นได้ ตลอดจนมีการนาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับงาน
วาดภาพระบายสีมาใช้ในงานวาดเส้นสร้างสรรค์อีกด้วย วัสดุ อุปกรณ์ มีทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียก 
ได้แก่ แท่งเงินปลายแหลม (Silver Point) ดินสอแกรไฟต์ แท่งถ่าน ดินสอสี กงเตเกรยอง สีชอล์ก สี
พาสเตล ปากกาจุ่มหมึก หมึกสีต่าง ๆ ปากกาลูกลื่น ปากกาเขียนแบบ ปากกาปลายสักหลาด ปากกา
ปลายไฟเบอร์ สีน้าและพู่กัน เป็นต้น ส่วนวัสดุรองรับการวาดเส้น ส่วนใหญ่วาดลงบนพ้ืนที่เป็นแผ่น 
ได้แก่ แผ่นหนัง แผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก หรือแผ่นวัสดุอื่น ๆ รวมถึงฝาผนัง 
และพ้ืนผิวภาชนะ สิ่งของต่าง ๆ  
 
กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์ (Technique of Creative Drawing) 
 เทคนิค (Technique) หรือกลวิธ ีหมายถึง กระบวนการทั้งหมดในการทางานสร้างสรรค์
และความชํานาญเชิงช่าง กลยุทธ์ของศิลปินในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการทางานศิลปะให้ได้ผลดี 
กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์นอกจากใช้วัสดุชนิดเดียว ยังมีการใช้วัสดุหลายชนิดร่วมกันอีกด้วย การ
วาดเส้นสร้างสรรค์มีวิธีการแสดงรูปและค่าน้าหนัก แสง เงา เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ต้องการหลายวิธ ี
ดังนี้  
 1. การแรเงาด้วยการเกลี่ย (Blending) หรือการแสดงแสง เงา (Painterly) เป็นงานที่
มิได้เน้นการแสดงออกในลายเส้น เพ่ือถ่ายทอดรูปร่างหรือรูปทรง แต่เป็นการถ่ายทอดแสง เงา และ
แสดงความงามด้วยวิธีการเกลี่ยให้กลมกลืน นุ่มนวล ซึ่งนาวิธีการวาดระบายสีทางจิตรกรรมมาใช้ การ
เกลี่ยสีประเภทพาสเทล หรือดินสอดา นิยมใช้แท่งกระดาษ (Stump) หรือใช้ปลายนิ้วมือไล้เกลี่ยสี
หรือลายเส้นดินสอให้ผสมผสานกัน เป็นการแรเงาด้วยวิธีการเกลี่ยสีที่อยู่ใกล้เคียงกัน อาจมีสีต่างกัน 
หรือระดับความแก่อ่อนต่างกันให้กลมกลืนเข้าหากันโดยไม่มีรอยต่อให้เห็นเด่นชัด 
 2. การแรเส้นเงา (Hatching) คือ การแรเงาด้วยเส้นที่ลากขนานกันถ่ี ๆ เพ่ือถ่ายทอด
รูปทรงในงานศิลปะประเภทสองมิติ ถ้าเขียนเส้นขนานกันถี่ ๆ แล้วเขียนเส้นเช่นเดิมตัดกัน เรียกว่า 
การแรเส้นเงาขวาง (Cross Hatching) ความถี่ห่างของเส้นและความหนักเบาของเส้นจะทาให้มีระดับ
ความเข้ม อ่อน มืด สว่าง และอารมณ์ ความรู้สึกของภาพที่แสดงออกต่างกัน การวาดเส้นด้วยวิธี แร
เส้นเงายังเป็นวิธีการที่ใช้ในงานภาพพิมพ์แกะลายเส้น (Engraving) ภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) 
ตลอดจนงานสีฝุุน และสีน้ามัน ซึ่งต้องการใช้เส้นแรเงา  
 3. การวาดเส้นแรแสง (Drawing to Emphasize the Light) เป็นการเน้นความสําคัญ
ของการมองและการรับรู้ที่แสงหรือความสว่างบนรูปทรง การวาดเส้นจะแรความสว่างด้วยดินสอหรือ
เกรยองสีขาวบนพื้นกระดาษสีดา และแรเงาสีดา ในน้าหนักความมืด เพ่ือสร้างปริมาตรของรูปทรง 
ระยะระหว่างรูปทรง และบรรยากาศของภาพ เป็นวิธีการสร้างสรรค์แบบกลับความรู้สึกจากดาเป็น
ขาว  
 4. การวาดเส้นแสดงทรง (Contour Drawing) เป็นการวาดที่ผู้วาดใช้ตามองที่เส้นขอบ
ของวัตถุหรือสิ่งที่จะวาดแล้วลากเส้นแสดงทรงตามท่ีรูปร่างที่มองเห็นอย่างช้า ๆ โดยไม่ยกปลาย
ดินสอจากกระดาษและไม่มองกระดาษท่ีกาลังวาดเลย ตาของผู้วาดจะเคลื่อนไปตามเส้นขอบรอบนอก 
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ของวัตถุอย่างช้า ๆ ขณะที่มือก็ลากเส้นไปตามท่ีตาเห็นอย่างช้าไปพร้อม ๆ กัน อาจละสายตามาดู
กระดาษขณะที่จะเริ่มวาดเส้นของส่วนที่อยู่ภายในและเมื่อวาดเส้นต่อผู้วาดจะไม่มองที่กระดาษ ที่วาด
อีก    
 5. การวาดเส้นท่าทาง (Gesture Drawing) หมายถึง การวาดเส้นท่าทาง การ
เคลื่อนไหว แสดงอารมณ์ แรงกระตุ้นภายใน ใช้เส้นรวดเร็วหวัด ๆ อย่างฉับพลัน (อารี สุทธิพันธุ์, 
2528) การวาดเส้นท่าทางมีหลายลักษณะ  
 6. การแสดงเส้น (Linear) มีลักษณะเน้นเส้นมากกว่าลักษณะเน้นเนื้อที่หรือมวล ซึ่งตรง
ข้ามกับลักษณะแสดงแสงเงา การวาดหรือระบายเชิงเส้น เน้นถ่ายทอดแบบด้วยเส้นแสดงทรง เป็น
เส้นขอบนอกท่ีคมชัด แสดงทรงของภาพ เพ่ือจากัดหรือกําหนดขอบเขตการรับรู้ของผู้ดูต่อภาพนั้น ๆ 
เป็นการนาสายตาอย่างเฉพาะเจาะจง และแสดงความงามของเส้น  
 7. การวาดเส้นขอบ (Outline Drawing) เป็นการถ่ายทอดรูปแบบของวัตถุ ด้วยการ
วาดเฉพาะเส้นขอบของวัตถุนั้น เส้นขอบของรูปที่วาดจะมีความหนาและน้าหนักที่สม่ําเสมอกันตลอด 
ทั้งภาพ ไม่มีการแรเงา แสดงเนื้อท่ีหรือมวลของวัตถุ มีลักษณะ 2 มิต ิไม่แสดงการทับซ้อนของเส้น ซ่ึง
ต่างจากการวาดแสดงรูปทรง  
 8. การวาดแบบจุด (Blot Drawing or dot Drawing) เป็นวิธีการสร้างค่าน้าหนักเงา 
ด้วยวิธีปูาย แต้ม แตะ เป็นจุด นิยมใช้หมึก ทาให้เกิดรอยด่าง หรือใช้วิธีวาดเป็นจุด สร้างค่าน้าหนัก
แสง เงา  
 9. การวาดด้วยพู่กัน หรือภาพวาดสีหมึก (Wash Drawing) เป็นการวาดเส้นด้วยพู่กัน
กับสีหมึกหรือสีน้าในลักษณะภาพเอกรงค์ (Monochrome) ระบายด้วยความเข้มและเจือจางหลาย
ระดับ อาจใช้ปากกากับหมึกแล้วระบายสีหมึกหรือสีน้า (Pen and Wash)  
 10. การวาดเส้นแบบคาลิกราฟิก (Calligraphic Line) เป็นเส้นแสดงจังหวะของความ
เคลื่อนไหว อารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้เขียนด้วยการขีด การตวัดของปากกา หรือพู่กัน เส้นในงาน
วาดเส้นและเส้นลายมือเขียนตัวอักษร มีลักษณะและอารมณ์เฉพาะตัว เปลี่ยนแปรไปได้หลายแบบ 
อาจให้ความรู้สึกหนักแน่น อ่อนหวาน เคลื่อนไหว นุ่มนวล 
 11. การวาดเส้นแสดงทรงแบบเส้นประสาน (Cross-contour Drawing) การวาดเส้น
แสดงทรง เน้น การแสดงเส้นขอบรอบรูปทรงอย่างประณีต สม่ําเสมอ แต่ศิลปินมีวิธีการที่แตกต่าง
หลากหลาย เช่น วาดเส้นแสดงทรงแบบเส้นประสาน ด้วยการเขียนเส้นประสานขอบรอบรูปทรง
โดยรอบ เป็นการเน้นเรื่องราวให้อยู่ภายในรูปทรง ซึ่งแสดงลักษณะ 3 มิติของรูปทรงได้เป็นอย่างดี  
 12. การวาดเส้นเคลื่อนไหว (Lyric Lines) การวาดเส้นเคลื่อนไหว ให้ความรู้สึกร่าเริง มี
ชีวิตชีวา เคลื่อนที่ โดยกลุ่มเส้นเคลื่อนไหวจะอยู่ใกล้กันกับพ้ืนที่เปิด (Open Space) หรือใช้เส้นโค้ง
อ่อนหวานและมีน้าหนักอ่อน แก่ ในตัวเส้น  
 13. การวาดเส้นเลื่อนไหล (Fluid Line) ดูมีเยร์ ซึ่งเป็นผู้นาการวาดภาพล้อเลียน เสียด
สี การเมือง รวมทั้งการวาดเส้นสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสภาพชีวิตและสังคมจากสิ่งที่พบเห็น ดูมีเยร์
พัฒนาการวาดเส้นเลื่อนไหลที่ทาให้เขาสามารถวาดภาพที่พบเห็นตามท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว เขา
วาดเส้นผสมผสานกับการระบายน้าหนักเข้มในบริเวณท่ีเป็นเงา โดยใช้เส้นสร้างน้าหนักเบาบาง  



เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ขั้นสงู         เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขนา 
 

 14. การวาดเส้นด้วยกลวิธีประสมประสานภาพปะติด (Collage) เป็นวิธีการสร้างภาพ 
โดยใช้เศษวัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก ่เศษกระดาษ เศษผ้า ปะติดลงบนพ้ืน
ผ้าใบหรือแผ่นกระดาน ผลงานจึงมีลักษณะสองมิติที่นูนต่ํามากจากความหนาของเศษวัสดุ 2540) การ
วาดเส้นสร้างสรรค์มีการนาวิธีการปะติดด้วยเศษวัสดุมาใช้ร่วมกับการวาดเส้น  
 15. การวาดเส้นด้วยกลวิธีภาพถู (Frottage) เป็นวิธีการพิมพ์ผิวของวัสดุ สิ่งของ ได้แก่ 
เปลือกไม้ ไม้ หิน สิ่งทอ แผ่นวัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น ด้วยการทาบกระดาษบนวัตถุท่ีต้องการลักษณะ
พ้ืนผิว แล้วใช้ดินสอหรือสีเทียน ถูกระดาษนั้น ศิลปินกลุ่มลัทธิเหนือจริง (Surrealism) นาวิธีการนี้มา
ใช้สร้างสรรค์ผลงานบ้าง ศิลปินที่นิยมใช้วิธีนี้ผสมผสานกับการระบายสีคือ มักซ์ แอ็ร์นส์ (Max Ernst) 
กลวิธีภาพถู เป็นกรรมวิธีที่มักซ์ แอ็ร์นส์ นามาใช้กับงานวาดเส้นที่เขาสร้างข้ึน แอ็ร์นส์ ใชว้ัสดุที่มี
พ้ืนผิวน่าสนใจ ได้แก่ ใบไม้ ผ้า และแผ่นไม้ เป็นต้น เอากระดาษวางทับลงไปใช้ดินสอ และแท่งถ่าน ถู
จนปรากฏร่องรอยพื้นผิวของวัสดุ 
 16. การวาดเส้นด้วยกลวิธีประสมประสานภาพถ่าย (Photomontage) เป็นการนารูป
ถ่ายมาใช้ปะติดเข้าด้วยกันร่วมกับการวาดเส้น เพ่ือสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่  
 ส่วนภาพพิมพ์มีกลวิธีการสร้างงานหลายวิธีและยังนิยมใช้กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์
หลายอย่างเข้าด้วยกัน งานภาพพิมพ์เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตั้งแต่การร่างภาพ ความคิด 
พัฒนาความคิดด้วยการวาดเส้นสร้างสรรค์ การทาแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้นลงบนแผ่นโลหะ แผ่นหิน 
แผ่นไม้ แผ่นยาง หรือแผ่นพลาสติก แล้วดาเนินการตามกระบวนการของการพิมพ์แต่ละกลวิธีจน
สําเร็จเป็นผลงานภาพพิมพ์ กลวิธีที่ใช้สร้างงานภาพพิมพ์มี 4 วิธ ีดังนี้  
 1. การพิมพ์ผิวนูน (Relief Printing) เป็นกระบวนการพิมพ์จากพ้ืนผิวส่วนที่อยู่สูงของ
แม่พิมพ์ ส่วนที่ถูกแกะเซาะหรือกัดกรดออกไปจะไม่ถูกพิมพ์ เมื่อพิมพ์แม่พิมพ์จะใช้ลูกกลิ้งหรือลูก
ประคบหนัง ทาหมึกลงบนส่วนนูนของแม่พิมพ์แล้วจึงนาไปพิมพ์ แม่พิมพ์โลหะจะให้รายละเอียด
ซับซ้อน ทาให้มีค่าน้าหนักอ่อนแก่ ได้มากกว่าไม้ การพิมพ์ผิวนูน ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสงเงา (Chiaroscuro Woodcut) ภาพพิมพ์ลายแกะไม้ (Wood Engraving) 
ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ (Mezzotint) ภาพพิมพ์ยางแกะ (Linocut or Linoleum Cut) ภาพพิมพ์ถู 
(Rubbing) และภาพพิมพ์จากฟิล์มถ่ายรูป (Photoengraving) เป็นต้น 
 2. การพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เป็นกระบวนการพิมพ์จากส่วนร่องของแม่พิมพ์ที่หมึก
พิมพ์ขังอยู่ ด้วยกลวิธ ีแกะลายเส้น กัดกรดและจารเข็ม โดยทาหมึกลงบนแม่พิมพ์ เช็ดผิวหน้าของ
แม่พิมพ์ให้สะอาดเหลือไว้แต่หมึกท่ีอยู่ในร่องเส้น ใช้กระดาษพิมพ์ชุบน้าหมาด ๆ พิมพ์ผ่านแท่นพิมพ์ 
การพิมพ์ร่องลึก ได้แก่ ภาพพิมพ์เซาะร่อง (Engraving) ภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) ภาพพิมพ์กัดกรด
แบบ พ้ืนนิ่ม (Soft-Ground Etching) ภาพพิมพ์จารเข็ม (Dry Point) ภาพพิมพ์อย่างสีน้า 
(Aquatint) และการพิมพ์กราวูร์แบบภาพถ่าย (Photogravure) เป็นต้น 
 3. การพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing) เป็นการพิมพ์จากพ้ืนแบนราบในด้าน
ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นกลวิธีการพิมพ์หิน (Lithography) ส่วนที่ถูกพิมพ์และส่วนที่ไม่ติดหมึกพิมพ์ อยู่
บนระนาบแม่พิมพ์ โดยใช้หลกัการที่ว่า น้ามนัย่อมร่วมตัวกันและไม่รวมตัวกับน้า โดยใชด้ินสอไขวาด
ลงบนพ้ืนแม่พิมพ์หินปูน แล้วลูบด้วยน้าก่อนกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ด้วยลูกกลิ้ง หมึกพิมพ์จะจับ
ติดแต่เส้นที่วาดด้วยดินสอไขเท่านั้น  
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 4. การพิมพ์ฉลุ (Stencil) เป็นการพิมพ์จากแม่พิมพ์ที่ฉลุ เป็นภาพที่ต้องการ ซ่ึงมีวิธีการ
ง่าย ๆ จนถึงซับซ้อน การพิมพ์ตะแกรงไหมในศิลปะภาพพิมพ์ใช้อุปกรณ์ไม้ปาดสี รีดเนื้อสีผ่าน
ตะแกรงเนื้อละเอียด สีที่ใช้เป็นเนื้อสีไม่ใช่หมึกพิมพ์ และใช้กระดาษใยผ้าคุณภาพดี การพิมพ์ฉลุ 
ได้แก่ การฉลุกระดาษเป็นแม่พิมพ์ การพิมพ์ตะแกรงไหม (Serigraphy) เป็นต้น 
นอกจากกลวิธีที่กล่าวมาแล้วยังมีการนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการ
สร้างสรรค์งานวาดเส้นและภาพพิมพ์ รวมถึงวิธีการนาเสนอผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ ในลักษณะ
ศิลปะการจัดแสดง (Performance Art) และศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ได้แก่ แสดงการ
วาดเส้นบนผนังกระจกอาคารสานักงาน การนาเสนอด้วยแสง เงา ตกทอดของวัตถุเกี่ยวกับเส้นและ
เงาที่ทึบของวัตถุ การจัดวางชุดภาพวาดเส้นขนาดจิ๋วจานวนมาก เป็นต้น  
 

วาดเส้นร่วมสมัย (Contemporary Drawing) 
 
ความหมายของวาดเส้นร่วมสมัย (Mean of Contemporary Drawing) 

วาดเส้นร่วมสมัย ตามความหมายของ “วาดเส้น”ที่ยอมรับกันทั่วไปนั้นเป็นความหมายเชิง
วิธีการ แต“่วาดเส้น” เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เก่ียวพันกับอย่างลึกซึ้งกับ จินตนาการ ความคิด
ของผู้สร้าง  ศิลปิน ขณะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องขอบเขตนิยามจะเป็นไปเช่นไร ดังนั้น วิธี
คิดท่ีมีต่อนิยามไม่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัย  “วาดเส้น” หมายถึง ผลงานวาดเส้นที่
มีความสมบูรณ์ในตัวเอง จบบริบูรณ์มีฐานะเป็นผลงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่ง โดยที่ผลงานนั้นจะใช้
กระบวนการ กลวิธี อุปกรณ์ใดก็ได้ในการสร้างให้เกิดร่องรอย หรือลาย บนพื้นผิวแบบใดก็ได้ทั้ง 2 มิต ิ
3 มิติ ท้ายที่สุด ผลงานที่ปรากฏต้องมีผลทางการเห็น (Visual Effect) ที่แก่นแท้ของภาพเป็นงานวาด
เส้น คือ มีเส้นเป็นแก่นอันดับหนึ่งของภาพ และหรือมีน้าหนักเป็นแก่นอันดับสอง และผลงานนั้นต้อง
ปรากฏในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ร่วมสมัยกันกับผู้ศึกษา  
 
ความเป็นมาของการวาดเส้นร่วมสมัย (Background of Contemporary Drawing) 
 ผลงานวาดเส้นชิ้นแรกบนผนังถ้าที่เก่าแก่อย่าง ลาครัวซ์ (Lascaux) ในประเทศฝรั่งเศสหรือ
แม้แต่สัญลักษณ์เส้นที่ปรากฏในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อักษรภาพเฮียโรกลิฟิคของอิยิปต์ หรือ 
อักษรภาพของจีน ฯลฯ ล้วนเป็นมรดกแห่งการสร้างสรรค์ที่ยืนยันว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่มิใช่เพียงเพ่ือการ
ดารงชีพ สืบเผ่าพันธุ์ แต่มนุษย์มีศักยภาพแห่งการคิด จินตนาการและการสร้างสรรค์ “วาดเส้น” จึง
เป็นเครื่องมือหรือวิธีการแรกที่มนุษย์ใช้ในการจาลองโลกของการเห็น ถ่ายทอดโลกในความคิดและ
จินตนาการมาเป็นรูปธรรม 
 วาดเส้นในความหมายที่เก่าแก่ท่ีสุดก็คือ การสื่อสาร งานวาดเส้นนับเป็นปฐมบทของภาษา
หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์ ต่อมา เมื่อมนุษยชาติพัฒนา ก่อเกิดอารยธรรม เริ่มมีงานวาดเส้นเพ่ือ
จุดมุ่งหมายทางการสร้างสรรค์ศิลปะ ความหมายของวาดเส้นเริ่มแตกแขนงออกไป ทั้งเพ่ือบันทึก
ข้อเท็จจริง ศึกษารายละเอียดส่วนต่างๆ ก่อนลงมือสร้างสรรค์ เพ่ือศึกษาธรรมชาติ เช่น ผลงานวาด
เส้นร่างกายมนุษย์ในสมุดภาพร่าง (Sketchbooks) ของ ลีโอนาโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) 
ศิลปินอิตาลีในยุคเรเนสซองส์ ซึ่งต่อมากลายเป็นตารากายวิภาคเล่มแรก  
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 วาดเส้นยังเป็นวิธีเบื้องต้นของการทางานทัศนศิลป์สาขาอ่ืนๆ เช่น สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรมฯลฯ ศิลปินใช้วาดเส้นเพ่ือพัฒนาความคิด โดยการสร้างภาพร่าง (Preliminary 
Sketches) หาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ก่อนลงมือทางานจริง ขณะที่การสร้างสรรค์
จิตรกรรมบางเทคนิค การวาดเส้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น การทาภาพผนังปูนเปียก (Fresco) 
จะขาดขั้นตอนการร่างเส้นลายปรุ (Cartoon) เสียไม่ได้ ไมเคิล แองเจลโล (Michelangelo) ศิลปิน
ระดับโลกท่ีเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนภาพบนผนังปูนเปียกจัดเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีทักษะการวาดเส้นที่
เยี่ยมยอด  
 การวาดเส้น หมายถึง การวาดภาพที่มี “ เส้น” เป็นแก่นแท้ของภาพ ด้วยวิธีการใช้
ดินสอ ปากกา เครยอง ชาร์โคล สีเทียน สีชอล์ก (ก่อนหน้านั้นใช้ปากกาขนนก จุ่มหมึก ปากกาไม้ไผ่ 
พู่กัน หรือ ชอลก์) เครื่องมือทั้งหมดมีลักษณะเป็นแท่งจึงต้องเริ่มต้นด้วยการวาด การลาก การขีด การ
เขียนเป็นเส้น และผลงานวาดเส้นส่วนมากหรือแทบทั้งหมดสร้างสรรค์บนกระดาษ จนกระท่ังถึงปลาย
ศตวรรษท่ี 20 ความหมายของวาดเส้นแบบที่เข้าใจกันทั่วนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในนิยามที่เคยกล่าวไว้  
ศตวรรษท่ี 20 จุดเปลี่ยน: “วาดเส้น” ความหมายใหม่หรือทักษะที่ไม่จาเป็น  
เช่นเดียวกับศิลปะอ่ืนๆ เมื่อเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ในศตวรรษท่ี 20 ศิลปินหลายคน
เริ่มตระหนักชัดว่า งานวาดเส้นมีภาษาและสุนทรียศาสตร์เฉพาะตัว ปลายทศวรรษ 60 กลุ่มศิลปิน
อเมริกันเริ่มบุกเบิกการวาดเส้นให้เป็นผลงานสร้างสรรค์อิสระสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น เราส์เซนเบิร์ก 
(Rauschenberg, Robert) กับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค Transfer drawing ซึ่งไม่ได้เป็น
เพียงนวัตกรรมทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นความเคลื่อนไหวสําคัญที่ทาให้ศิลปินหลุดพ้นจากความจาเจ
ของแนวคิด abstract Expressionism แล้วเขายังขอผลงานวาดเส้นของศิลปินรุ่นพ่ี วิลเลียม เดอ คูน
นิ่ง (Willem de Kooning) นามาลบออก จนเหลือเพียงร่องรอยของยางลบและภาพเลือนรางเป็น
การทดลองสร้างผลงานวาดเส้นในอีกรูปแบบหนึ่ง  
 ทศวรรษต่อมา (1970-1980) ยังมีการขยายบทบาทของงานวาดเส้นด้วยสื่ออ่ืนๆ เช่น 
การวาดภาพด้วยแสงของปิคัสโซ่ (Picasso,Pablo) การวาดภาพบนผนังของเลวิตต์ (Lewitt,Sol ) จน
ปัจจุบันมีการใช้สื่อที่หลากหลายแทนดินสอและกระดาษในการวาดเส้นร่วมสมัย อาทิ การวาดด้วยรถ
ไถบนพ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ การวาดด้วยควันจากเครื่องบินบนท้องฟูา หรือแม้แต่การเดินของ
ศิลปิน ริชาร์ด ลอง (Richard Long) กับผลงาน Walking the Line in Peru เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอันท่วมท้นนี้ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ มากมาย รวมถึง
ลัทธิศิลปะหลายประเภท ศิลปินสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการวาดเส้นเช่น เอ็กซ์เพรสชั่นนิสซึม 
แอบแสตร็ค (Expressionism Abstract) และนับตั้งแต่ปิคัสโซ่ริเริ่มวิธีการปะติด (Collage) ทักษะ
การวาดเส้นดูเหมือนยิ่งลดความสาคัญ หรือถูกตั้งคาถามถึงความจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศิลปิน 
มาร์แซล ดูชอมป์ ( Marcell Duchamp) ตั้งคาถามใหญ่ที่กลายเป็นหมุดหมายสําคัญพลิกโฉมวงการ
ศิลปะ เขาเริ่มใช้วัตถุสําเร็จรูป (Readymade) ในการสร้างสรรค์ผลงาน นั่นหมายถึงว่า ศิลปินไม่ต้อง
ใช้ทักษะฝีมือ รวมถึงอาจไม่ต้องลงมือทําเองด้วยซ้ํา 
 การวาดเส้นซึ่งเคยเป็นคุณสมบัติสําคัญและเป็นทักษะพื้นฐานของศิลปินเริ่มสั่นคลอน 
แต่ก็ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งเม่ือเกิดแนวทางศิลปะกลุ่มโฟโต้ เรียลลิสซึ่ม (Photo realism) และ ป็อบ 
อาร์ต (Pop art) การวาดเส้นก็กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง และเม่ือมีการปฏิวัติเทคโนโลยี สื่อใหม่
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เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วิดีโอ เริ่มเกิดคา
ถามใหญ่ว่า การวาดเส้นจะยังคงมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และคา
ถามยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ยุคดิจิตอลและการสื่อสารไร้พรมแดน ยิ่งเปิดกว้างให้ศิลปิน
สร้างสรรค์งานด้วยสื่อเทคนิควิธีการมากกว่าเดิมทั้งคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเรียกรวมว่า 
ดิจิตอล อาร์ต (Digital Art) การสร้างสรรค์งานด้วยการวาดเส้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นสิ่งที่ต้อง
ติดตามกันต่อไป  
  “วาดเส้น” ในยุคของศิลปะสมัยใหม่ เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน การนิยามตามความ
วัตถุประสงค์ถูกยกระดับขึ้นมา วาดเส้น หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์หรือจบบริบูรณ์ในตัว
เช่นเดียวกับงานจิตรกรรม  

 “วาดเส้นร่วมสมัย” ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ไม่จากัด  
 เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คาถามเรื่องวาดเส้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ในแวดวงวิชาการของ
ศิลปกรรมฝั่งตะวันตก กระแสเริ่มก่อหวอดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เมื่อจอห์น เอลเดอร์ฟิลด์ (John 
Elderfield) หัวหน้าภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Chief curator of MoMA ) เขียน
หนังสือเรื่อง Modern Drawing เขามีความเห็นว่า การวาดเส้นโดยทั่วไปไม่ได้รับการพินิจพิเคราะห์
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างจริงจังตามท่ีควรได้รับ บางครั้งมักเห็นว่าเป็นเพียงแค่งานปลีกย่อยและ
ถูกพิจารณาเฉพาะเรื่องประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น บางครั้งก็มองว่าเป็นเพียงงานฝีมือและพิจารณากัน
เพียงในแง่คุณสมบัติทางเทคนิค การศึกษาทั้งสองประการนี้ก่อให้เกิดรายงาน หนังสือ และเอกสารที่มี
คุณค่ามาก แต่ก็แค่บันทึกเรื่องการวาดเส้น ไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรนอกจากการพูดถึงระเบียบ
แบบแผนของการวาดเส้น โดยเฉพาะการวาดเส้นสมัยใหม่นั้นมีการพูดถึงน้อยมากจนดูล้าหลัง  
ต้นศตวรรษที่ 21 นี้กระแสความสนใจงานวาดเส้นที่เริ่มฟ้ืนขึ้น เริ่มมีการศึกษางานวาดเส้นร่วมสมัยใน
ตะวันตกอย่างจริงจังในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีหนังสือสําคัญ ที่พูดถึงงานวาดเส้นร่วมสมัย
หลายเล่ม ทีส่ําคัญเป็นที่กล่าวถึงมาก มีอยู่ 3 เล่ม คือ ปี 2002 เมื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ The 
Museum of Modern Art (MoMA) จัดนิทรรศการใหญ่ขึ้นในหัวข้อ Drawing Now: Eight 
Proposition เพ่ือเผยแพร่งานสร้างสรรค์บนกระดาษท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของศิลปินจากทวีป
เอเชีย ยุโรป และอเมริกาจานวน 26 คน มากกว่า 200 ชิ้น  
ในงานนี้ ภัณฑารักษ์รับเชิญ ลอร่า ฮอพท์แมน (Laura Hoptman) ได้เรียบเรียงหนังสือขึ้นด้วยในชื่อ
เดียวกับนิทรรศการ เนื้อหาของหนังสือเป็นการสํารวจ รวบรวมผลงานวาดเส้นร่วมสมัยช่วง 1976 – 
1992 ของนิวยอร์ก ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มใหม่ๆ ทีส่ําคัญมาก ฮอพท์แมนวิเคราะห์ไว้ว่า ขณะที่วาด
เส้นกาลังพัฒนาไปสู่สถานะใหม่ สิ่งที่เด่นชัด 2 ประการ คือ เส้นที่มีอัตลักษณ์ของศิลปิน (Line 
Autonomy) และการคุมแนวคิดได้ได้อยู่มือหรือนาเสนอความคิดได้คมชัด (Conceptual Control) 
ทาให้งานวาดเส้นเป็นสื่อที่ถ่ายทอดได้อย่างอิสระมากข้ึน แต่ขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปผสมผสานกับงาน
ศิลปะแนวอ่ืนๆ อย่างแยกไม่ออก จนทุกวันนี้ไม่อาจบอกเส้นแบ่งระหว่างวาดเส้น จิตรกรรม และภาพ
พิมพ์ วาดเส้นกลายเป็นภาษาใหม่ของทัศนศิลป์ที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
(รอยต่อระหว่างปลายศตวรรษท่ี 20 – ต้นศตวรรษที่ 21 –ผู้เขียน) เพราะพัฒนาการทางเทคโนโลยี
ช่วยให้การร่วมมือกับสื่อต่างๆ ง่ายและมากข้ึนอีก 2 เล่ม เป็นผลงานตีพิมพ์โดย Phaidon Press สา
นักพิมพ์หนังสือศิลปะยักษ์ใหญ่ คือ Vitamin D: New Perspectives in Drawing ในปี 2005 นา
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งานวาดเส้นร่วมสมัยกว่า 500 ภาพของศิลปินนานาชาติระดับโลกและศิลปินรุ่นใหม่รวม 109 คน ซ่ึง
ได้รับการคัดเลือกจากนักวิจารณ์และภัณฑารักษ์ท่ัวโลกมาอภิปราย และ The Drawing Book: a 
survey of drawing: the primary means of expression by Tania Kovats ใน ปี 2007 ซึ่งทา
ให้เห็นภาพผลงานวาดเส้นร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง  
 เอ็มมา เด็กซเตอร์ (Emma Dextor) ภัณฑารักษ์อาวุโสของ Tate Modern ลอนดอน 
ซึ่งได้รับเชิญจากสานักพิมพ์ให้เขียนบทความชื่อ “To Draw is to be Human” เกริ่นนาในหนังสือ 
Vitamin D เธอสรุปสั้นๆ ถึงขอบเขตงานวาดเส้นร่วมสมัยว่ามีความเป็นไปได้มากมายไม่มีขีดจากัด มี
ทั้งท่ียังคงอยู่ในองค์ประกอบพ้ืนฐานของเส้นและขยายกว้างไปถึงงานประเภทแนวความคิด 
(concept) งานอินสตอลเลชั่น (Installation) และจากงานที่เคยอยู่ในระนาบเพียง 2 มิติ ก็กลายเป็น
งาน 3 มิติ จากที่เคยเป็นเพียงขาว –ดา อาจกลายเป็นสีทั้งหมดก็ได้  
 หนังสือทั้งสามเล่มทาให้เราเห็นบทบาทใหม่ๆ ของงานวาดเส้น ที่ขยายขอบเขตไปจาก
ในอดีต เช่น การเข้าไปอยู่ร่วมในสื่อใหม่เช่น ภาพยนตร์ วีดิโอ การใช้กลไกจักรกลหรืออิเล็คทรอนิคส์
เป็นตัวสร้างสรรค์งาน เส้นแบ่งที่แทบจะกลืนหากันระหว่างงานวาดเส้นกับงานจิตรกรรม หรืองานวาด
เส้นที่กลายเป็นงานส่วนหนึ่งของงาน Installation  
 ถัดมา ปี 2008 มีบทความสําคัญตีพิมพ์ในนิตยสาร The Studio International ฉบับ
ประจาเดือนเมษายน บทความชื่อ “Contemporary Drawing : Recent Studies เขียนโดย ดร.จา
เน็ต แม็คเคนซี ( Dr. Janet McKenzie) บรรณาธิการนิตยสาร เธอได้ให้ภาพรวมกระแสความสนใจ
งานวาดเส้นร่วมสมัยในอังกฤษและอเมริกา และงานวาดเส้นที่กาลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทุกวันนี้ 
ขอบเขตจะขยายกว้างไปมากแค่ไหน ดร.จาเน็ตรวบรวมความเห็นของศิลปินและภัณฑารักษ์หลายคน 
เช่น จอห์น เอลเดอร์ฟิลด์ (John Elderfield) หัวหน้าภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ 
(Chief curator of MoMA ) เขากล่าวว่า “งานวาดเส้นก็เป็นอิสระที่จะอยู่นอกเหนือกระดาษ งาน
วาดเส้นดูเหมือนจะอยู่ได้ในทุกหนทุกแห่ง ในการกรีดเฉือนแผ่นดิน (scarifications of the 
landscape, site-specific installations) แม้แต่ในงานศิลปะการแสดงสด (Performance Art) เมื่อ
การกระทาเป็นศิลปะได้ การขูดขีดแผ่นเสียง (scratching) การกระเจิงของแสง (scattering) การเดิน 
(walking) ก็ถือเป็นงานวาดเส้นอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันศิลปินอีกไม่น้อยที่ยังคงใช้สื่อแบบเดิมคือ 
ดินสอ และกระดาษ ก็เป็นวิธหีนึ่งของการสื่อสาร งานวาดเส้นร่วมสมัยไม่จาเป็นที่ต้องคํานึงถึงตัววัสดุ 
ศิลปินสามารถสร้างการมองเห็นและทาความคิดของตนให้เป็นรูปร่างด้วยอะไรก็ได้ นี่คือความคิดของ
งานวาดเส้นที่พัฒนาจากงานที่จับต้องได้มากสู่การกระทา ซ่ึงเป็นพัฒนาการเดียวกับงาน “คอน
เซ็ปชวล”  
 จากการสํารวจและศึกษาเอกสารสมัยใหม่ที่กล่าวถึง งานวาดเส้นร่วมสมัย 
(Contemporary Drawing) ในฝั่งตะวันตกก็จะเห็นว่าแม้ไม่มีใครเขียนนิยามอย่างตรงไปตรงมาว่า 
วาดเส้นร่วมสมัยคืออะไรแต่สรุปภาพรวมได้ตรงกันว่า หากนิยามตามความมุ่งหมาย วาดเส้นร่วมสมัย 
คือ งานสร้างสรรค์ท่ีจบบริบูรณ์และมีคุณค่าในตัวเองในฐานะงานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่ง หากนิยามตาม
คุณลักษณะหรือกระบวนการสร้างสรรค์อาจไม่ได้ระบุชัดแต่เห็นแนวโน้มว่า มีความเป็นไปได้ใหม่มาก
จนทาให้เส้นแบ่งระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ ที่เคยใช้กันนั้นอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งปิดท้ายด้วยคาพูด
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ของศิลปินรุ่นใหม่อย่างเบอร์แนต นิวเแมน (Barnett Newman) ได้ว่า “วาดเส้นไม่ได้เป็นอะไรเลย 
วาดเส้น ก็คือ วาดเส้น” (“drawing is nothing, drawing is drawing”) 
 
ความเป็นมาและความหมาย “วาดเส้นร่วมสมัยไทย”  
 ในสังคมศิลปะร่วมสมัยไทยก็เช่นเดียวกัน งานวาดเส้นที่มิใช่เป็นเพียงภาพร่าง เพ่ือค้นหา
ความคิดท่ีจะสร้างงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มีมานานแล้ว ดังดูได้จากผลงานของ
ศิลปินไทยจานวนไม่น้อยที่มีศักยภาพในการวาดเส้นสูง โดยเฉพาะศิลปินรุ่นครูที่มีผลงานการวาดเส้น
สร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังอาทิ อังคาร กัลยาณพงษ์ ชลูด นิ่มเสมอ 
จ่าง แซ่ตั้ง มานิตย์ ภู่อารีย์ ถวัลย ์ดัชนี ประเทือง เอมเจริญ ช่วง มูลพินิจ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง 
เป็นต้น ผลงานวาดเส้นของท่านเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า “วาดเส้น”เป็นสื่อของการสร้างสรรค์ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ สามารถจบบริบูรณ์ในตัว จึงอาจกล่าวได้ว่าพวกท่านคือ ผู้บุกเบิกในวงการศิลปะ
ร่วมสมัยไทยที่ทาให้งานวาดเส้นเป็นผลงานที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับงานจิตรกรรมสื่ออ่ืน ๆ  
ย้อนกลับไปในเวลาแรกเริ่มของที่ศิลปะสมัยใหม่เข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2477 ในโรงเรียนประณีตศิลปกรรมจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2486 งาน
วาดเส้นมีความหมายสําคัญในฐานะสื่อของการฝึกทักษะ จากคากล่าวปาฐกถาวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 
8 ป ี2546 ชลูด นิ่มเสมอ องค์ปาฐกกล่าวในหัวข้อ “อาจารย์ศิลป์กับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” 
ว่า “อาจารย์ศิลป์ได้วางหลักสูตรการสอนด้วยการผสมผสานระหว่างของอะคาเดมีในอิตาลีกับ
การศึกษาจากศิลปะแบบประเพณีของไทย...หลักสูตรที่อาจารย์ศิลป์ท่านวางไว้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้าง
และไกลนี้ ได้เป็นต้นแบบการร่างหลักสูตรให้กับสถาบันศิลปะต่างๆ เกือบทั่วประเทศ ถึงแม้จะมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัยมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม โครงสร้างเดิมของหลักสูตรก็ยังทันสมัยอยู่ ... 
วิชาที่ท่านเน้นความสําคัญมากท่ีสุดคือวาดเส้นกับองค์ประกอบศิลป์ เป็นวิชาแกนที่ต้องศึกษากันอย่าง
เข้มข้นทุกชั้นปี เพราะวาดเส้นเป็นวิชาที่ใช้ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว คน สัตว ์สิ่งของ
และธรรมชาติอื่นๆ ให้เข้าใจรูปทรง ชีวิต ความรู้สึก และการประสานกันของสิ่งต่างๆ ตามกฎเกณฑ์
ของจักรวาล ฝึกทักษะในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นภาพ”  
 จะเห็นว่า วาดเส้นตามแนวทางเชิงวิทยาการ (Academic) ได้ลงรากตั้งแต่นั้นมา ผู้ที่ผ่าน
สถาบันการศึกษาหลักอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องทางานวาดเส้นในฐานะสื่อของการฝึกทักษะมา
ตลอดตั้งแต่ปี 2486 เรื่อยมาจนกระท่ังศิลปินไทยที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมาและนาผลงานวาดเส้น 
กลับมาแสดงในช่วงปลาย 2499 - 2500 คือ เฟ้ือ หริพิทักษ์ และชลูด นิ่มเสมอ ทาให้สังคมไทยเริ่ม
เห็นสุนทรียะจากผลงานการวาดเส้นที่มีคุณค่าเป็นงานสร้างสรรค์สมบูรณ์เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอ่ืน 
หลังจากนั้นศิลปินไทยอีกหลายคนก็สร้างสรรค์งานวาดเส้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีการรวมตัวหรือจัด
แสดงงานที่ให้ความสาคัญกับงานวาดเส้นเป็นหลัก  
 ในปี 2529 มีการจัดแสดงนิทรรศการ “งานวาดเส้นร่วมสมัย โดยศิลปิน 22 ท่าน” เท่าท่ี
สํารวจพบ ณ ขณะนี้ กล่าวได้ว่านี่เป็นนิทรรศการครั้งแรกที่ใช้ชื่อและมุ่งหมายเน้นเรื่องวาดเส้นร่วม
สมัยโดยตรง ทาให้สังคมศิลปะไทยเริ่มเห็นพัฒนาการใหม่ๆ ของงานวาดเส้น เช่น งานของกมล 
ทัศนาญชลี ที่ทางานวาดเส้นให้มีลักษณะ 3 มิต ิซึ่งก่อนหน้านี้ กมล ก็มีการแสดงผลงานที่นาการวาด
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เส้นด้วยสื่อใหม่เข้าไปผสมผสานอยู่แล้ว เช่น การนาไม้ เส้นเชือก ด้าย สร้างร่องรอยของเส้นบน
กระดาษสา เป็นต้น  
 สุวรรณ เมธาพิสิฐ นารอยขีดเขียน รอยเย็บของด้าย และแนวเส้นตรงของท่อนไม้ มา
ประกอบรวมเป็นผลงานวาดเส้น ขณะที่เกียรติศักดิ์ ชานนารถ ใช้เทคนิคการซีร็อกซ์ภาพมาผสมกับ
การเขียนเส้นด้วยเกรยองและปากกาลูกลื่น ปริญญา ตันติสุข ใช้การวาดเส้นลงบนภาพถ่าย และวิโชค 
มุกดามณี นางานสร้างสรรค์เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือ การปรุเส้นบนอลูมิเนียมผสมผ้า และ
ไม้ มาแสดง รวมถึงอิทธิพล ตั้งโฉลกท่ีใช้การขีดเขียนเส้นและสร้างร่องรอยด้วยทราย  
ทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างแรกๆ ของการบุกเบิกพัฒนาการงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยที่พยายามทดลองใช้
สื่อใหม่แทนดินสอและกระดาษอย่างที่เคยเป็นมา หลังจากนั้น การแสดงนิทรรศการงานวาดเส้นร่วม
สมัย ก็หายหน้าไปร่วม 15 ปี ครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2545 และตามด้วยงาน
นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งท่ี 1 ปี 2547 ก่อนจะหายไปอีก 5 ปี จึงมีงานงาน
นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งท่ี 2 ขึ้นในปี 2552 และครั้งที่ 3 ในปี 2555  
จะเห็นว่า มีการแสดงงานนิทรรศการที่เป็นการแสดงงานวาดเส้นร่วมสมัยโดยตรงน้อยครั้งมาก และ
เมื่อสํารวจเอกสาร บทความ หนังสือ วิชาการ ก็พบไม่มากเช่นเดียวกัน แต่ก็พบการให้ความหมายที่
แตกต่างกัน กลายเป็นกรอบของการถกเถียงตีความตามมา  
 


