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การวิเคราะห์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21 (ค.ศ. 2000 – 2012 /พ.ศ. 

2543 – 2555) เป็นการศึกษาวิจัยผลงานศิลปะแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา 
(phenomenological research) อันมีจุดมุงหมายหลัก คือ ท าความเข าใจอย่างเป็นระบบกับ
ปรากฏการณ์การสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21  

ทั้งนี้ผู้วิจัยส ารวจเอกสารสิ่งตีพิมพ์ หนังสือจ านวนมาก และท าวิจัยเชิงคุณภาพโดย
สัมภาษณ์ศิลปิน อาจารย์และนักวิชาการศิลปะ  ผู้สร้างสรรค์งานวาดเส้นหรือเขียนบทความ
เกี่ยวกับวาดเส้นจ านวน 7 คนและศิลปินรุ่นใหม่จ านวน 13 คน และน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ประกอบภาพผลงานศิลปะ จากข้อมูลทั้งหมดน ามาอธิบายปรากฏการณ์ส าคัญ 3 ประเด็น คือ วิธี
คิดต่อการนิยามความหมาย ลักษณะของการสร้างสรรค์และวิธีคิดของศิลปิน  ได้ดังนี้ 

ค าว่า “วาดเส้น” จ ากัดขอบเขตแคบกว่าความหมายที่แท้จริงในภาษาอังกฤษ ที่เข้าใจ
ทั่วไปเป็นความหมายในเชิงวิธีการ หรือเชิงวิชาการที่จ ากัดอุปกรณ์ว่า ต้องเป็นแท่ง และท าอากัป
กริยา ลาก ขูด ขีด เขียน บนกระดาษ   นักวิชาการจึงแยกนิยาม”วาดเส้น”เป็น 2 ระดับ คือระดับ
เครื่องมือในการศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติงาน  และระดับงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง 
ซึ่งกลายเป็นความหมายอย่างกว้างของ “วาดเส้นร่วมสมัย” และวิธีคิดของศิลปินต่อนิยามไม่มีผล
ต่อการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัย 

ลักษณะการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21 นี้มีความเป็นไปได้
ใหม่ๆ หลากหลายซึ่งน ามาวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ การสร้างให้เกิดลาย/รอย เครือ่งมือหรือกลวิธี
ให้เกิดลาย/รอย และพื้นผิวหรือวัสดุรองรับ ประเด็นสุดท้ายคือ วิธีคิดและมองโลกของศิลปินในแง่
ความจริงในงานวาดเส้นนั้นมีผลต่อวิธีการและลักษณะงานสร้างสรรค์ 
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The analysis of Thai contemporary drawing at the beginning of 21
ST

 century (A.D. 

2000 - 2012) is phenomenological research. The principle purpose of this thesis is to study 

towards systematic understanding of art culture phenomena especially to Thai contemporary 

drawing at the beginning of 21
ST

.  

 The researcher collected data from various kinds of sources for example, 

documents, books and in-depth interviews as a qualitative research (including 7 artist 

lecturers and 13 young artists). All contents are compiled by descriptive analysis with artwork. 

This research explores and describes Thai contemporary drawing at the beginning of 21
ST

 

which are 3 principle phenomena: how to definite “drawing” and “contemporary drawing”, how 

to produce (creative process) and artist‟s attitude by analysis of a work of art. 

 The meaning in Thai word “wad-sen” is confined  to “drawing”. In general meaning, 

it is a method or process meaning that refer to two dimensions art work done by pencil or 

anything that has roll or bar characters that can used to and do action as draw on paper. But 

“contemporary drawing” defines as an artwork with boarder definition that depends on artist‟s 

ideas. And there is no relationship between artist‟s attitude about definition and creative 

process.  

 Thai contemporary drawing„s has many characteristics of creation. They can be 

analyzed in three issues as follows: what materials are used, on which surfaces and using 

what kind of marks. The last issue is artist‟s perspective of truth in drawing effecting to 

creative process. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ก่อนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกลายเป็นรูปเล่ม ข้าพเจ้าก็ได้รู้ว่า แม่ป่วยมากแล้ว หมอ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมะเร็งที่ต่อมทอนซิลระยะที่ 3 หรือ 4 อาการน่าจะเริ่มเป็นไม่น้อยกว่าสามสี่
เดือนแล้ว สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิด นั่นคือ เวลาที่ข้าพเจ้าทุ่มเทท าวิทยา นิพนธ์ฉบับนี้ ไม่ได้กลับบ้าน 
ไม่ได้ใส่ใจดูแล ไม่ได้สังเกต หลังสอบวิทยานิพนธ์เสร็จ ข้าพเจ้าท าคอมพิวเตอร์หาย ต้องจัดการ
งานและอีกหลายสิ่งๆ ใหม่ แม่ไม่ว่าสักค า เพราะรู้ว่าข้าพเจ้าก าลังท้อใจ   

ปกติแม่ไม่ชอบหาหมอ เกลียดโรงพยาบาลมาก แม่มักไม่บอกว่าเจ็บป่วย ข้าพเจ้ าคือ
คนที่เป็นเสาหลักของบ้าน แม่จะคอยข้าพเจ้าเสมอ ช่วงเวลาที่หมกมุ่นอยู่กับกองเอกสาร ข้าพเจ้า
ละเลยสิ่งที่เคยท าและควรท า แม่บ่นว่าเจ็บคอ เหงือกอักเสบ ร้อนใน ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเพราะ
อากาศเดือนเมษายนปีนี้ร้อนจัด ...แม่กินน้อยลง ผอมลง ท าไมข้าพเจ้าไม่สังเกต ใส่ใจมากกว่านี้  

กิตติกรรมประกาศฉบับเดิมในคอมพิวเตอร์ที่หายไป ข้าพเจ้าขอบคุณผู้คนมากมายท่ี
ช่วยให้งานส าเร็จ ทั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา ศิลปิน เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงตัวเองที่เอาชนะใจตนท า
จนส าเร็จ และขอขอบคุณแม่เป็นพิเศษที่เข้าใจไม่เรียกร้องใดๆ ที่ลูกไม่มีเวลาให้ เลย  มาวันนี้ 
ข้าพเจ้าเขียนกิตติกรรมประกาศใหม่ไม่ได้ ... คุ้มไหมเวลาที่ทุ่มเท ถ้าใช้เวลากับแม่มากกว่านี้จะ
เป็นอย่างนี้หรือไม่  แม้จะต้ังสติแล้วว่าทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยของตน และไม่อาจย้อนเวลาได้   

แม่เสียสละมากกว่าที่แม่รู้ แม่ไม่อยากให้ลูกเสียสมาธิในการ ท างาน แม่ไม่เรียกร้อง
อะไรเลย วันน้ีแม่ยังไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไร แต่แม่ร้องไห้เมื่อหมอขอตัดชิ้นเนื้อ  เฝ้าถามว่า เป็นโรคร้าย
ใช่ไหม ข้าพเจ้ายิ้มรับน้ าตาของแม่  พาแม่ไปเล่นกับแมวให้สบายใจ  

แม่ของข้าพเจ้าจบเพียงป. 4 เลี้ยงลูก 4 คนมาล าพัง  พ่อตายต้ังแต่แม่อายุ 31 ปี 
ข้าพเจ้าเป็นลูกสาวคนโต เป็นเพียงคนเดียวท่ีได้เรียนถึงปริญญาโท  วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นได้
เพราะแม่... กิตติกรรมประกาศนี้เพื่อแม่ของข้าพเจ้า  

 ในส่วนกิตติกรรมประกาศตามแบบอย่างอันควรนั้น ข้าพเจ้าจริงใจอย่างยิ่งที่จะกล่าว
ขอขอบพระคุณรศ.สุธี คุณาวิชายานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
นรินทร์ รัตนจันทร์  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์อิทธิพล ต้ังโฉลก กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัย รวมถึงอาจารย์จักรพันธ์ 
วิลาสินีกุล อาจารย์ประอร ศิลาพันธุ์ และดร.เตยงาม คุปตะบุตร ที่คอยถามไถ่ ชี้แนะ และให้
ก าลังใจตลอดเวลา และ ขอขอบพระคุณศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ ศิลปินรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกท่าน ท่ี
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
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