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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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บทที่ 1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งศึกษา งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2543 – 
2555 / ค.ศ. 2000 – 2012) เพื่อท าความเข้าใจสถานะการด ารงอยู่ของงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยใน
แง่วิธีคิด มุมมองต่อการนิยามความหมาย ความสัมพันธ์ ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน และวิธีคิดของ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ต่อสื่อ “วาดเส้น” ซึ่งจะท าให้เห็นปรากฏการณ์ของงานวาดเส้นร่วมสมัยไทย
ในช่วงรอยต่อของศตวรรษน้ีว่ามีความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ในเชิงสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง 

ย้อนไปหลายพันปีเมื่อมนุษย์ถือก าเนิดขึ้น มนุษย์ท าสิ่งต่างๆ  มากมายเพื่อด ารงชีวิตให้
อยู่รอด สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ท า คือ ขีดเขียนลงบนผนังถ้ า  ผลงานวาดเส้นชิ้นแรกบนผนังถ้ าที่เก่าแก่
อย่าง ลาครัวซ์ (Lascaux) ในประเทศฝรั่งเศส หรือแม้แต่สัญลักษณ์เส้นที่ปรากฏในอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย อักษรภาพเฮียโรกลิฟิคของอิยิปต์  หรือ อักษรภาพ ของจีน ฯลฯ ล้วนเป็นมรดกแห่ง
การสร้างสรรค์ที่ยืนยันว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่มิใช่เพียงเพื่อด ารงชีพ สืบเผ่าพันธุ์ แต่มนุษย์มีศักยภาพท่ี
จะคิด จินตนาการและสร้างสรรค์  “วาดเส้น” จึงเป็นเครื่องมือหรือวิธีการแรกที่มนุษย์ใช้จ าลองโลก
ท่ีเห็น ถ่ายทอดโลกในความคิดและจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม  

การศึกษาวิเคราะห์ทางศิลปะ งานวาดเส้นเป็นหลักฐานส าคัญเพราะผลงานวาดเส้น
ของศิลปินจะช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดและวิธีการท างานของพวกเขา ผลงานวาดเส้นมีทั้งคุณค่าและ
มูลค่าดังเห็นได้จากปัจจุบัน มีนักสะสมผลงานศิลปะจ านวนไม่น้อยหันมาสะสมผลงานวาดเส้นของ
ศิลปิน  ขณะเดียวกันศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น เรมบรันต์  (Rembrandt van Rijin) ก็เก็บ
รักษาผลงานวาดเส้นของตนเองอย่างหวงแหน และเก็บสะสมผลงานวาดเส้นของศิลปินคนอ่ืน 
โดยเฉพาะผลงานวาดเส้นจากอินเดียและเปอร์เชีย จนได้ชื่อว่าเป็นนักสะสมงานวาดเส้นของศิลปิน
ตะวันออกเป็นคนแรก1 

วัตถุประสงค์ของการวาดเส้นหรือบทบาทส าคัญของการวาดเส้นนับแต่อดีตคือ ใช้ สร้าง
ภาพร่าง (Preliminary Sketches) ความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ ใช้ศึกษารายละเอียดส่วนต่างๆ 
ของภาพก่อนลงมือสร้างสรรค์ เช่น ผลงานวาดเส้นในสมุดภาพร่าง (Sketchbooks) ของ ลีโอนาโด 

                                                 
1James Horton, An Introduction to Drawing  (London: Dorling Kindersley, 

1995), 26. 
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ดาวินชี  (Leonardo da Vinci) ศิลปินอิตาลีในยุคเรเนสซองส์ ซึ่งต่อมากลายเป็นต ารากายวิภาค
เล่มแรก  ต าราด้านชีววิทยา และคู่มือประดิษฐกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์  ขณะที่การสร้างสรรค์
จิตรกรรมบางเทคนิค  การวาดเส้น ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น การท าภาพผนังปูนเปียก (Fresco) จะ
ขาดขั้นตอนการร่างเส้นลายปรุ (Cartoon) เสียไม่ได้  ไมเคิล แองเจลโล (Michelangelo) ศิลปิน
ระดับโลกท่ีเชี่ยวชาญการเขียนภาพบนผนังปูนเปียก จัดเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีทักษะการวาดเส้นที่
เยี่ยมยอด  

ศิลปินคนอ่ืนๆ เช่น ฮันส์ โฮลไบล (Hans Holbien) วาดเส้นภาพร่างต้นแบบผลงานแล้ว
น าเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนสร้างผลงานจริง  รูเบนส์ (Paul Rubens) จิตรกรราชส านักคนส าคัญ
ซึ่งมีผลงานจิตรกรรมบันทึกเรื่องราวราชวงศ์ฝรั่งเศสจ านวนมาก ก็สร้างภาพร่างด้วยสีขนาดเล็ก 
(Colored Sketch) เพื่อให้ลูกศิษย์ไปขยายถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรม 

การวาดเส้นที่นับเป็นมาตรฐานทางศิลปะที่ใช้อ้างอิงและยึดถือมาถึงปัจจุบันนี้ คงต้อง
นับย้อนหลังไปต้ังต้นที่ยุคเรเนซองส์ (Renaissance) ซึ่งการวาดเส้น (drawing) ในลักษณะนี้จะ
หมายถึง การวาดภาพที่มี “ เส้น” เป็นแก่นแท้ของภาพ ด้วยวิธีการใช้ดินสอ ปากกา เครยอง ชาร์
โคล สีเทียน สีชอล์ก เครื่องมือเหล่านี้มีลักษณะเป็นแท่งจึงต้องเริ่มต้นด้วยการวาด การลาก การขีด 
การเขียนเป็นเส้น  

ในยุคเรเนซองส์นั้นผลงานการวาดเส้นนอกจากแสดงทักษะสูงแล้ว ยังถือเป็นจุดก าเนิด
การค้นพบและก าหนดหลักวิชาการส าคัญๆ ซึ่งเป็นแก่นของการวาดเส้น ได้แก่ หลักกายวิภาค 
(Anatomy) และหลักทัศนียวิทยา (Perspective)   

หลังจากนั้นการวาดเส้นยังมีพัฒนาการและบทบาทมากขึ้น แตกแขนงไปเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แขนงอื่นๆ เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ  ในศตวรรษท่ี  19 นับเป็นยุคแรกที่ศิลปินเริ่มใช้ดินสอวาดเส้นเป็นครั้งแรก (ก่อนหน้านั้น
ใช้ปากกาขนนก จุ่มหมึก ปากกาไม้ไผ่ พู่กัน หรือ ชอลก์ ) ดังที่ปรากฏในผลงานของศิลปินชาว
อังกฤษที่มีชื่อเสียงมากสองคน คือ วิลเลี่ยม เทอร์เนอร์ (William Turner) และจอห์น คอนสเตเบิล 
(John Constable) 

ศิลปินชื่อดังในกลุ่มโพสท์ อิมเพรสชั่นนิสซึม (Post Impressionism) ปอล โกแกง (Paul 
Gauguin) เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับงานวาดเส้นถึงกับปฏิเสธไม่ยอมแสดงให้ใครเห็น 

   ส
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ดังที่เขาเคยกล่าวไว้ว่า “จะดูงานวาดเส้นของฉันหรือ ไม่ได้ครับ มันเป็นความลับเฉพาะตัว ”2 เพราะ
เขาถือว่างานวาดเส้นเป็นเช่นเดียวกับลายมือที่แสดงบุคลิกภาพของศิลปิน 

ในฝรั่งเศสก็มีศิลปินที่วาดเส้นด้วยดินสอที่มีชื่อเสียงมาก คือ แองก์ (Ingres,Jean-
Auguste Dominique) ในกลุ่มนีโอคลาสสิค (Neo Classic)  เขาเชื่อว่าการวาดเส้นจะต้องแสดงให้
เห็นความคมชัดของทั้งลายเส้นและรูปทรงด้วยลีลาที่สง่างามตามมาตรฐานคลาสสิกด้ังเดิม3 
ขณะที่ศิลปินอีกคนในกลุ่มโรแมนติก (Romanticism) คือ เดอลาครัวซ์ (Delacroix, Eugene) กลับ
เชื่อว่า การวาดเส้นต้องสนองตอบต่ออารมณ์ ความรู้สึกมากกว่าการแสดงรายละเอียดปลีกย่อยที่
ไม่จ าเป็น4  ขณะที่ เอ็ดการ์ เดกาส์ (Edgar Degas) ศิลปินในกลุ่มเดียวกัน ก็ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
วาดเส้นด้วยเทคนิคใหม่แบบก้าวกระโดด เขาผสมผสานทั้งสีชอล์ก เครยอง สีน้ ามันและสีน้ า หรือ
แม้แต่การผสมระหว่างสีชอล์กกับเทคนิคพิมพ์แบบโมโนพรินต์  

แวนโก๊ห์ะ (Van Gogh, Vincent) ก็เป็นศิลปินมีชื่ออีกคนที่สนใจการวาดเส้นอย่างมาก 
เขาถึงกับกล่าวว่า การวาดเส้น คือ กระดูกสันหลังของจิตรกรรม  ผลงานแทบทั้งหมดของเขามีการ
วาดเส้นเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดพลังและอารมณ์ความรู้สึก  

เมื่อเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ศิลปินหลายคนเริ่มตระหนักชัดว่า งานวาด
เส้นมีภาษาและสุนทรียศาสตร์เฉพาะตัว ในศ ตวรรษท่ี 20  ปลายทศวรรษ 60 กลุ่มศิลปินอเมริกัน
เริ่มบุกเบิกการวาดเส้นให้เป็นผลงานสร้างสรรค์อิสระสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น เราส์เซนเบิร์ก 
(Rauschenberg, Robert) กับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค Transfer drawing  ซึ่งไม่ได้เป็น
เพียงนวัตกรรมทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นความเคลื่อนไหวส าคัญที่ท าให้ศิลปินหลุดพ้นจากความ
จ าเจของแนวคิดแอบสแตร็ค เอ็กซเพรสชั่นนิสซึม  (Abstract Expressionism) แล้วเขายังขอ
ผลงานวาดเส้นของศิลปินรุ่นพี่ วิลเลียม เดอ คูนนิ่ง (Willem de Kooning) น ามาลบออก จนเหลือ
เพียงร่องรอยของยางลบและภาพเลือนลางเป็นการทดลองสร้างผลงานวาดเส้นในอีกรูปแบบหน่ึง  

                                                 
2 Gerald,B  Bronowski,J. Fisher, J & Huxley,J., The Arts man’s Creative 

Imagination, In the  Doubleday Pictorial Library (Vol.7. pp 20-69)  (London :  Aldus 
Books,1964), 76 . 

3 James Horton, An Introduction to Drawing, 96. 
4 เรื่องเดียวกัน, 96. 
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ภาพที่ 1    Robert Rauschenberg, Transfer Drawings From the 1960s.  
ที่มา: The New York Time, accessed April 30,2013, available from 
http://www.nytimes.com /2007/03/08/arts/design/08raus.html 
 

 
 

ภาพที่ 2    Robert Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing. 1953 
ที่มา: San Francisco Museum of Modern Art. accessed April 30, 2013, available from 
http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/25846#ixzz2SC3llPrw 
 

http://www.sfmoma.org/
http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/25846#ixzz2SC3llPrw
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ทศวรรษต่อมา (1970-1980) ยังมีการขยายบทบาทของงานวาดเส้นด้วยสื่ออ่ืนๆ เช่น 
การวาดภาพด้วยแสงของปิคัสโซ่ (Pablo Picasso) การวาดภาพบนผนังของเลวิตต์ (Sol Le Witt) 
จนปัจจุบันมีการใช้สื่อที่หลากหลายแทนดินสอและกระดาษในการวาดเส้นร่วมสมัย อาทิ การวาด
ด้วยรถไถบนพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ การวาดด้วยควันจากเครื่องบินบนท้องฟ้า หรือแม้แต่การ
เดินของศิลปิน ริชาร์ด ลอง  (Richard Long) กับผลงาน Walking the Line in Peru เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3    Pablo Picasso, Picasso Draws a Centaur.  
ที่มา: accessed April 30, 2013, available from http://lightpaintingphotography.com/light-
painting-history/ 
 

 
 

ภาพที่ 4    Sol Le Witt wall, Drawing #960, 8 May 2010  
ที่มา: accessed 30 April 2013. available from http://theunderfoot.blogspot.com /2011_ 
01_01_archive.htmls 

http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/
http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/
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ภาพที่ 5    Richard Long, Walking a Line in Peru.  
ที่มา: accessed April 30, 2013, available from http://kyraaltmann.blogspot.com/2012/11/ 
a-walk-with-richard-long.html 
 

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 20 นั้นเกิดแนวความคิดใหม่ๆ มากมาย 
รวมถึงลัทธิศิลปะหลายประเภท ศิลปินสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการวาดเส้น เช่น Abstract 
Expressionism และนับต้ังแต่ปิคัสโซ่ริเริ่มวิธีการปะติด (Collage) ทักษะการวาดเส้นดูเหมือนย่ิง
ลดความส าคัญ หรือถูกต้ังค าถามถึงความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อศิลปิน มาร์แซล ดูชอมป์ 
(Marcell Duchamp) ต้ังค าถามใหญ่ที่กลายเป็นหมุดหมายส าคัญที่พลิกโฉมวงการศิลปะ  เขาเริ่ม
ใช้วัตถุส าเร็จรูป  (Readymade)  ในการสร้างสรรค์ผลงาน  นั่นหมายถึงว่า ศิลปินไม่ต้องใช้ทักษะ
ฝีมือ รวมถึงอาจไม่ต้องลงมือท าเองด้วยซ้ า 

การวาดเส้นซึ่งเคยเป็นคุณสมบัติส าคัญและเป็นทักษะพื้นฐานของศิลปินเริ่มสั่นคลอน 
แต่ก็ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งเมื่อเกิดแนวทางศิลปะกลุ่มโฟโต้ เรียลลิสซึ่ม (Photo realism)  และ ป็อบ 
อาร์ต (Pop art)  การวาดเส้นก็กลับมามีบทบาทส าคัญอีกครั้ง  ปัจจุบันเมื่อมีการปฏิวัติเทคโนโลยี 
ศิลปินสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปะได้ ต้ังแต่ภาพถ่าย ภา พยนตร์ 
วิดีโอ เริ่มเกิดค าถามส าคัญว่าการวาดเส้นจะยังคงมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ และยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ยุคดิจิตอล และการสื่อสารไร้
พรมแดน ยิ่งเปิดกว้างให้ศิลปินสร้างสรรค์งานด้วยสื่อ เทคนิควิธีการมากกว่าเดิม ทั้งคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต หรือเรียกรวมว่า ดิจิตอล อาร์ต  (Digital Art) การสร้างสรรค์งานด้วยการวาดเส้นจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร  
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เริ่มมีการศึกษางานวาดเส้นร่วมสมัยในตะวันตกอย่างจริงจังในช่วงเวลากว่า 10  ปีที่
ผ่านมา มีหนังสือส าคัญๆ ที่พูดถึงงานวาดเส้นร่วมสมัยขึ้ นหลายเล่ม ที่ส าคัญเป็นที่กล่าวถึงมากมี
อยู่ 3 เล่ม คือ ปี 2002  The Museum of Modern Art (MoMA) เผยแพร่ผลงาน Drawing Now: 
Eight Propositions' by Laura Hoptman  ซึ่งเป็นการส ารวจงานวาดเส้นร่วมสมัยตั้งแต่ปี 1976-
1992   MoMA  นับเป็นสถาบันแรกที่หันมาสนใจศึกษาเรื่องงานวาดเส้นร่วมสมัยอย่างจริงจัง มี
การจัดนิทรรศการ ตีพิมพ์หนังสือและสะสมงานวาดเส้นร่วมสมัยไว้มากกว่า 1500 ชิ้น และปัจจุบัน
ยังมีแผนกหรือส่วนที่ดูแลรับผิดชอบการคัดเลือกงานวาดเส้นโดยตรง คือ Chief Curator of 
Drawing ปัจจุบันคือ Connie Butler 

อีก 2 เล่ม เป็นผลงานตีพิมพ์โดย Phaidon Press  ส านักพิมพ์หนังสือศิลปะยักษ์ใหญ่ 
คือ ปี 2005 Vitamin D: New Perspectives in Drawing by Emma Dexter  ซึ่งน างานวาดเส้น
ของศิลปิน 109 คนจากทั่วโลกมาอภิปราย และปี 2007 The Drawing Book: a survey of 
drawing: the primary means of expression  by Tania Kovats  

 เอ็มมา เด็กซเตอร์ (Emma Dexter) สรุปสั้นๆ ถึงขอบเขตงานวาดเส้นร่วมสมัยว่ามี
ความเป็นไปได้มากมายไม่มีขีดจ ากัด  ทั้งที่ยังคงอยู่ในองค์ประกอบพื้นฐานของเส้นและขยายกว้าง
ไปถึงงานประเภทแนวความคิด (concept) งานอินสตอลเลชั่น (Installation) และจากงานที่เคยอยู่
ในระนาบเพียง 2 มิติ ก็กลายเป็นงาน 3 มิติ  จากที่เคยเป็นเพียงขาว –  ด า อาจกลายเป็นสีทั้งหมด
ก็ได้  

หนังสือทั้งสามเล่มท าให้เราเห็นบทบาทใหม่ๆ ของงานวาดเส้น ที่ขยายขอบเขตไปจาก
ในอดีตอย่างการเข้าไปอยู่ร่วมในสื่อใหม่เช่น ภาพยนตร์ วิดีโอ การใช้กลไกจักรกลหรือ
อิเลก็ทรอนิคส์เป็นตัวสร้างสรรค์งาน เส้นแบ่งที่แทบจะกลืนหากันระหว่างงานวาดเส้นกับงาน
จิตรกรรม หรืองานวาดเส้นที่กลายเป็นงานส่วนหนึ่งของงาน Installation เป็นต้น      

ปี 2008 Claudia Betti and Teel Sale ผู้แต่งหนังสือชื่อดัง A Contemporary 
Approach: Drawing  ต้ังแต่ปี  ค .ศ. 1980  (พ.ศ.2523) ก็ได้ปรับปรุงพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 6  ใน
ฉบับนี้ ทั้งสองได้วิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยไว้อย่างน่าสนใจ 
เช่น รูปแบบ Anti – perspective ท้าทายการวางองค์ประกอบแบบประเพณีนิยม เน้นเส้นขอบที่
โดดเด่น (Dominance of the edge) องค์ประกอบที่ทับซ้อนต่อเนื่อง (Continuous field 
composition) และมีความหลากหลายในการสร้างระนาบของภาพ เช่น ใช้ผนังเป็นระนาบในการ
สร้างภาพ มีการแบ่งซอยระนาบในภาพเดียวกัน เป็นต้น 
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ดังที่กล่าวมา จะเห็นว่างานวาดเส้นร่วมสมัยของตะวันตก มีพัฒนาการ ขยายบทบาท
และรูปแบบไปอย่างน่าสนใจมาก ในสังคมศิลปะร่วมสมัยไทยก็เช่นเดียวกัน งานวาดเส้ นที่มิใช่เป็น
เพียงภาพร่างที่ใช้เพื่อค้นหาความคิดในการสร้างงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีมา
นานแล้วดังดูได้จากผลงานของศิลปินไทยจ านวนไม่น้อยที่มีศักยภาพในการวาดเส้นสูง โดยเฉพาะ
ศิลปินรุ่นครูที่มีผลงานการวาดเส้นสร้างสรรค์ อันเป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังอาทิ 
อังคาร กัลยาณพงษ์   ชลูด นิ่มเสมอ  จ่าง แซ่ต้ัง   มานิตย์ ภู่อารีย์   ถวัลย์ ดัชนี   ประเทือง เอม -
เจริญ   ช่วง มูลพินิจ และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง เป็นต้น  ผลงานวาดเส้นของท่านเหล่านี้ได้แสดง
ให้เห็นว่า วาดเส้น เป็นสื่อของการสร้างสรรค์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ สามารถจบบริบรูณ์ในตัว จึง
อาจกล่าวได้ว่าพวกท่านคือ ผู้บุกเบิกในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยที่ท าให้งานวาดเส้นเป็นผลงานที่
มีคุณค่าเทียบเท่ากับงานจิตรกรรมสื่ออ่ืน ๆ   

ในเวลาแรกเริ่มของที่ศิลปะสมัยใหม่เข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสถาบันการศึกษาต้ังแต่  
ปีพ.ศ. 2486 งานวาดเส้นยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นสื่อของการฝึกทักษะ  จากค ากล่าวปาฐกถา
วันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 ปี 2546  ชลูด นิ่มเสมอ องค์ปาฐกกล่าวในหัวข้อ “อาจารย์ศิลป์กับศิลปะ
สมัยใหม่ในประเทศไทย” ว่า  
 

      อาจารย์ศิลป์ได้วางหลักสูตรการสอนด้วยการผสมผสานระหว่างของอะคาเดมี 
ในอิตาลีกับการศึกษาจากศิลปะแบบประเพณีของไทย    ทั้งสถาปัตยกรรม    จิตรกรรม   
ประติมากรรม และศิลปะอ่ืนๆ ทั้งนี้ผมคิดว่าท่านคงหวังให้ความรู้และการปฏิบัติทั้งสอง 
ส่วนนี ้   หลอมตัวเข้าด้วยกันจนเกิดการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยที่มีความเป็นไทยขึ้นใน            
บ้านเมืองของเรา 

   หลักสูตรที่อาจารย์ศิลป์ท่านวางไว้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกลนี้ได้เป็นต้น 
แบบการร่างหลักสูตรให้กับสถาบันศิลปะต่างๆ เกือบทั่วประเทศ ถึงแม้จะมีการปรับปรุง  
ให้เหมาะสมกับกาลสมัยมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม โครงสร้างเดิมของหลักสูตรก็ยังทันสมัยอยู่ 
...วิชาที่ท่านเน้นความส าคัญมากท่ีสุดคือ   วาดเส้นกับองค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาแกนที่ 
ต้องศึกษากันอย่างเข้มข้นทุกชั้นปี เพราะวาดเส้นเป็นวิชาที่ใช้ศึกษาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน 

         ธรรมชาติรอบตัว คน สัตว์ สิ่งของและธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เข้าใจรูปทรง ชีวิต ความรู้สึก และ   
         การประสานกันของสิ่งต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของจักรวาล ฝึกทักษะในการถ่ายทอดอารมณ์   

ความรูส้ึกออกมาเป็นภาพ เนื่องจากการฝึกวาดเส้นจะหนักไปทางรูปคน รูปสัตว์  วิชา 
กายวิภาคจึงเป็นวิชาส าคัญอีกวิชาหนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษารูปคน รูปสัตว์ในวิชาวาดเส้น      
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และวิชาเอกของสาขาคือวิชาจิตรกรรมและวิชาประติมากรรมเป็นไปอย่างสมบูรณ์”5 
 
จะเห็นว่าวาดเส้นตามแนวทางเชิงวิทยาการ (Academic) ได้ลงรากต้ังแต่นั้นมา ผู้ที่

ผ่านสถาบันการศึกษาหลักอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องท างานวาดเส้นในฐานะสื่อของการฝึก
ทักษะมาตลอดต้ังแต่ปี 2486 เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2499 – 2500 งานวาดเส้นยังมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นสื่อของการฝึกทักษะ จนกระทั่งมี ผลงานวาดเส้นของศิลปินไทยที่ไปเรียนต่างประเทศ
กลับมา น าผลงานกลับมาแสดงในช่วงปลาย 2499 - 2500 คือ เฟื้อ หริพิทักษ์ และชลูด นิ่มเสมอ 
ในงานวาดเส้นชุด อิตาลี ซึ่งเริ่มแสดงให้คนเห็นสุนทรียะจากผลงานการวาดเส้น ศิลปินท่านอ่ืนๆ ก็
มีการสร้างสรรค์งานวาดเส้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีการรวมตัวหรือจัดแสดงงานที่ให้ความส าคัญ
กับงานวาดเส้นเป็นหลัก 

จนกระทั่งปีพ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดแสดงนิทรรศการในชื่อว่า “งานวาดเส้น
ร่วมสมัย” โดยศิลปิน 22 ท่าน ในการแสดงครั้งนี้ท าให้สังคมศิลปะไทยเริ่มเ ห็นพัฒนาการใหม่ๆ 
ของงานวาดเส้นเช่น งานของกมล ทัศนาญชลี ที่ท างานวาดเส้นให้มีลักษณะ 3 มิติ ในผลงานชื่อว่า 
ปฏิทิน’86 I และปฏิทิน’86 II ซึ่งระบุถึงการให้ความหมายของงานวาดเส้นที่น่าจะเป็นหมุดหมาย
ส าคัญอย่างหนึ่งของพัฒนาการงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยว่า “งานชุดปฏิทินเป็นงานวาดเส้นร่วม
สมัย บน และ ใน มิติ ต่างๆ มีตื้นลึก หนาบาง สลับซับซ้อน อยู่ในตัวมันเอง แสดงความเชื่อมโยง 
การรวมตัว และการแบ่งแยกกระจายอยู่ในปึกแผ่นเดียวกัน ” ซึ่งก่อนหน้านี้ กมล ก็มีการแสดงผล
งานที่น าการวาดเส้นด้วยสื่อใหม่ๆ เข้าไปผสมผสานอยู่แล้ว เช่น ใช้ไม้ เส้นเชือก และด้ายสร้าง
ร่องรอยของเส้นบนกระดาษสา 

สุวรรณ เมธาพิสิฐ ศิลปินอีกคนในงานนิทรรศการครั้งนี้ก็น า รอยขีดเขียน รอยเย็บ ของ
ด้าย และแนวเส้นตรงของท่อนไม้ มาประกอบรวมเป็นผลงานวาดเส้น ขณะที่เกียรติศักด์ิ ชานนารถ  
ใช้เทคนิคการซีร็อกซ์ภาพมาผสมกับการเขียนเส้นด้วยเกรยองและปากกาลูกลื่น  ปริญญา ตันติสุข  
ใช้การวาดเส้นลงบนภาพถ่าย และวิโชค มุกดามณี น างานสร้างสรรค์เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เขาคือการปรุเส้นบนอลูมิเนียมผสมผ้า และไม้ มาแสดง  รวมถึงอิทธิพล ต้ังโฉลก ที่น าการขีดเขียน
เส้นและสร้างร่องรอยด้วยทรายมาใช้ 

 

                                                 
5 ชลูด นิ่มเสมอ, "อาจารย์ศิลป์กับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย" (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546, พิมพ์ในงาน ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 15 กันยายน 2546), 7. 
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ภาพที่ 6   กมล ทัศนาญชลี, ปฎิทิน’86, เทคนิคผสม วาดเส้น 3 มิติบนกระดาษและทองแดง  
               ขนาด 13 X 19 น้ิว  
ที่มา: วาดเส้นร่วมสมัย, การแสดง“วาดเส้นร่วมสมัย”  โดยกลุ่มศิลปิน 22 คน ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 12-27 มิถุนายน 2529 (กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 
47.  

 
 

ภาพที่ 7    วิโชค มุกดา, วัยเด็ก, เทคนิคผสม ผ้า ไม้ อะลูมิเนียม ขนาด 60 X 80 ซม.  
ที่มา: วาดเส้นร่วมสมัย, การแสดง “วาดเส้นร่วมสมัย”  โดยกลุ่มศิลปิน 22 คน ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,12-27 มิถุนายน 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 
47. 



 11 

ทั้งหมดนี้ เป็น ตัวอย่างแรกๆ ของการบุกเบิกพัฒนาการงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยที่
พยายามทดลองใช้สื่อใหม่แทนดินสอและกระดาษอย่างที่เคยเป็นมา หลังจากนั้น การแสดง
นิทรรศการงานวาดเส้นร่วมสมัย ก็หายหน้าไปร่วม  15 ปี ครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 
2545 และตามด้วยงานนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 1 ปี 2547 ก่อนจะ
หายไปอีก 5 ปี จึงมีงานงานนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 2 ขึ้นในปี 2552  

ตลอดระยะเวลา 25 ปี ต้ังแต่ปี 2529 จนกระทั่งปัจจุบัน 2554 นั้น แม้จะไม่มีงานแสดง
นิทรรศการท่ีเกี่ยวกับงานวาดเส้นร่วมสมัยโดยตรงอย่างต่อเนื่อง แต่หากศึกษาผลงานศิลปะร่วม
สมัยของศิลปินในช่วงเวลาเดียวกัน ก็จะพบว่ามีการใช้งานวาดเส้นเป็นสื่อของการสร้างสรรค์ที่
หลากหลายและต่อเนื่อง ศิลปินคนส าคัญที่จะต้องกล่าวถึง  คือ มณเทียร บุญมา ท่ีมีการ
สร้างสรรค์ ผสมผสานให้งานวาดเส้นเกิดมิติใหม่ๆ ที่น่าสน ใจมากมาย  อาทิ กลายใช้เทียนไขและ
น้ าตาเทียนสร้างงานวาดเส้นบนกระดาษ  งาน Bowls, Candles and Matches, A-C ในปี 2533 
และงานชุด Candles Painting: fullmoon, Candles Painting: sunrise ในปี 2534  และริเริ่มใช้
ภาพร่าง Sketch เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงผลงานศิลปะ เช่น  ภ าพร่าง A Hanging Beast, 
Reincarnation ภาพร่าง Wall, door , Floor ในปี 2535   

มณเทียรยังเป็นคนแรกที่เริ่มใช้งานวาดเส้นกับการฝึกสมาธิจิต ในช่วงเดินทางไปเป็น
ศิลปินในพ านักที่เมือง Worpswede ที่ประเทศเยอรมณี ปี 2534 – 2535 เขาสร้างผลงานวาดเส้น
ชุดบาตรพระ ขึ้น Drawng of the mind Training and the Bowls of the mind  โดยวาดทุกวันใน
ช่วงเวลา 03.00– 06.00 น. เพื่อฝึกสังเกตจิตใจ  (ซึ่งต่อมาเป็นอีกแนวทางหนึ่งในพัฒนาการของ
งานวาดเส้นร่วมสมัยไทย มีศิลปินหลายคนท างานวาดเส้นในแนวทางนี้ เช่น  โชคชัย ตักโพธิ์  ผ่อง 
เซ่งกิ่ง ) 

นอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกหลายคนที่น างานวาดเส้นเข้ามาใช้ผสมผสานกับการสร้างงาน
ร่วมสมัยในแนวทางของตน เช่น คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินที่มีการบุกเบิกค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ 
เช่น การใช้เส้นมาสร้างเป็นตัวอักษรบนภาพ หรือการท างานศิลปะวาดเส้นวันละรูป เป็นเวลา 1  ปี 
ผลงานชุด ธรรมดา ธรรมชาติ ในปี 2538   

สาครินทร์ เครืออ่อน น าเทคนิคโบราณในการร่างภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยการปรุ
ลายเส้นบนกระดาษแล้วใช้ดินสอพองมาประคบลงบนผนังที่ทาสีแดงเรียบทั้งผนัง ในงานชุด 
นางกวัก ปี 2541 ที่  About café about studio  

สุธี คุณาวิชายานนธ์ ก็เป็นศิลปินร่วมสมัยอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานต่อเนื่อง ซึ่งใช้งานวาด
เส้นเข้ามาผสมผสานอยู่เป็นประจ า ทั้งการใช้นีออนมาขดเป็นลายเส้นรูปสัตว์ การวาดเส้นด้วย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชอลก์บนกระดาน การวาดเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเทคนิคการพิมพ์ แบบ Dot matrix การวาด
เส้นด้วยเทคนิคสเตนซิล (stencil) โดยใช้ผงแป้งโรยผ่านตัวคนที่นั่งหรือนอนอยู่ เมื่อคนเดินออกก็
จะเหลือเพียงร่องรอยของเส้นเป็นผลงาน หรืองานวาดเส้นผสานกับงานพิมพ์ชุด ห้องเรียน
ประวัติศาสตร์ ที่ใช้โต๊ะเรียนไม้มาเป็นแม่พิมพ์ แกะตัวหนังสือและลายเส้นลงไปให้คนเข้าชมน า
กระดาษมาวางทาบและใช้ดินสอฝนน าภาพกลับไป นั บเป็นงานวาดเส้นที่สร้างสรรค์ให้คนมีส่วน
ร่วมได้ 

ศิลปินที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และจนถึงปัจจุบัน ศิลปินรุ่นใหม่ๆ อีกไม่
น้อยก็น างานวาดเส้นมาผสานรวม ประกอบใช้ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการสร้ างสรรค์ได้อย่าง
น่าสนใจ เช่น กั ญจนา ด าโสภี ใช้รอยเย็บของด้าย ปรี กมล เชี่ยววนิช ใช้วาดเส้นด้วยแสง มรกต 
เกษเกล้า ที่ผสานการวาดเส้นกับสื่อดิจิตอล เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในงานศิลปะร่วมสมัยไทย งานวาดเส้นเข้าไปมีส่วนส าคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบ หลากเนื้อหา และยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง  ข้าพเจ้าจึง
สนใจศึกษาวิเคราะห์ว่า งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 คือ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2543 -
2555 (ค.ศ.  2000 - 2012) เป็นไปอย่างไร มีความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ศิลปินไทยสร้างสรรค์ขึ้น
อย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นว่าศิลปะร่วมสมัยไทยนั้นมีความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ไม่น้อยไปกว่ า
พื้นที่ศิลปะอื่นๆ ในโลก 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย  

การศึกษาวิจัยผลงานศิลปะนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ ปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenological Study) มีจุดมุงหมายหลัก คือ ท าความเข าใจอย่างเป็นระบบกับ
ปรากฏการณ์การสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2543 – 2555 / 
ค.ศ. 2000 – 2012)  โดยให้ความส าคัญ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีคิดของการให้ความหมายหรือการจ ากัดความค าว่า “วาดเส้น”, “drawing”  
และ “วาดเส้นร่วมสมัย”, “contemporary drawing” ทั้งในทางวิชาการ และในทางปฏิบัติ คือ 
ประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปิน เ พื่อมองหาความสัมพันธ์ระหว่างนิยาม ความหมายและการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

2. ศึกษาผลงานวาดเส้นร่วมสมัยของไทยในศตวรรษท่ี 21 เพื่อท าความเข้าใจลักษณะ 
ส าคัญที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

3. ศึกษาวิธีคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในศตวรรษท่ี 21  

   ส
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เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้างสรรค์และตัวชิ้นงานสร้างสรรค์  เพื่อหาความเข้าใจ น ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

  
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ศึกษาผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการท่ีจัด
ข้ึนเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ประเภทการวาดเส้นโดยเฉพาะ ต้ังแต่ ปี ค .ศ. 2000-2012 (พ.ศ.  
2543-2555) 

2. ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยต้ังแต่ปี ค .ศ. 2000-2012 (พ.ศ. 2543-
2555) ซึ่งต้องเป็นศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงหรือได้รับรางวัลจากเวทีประกวดศิลปกรรมที่
เป็นทีย่อมรับ รวมทั้ง ศิลปินที่สร้างสรรค์และแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้รับรางวัลจากเวที
ประกวดศิลปกรรมใดก็ตาม 

3. ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยรุ่นใหม่   แม้ยังไม่เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ 
ยังไม่เคยได้คัดเลือกเข้าร่วมแสดงหรือได้รับรางวัลจากเวทีประกวดศิลปกรรมใดๆ แต่ผลงานมี
เอกลักษณ์  โดดเด่น แปลกใหม่ สอดคล้องกับ ประเด็นงานวิจัย คือ วาดเส้นร่วมสมัย  และเคยผ่าน
การแสดงผลงานนิทรรศการต่อสาธารณชนอย่างน้อย 2  ครั้ง ขึ้นไป 

4. ศึกษาทุกผลงานที่ศิลปินระบุเจตจ านงว่าเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทวาดเส้น 
5. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่รวมงานสร้างสรรค์ประเภทกราฟฟิต้ี Graffity 
6. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่รวมงานวาดเส้นร่วมสมัยที่ใช้พื้นผิวบนจอคอมพิวเตอร์ 

หรือที่ใช้ร่วมในงาน Digital art ทุกประเภท 
7.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่รวมงานวาดเส้นจิตรกรรมไทยประเพณี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 มีรูปแบบการวิจัย คือ เป็นวิจัยเชิงพรรณ นาและวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
และอธิบายผลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูล 
1.1  รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

1.1.1. รวบรวมและศึกษาเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและ
นิยามของการวาดเส้น และการวาดเส้นร่วมสมัย ทั้งของไทยและนานาชาติ 

1.1.2. รวบรวมและศึกษาผลงานศิลปะที่อยู่ในขอบเขตของการศึกษาจาก
เอกสารต่างๆ 

   ส
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1.1.3. ศึกษาทฤษฎีการวิจัยด้านวัฒนธรรมและกรอบการวิเคราะห์งานวาดเส้น
ทั้งของไทยและนานาชาติ  
                 1.2 รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ (qualitative interview) ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงดังนี้ 
                1.2.1 ศิลปิน อาจารย์และนักวิชาการ  ผู้สร้างสรรค์งานวาดเส้น หรือเขียน
บทความ เกี่ยวกับการวาดเส้น  จ านวน  7 คน ได้แก่  
   ชลูด นิ่มเสมอ 
   อิทธิพล  ต้ังโฉลก 
   สมพร รอดบุญ 
   รสลิน กาส์ต 
   คามิน  เลิศชัยประเสริฐ 
   สุธี  คุณาวิชายานนท์ 
   สันติ  ทองสุข 
   ธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์  
   ทวีศักด์ิ  ศรีทองดี 

        1.2.2  ศิลปินรุ่นใหม่  อายุไม่เกิน 35 ปี สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์  โดด เด่น 
แปลกใหม่ สอดคล้องกับเนื้อหา และเคยผ่านการแสดงผลงานนิทรรศการต่อ   สาธารณชน
อย่างน้อย 2  ครั้ง ขึ้นไป จ านวน   13 คน  ได้แก่ 

      จิรัชยา  พริบไหว 
                                   อรรถพล  ซื่อตรงประเสริฐ 

                      อัฐพร  นิมมาลัยแก้ว 
                             ขวัญไชย  ลิไชยกุล  
                             ตฤณภัทร  ชัยสิทธิศักด์ิ 

                                    ภัทรกร (ณัฐวุฒิ) สิงห์ทอง 
                             บุษราพร  ทองชัย 
                                   เดือนฉายผู้ชนะ  ภู่ประเสริฐ 

                ชญานิษฐ์  ม่วงไทย 
                อ่ิมหทัย สุวัฒน์ศิลป์ 
                รัตนา สาลี 

   ส
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                ณัฐวุฒิ  รังผึ้ง 
                สุพร  แก้วดา 

2.จัดการข้อมูลและท าความเข้าใจข้อมูลด้วยประสบการณ์ตรงโดยเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
เรียนรู ้ และลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองกับนักศึกษาปริญญาตรี คณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ตลอด 2 ปีการศึกษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้  

วาดเส้นสร้างสรรค์ 5  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
วาดเส้นสร้างสรรค์ 3  ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
จิตรกรรม 2   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กายวิภาค  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3. วิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีสะทอนใหเห็นแงมุมตางๆ ของประสบการณ  เพื่อน ามา

บูรณาการเข้าเปนประสบการณรวม อธิบายปรากฏการณ์สถานะการด ารงอยู่ของการสร้างสรรค์
งานวาดเส้นร่วมสมัยไทย 

4. สรุปผลวิจัย และข้อเสนอแนะ 
5. เขียนรายงานผลวิจัย โดยน าเสนอในรูปของความเรียง และภาพสแกน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

“วาดเส้นร่วมสมัย” หมายถึง ผลงานวาดเส้นที่มีสภาวะผลงานจบบริบูรณ์ในตัวมันเอง 
(as work of art) โดยจะใช้กระบวนการ กลวิธี หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดร่องรอย 
หรือลาย หรือเส้น บนพื้นผิวใด แบบใดก็ได้ ทั้ง  2 มิติ และ 3 มิติ 

โดยท้ายที่สุดผลงานที่ปรากฏต้องมีผลทางการเห็น (Visual effect) ที่มีแก่นแท้ของภาพ
เป็นงาน drawing คือ มีเส้นเป็นแก่นแกนอันหนึ่งของภาพ และ/หรือ มีน้ าหนักเป็นแก่นอันดับสอง 

“ร่วมสมัย” หมายถึง ผลงานนั้นต้อง ปรากฏอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ร่วมสมัยกันกับ
ผู้วิจัย  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ที่ผ่านมา งานวาดเส้นดูจะเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ใคร่มีผู้สนใจมากนัก ค่าที่งานวาด
เส้นมักถูกมองเป็นฐาน เป็นร่างหรือต้นทางของการสร้างสรรค์งานอ่ืนๆ ตลอดมา ทั้งจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์   การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลป์หรืองานค้นคว้ าวิจัย บทความเชิง
วิชาการด้านทัศนศิลป์ทั้งในศิลปะตะวันตกและไทย จึงกล่าวถึง มีการศึกษาอย่างจริงจังไม่ค่อย
มากนัก  หนังสือศิลปะที่เกี่ยวกับงานวาดเส้นร่วมสมัยก็แทบจะนับเล่มได้  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เห็นความจ าเป็นที่ต้องรวบรวมและทบทวนสิ่งที่มีการศึกษามา
ก่อนหน้า เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ความเข้าใจ กรอบวิธีคิดและมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ภัณฑารักษ์และศิลปินผู้ปฏิบัติเอง  

การทบทวนเอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ งานของ
นักวิชาการ ภัณฑารักษ์และศิลปินไทย ซึ่ งน ามาทบทวนเกือบทั้งหมดที่ส ารวจพบ เพื่อให้เห็น
รากฐานความคิด ความเชื่อที่มีต่อการสร้างสรรค์งานวาดเส้นของศิลปินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานวาดเส้นร่วมสมัย  และงานของนักวิชาการ ภัณฑารักษ์และศิลปินตะวันตกซึ่งคัดมาเฉพาะ
เอกสาร หรือต าราที่ได้รับการยอมรับว่า มีคุณภาพ แ ละได้รับการกล่าวอ้างถึงในการศึกษาเรื่อง
งานวาดเส้นร่วมสมัย  โดยจะล าดับไปตามเวลาที่งานนั้นถูกตีพิมพ์เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง และ
การต่อยอดของงานค้นคว้าแต่ละชิ้น  
 
เอกสารและการศึกษาวิจัยที่ส าคัญก่อนศตวรรษที่ 21 

จากการส ารวจงานเขียน และต าราวิชาการที่กล่าวถึง การ วาดเส้น งานวาดเส้น หรือ  
Drawing ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นเรื่องเทคนิค วิธีการเรียน การฝึกฝนงานวาดเส้น
เบื้องต้นส าหรับนักศึกษา โดยเฉพาะก่อนศตวรรษท่ี 21 หรือก่อนปี พ .ศ. 2543 น้ัน พบว่า เอกสาร
และต าราในประเทศไทยมีจ านวนน้อยมาก  

เท่าที่ส ารวจพบ หนังสือเล่มแ รกที่พยายามรวบรวมแง่มุมต่างๆ ของการวาดเส้นอย่าง
ครอบคลุม พร้อมทั้งอ้างอิงการค้นคว้าจากหนังสือต่างประเทศ  ผู้แต่งคือ โกสุม สายใจ  ปกหนังสือ
ปรากฎชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า   Drawing  พร้อมค าอธิบายด้านล่างว่า วาดเส้น : ภาคทฤษฎีและ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบค าอธิบายด้ว ย 100 ภาพ ผลงานของศิลปินไทย และศิลปิน
ชาวตะวันตก  จัดพิมพ์โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดพายัพ ในปี พ .ศ. 2527 6 

โกสุม สายใจ แสดงทัศนะ ซึ่งฉายภาพสถานการณ์ของการศึกษาเรื่องงานวาดเส้นใน
ช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจน ในค าน าว่า  “ต ารับต าราเก่ียวกับการวาดเส้น ดูจะมีน้อยเต็มที  ทั้งที่ มีอยู่
ก็เป็นเพียงหนังสือรวมภาพ Drawing ที่ส าเร็จแล้ว ยังมิได้ปูพื้นฐานหรือให้แนวทางแก่ผู้ศึกษา
เท่าที่ควร”7 หนังสือเล่มนี้จึงต้ังใจรวมรวมความรู้จากต าราและประสบการณ์ โดยมุ่ งเป้าให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เริ่มเรียนและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

เนื้อหาในหนังสือน าเสนอความส าคัญของการวาดเส้น ความเป็นมาของการวาดเส้น
ต้ังแต่อดีต ภ าพวาดบนผนังถ้ าจนถึงงานของเดกาส์ (Degas) ในศตวรรษท่ี 19  รูปแบบ ประเภท 
การสร้างงานวาดเส้นด้วยวัสดุต่างๆ เทคนิคของการวาดเส้น และตัวอย่างผลงานวาดเส้นของ
ศิลปินตะวันตกและศิลปินไทย    

มีประเด็นส าคัญ 3 จุดจากหนังสือเล่มนี้  ซึ่งจะอภิปรายต่อไปในภายหลัง คือ 
1.  โกสุม เลือกแปล  drawing ว่า  การวาดเส้น 
2. ทัศนะของโกสุม ให้ความส าคัญของการวาดเส้นเพียง 2 ประเด็นคือ เป็นเครื่องมือ

ในการถ่ายทอดความคิดให้มองเห็นได้ และเป็นวิชาหลักหรือวิชาพื้นฐานของศิลปะ แขนงต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาจิตรกรรม  

3. โกสุม เลือกยกตัวอย่าง ผลงานวาดเส้นของศิลปินไทย  ๕ คน คือ ภาพเขียนลายเส้น
ของ ผดุง พรมมูล  ช่วง มูลพินิจ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  พวงเพชร จันทรวิจิตร ที่เขียนด้วยชาโคล 
และภาพ figure  ของสุชาติ วงษ์ทอง 

ข้อสังเกตที่ค้นพบคือ หนังสือที่ค้นคว้าใช้อ้างอิงทั้งหมดเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ
เกี่ยวกับศิลปินตะวันตกหรือเกี่ยวกับผลงานวาดเส้นของศิลปินตะวันตกที่มีชื่อเสียง และเป็น
หนังสือที่ศึกษาค้นคว้าเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล  ไม่มีหนังสืออ้างอิงที่เป็นต าราเชิงทฤษฎีใดๆ 
หรือมีแต่มิได้ระบุไว้   

                                                 
6 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2530 โดย ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
7 โกสุม สายใจ, การวาดเส้น = DRAWING, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2530), ค าน า. 
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2 ปีต่อมา มีบทความส าคัญชื่อ “การวาดเส้น” โดย ชลูด  นิ่มเสมอ  ตีพิมพ์ในสูจิบัตร
การแสดง “วาดเส้นร่วมสมัย”8 ซึ่งเท่าที่ส ารวจพบจัดว่าเป็นงานนิทรรศการแรกที่ใช้ค าว่า “วาดเส้น
ร่วมสมัย” และ “Contemporary Drawing” 

บทความ9น้ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการศึกษาในเวลาต่อมาอย่างยิ่ง  จากการ
ส ารวจพบว่า ได้รับการน าไปอ้างอิงในงานของนักวิชาการรุ่นหลังจ านวนไม่น้อย และเป็นท่ีสนใจ
ของผู้ที่ศึกษาศิลปะทุกคนไม่เฉพาะแต่งานวาดเส้นเท่านั้น เพราะผู้เขียนเป็นทั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์
งานศิลปะทั้งงานวาดเส้น จิตรกรรมและอื่นๆ เป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้ง
เป็นนักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันหลักในการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะสมัยใหม่  

บทความดังกล่าวมีความยาว 32 หน้า แบ่งเป็น 5 บท  เนื่องจากเป็นบทความส าคัญ 
ผู้วิจัยจึงต้องทบทวน ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน                

บทท่ี 1 กล่าวถึงความส าคัญของการวาดเส้นไว้ว่าเป็นวิธีการสื่อความหมายทางการ
เห็นขั้นแรกเริม่สุดของมนุษย์ และเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับการศึกษาและฝึกฝนเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างสมดุลระหว่างความคิดและการกระท าในศิลปะ เป็นพื้นฐานอย่างยิ่งของแก่น
หรือวิญญาณของทัศนศิลป์ทุกสาขา นอกจากน้ียังให้นิยามว่า   

 
ในเชิงวิธีการวาดเส้นก็คือการลากหรือการวาดเส้นลงไปบนพื้นผิวของวัสดุ  

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดร่องรอยหรือรูปร่างขึ้น หรือเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก   
หรือความคิดออกมาให้ปรากฏแก่สายตาเช่น การวาดดินสอหรือปากกาลงบนกระดาษ  
การลากก่ิงไม้ขีดลงบนพื้นทราย การวาดปลายเหล็กแหลมลงบนแผ่นโลหะ 10  

                                                 
8 การแสดง “วาดเส้นร่วมสมัย” โดยกลุ่มศิลปิน 22 คน ณ หอศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 12 - 27 มิถุนายน 2529 
9 ต่อมา มีการปรับปรุงภาพประกอบ และน ามาตีพิมพ์ใหม่ในปี  2553 ในชื่อหนังสือว่า 

“วาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing)”  โดยส านักพิมพ์อมรินทร์ 
10 วาดเส้นร่วมสมัย, การแสดง“วาดเส้นร่วมสมัย” โดยกลุ่มศิลปิน 22 คน ณ หอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 12-27 มิถุนายน 2529 (กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 

13. 
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บทท่ี 2 วัตถุประสงค์ของการวาดเส้น  ชลูดระบุว่าวัตถุประสงค์ของงานวาดเส้น
แตกต่างกันไปตามความจ าเป็นของแต่ละลักษณะงานและแต่ละบุคคล โดยในที่นี้จะกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการวาดเส้นที่เป็นวิจิตรศิลป์เท่านั้น ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อ ได้แก่ 

1.  เพื่อบันทึกข้อเท็จจริง  
2.  เพื่อปลุกและพัฒนาความคิด 
3.  เพื่อศึกษาจากธรรมชาติ 
4.  วาดเส้นในฐานะวิธีการเบ้ืองต้นของทัศนศิลป์สาขาอ่ืน 
5.  วาดเส้น: งานสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์ในตัว 
บทท่ี 3 เส้น เพราะเส้นเป็นหัวใจของการวาดเส้น จึงต้องเข้าใจ ลักษณะและหน้าที่ของ

เส้น  เพื่อให้เป็นพื้นฐานการเข้าถึงคุณค่าและเป็นแนวทาง การแสดงออกในการวาดเส้น ซึ่งผู้เขียน
ได้อธิบายถึง ก าเนิดของเส้น หน้าท่ีของเส้น  เส้นรูปนอก เส้นแกน เส้นสองสิติ เส้นสามมิติ เส้นใน
ภาพเขียนจีน เส้นใน จิตรกรรมไทย เส้นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้วาด เพราะเส้นมีชีวิต มี
ความเคลื่อนไหว และลักษณะของเส้นแบบต่างๆ ก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันด้วย  

บทท่ี 4 การฝึกการวาดเส้น ชลูดน าเสนอความคิดที่เป็นแก่นในการเรียนรู้มากกว่าการ
แนะน าวิธีการฝึกทักษะวาดเส้นตามขั้นตอนพื้นฐาน แต่ก็กล่าวถึง ความส าคัญของการรู้ จัก
ลักษณะของเครื่องมือและวัสดุ ประเด็นส าคัญคือ ความเข้าใจเรื่องงานวาดเส้นแบบสร้างสรรค์ที่ไม่
ว่าจะวาดแนวเหมือนจริงหรือแนวนามธรรมว่า “ร่องรอยของการวาดเส้นนั้นเป็นผลมาจากการ
ผสมผสานกันของความคิด ความรู้ ประสบการณ์และอารม ณ์ความรู้สึก เป็นการแสดงออกซึ่ง
ปฏิกริยาตอบโต้ทั้งทางกายและทางจิตของศิลปินที่มีต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกหรือภายใน”11 

ดังนั้น ชลูดจึงเสนอแนวคิดของการศึกษาวาดเส้นหรือศิลปะว่า ไม่ใช่แค่ฝึกฝนทางฝีมือ
หรือเทคนิค ตามแบบอย่างและวิธีการแบบเชิงวิทยาการ (academic) หรือแบบสัญนิยม 
(Conventional) เท่านั้น แต่ต้องมองให้เห็น ตระหนักและเข้าใจในสิ่งที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์และ
ค้นหาความจริงภายนอก เพื่อน ามาประสานกับความจริงภายในท่ีเกิดจากประสบการณ์และทัศนะ
ของตน จึงจะสร้างงานที่สมบูรณ์ได้ 

บทสุดท้าย ชลูดได้กล่าวภาพรวมความเป็นมาของงานวาดเส้นนับแต่สมัยโบราณจนถึง
ศตวรรษท่ี 19 ว่าให้ความส าคัญกับความเหมือนจริง จนกระทั่ง เข้าสู่ศตวรรษท่ี 20 ความเหมือน

                                                 
11เรื่องเดียวกัน, 36. 
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จริงในงานศิลปะลดความส าคัญลง  รูปทรงคนและสิ่งของถูกตัดทอนไปตามความคิดความรู้สึก
ของศิลปิน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกที่หลากหลายมาก ดังนั้นการ ฝึกวาดเส้นใน
ปัจจุบันจึงอยู่ท่ีผู้วาดมากกว่าแบบอย่างหรือกฎเกณฑ์วิชาการแบบเก่า ที่จะฝึกฝนค้นคว้า และ
สร้างสรรค์  รวมทั้งให้ทัศนะว่า ทุกวันนี้งานวาดเส้นที่จบบริบูรณ์ในตัวนั้นก้าวหน้ามาก  เป็นที่นิยม
ของศิลปินและประชาชน เพราะคุณสมบัติพิเศษของวิธีการตอบสนองได้พอดี กับแนวความคิด
ส่วนรวมของศิลปะร่วมสมัย 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจยิ่งคือ นอกจากบทความนี้แล้ว  ในค าน าของสูจิบัตรที่กล่าวถึง
ความเป็นมาของนิทรรศการ ยังปรากฏข้อความ 

 
 กลุ่มศิลปิน 22 คน จัดท าสูจิบัตรน้ีข้ึนเพือ่ใช้ประกอบนิทรรศการ “วาดเส้น 

  ร่วมสมัย” นับว่าเป็นทัศนะหนึ่งที่พวกเรามีต่องานวาดเส้นในปัจจุบัน...การวาดเส้นใน       
ปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงวิธีการศึกษาธรรมชาติ หรือบันทึกข้อเท็จจริงของธรรมชาติ หรือ      
มิใช่เป็นเพียงวิธีการเบ้ืองต้นในการถ่ายทอด    และพัฒนาความคิดของศิลปินสาขา       
ทัศนศิลป์อย่างเช่น ในสมัยโบราณเท่านั้น แต่การวาดเส้นเป็นสื่อของการสร้างสรรค์   
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวเอง 

  ...เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงวิธีการวาดเส้นในลักษณะต่างๆ ตามทัศนะ         
         ส่วนตัวของศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงแต่ละท่าน โดยเฉพาะการวาดเส้นที่เป็นสื่ อ 
         ของการสร้างสรรค์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวเองของศิลปะร่วมสมัย 

 ...เป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของการวาดเส้นเพื่อกระตุ้น 
         ให้มีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการวาดเส้นที่พัฒนาก้าวหน้าต่อไปทั้งในด้านแนวความคิด  
         รูปแบบและวิธีการ12 

                    
จากข้อความดังกล่าว ผู้วิจัยตีความว่า อาจอนุมาน เสมือนค าประกาศเจตนารมณ์ หรือ

ท่ีเรียกว่า manifesto ของกลุ่มศิลปินที่ลงชื่อในตอนท้ายว่า  ศิลปิน “วาดเส้นร่วมสมัย” ที่ต้องการ
ให้สาธารณชนได้รับรู้ งานวาดเส้นในฐานะ  สื่อของการสร้างสรรค์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวเอง 
รวมถึงการยอมรับของกลุ่มศิลปินและความต้องการจะพัฒนาการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัย  

                                                 
12

 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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ศิลปิน 22 คนในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ล้วนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีจ านวนไม่
น้อยที่เป็นอาจารย์สอนการวาดเส้น รวมถึงยังสร้างสรรค์งานวาดเส้นมาอย่างต่อเนื่ องถึงปัจจุบัน 
เช่น ชลูด น่ิมเสมอ  ชวลิต เสริมปรุงสุข  ประเทือง เอมเจริญ  อิทธิพล ต้ังโฉลก  พิษณุ ศุภนิมิตร    
วิโชค มุกดามณี  วราวุธ ชูแสงทอง  เป็นต้น 

บทความในสูจิบัตรนิทรรศการอีกเล่มที่ส าคัญ จ าต้องน ามาศึกษาคือ บทความเรื่อง  
“การวาดภาพร่วมสมัย” ของ สมพร รอ ดบุญ  ซึ่งให้มุมมองและแปลความของ Drawing กว้างไป
กว่า การวาดเส้นว่า   

 
 ปัจจุบันนี้ “การวาดภาพ” หรือ “การเขียนภาพ” อันมีที่มาจากค าภาษา 

อังกฤษว่า “DRAWING” นั้น มีความหมายซึ่งครอบคลุมมากไปกว่าจะก าหนดให้  
เป็นเพียงแค่ “การวาดเส้น” เท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภท 
ทัศนศิลป์ได้มีวิวัฒนาการทางความคิด รูปแบบ ตลอดจนเทคนิควิธีการที่รุดหน้าไป  
ไกล และมีความหลากหลายเป็นอิสระ จนดูไร้กฎเกณฑ์ หรือขอบเขตอันจ ากัด  อีกทั้ง  
ศิลปินแต่ละท่านต่างก็มีความปรารถนาในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็น  
ส าคัญ…การวาดภาพ(DRAWING)คือ หัวใจส าคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะประเภท  
ทัศนศิลป์ทั้งสิ้น13 

 
สมพรได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการวาดภาพว่า เด็กเล็กๆ ก่อน

เขียนตัวอักษรก็จะเริ่มจากการวาดภาพด้วยการใช้เส้น ส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีการขีดเขียน วาดภาพทั้งที่
ต้ังใจ ไม่ต้ังใจ เพื่อระบายความคิด ความรู้สึก บันทึกเหตุการณ์ ฯลฯ  ส่วนศิลปินไม่ว่าจะมีที่มา
จากสิ่งใดก็ตาม ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและทักษะ  และสรุปท้ายถึงประโยชน์
อย่างกว้างของการวาดภาพ (Drawing) ที่มีต่อมนุษย์ แจกแจงได้ดังนี้ 

1.  สอนให้คนรู้จักการสังเกต การแยกแยะและการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
2.  ช่วยให้คนรู้จักใช้ประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นรูปแบบ  

                                                 
13Multiple Drawing, การแสดงนิทรรศการ Multiple Drawing ณ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 24 สิงหาคม – 9 กันยายน 2535 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊ป, 2535), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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3.  ช่วยฝึกฝนให้คนมีความรู้สึกตอบโต้อย่างฉับพลันทันทีทันได้  
4.  ช่วยให้คนมีหนทางในการสื่อความหมาย 
แต่ส าหรับศิลปินแล้ว สมพรแสดงทัศนะว่า การวาดภาพ (Drawing) มีประโยชน์หรือ

ศิลปินใช้การวาดภาพเพื่อวัตถุประสงค์ 2  ประการ คือ 
1. ใช้เป็นการแสวงหาความคิดหรือหาแนวทางเป็นการทดลอง  
2. ต้ังใจให้เป็นศิลปะที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง 
สมพรแบ่งการเขียนภาพหรือวาดภาพ (Drawing) โดยทั่วไปเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม

แรก เรียกว่า วาดเส้น (Line Drawing หรือ Delineation Drawing) ซึ่งเน้นเฉพาะการใช้เส้นในการ
แสดงออกเท่านั้น กลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่เน้นในเรื่องของการวาดรูปทรงและเทคนิค (Form Drawing)
ซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงด้วยการใช้น้ าหนัก แสงเงา แสดงปริมาตรและพื้นผิว  และกลุ่มที่สาม คือ 
การวาดภาพด้วยสี (Color value Drawing) การวาดภาพในกลุ่มสุดท้ายนี้จะเน้นเรื่องการใช้สี
เขียนภาพโดยตรง 

และให้ความเห็นว่าศิลปินในศตวรรษท่ี 20 มีลักษณะ “การวาดภาพ” (Drawing) ท่ี
เป็นไปตามแนวคิดและรูปแบบของแต่ละกลุ่ม ในช่วงเวลานี้จึงแบ่งประเภทของการวาดภาพโดย
พิจารณาจากแนวทางการสร้างสรรค์ออกเป็น 2 แนวทางคือ 

แนวทางแรก เป็นแนวที่แสดงภาวะอารมณ์ ความรู้สึกภายในเฉพาะตนของศิลปิน 
(Subjective Drawing) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลกระทบทางด้านจิตวิทยา  โดยยกตัวอย่างผลงานของพอล 
วูลเดอร์ลิซ (Paul Wunderlich) ที่แสดงความรู้สึกภายในออกมาเป็นศิลปะรูปแบบในแนวเหนือจริง
(Surrealistic) ผลงานที่สร้างจากความบันดาลใจในงานศิลปะเด็กของฌอง ดูบุฟเฟ่ต์ (Jean 
Dubuffet) และผลงานวาดภาพบนวอลเปเปอร์ของซูซาน ฮิลเล่อร์ (Susan Hiller) 

แนวทางที่สอง เป็นการวาดภาพที่แสดงความเป็นจริงแสดงข้อเท็จจริง รวมทั้งการเสนอ
และการแสวงหาข้อมูล เป็นการแสดงออกทางความ คิด (Objective Drawing) ซึ่งศิลปินมองว่า
ส าคัญกว่าอารมณ์ ความรู้สึก  แนวทางนี้ยังรวมถึงการวาดภาพในเป็นลักษณะของแผนผังหรือ
แปลน (Diagram) การวาดภาพในลักษณะของสถาปัตยกรรม และการวาดภาพของวิศวช่างกลที่
ต้องอาศัยเครื่องมือทางเรขาคณิตเข้าช่วย (Mechanical Drawing) รวมถึงการบันทึกความจริง
อย่างพิถีพิถันเหมือนภาพถ่าย (Pictorial Recording) โดยเรียกรวมการวาดภาพเช่นนี้ว่า 
“Information Drawing” ยกตัวอย่างด้วยผลงาน The Umbrellas Project ของ คริสโต (Christo)  
และภาพร่าง Amazonas Project ของมณเฑียร บุญมา  แต่ก็ยังมีศิลปินที่น าการวาดภาพทั้งสอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

  

แนวทางมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ซึ่งสมพรได้ยกตัวอย่างการท างานของศิลปินอีก  2 คน คือ 
โรเบิร์ต ลองโก้ (Robert Longo) และแอนดรู ไวเอธ (Andrew Wyeth)  

ท้ายบทความ สมพรสรุปว่า การวาดภาพ (Drawing) มีความหลากหลายมากเกินกว่า
จะเป็นเพียงการใช้ดินสอ พู่กัน เครยอง หรือหมึกในการเขียนภาพเท่านั้น 

ประเด็นส าคัญของบทความนี้ คือ 
      1.  สมพร เลือกแปล “drawing” ว่า “การวาดภาพ หรือ การเขียนภาพ ” เป็นการให้
ความหมายกว้างที่ไม่สนใจเรื่องกรรมวิธี เทคนิค หรือวัสดุ  ในทัศนะของสมพร ค าว่า drawing จึง
เทียบเท่ากับค าท่ีมีความหมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะ  
       2.   สมพร เลือกใช้ค าว่า วาดเส้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Delineation 
       3.  การแบ่งวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการวาดภาพ (Drawing) ไว้เพียง 2 อย่าง
นั้น เป็นการมองในระดับของศิลปินผู้ท างานสร้างสรรค์แล้ว ไม่ใช่การมองในระดับขอ งการฝึกฝน
หรือฝึกหัด หรืออาจตีความได้ว่าวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ของการวาดเส้นอย่างที่ ชลูดได้แบ่งไว้ เช่น การ
บันทึกข้อเท็จจริง หรือศึกษาธรรมชาติ รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อแรก คือ การแสวงหาความคิดหรือ
หาแนวทาง เป็นการทดลอง  

นอกเหนือจากบทความทั้งสองแล้ว ก่อนศตวรรษท่ี 21 ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงาน
วาดเส้นที่ส าคัญอีกชิ้นหนึ่ง เป็นผลงานวิชาการของ สุชาติ เถาทอง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “วาดเส้น” โดยส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ในปี  2536 
ความหนา 272 หน้า รวบรวมการค้นคว้าต่างๆ เพื่ออธิบาย เรื่องการวาดเส้นอย่างครอบคลุม แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ตอน รวมทั้งหมด 12 บท 

ตอนที่ 1 เป็นแนวคิดทางวาดเส้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ล าดับความต้ังแต่ 
ธรรมชาติของวาดเส้น ความส าคัญของงานวาดเส้น วัตถุประสงค์ของวาดเส้น ปัจจัยพื้นฐานของ
วาดเส้น เส้นและการวาดภาพ มวลและสัดส่วน ฝึกหัดการวาดเส้น และวัสดุและเครื่องมือ 

ตอนที่ 2 ปฏิบัติการวาดเส้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท อธิบายถึงการถ่ายทอดงานวาด
เส้นแบบต่างได้แก่ การถ่ายทอดแบบอย่างจากธรรมชาติ การถ่ายทอดแบบอย่างจากธรรมชาติเชิง
วิเคราะห์ การถ่ายทอดแบบอย่างจากจินตนาการ  

และบทที่ 12 เป็นบทสรุปประเด็นหลักๆ 4 เรื่องคือ ความหมาย ของการวาดเส้น การ
ฝึกหัดวาดเส้น วัสดุและเครื่องมือ และปฏิบัติการวา ดเส้น ซึ่งสรุปเป็นตารางเปรียบเ ทียบให้เห็น
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แบบอย่างการแสดงออกทางวาดเส้นแบบต่างๆ ต้องใช้วิธีสังเกตแบบ วิธีการวาด และกลวิธี (วัสดุ
อุปกรณ์อย่างไร 

การศึกษาวิจัยของสุชาติ เถาทอง นับเป็นต าราวิชาการวาดเส้นที่ครอบคลุมมากที่สุดใน
ช่วงเวลานั้น และมีการค้นคว้าอ้างอิงอย่างมีคุณภาพ เมื่อดูจากบรรณานุกรมจะเห็นว่า สุชาติศึกษา
เอกสาร ต าราของนักวิชาการก่อนหน้าทั้งไทยและตะวันตกจ านวนมากและหลากหลายสาขา ทั้ง
งานด้านไทยประเพณี เช่น หลักการวาดของ น . ณ ปากน้ า  วาดเส้นพื้นฐานของจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณี ของจุลทัศน์ พยาฆรานนท์  องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและสมัยใหม่ เช่น งานเขียนของ
ก าจร สุนพงษศรี  อารี สุทธิพันธุ์  และวิรุณ ตั้งเจริญ  องค์ความรู้เรื่องการออกแบบตกแต่งภายใน
ของวัฒนะ จูฑะวิภาต   ความคิดของสถาปนิกในงานเขียนของสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา รวมถึง
ปรัชญาศิลปะของกีรติ บุญเจือ เป็นต้น  ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวาดเส้นของนักวิชาการ
ไทยก่อนหน้า เช่น บทความของชลูด นิ่มเสมอ (ใช้กล่าวอ้างอยู่ตลอดเล่ม) ซึ่งสุชาติได้กล่าวปิดท้าย
ในบทน าว่า ขอขอบคุณศิลปินและผู้บุกเบิกเอกสารวิชาการวาดเส้นในเมืองไทยทุกท่าน 

สิ่งที่น่าสนใจจากการค้นคว้าของสุชาติ นอกจากประเด็นเรื่องความหมายและ
วัตถุประสงค์ซึ่งจะอภิปรายในภายหลัง ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่า การตกผลึกองค์ความรู้ทั้งของไทย
และตะวันตกมาเป็นต าราส าหรับนักศึกษาศิลปะที่ ต่อไปจะกลายเป็นศิลปินนั้น ชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริง 
งานวาดเส้นร่วมสมัยที่ก าลังพัฒนาต่อไปข้างหน้านั้นไม่ได้ล่องลอย หรือคับแคบเพียงแค่มองหรือ
รับหลักวิชาการตะวันตกเพียงถ่ายเดียว  ศิลปินและนักวิชาการไทยได้พยายามสอดแทรก
ประสบการณ์และองค์ความรู้จากการปฏิบัติออกมาเป็นหลักฐานที่ใช้ถ่ายทอดอ้างอิงสืบต่อไปได้ 
เช่น องค์ความรู้ของสุชาติก็พัฒนาต่อยอดและตกผลึกมาจากองค์ความรู้ของนักวิชาการก่อนหน้า 

นอกจากน้ียังได้เห็นทัศนะของสุชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ของการวาดเส้นในเวลานั้น  
(พ.ศ. 2536 /ค.ศ.1993) ว่า 

    
กระแสความคิดและรูปแบบของการวาดเส้นอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการ

ท างานศิลปะ      ยังมีความสับสนในการจัดระบบและระเบียบวิธีการเรียนการสอน
ที่ชัดเจน  กิจกรรมและการปฏิบัติที่เป็นอยู่จะเป็นการด าเนินไปตามรูปแบบคตินิยม
ด้ังเดิมที่สืบทอดกันมาโดยขาดการท าความเข้าใจ หรือไม่ก็เป็นการน าความรู้และ
การฝึกปฏิบัติตามแนวคิดและวัฒนธรรมจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง 
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จนส่งผลให้ภูมิปัญญาของนักศึกษาศิลปะในเมืองไทยเกิดความสับสน หา
ลักษณะร่วมของงานวาดเส้นไม่ชัดเจน14 

 
ประเด็นส าคัญจากงานของสุชาติ คือ 
1.   สุชาติ เลือกแปล “drawing” ว่า  การวาดเส้น 
2. สุชาติ มทีัศนะว่า การหาความหมายของวาดเส้นว่าคืออะไร ค าตอบนั้นหาได้ยาก

เช่นเดียวกับค าว่า ศิลปะคืออะไร เบื้องต้นเขาจึงพยายามหาความหมายที่ชัดเจนโดยอ้างอิง
ความหมายของกับพจนานุกรมศัพท์ศิลปะของราชบัญฑิตยสถาน 
                 3. สุชาติ แบ่งการวาดเส้นจ าแนกตามลักษณะการแสดงออ กเป็น 2 ประเภท ได้แก่        
              3.1.ศิลปะวัตถุวิสัย (Objective art) ผลงานศิลปกรรมที่ค านึงสภาพทางวัตถุเป็น
ประการส าคัญ วัตถุวิสัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งภายนอก เป็นวัตถุ ไม่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก 
หรืออารมณ์ของผู้กระท า  
                          3. 2.ศิลปะจิตวิสัย (subjective art) หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง 
ที่อยู่นอกใจ ไม่เกี่ยวกับวัตถุภายนอก เป็นความจริงส่วนตัว เป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ เป็น
ความคิดฝัน เป็นความปรารถนาส่วนตัวของศิลปิน 

 จะเห็นว่าตรงกันกับบทความของสมพร รอดบุญ  และหนังสือ “A Contemporary 
Approach: Drawing.” งานของคลอเดีย เบตต้ี และทีล ซาเล่ (Claudia Betti and Teel Sale) ซึ่ง
เป็นการค้นคว้าชิ้นส าคัญ และจัดเป็นต าราเล่มแรกๆ ของการศึกษาเรื่องงานวาดเส้นร่วมสมัยของ
ตะวันตก (เป็นหนึ่งในหนังสืออ้างอิงของสุชาติด้วย) 

ผลงานของสุชาติคือ การรวมเอาองค์ความรู้ของผู้มาก่อนตกผลึกร่วมกับประสบการณ์
ของตน จึงสังเกตได้ว่ามีทั้งจุดที่เหมือนและแตกต่างเพิ่มเติมออกไปตามทัศนะของตน เช่น สุชาติ
แจกแจงความส าคัญของการวาดเส้นไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
                 1.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้มองเห็น 
                 2.  เป็นพื้นฐานทางทัศนศิลป์และการออกแบบ 
                 3.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดทักษะและจินตนาการ 
                 4.  เป็นต้นร่างทางความคิดของศิลปิน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ    

                                                 
14 สุชาติ เถาทอง, วาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2532), 8. 
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ถ่ายทอดโลกของความคิดให้เป็นจริง กับค้นหาความสมบูรณ์ก่อนท าจริง 
                  5. เป็นการสร้างงานที่สมบูรณ์ในตัวและมองวัตถุประสงค์ของการวาดเส้นเป็น 3 ข้อ 
ได้แก่ บันทึกข้อเท็จจริงทางกายภาพ (ซึ่งได้อภิปรายเพิ่มในเรื่องข้อเท็จจริงกับความจริงในงานวาด
เส้น) กระตุ้นและพัฒนาความคิด และสุดท้ายคือศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เอกสารเล่มสุดท้ายก่อนศตวรรษท่ี 21 ที่จ าต้องกล่าวถึงคือ งานค้นคว้าและเรียบเรียง
ของคลอเดีย เบ็ตต้ี และทีล ซาเล่ (Claudia Betti and Teel Sale)15 พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “A 
Contemporary Approach: Drawing.” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค .ศ. 1980 หรือ พ .ศ. 2523 หนังสือ
เล่มนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับนานาชาติ ได้รับการปรับปรุงและตีพิมพ์ซ้ ามาตลอดจนถึง
ปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 6 ในป ี ค.ศ. 2007 เป็นรากฐานส าคัญในการศึกษาเรื่องงานวาดเส้นของ
นักวิชาการในชั้นหลัง ทั้งตะวันตกและไทย เพราะจัดความคิดและความรู้เรื่องงานวาดเส้นร่วมสมัย
ได้อย่างเป็นระบบ  

ผู้แต่งทั้งสองชี้แจงค าว่า ร่วมสมัย ในหนังสือเล่มนี้ มุ่งไปที่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ 
ความพยายามที่จะอธิบายวิธีการเรียนการสอนศิลปะการวาดเส้นในมุมมองแบบที่ร่วมสมัยควรจะ
เป็น  และ ประเด็นที่สองคือ ภาพตัวอย่างที่น ามาประกอบเนื้อหา ทั้งหมด 399 รูปเป็นผลงานใน
ศตวรษท่ี 20 โดยส่วนมากสร้างขึ้นหลังทศวรรษที่ 1970  รวมถึงงานวาดเส้นชิ้นเยี่ยมที่จะเป็น
ตัวอย่างดีในการศึกษา เพื่อพยายามอธิบายความเป็นไปได้ในผลงานวาดเส้นที่เปิดกว้างขึ้นของ
ศิลปินร่วมสมัย ทั้งในแง่ของสื่อ รูปแบบและการแสดงออก  

 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามของ
วาดเส้นร่วมสมัย โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องซับซ้อนที่จะนิยามหรือแบ่งแยกประเภทได้ แต่ได้แบ่ง
ประเภทงานวาดเส้นร่วมสมัย ตามแนวคิดปรัชญาการสร้างสรรค์งานว่าเป็น อัตวิสัยหรือภาวะวิสัย 
(Subjective or Objective) ตามที่กล่าวไปแล้วในงานค้นคว้าเรียบเรียงของสุชาติ   

ส่วนที่สองเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง การมอง วิเคราะห์ ถ่ายทอ ด ท่าทางของ
รูปทรงคน ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุต่างๆ เช่น พื้นที่ รูปร่าง ปริมาตร ค่าน้ าหนัก ประเภทของเส้น 
และพื้นผิว  

                                                 
15อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอร์ท เท็กซัส เสตท (North Texas State University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ส่วนที่สาม อธิ บายถึงมุมมองแบบร่วมสมัยที่เปิดกว้างไปจากขนบเดิม เป็นกุญแจ
ส าคัญที่งานสร้างสรรค์วาดเส้นร่วมสมัยให้ความใส่ใจ เช่น ระนาบของภาพ (Picture Plane)  แก่น
เรื่องที่ถ่ายทอดซึ่งมีทั้งแก่นที่เป็นสากลและเฉพาะตัว  รวมถึงวัสดุใหม่ และวิธีใหม่ในการใช้วัสดุ  

ส่วนที่สี่ เป็นแนวทางการฝึกฝนงานวาดเส้น  ผู้แต่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะได้วาง
แนวทางหรือโจทย์ให้ฝึกฝนได้อย่างน่าสนใจ  
 
เอกสารและการศึกษาวิจัยไทยในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยส ารวจเอกสารและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานวาดเส้นทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์ใน
ประเทศไทยทั้งที่เป็นหนังสือ บทความใน สูจิบัตร และนิตยสารพบว่า ช่วงเวลาเกือบ  10  ปี ต้ังแต่
หนังสือของสุชาติ เถาทองที่ตีพิมพ์ในปี  พ.ศ. 2536 แล้ว ไม่พบเอกสารบทความที่มีนัยยะส าคัญ
หรือหนังสือต าราใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวาดเส้นร่วมสมัย (ไม่รวมหนังสือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน
วาดเส้นพื้นฐาน) จนกระทั่งต้นศตวรรษท่ี 21ในปี พ .ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) จึงพบบทความของ
อิทธิพล ต้ังโฉลก ที่ต้ังค าถามว่า วาดเส้นล้าสมัยหรือพ้นยุคไปแล้วหรือยัง ในสูจิบัตรนิทรรศการ
The Drawing Exhibition 2002 ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปี 
254516 

อิทธิพลใช้ชื่อบทความว่า “วาดเส้นสื่ออิสระแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อสื่อถึงค าตอบต่อ
ค าถามข้างต้นในทัศนะของตนว่า วาดเส้นในยุคปัจจุบันเป็นสื่ออิสระของการสร้างสรรค์  มิใช่สื่อ
รองส าหรับการฝึกทักษะ  และตอบอีกหนึ่งค าถามว่า  วาดเส้นยังเป็นวิชาที่จ าเป็นต้องเรียน เพราะ
เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของการเป็นศิลปินในแนวใดก็ตามในอนาคต แต่จ าต้องทบทวนความหมาย 
บทบาทและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ไม่ใช่วิชาที่มุ่งฝึกให้เกิดทักษะฝีมือในการเลียนแบบให้
ถูกต้องแม่นย าเพียงอย่างเดียว อย่างที่มักเข้าใจผิดกัน 

อิทธิพลให้ทัศนะว่า เนื้อหาส าคัญของการศึกษาวาดเส้นคือ   
 
 การศึกษาแก่นแท้ของสรรพสิ่งในธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจความ “เป็นจริง”  

แห่งชีวิต ทั้งเหตุผล ระเบียบ กฎเกณฑ์ ความประสานกลมเกลียว และความขัดแย้ง  
                                                 

16สอดคล้องกับการส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับงานวาดเส้นร่วมสมัย ซึ่ง
พบว่ามีในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ 1986)  ถัดมาในปี  พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) แล้วว่างเว้นอีก10 ปีจึงมี
นิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัยขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) 
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ในธรรมชาติ  ...ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างจริงจัง  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน  
จนถึงขั้นเกิดเป็นญาณทัศน์ (Intuition)   ที่เห็นลึกไปถึงแก่นแท้ภายในของธรรมชาติ 
และสามารถแสดงซึ่งความคิด    และอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ในผลงาน   สื่อถึง  
“ความเป็นจริง”และ”ความงาม” ที่ศิลปินเข้าถึงแล้ว ไปสู่ผู้ดูได้17 

  
ประเด็นส าคัญของบทความนี้  ผู้วิจัยตีความว่า ทัศนะต่อการนิยามของงานวาดเส้น 

ของอิทธิพลนั้น มี การมองความหมายหรือค าจ ากัดความของวาดเส้นเป็น 2 ระดับ หนึ่งคือ วาด
เส้นตามแบบแผนด้ังเดิมหรือวาดเส้นในฐานะที่เป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนศิลปะ (ซึ่งไม่ได้ชี้แจง
ไว้ในบทความนี้ แต่มีในบทความต่อไป ) และความหมายอีกระดับหน่ึงคือ วาดเส้นขั้นสูงที่เป็นสื่อ
ของการสร้างสรรค์ อิทธิพลมองว่า  

 
 “เช่นเดียวกับความหมายของ”จิตรกรรม” หรือ ”ศิลปะ” เองที่ในยุคปัจจุบัน 

ที่เปิดกว้างไม่สามารถอธิบายให้ค าจ ากัดความได้ชัดเจนและตายตัว เพราะเมื่อศิลปิน 
ท างาน “สร้างสรรค์” ย่อมหมายถึงการท าอะไรใหม่ที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ซึ่งเขามัก 
จะคิดออก “นอกกรอบ” ตลอดเวลาอยู่แล้ว  ...ดังจะเห็นได้ว่าทั้งความหมาย ขอบเขต   
และเทคนิควิธีการของวาดเส้นในยุคปัจจุบัน     ขึ้นอยู่กับศิลปินว่ามีแนวความคิดและ  
มีเจตนาอย่างไร   ท าไมถึงเรียกผลงานของตัวเองว่าวาดเส้น  การก าหนดความหมาย  
และขอบเขตขึ้นมาล่วงหน้านั้นก็ท าได้ในกรณีที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเพื่อการศึกษา   
การจัดนิทรรศการ หรือการจัดประกวด”18 

  
นอกจากน้ียังแสดงทัศนะว่า วาดเส้นที่เป็นผลงานศิลปะเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองนั้นใน

ประเทศไทยมีมานานแล้ว พร้อมยกตัวอย่างศิลปินที่มีศักยภาพทางวาดเส้นเป็นพิเศษ เช่น ชะลูด 

                                                 
17 The Drawing Exhibition 2002, การแสดงนิทรรศการผลงานวาดเส้น The drawing 

exhibition 2002 ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังท่าพระ, 26 มีนาคม-9 เมษายน 2545 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ไม่ปรากฏเลข
หน้า 

18 เรื่องเดียวกัน, ไม่ปรากฏเลขหน้า 
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นิ่มเสมอ  อังคาร กัลยาณพงศ์  มานิต ภู่อารีย์  ถวัลย์ ดัชนี  ประเทือง เอมเจริญ และสมบูรณ์ หอม
เทียนทอง 

ในสูจิบัตรเล่มเดียวกันนี้ ยังมีบทความ “ปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียนในงานวาดเส้น
พื้นฐาน” ของ ธานี ก ลิ่นขจร ด้วย ซึ่งมีประเด็นส าคัญคือ ธานีก็มองว่า “ความเป็น Drawing 
(ภาษาอังกฤษให้ลักษณะนามที่กว้างไกลกว่าในเนื้อหาของค าว่า “วาดเส้น”)” แต่ไม่ได้ค้านใน
รายละเอียด 

ถัดมาอีก 5 ปี มีการค้นคว้าเรียบเรียงหนังสือเชิงวิชาการขึ้นอีก 1 เล่ม ชื่อ “วาดเส้น
สร้างสรรค์ (Creative Drawing)” ของ เกษม ก้อนทอง จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์วาดศิลป์ พิมพ์ครั้ง
แรกในเดือนมกราคม 2545  

นอกจากผู้แต่งใช้ชื่อหนังสือว่า “วาดเส้นสร้างสรรค์” แล้วเนื้อหาหลักก็พยายามอธิบาย
ความหมายของการสร้างสรรค์เชื่อมโยงเข้ากับการวาดเส้น เนื้อหาส่วนประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับงานวาดเส้นก็ไม่ต่างจากหนังสือเล่มอ่ืนที่สรุปความเ ร่ิมต้นต้ังแต่มนุษย์ถ้ า แต่ที่น่าสนใจมี 
2 ประเด็นคือ 

1. เกษม ใช้ค าว่า Drawing แปลว่า การวาดเส้นหรือการวาดเขียน และก าหนดนิยาม
ว่า “คือ การลาก ขูด ขีด เขียนลงบนระนาบรองรับ  2 มิติ หรือ 3 มิติ ปรากฏเป็นเส้นตามต้องการ
ของผู้สร้างงานศิลปะ อาจจะเหมือนจริงหรือไม่เหมือน โดยใช้อุปกรณ์ใ นการวาดเส้น ได้แก่ ดินสอ 
ปากกา ของแหลมคม ถ่าน ฯลฯ ถ่ายทอดมโนภาพ ความคิดและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ” 19 

2.  เกษมใช้ค าว่า วาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) เพื่อสื่อถึงงานวาดเส้นที่
เสร็จสมบูรณ์ในตัวมันเอง โดยอธิบายการวาดเส้นสร้างสรรค์แบบกว้างว่า “เป็นการวาดเส้นด้วย
การใช้อุปกรณ์และวัสดุที่แตกต่างกัน โดยไม่มีการลอกเลียนแบบหรือก็อปป้ีแบบให้เหมือนจริง 
อาจจะเป็นผลงานการวาดเส้นเหนือความจริง การวาดเส้นนามธรรม การวาดเส้นด้วยอารมณ์
ความรู้สึก รวมทังการวาดเส้นประสมกับวัสดุอ่ืนๆ ก็ได”้ 20 
 ผู้วิจัยตีความว่า นี่คือ ความพยายามที่จะแยกแยะและยกระดับงานวาดเส้นให้แตกต่าง
จากความเข้าใจเดิมที่มองแต่เรื่องการฝึกฝนทักษะเพื่อรองรับการสร้างสรรค์งานแขนงอ่ืน เพราะ
เกษมมุ่งย้ าว่า วาดเส้นสร้างสรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อไม่ลอกเลียนแบบของจริง แม้จะเพื่อศึกษา

                                                 
19

 เกษม ก้อนทอง, วาดเส้นสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2545),16. 
20 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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ธรรมชาติก็ต้ังเงื่อนไขว่าต้องน ามาพัฒนาสิ่งใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการวาดเส้น ซึ่ง
เป็นผลงานศิลปะแขนงหนึ่งให้คงอยู่ไว้  

ในปีเดียวกัน พ .ศ. 2545 นี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 60 ปี มีการจัด
นิทรรศการแสดงศิลปะขึ้นในวาระพิเศษนี้ เลือกแก่นของงานเป็น  “งานวาดเส้นร่วมสมัย 
(Drawing)” แสดงผลงานวาดเส้นของศิลปินไทยถึง 122 คน และน าบทความ “การวาดเส้น” ของ 
ชลูด นิ่มเสมอมาพิมพ์อีกครั้ งในสูจิบัตร  และจัดท าโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) พร้อมกับน าผลงานไปแสดงที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลาและจังหวัด
มหาสารคาม ทั้ง  3 พื้นที่มีการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับวาดเส้น ซึ่งภายหลังได้ถอดเทปจัดท า
เป็นหนังสือด้วย  

เอกสารค าถอดเทปการบรรยายนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงน าคัดเลือกที่มีนัยยะ
ส าคัญมาร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สุธี คุณาวิชายานนท์ บรรยายพิเศษเรื่อง  “ วาดเส้น
ร่วมสมัย” เนื้อหาการบรรยายเน้นให้เห็นพัฒนาการของงานวาดเส้นนับแต่อดีต ล าดับความไล่ตาม
เวลา ฉายภาพโดยสรุปต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ภาพลายเส้นบนผนังถ้ า 
ศตวรรษท่ี 1 จนถึงศตวรษท่ี 18 และลงรายละเอียดแนวคิดในการสร้างสรรค์และตัวอย่างผลงาน
ศิลปินในศตวรรษท่ี 19 และ 20  ช่วงท้ายได้ฉายภาพให้เห็นการท างานวาดเส้นของศิลปินไทย
ในช่วง พ.ศ. 2527 เช่น การสร้างภาพด้วยวิธีการลบหรือเช็ดออกของวิโชค มุกดามณี  และนพพงษ์ 
สัจจวิโส  การใช้เทนนิคร่างภาพของจิตรกรรมฝาผนังไทยของสาครินทร์ เครืออ่อน  รวมถึงผลงาน
สร้างสรรค์ของตัวผู้บรรยายเองที่ใช้เทคนิคหลากหลาย เช่น เทคนิคสเตนซิล เทคนิคการพิมพ์แบบ
เครื่องพิมพ์ Dot matrix และการรับบ้ิงบนโต๊ะไม้  ปิดท้ายด้วยตัวอย่างงานศิลปินอีก 2 คน  คือ มณ
เทียร บุญมาที่ใช้วัสดุอ่ืนๆ เช่น น้ าดินในการสร้างร่องรอยบนชิ้นงาน  และคามิน เลิศชั ยประเสริฐ 
กับงานชุดวาดเส้น วันละภาพเป็นเวลา 365 วัน ในปีพ.ศ. 2538  

ผู้วิจัยเห็นว่า การยกตัวอย่างผลงานศิลปินไทยของสุธีนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ผลงาน
แบบใดในทัศนะของนักวิชาการและศิลปินด้วยกันเองยอมรับว่าเป็น การสร้างสรรค์งานวาดเส้น
ร่วมสมัย แม้จะไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน 

ที่ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา มีบรรยายเชิงวิชาการจากวิทยากร 2 คน คือ อิทธิพล ต้ังโฉลก  และวิโชค มุกดามณี 
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หัวข้อบรรยายของอิทธิพล ต้ังโฉลกคือ “วิวัฒนาการวาดเส้นไทย”  แต่อิทธิพลได้ชี้แจง
ว่าเพิ่งทราบหัวข้อจึงมีเวลาไม่มากพอที่จะค้นคว้า และขอบรรยายในหัวข้อ “วาดเส้นที่เป็น
แกนกลางการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะ” แทน 

เนื้อหาหลักเป็นการชวนอภิปรายว่า การศึกษาแต่เดิมไม่มีข้อสงสัยว่า วาดเส้นเป็น
แกนกลางส าคัญที่สุดที่นักศึกษาศิลปะต้องฝึกฝนจริงจังหลายปี แต่เมื่อยุคสมัย ของศิลปะเปลี่ยน 
เข้าสู่ยุคของศิลปะสมัยใหม่ งานปะติดของปิคัสโซ่ หรืองานที่ใช้วัตถุส าเร็จรูป (ready made) ของ
มาร์เซล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp) ท าให้เกิดการต้ังค าถามว่า ศิลปินอาจไม่ต้องใช้ทักษะเลย 
หรือไม่ต้องลงมือท างานเอง ปัญหาเรื่องวาดเส้นก็เริ่ มเป็นท่ีสงสัยกันมากขึ้น ซึ่งอิทธิพลได้ชี้แจง
ด้วยว่า หลักสูตรของมหาวิทยาศิลปากรก็มีการปรับลดวิชาวาดเส้นลง 

อิทธิพลตอบค าถามนี้โดยชี้ให้เห็นผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก เมื่อศิลปะแนว
นามธรรม (Abstarct) เฟื่องฟู การเรียนการสอนวาดเส้นก็ลดความส าคัญลง เมื่องานแบบ โฟโต้ 
เรียลลิสซึ่ม (Photo Realism) และ ป็อบ อาร์ต  (Pop Art) กลับมา สถาบันก็ปรับหลักสูตรมาสอน
วาดเส้นมากขึ้น เพราะฉะนั้น ไม่มีหลักสูตรอะไรที่ตายตัวและ วาดเส้นซึ่งมีบทบาทหรือจุด มุ่งหมาย
หลากหลายก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อิทธิพลเสนอว่า จะต้องมีการทบทวนใหม่ว่า วาดเส้น
คืออะไร  

  
 “ถ้าตามนิยามด้ังเดิมที่เป็นประเพณียึดถือกันมาก็พอจะเข้าใจได้ชัดเจนว่า  

วาดเส้นคือ  ภาพเขียนที่มีเส้นเป็นแก่นแท้ของภาพ  อาจจะวาดโดย  ดินสอ เกรยอง  
ปากกา ชาร์โคล สีเทียน หรือสีชอล์ก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคร่ืองมือเป็นแท่ง   ...ส่วน 
วาดเส้นที่เป็นงานศิลปะเป็นปัญหามาก   พอมาเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์แล้วเรา 
จะเอากรอบ   เอากฎ  เอาข้อจ ากัดไปบังคับไว้ยากมาก     เพราะถ้าเรามีกรอบการ 
สร้างสรรค์จะไม่ออก  การแบ่งประเภทให้ชัดเจนตายตัวจะยากขึ้นมาก” 21 
 

                                                 
21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ: วาดเส้นร่วมสมัย, เอกสารจากการประชุมปฏิบัติการ

(workshop) และจัดแสดงนิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัย ในโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 ธันวาคม 2545- 3 สิงหาคม 2546 (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2545), 69 -71. 
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ความเห็นของอิทธิพลคือ ถ้าจะพิจารณาว่า การวาดเส้นคืออะไร ต้องพิจาร ณาจาก
จุดหมายของการท าวาดเส้น ซึ่งแยกได้ 5 ประเภท 

1.  วาดเส้นเพื่อการศึกษาธรรมชาติ 
2.  วาดเส้นเพื่อการบันทึกข้อเท็จจริง 
3.  วาดเส้นเพื่อการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาเป็นภาพเบื้องต้น 
4.  วาดเส้นเพื่อการค้นหาและพัฒนาความคิด 
5.  วาดเส้นเพื่อเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะสมบูรณ์ในตัวเอง 
นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในระยะแรกว่า มีศิลปินส าคัญที่สร้าง

ผลงานวาดเส้นต้นแบบให้อิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลัง เช่น จ่าง แซ่ตั้ง  อังคาร กัลยาณพงศ์  ถวัลย์ 
ดัชนี  มานิตย์ ภู่อารีย์  ประเทือง เอมเจริญ  ช่วง มูลพินิจ  และ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง  รวมถึงได้
แสดงทัศนะที่ส าคัญมากว่า งานวาดเส้นน่าจะตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการท างานศิลปะแต่มีอุปสรรค
ด้านเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีพื้นที่ เพราะวาดเส้นไม่ต้องใช้อะไรมาก 
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่ดีได้ 

ในช่วงท้ายของการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่น่าสนใจคือ ประเด็นของ
พีระพงษ์ ดวงแก้ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตั้งค าว่า แกนของศิลปะควรจะยึดอะไร 
เทคนิคต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ตามความคิดขอ งพีระพงษ์คือ แกนของศิลปะ
น่าจะเป็นความคิดและการสร้างสรรค์ ส่วนวาดเส้นน่าจะเป็นเครื่องมือ ประเด็นนี้ อิทธิพลให้
ความเห็นว่า สามารถมองกลับไปมาได้ขึ้นอยู่ว่าจะอภิปรายกันในระดับ ใด ระดับ เบื้องต้นอาจต้อง
ยึดเรื่องเทคนิคเป็นแกน เมื่อสูงขึ้นก็เน้นไปที่ความคิด แต่สุดท้าย ทั้งรูปแบบ เทคนิคและความคิด
ต้องประสานกัน สนับสนุนกันไป 

ภาคบ่ายในวันเดียวกัน วิโชค มุกดามณี บรรยายเรื่อง “วาดเส้นร่วมสมัย” ซึ่งเสนอ
ความเห็นเรื่องการตีความเรื่องนิยามของงานวาดเส้นและค าว่าร่วมสมัยของนักวิชาการตะวันตก  
สุดท้าย วิโชคสรุปว่า การตัดสินผลงานชิ้นนั้นว่าเป็น Drawing หรือไม่ ต้องให้สิทธิและความส าคัญ
กับผู้สร้างสรรค์งาน  

หลังจากปี พ.ศ. 2545 ว่างเว้นไปอีก 5 ปี ถึงปี พ.ศ. 2500 จึงมีการตีพิมพ์การเรียบเรียง
ต าราเก่ียวกับการวาดเส้นขึ้นอีกโดย บรรจงศักด์ิ  พิมพ์ทอง จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ความน่าสนใจสะดุดสายตาต้ังแต่ชื่อเรื่องบนหน้าปก  บรรจงศักด์ิ เลือกใช้ค าว่า วาด
เส้น และวงเล็บข้างก ากับว่า Delineation ซึ่งตรงกับความเห็นของสมพร รอดบุญ 
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ปีถัดมามีงานนิทรรศการส าคัญที่ท าให้เกิดการเขียนบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับงาน
วาดเส้นขึ้นอีก คือ งานนิทรรศการของโรงเรียนสาธิตศิลปกรรมซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกั น 3 ปี ต้ังแต่ปี 
2551 - 2553  สูจิบัตรประกอบงานทั้ง 3 ครั้ง ต่างก็มีบทความน่าสนใจกล่าวคือ 

ปี 2551 มี 2 บทความ ได้แก่ บทความชิ้นแรกเป็นงานของอิทธิพล ต้ังโฉลก “วาดเส้นที่
เป็นแกนกลางของการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะ” ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกับที่บรรยายไว้เมื่อ 5 ปี
ก่อนในการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างคือ ครั้งนี้เป็นบทความ จึงมีการเรียบ
เรียงนิยามของวาดเส้นที่ชัดเจนว่า การวาดเส้น (Drawing) ในลักษณะนี้จะหมายถึง  

 

การวาดภาพที่มี  “เส้น”   เป็นแก่นแท้ของภาพด้วยวิธีการใช้ดินสอ ปากกา  
เครยอง ชาร์โคล สีเทียน สีชอล์ก เครื่องมือเหล่านี้มีลักษณะเป็นแท่งจึงต้องเริ่มต้น  
ด้วยการวาด การลาก การขีด การเขียนเป็นเส้น เริ่มต้นจากเส้นรูปนอกแล้วจากนั้น 
จึงวาดเส้นเรียงขนานกันไปถี่ๆ    และวาดเส้นเฉียงในทิศทางต่างๆ  ไขว้ทับซ้อนกัน 
อย่างที่เรียกกันว่า แรเงา  เส้นก็จะกลายเป็นแสงเงาและน้ าหนักที่ก่อให้เกิดปริมาตร 
กับรูปทรงท าให้มีความหนา และเกิดพื้นที่ว่างลึกเข้าไปเป็นมิติที่สามที่ดูลวงตาและ 
น้ าหนัก นี่เองที่เป็นแก่นแท้อันดับ ๒ ของการวาดเส้น22  
 

บทความชิ้นที่สองคือ “วาดเส้น นัยยะแห่ งอดีตและปัจจุบัน” โดย นิคอเละ ระเด่นอา-
หมัด เล่ าถึงประวัติความเป็นมาของงานวาดเส้น พร้อมยกตัวอย่างผลงานวาดเส้นของศิลปิน
ส าคัญๆ ของยุคสมัย  ในตอนต้นของบทความ นิคอเละ สร้าง “ค านิยามเข้าใจร่วม” โดยอ้างอิง
ความหมายของวาดเส้นจากพจนานุกรมศิลปะของราล์ฟ ไมเยอร์  และค าของ เอดการ์ เดอกาส์ 
(Edgar Degas) ที่กล่าวถึงการวาดเส้นว่า “ศิลปินไม่ได้วาดจากสิ่งที่เขาเห็น เขาวาดเพื่อให้คนอ่ืน
ได้เห็น (Gerald,B.Sri.Bronowski, J.Fisher,J& Huxlry,J.Sir.,1964) ค ากล่าวนี้ได้แสดงนัยยะแห่ง
กลวิธีที่ศิลปินใช้การคัดกรองเลือกสรร และสอดใส่ความรู้สึกของสิ่งที่เห็นก่อนที่จะถูกถ่ายทอดลง
บนกระดาษ” 

                                                 

 
22

 วาดเส้นสาธิตศิลปกรรม ครั้งที่ 1, การแสดงนิทรรศการ “วาดเส้นสาธิตศิลปกรรม 
ครั้งที่ 1” ของแผนกศิลปกรรมโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , 1-13 สิงหาคม 2551. 
(นครปฐม: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 64. 
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ปี 2552 มีบทความเดียวที่น่าสนใจคือ “DRAWING วาดเส้นและนัยยะการถ่ายทอด
สองประเภท” ของ นิคอเละ ระเด่นอาหมัด ซึ่งได้อธิบายเช่นเดียวกับ สมพร รอดบุญ สุชาติ เถาทอง
และคลอเดีย เบ็ตต้ี และทีล ซาเล่ ที่แบ่งประเภทการวาดเส้นตามลักษณะการถ่ายทอดว่ามี 2 แบบ 
คือ ภว วิสัยและอัตวิสัย ในบทความนี้ นอกจากอธิบายแนวคิดแล้วยังได้ขยายความถึงวิธีการ
ถ่ายทอดที่แยกย่อยออกไปอีกดังนี้ 

1.การถ่ายทอดเชิงภววิสัย (Objective representation) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการรับรู้ทางปัญญา ความคิด เรียกให้ง่ายคือ การถ่ายทอดแบบวัตถุวิสัย เน้น ในเรื่อง
วัตถุเป็นส าคัญ การถ่ายทอ ดวิธีนี้จะช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ตลอดจนความ
เข้าใจในเชิงมิติสัมพันธ์ของวัตถุบนพื้นที่ว่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนักซึ่งเป็นการรับรู้เชิงตรรกะ รับรู้
ด้วยเหตุด้วยผล สามารถแยกย่อยหลายวิธี เช่น 
  1.1การถ่ายทอดตามหลักวิชาการศิลปะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิงทฤษฎีศิลปะ
(Art academy) และพื้นฐานศาสตร์ทางทัศนะศิลปะหลายอย่าง เช่น กายวิภาค ทัศนียวิทยา หรือ 
หลักว่าด้วยค่าต่างแสง (Chiaroscuro) 
  1.2 การถ่ายทอดแนวเหมือนจริงหรือแนวธรรมชาติ ได้แก่ การถ่ายทอดตามตา
เห็น โดยเน้นเนื้อหาที่สัมผัสจับต้องได้   
  1.3   การถ่ายทอดเกี่ยวกับการค้นหาสาระแก่นสารของรูปทรง เป็นวิธีการค้นหา  
สัจธรรมที่เป็นแก่นของรูปทรงต่างๆ ซึ่ งได้แก่ การค้นหาการแปรของระนาบ  (Picture planes) ใน
กลุ่มศิลปินแนวบาศกนิยม (Cubism) การค้นหาแก่นของรูปทรงมูลฐานของวัตถุในธรรมชาติของ
พอล เซซาน (Cezanne) ตลอดจนการถ่ายทอดลักษณะการค้นหารูปทรงบริสุทธิ์ของศิลปินแนว
นามธรรม ไม่ว่าจะเป็น มอนเดรียน (Mondrian) หรือ รอย ลิชเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein) เป็น
ต้น 
  1.4 การถ่ายทอดแบบแจกแจงรายละเอียด ได้แก่  การวาดเส้นที่ใช้เพื่อการอธิบาย
รายละเอียดเพื่อการเตรียมการสร้างสรรค์งานศิลปะขนาดใหญ่ เช่น การเขียนแบบเพื่องาน
สถาปัตยกรรม ตัวอย่างผลงานวาดเส้นของคริสโต (Christo) หรือผลงานภาพร่างชื่อ แหลมรูปขด 
(The Spiral Jetty) โดย โรเบิร์ต สมิตสัน (Robert Smithson) 

2. การถ่ายทอดเชิงอัตวิสัย (Subjective representation) คือ การถ่ายทอดผ่าน
ความรู้สึกหรือจินตนาการจากภาวะจิตใต้ส านึกของศิลปิน ไม่เน้นความเหมือนหรือความถูกต้อง
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ตามหลักเกณฑ์ศิลปะ แต่เน้นอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก และการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล
เหนือกฎเกณฑ์แห่งตรรกะ ซึ่งแยกย่อยดังนี้คือ 
  2.1 การถ่ายทอดแนวจินตนิยม (The Style of Romantic) ได้แก่ การถ่ายทอด
ภาพที่ยังคงลักษณะแบบเหมือนจริง แต่เน้นภ าพที่ให้เกิดความรู้สึกของอารมณ์ เช่น ภาพคู่รักของ 
เอดเวิร์ด มุงซ์ (Edvard Munch)ภาพเชิงอุปมัยยักษ์ของโกย่า (Francisco de Goya)   
  2.2 การถ่ายทอดแนวส าแดงออกทางอารมณ์ (The Style Expression) ที่ไม่ได้
เน้นความถูกต้อง แต่ถืออารมณ์ความรู้สึกเป็นสาระส าคัญ ดังนั้นรูปทรงของภาพจะถูกบิดเบือน 
บิดเบี้ยวจนผิดเพี้ยนจากธรรมชาติรวมถึงการใช้เทคนิคการป้ายการตวัดแท่งถ่านหรือดินสอที่สื่อถึง 
ความรู้สึกเป็นส าคัญเช่น ผลงานของ เคธี คอลวิธ (Kollwitz)และผลงานของศิลปินลัทธิส าแดงออก 
  2.3 การถ่ายทอดแบบเพ้อฝัน (The Style of Fantasy) ในทฤษฎีจิต วิเคราะห์
ของซิกมันด์ ฟรอยด์ เรียกว่า กระบวนการถ่ายทอดผ่านความฝันและจิตใต้ส านึก  ลักษณะการ
ถ่ายทอดวิธีนี้จะได้ภาพแนวเหนือจริง (Sur-realism) หรือภาพแบบดาดา (Dada) เปน็ภาพที่อยู่
เหนือกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลทั้งหมด  

ในปีพ.ศ. 2553 นี้เปลี่ยนชื่อนิทรรศการเป็น นิทรรรศการสาธิตศิลปกรรมวาดเส้น
อุษาคเนย์ ครั้งที่ 3 มีบทความที่น่าสนใจ 4 บทความ 

บทความแรกคือ “วิธีวิทยาการวาดเส้น: นัยของการค้นหาความจริง” ของสุชาติ เถา
ทอง รวบรวมวิธีคิดเรื่องความจริงในงานวาดเส้นตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงปัจจุบัน งานวาดเส้นร่วมสมัย
มีถ่ายทอดความจริงเปลี่ยนไปอย่างไร  

เนื้อหาของบทความอธิบายงานวาดเส้นในฐานการบันทึกข้อเท็จจริงทางกายภาพซึ่ง
วาดเส้นจะช่วยพัฒนาความรู้สึกสัมผัสต่อวัตถุ  และช่วยเพิ่มพูนส านึกต่อโลกทัศน์ภายน อก ทั้งใน
แง่จิตวิสัย คือความรู้สึกต่อสิ่งของต่างๆ  และวัตถุวิสัย คือ ความเข้าใจสภาวะทางกายภาพที่
แท้จริงของสิ่งนั้น ซึ่ง สุชาติ มองว่า วาดเส้น แสดงความเป็นจริง (Reality) ที่เป็นผลของการแสดง
อารมณ์ไม่ใช่เพียงแต่แสดงของจริง (Fact) และการใช้ทัศนธาตุเพียงอย่างเดียวก็สามารถแสดง
สภาวะทั้งภายนอกและภายในวัตถุได้ 

สุชาตจิึงน าปรัชญาเรื่องความจริงมาชี้ให้เห็นว่า นักปรัชญากรีกโบราณมองความจริงมี
อยู่แต่ในความคิด นักปรัชญามนุษยนิยมก็มองว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่รอการค้นพบ  มนุษย์ต้องคิด
และสร้างขึ้นมาเอง ความจริงจึงยืดหยุ่นไม่ตายตัว เพราะประสบการณ์มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเสมอ 
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และเมื่อถึงยุคหลังสมัยใหม่ ก็ยอมรับว่า ความจริงเป็นระบบสัมพันธ ภาพที่มีบริบทเฉพาะ 
สังคม วัฒนธร รม มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ไม่ตายตัว  และยอมรับวิวัฒนาการทางสายตา 
(Visual Culture) ภาษาภาพ (Visual Language) ท้ังที่มีความหมายตรงและความหมายแฝง  
กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยนไปนั้นท้าทายวิธีคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพในมิติมุมมองใหม่ๆ  

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับทัศนะของสุชาติในบทความนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในกระบวนทัศน์ในการ
วิจัยเช่นนี้  ก็เชื่อว่าความจริงนั้นมีความสัมพันธ์กับบริ บท ซึ่งประเด็นนี้ผู้วิจัยก็จะน าไปร่วมในการ
วิเคราะห์ด้วย 

บทความที่สอง คือ “วาดเส้น : นัยยะแห่งเส้น” ของ นิคอเละ  ระเด่นอาหมัด ซึ่งอธิบาย
เรื่องการแสดงออกในเรื่องเส้นว่า วัสดุที่ใช้ในการวาด เช่น ดินสอ ปากกา และวัสดุรองรับ เช่น 
กระดาษต่างกัน ก็ให้ลักษณะของเส้ นต่างกัน  ผลทางการเห็นและความรู้สึกก็ต่างกันไปด้วย ซึ่ง
ลักษณะของเส้นสามารถสื่อถึงบุคลิกการแสดงออกของศิลปินได้หลากหลายเช่น  การใช้เส้นเพื่อสื่อ
ถึงการแสดงออกแบบประชดประชัน การใช้เส้นแสดงบุคลิกของศิลปิน การใช้เส้นที่สื่อถึงการ
เคลื่อนไหวจากภายใน และเส้นที่แสดงนัยยะด้วยความชัดเจนและความคลุมเครือ 

 บทความที่สามคือ “วาดเส้น=วาดเขียน=drawing” ของวิโชค มุกดามณี ซึ่งแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของงานวาดเส้น และวิเคราะห์การแสดงออกของงานวาดเส้นไว้ว่า “วาด
เส้นเป็นวิธีถ่ายทอดการแสดงออกเบื้องต้นของผู้สร้างสรรค์ โดยการสร้างรูปจากสิ่งที่เห็นจาก
ภายนอก จะเป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์ หรือสิ่งที่คิดฝัน จินตนาการขึ้น และสามารถใช้วิธีการ
ที่เป็นเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นด้วย ถ่าน หิน ไม้ หรือนิ้วมือ ขีด วาดรวมไปถึงการใช้ทักษะ ฝีมือและ
วัสดุอ่ืนๆ ทางศิลปะ เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ปากกา หมึก มาท าให้เกิดภาพขึ้น” 

วิโชคประมวลประสบการณ์และวิเคราะห์ว่า วาดเส้นมีการแสดงออกต่างๆ ดังนี้ 
1. วาดประสานกับอารมณ์ความรู้สึก ใช้จิตใจปล่อยอารมณ์และความรู้สึก วาดโดยดู

แบบแล้วจินตนาการ วาดไปโดยไม่ดูภาพ หรือไม่สนใจแบบมากนัก หรืออ่ืนๆ อีกหลายวิธี 
      2.  วาดลักษณะท่าทาง   (Gesture Drawing) หรือ วาดลักษณะความเคลื่อนไหว  ทั้ง
พืช คน สัตว์ สิ่งของ 
      3. วาดแล้วแรเงาด้วยน้ าหนักอ่อนแก่ (modeling) ใช้การสังเกตเส้นโครงรูปร่างจนได้
สัดส่วนที่พอใจ หรือแรเงาน้ าหนักไปทีละขั้นจนกว่าจะพอใจที่สุด 
     4.  วาดแบบจินตนาการโดยอิสระ (Imagination Drawing)  วาดไป คิดไป ฝันไป  
ถูกผิดอย่าไปถือ ถ้าชอบก็ถือว่าถูกใจ ดีที่สุด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.  วาดสิ่งใหม่ๆ หรือวาดเพื่อก าหนดโครงความคิดใหม่ๆ (free, new, others) วาดสิ่งที่
ไม่เคยมี คิดสิ่งที่ไม่เคยคิด  สร้างเรื่องเพื่อการค้นพบใหม่  ถ้าถามว่าคิดอะไร  เห็นแล้ วคิดอย่างไร 
ได้ทั้งนั้น บางคนคิดไม่ออก ก็อาจเอาของที่เห็นแล้วคิดฝันไป การคิดฝัน จินตนาการ สามารถฝึกได้ 

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการวาดเส้นอยู่ 2 ส่วน 
                 1.  วัสดุที่จะใช้วาด มีทั้งส าเร็จรูปเคยท ากันมา และแบบคิดใหม่ท าใหม่ก็ท าได้ 
      2. พื้นวัสดุที่ใช้รองรับ มีแบบส าเร็จรูปที่เคยใช้กัน  แบบคิดใหม่ อาจสร้างพื้นใหม่หรือ
หาของใหม่ๆ 

บทความน่าสนใจชิ้นที่สี่ คือ “งานวาดเส้น สร้างสรรค์กว่าที่คิด ” ของพิษณุ ศุภนิมิตร 
ซึ่งให้ทัศนะว่า งานวาดเส้นไม่ต่างไปจากงานจิตรกรรมหรืองานทัศนศิลป์อ่ืนๆ ที่ต้องประกอบด้วย 
3h ได้แก่ หัวสมอง ใจ และมือ  กล่าวคือ “เป็นทั้งต้นทางและปลายทาง เป็นทั้งขั้นต่ าและไปสู่ที่
สูงสุด เป็นทั้งงานลอกเลียนและงานสร้างสรรค์ที่ใช้จินตนาการได้อย่างบรรเจิด เป็นทั้งงานเริ่มต้น
และงานที่ประสบความส าเร็จ” 

นอกจากเอกสารของอาจารย์ นักวิชาการ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสี ยงที่ได้ทบทวนมาแล้ว
ทั้งหมดข้างต้น ในระยะ3 - 4 ปีหลังนี้ มีการแสดงงานวาดเส้นของศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าสนใจหลายคน 
ซึ่งในสูจิบัตรเหล่านั้น ปรากฏบทความของภัณฑารักษ์ที่แสดงทัศนะต่องานวาดเส้นไว้หลากหลาย 
ส่วนมากกล่าวแต่ประเด็นเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับความคิดในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน 
 
เอกสารและการศึกษาวิจัยตะวันตกในศตวรรษที่ 21 

ต้ังแต่ปี 1983 แล้วที่ จอห์น เอลเดอร์ฟิลด์ (John Elderfield) หัวหน้าภัณฑารักษ์ของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Chief curator of MoMA ) เขียนหนังสือเรื่อง Modern Drawing  เขามี
ความเห็นว่า การวาดเส้ นโดยทั่วไปไม่ได้รับการพินิจพิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างจริงจัง
ตามที่ควรได้รับ บางครั้งมักเห็น กันว่าเป็นเพียงแค่งานปลีกย่อยและถูกพิจารณาเฉพาะเรื่อง
ประโยชน์ใช้สอยเท่าน้ัน บางครั้งก็มองว่าเป็นเพียงงานฝีมือและพิจารณากันเพียงในแง่คุณสมบัติ
ทางเทคนิค การศึกษาทั้งสองประการนี้ก่อให้เกิดรายงาน หนังสือ และเอกสารท่ีมีคุณค่ามาก แต่ก็
แค่บันทึกเรื่องการวาดเส้น ไม่ได้ วิพากษ์วิจารณ์อะไร นอกจากการพูดถึงระเบียบแบบแผนของการ
วาดเส้น  โดยเฉพาะการวาดเส้นสมัยใหม่นั้นมีการพูดถึงน้อยมากจนดูล้าหลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

  

จึงไม่น่าแปลกใจที่ หนังสือ A Contemporary Approach: Drawing. ของ Claudia 
Betti and Teel Sale  ที่ตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 1980 จะติดอันดับขายปี ปรับปรุงใหม่ พิมพ์ซ้ าอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดกว่า 20 ปีจนถึงปัจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 8    หน้าปกหนังสือ A Contemporary Approach: Drawing  ของ Claudia Betti and  
     Teel Sale 

แต่เมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 กระแสความสนใจงานวาดเส้นเริ่มฟื้นขึ้น ท าใ ห้พิพิธภัณฑ์
ศิลปะสมัยใหม่ The Museum of Modern Art (MoMA) จัดนิทรรศการใหญ่ขึ้นในหัวข้อ Drawing 
Now: Eight Proposition (ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2002 – 6 มกราคม 2003) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์บนกระดาษ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของศิลปินจากทวีปเอเชีย ยุโรป 
และอเมริกาจ านวน  26 คน มากกว่ า 200 ชิ้น สื่อทัศนศิลป์ในงานดังกล่าวจึงมีอย่างหลากหลาย
และรวมถึงงานที่หาดูได้ยาก อาทิ งานวาดเส้นบนก าแพง Site Specific ที่มีความใกล้เคียงกับงาน 
Illus Fashion 

ในงานนี้ ภัณฑารักษ์รับเชิญ (Guest Curator) ลอรา ฮอพท์แมน (Laura Hoptman) 
ได้เรียบเรียงหนังสือขึ้นด้วยในชื่อเดียวกับนิทรรศการ เนื้อหาของหนังสือเป็นการส ารวจ รวบรวม
ผลงานวาดเส้นร่วมสมัยช่วงปี ค .ศ. 1976 – 1992 ของนิวยอร์ก ซึ่งเธอกล่าวว่า เป็นตัวอย่างงานที่
แสดงให้เห็นแนวโน้มใหม่ๆ ที่ส าคัญมาก 

ฮอพท์แมนวิเคราะห์ไว้ว่า ขณะที่วาดเส้นก าลังพัฒนาไปสู่สถานะใหม่ สิ่งที่ เด่นชัด 2 
ประการ คือ เส้นที่มีอัตลักษณ์ของศิลปิน (Line Autonomy) และการคุมแนวคิดได้ได้อยู่มือ/คมชัด 
(Conceptual Control) ท าให้งานวาดเส้นเป็นสื่อที่ถ่ายทอดได้อย่างอิสระมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
ก็ได้เข้าไปผสมผสานกับงานศิลปะแนวอื่นๆ อย่างแยกไม่ออก จนทุกวันนี้ไม่ อาจบอกเส้นแบ่ง
ระหว่างวาดเส้น จิตรกรรม และภาพพิมพ์ ได้  วาดเส้นกลายเป็นภาษาใหม่ของทัศนศิลป์ที่ประกาศ
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ตัวอย่างชัดเจนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (รอยต่อระหว่างปลายศตวรรษท่ี 20 – ต้นศตวรรษท่ี 21 – 
ผู้วิจัย)  เพราะพัฒนาการทางเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการความมือกับสื่อต่างๆ  มากขึ้น 

ปี ค.ศ. 2005 / พ.ศ. 2548 ส านักพิมพ์หนังสือศิลปะยักษ์ใหญ่อย่าง Phaidon ก็พิมพ์
หนังสือเล่มโต หนา 350 หน้า ชื่อว่า Vitamin D รวบรวมภาพผลงานวาดเส้นร่วมสมัยกว่า 500 
ภาพของศิลปินนานาชาติ 109 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากนักวิจารณ์และภัณฑารักษ์ทั่วโลก  มี
ท้ังศิลปินที่เป็นที่รู้จักระดับโลกและศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง  

ส านักพิมพ์อ้างว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางศิลปะที่มีรายละเอียด บอกเล่าข้อมูลได้คม
คาย ฉายภาพอนาคตของการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัย  หลักการ และสุนทรียศาสตร์ใหม่ที่
ก าลังเกิดขึ้นและเป็นไป 
 

 

ภาพที่ 9     หน้าปกหนังสือ Vitamin D  Vitamin D: New Perspectives in Drawing ของ  
       Phaidon Press  

หลังจากอ่านบทความ “To Draw is to be Human” ของเอ็มมา เด็กซเตอร์ (Emma 
Dextor) ภัณฑารักษ์อาวุโสของ Tate Modern ลอนดอน ที่ได้รับเชิญจากส านักพิมพ์ให้เขียนเกริ่น
น าให้กับหนังสือเล่มนี้ เอ็มมาให้ความเห็นว่า ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา (2002 – 2005) งานวาดเส้น
ได้รับความสนใจมากในเวทีประกวดงานศิลปะระดับนานาชาติและเบียนนาเล่ 

แม้ว่าความส าคัญของงานวาดเส้นจะถูกละเลยมาตลอดในประวัติศาสตร์ศิลปะ แต่ใน
วันนี้กลับเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากของศิลปินหนุ่มสาว เพราะวาดเส้นเป็นสื่ออิสระ ที่ท าได้ทุกแห่ง 
แม้กระทั่งในห้องนอน  ศิลปินยุคปัจจุบันมักประสบปัญหาเรื่องสถานที่ท างาน สตูดิโอ พื้นที่ เช่า
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ราคาแพง วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงที่เก็บผลงาน แต่งานวาดเส้น ตอบโจทย์การสร้างสรรค์ได้โดยมี
ข้อจ ากัดในเรื่องเหล่านี้น้อยมาก  เพราะฉะนั้นวาดเส้นจะไม่มีวันตายหรือล้าสมัย  

ประเด็นของเอ็มมา ท าให้ผู้วิจัยเห็นตัวแปรส าคัญๆ  ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ด ารงอยู่
ของงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยเช่นกัน  คือ เรื่องข้อจ ากัดของพื้นที่ ต้นทุน อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปได้
หรือไม่ว่านี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ศิลปินหนุ่มสาวไทยสนใจสร้างสรรค์งานวาดเส้น
มากขึ้น 

หนังสือเล่มต่อมาคือ The Drawing Book : A Survey of the Primary Mean of 
Expression  บรรณาธิการโดย  ทาเนีย โคแวทส์    (Tania Kovats)    เป็นหนังสือหนึ่งในสามเล่มที่  
ด็อกเตอร์ จาเนต แมคเคนซี (Dr. Janet McKenzie) บรรณาธิการนิตยสาร The Studio 
International แนะน า เพราะให้ภาพการส ารวจงานวาดเส้นร่วมสมัยที่กว้างขวาง น่าเสียดายที่
ผู้วิจัยไม่สามารถหาอ่านเล่มจริงได้ในประเทศไทย 

ถัดมาปี ค.ศ. 2008 หนังสือที่น่าสนใจคือ Drawing : A Contemporary Appoarch six 
edition งานปรับปรุงพิมพ์ใหม่ครั้งที่ 6 ของคลอเดีย เบ็ตตี และทีล ซาเล่ (Claudia Betti และ Teel 
Sale)  ทั้งสองปรับปรุงภาพประกอบและเนื้อหาให้ทันสมัย แม้ว่าครึ่งหน่ึงของหนังสือยังคงเป็น
โจทย์และแบบฝึกฝนเรื่องงานวาดเส้นคล้ายเดิม แต่ก็ยกตัวอย่างงานใหม่ๆ ของศิลปินที่น่าสนใจ 
รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาที่วิเคราะห์แนวโน้มงานวาดเส้นร่วมสมัย 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าปกหนังสือ A Contemporary Approach: Drawing ของ Claudia Betti and Teel  
    Sale ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ล่าสุด 
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ในปีเดียวกันก็มีบทความส าคัญตีพิมพ์ในนิตยสาร The Studio International23 ฉบับ
ประจ าเดือนเมษายน บทความชื่อ “Contemporary Drawing : Recent Studies”  โดย ด็อกเตอร์ 
จาเนต แมคเคนซี (Dr. Janet McKenzie) บรรณาธิการของนิตยสาร เธอได้ให้ภาพรวมกระแส
ความสนใจงานวาดเส้นร่วมสมัยในอังกฤษและอเมริกา และแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วเมื่อ
งานวาดเส้นก าลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างทุกวันนี้ ขอบเขตของงานวาดเส้นจะขยายกว้างไปแค่
ไหน จาเนตรวบรวมความเห็นของศิลปินและภัณฑารักษ์หลายคนเช่น แอนโทนี กอมเล่ (Antony 
Gomley) อัลเลน โจนส์ (Allen Jones) จอห์น เอลเดอร์ฟิลด์ (John Elderfield)  เป็นต้น 

หนังสือเล่มสุดท้ายที่ผู้วิจัยน ามาร่วมศึกษาคือ Contemporary Drawing ของมากาเร็ต 
เดวิดสัน (Magaret Davidson) เป็นสิ่งตีพิมพ์เล่มล่าสุดที่เพิ่งออกวางจ าหน่ายในอเมริกาเมื่อ
ปลายปี ค.ศ. 2011 และมาถึงเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ (ปลายปี ค.ศ. 2012) ผู้วิจัยโชคดีที่ได้
พบว่ามีหนังสือเล่มนี้ขายอยู่ จึงมีโอกาสได้เห็นงานศึกษาค้นคว้าล่าสุดในฝั่งตะวันตก 

 

 
ภาพที่ 11   หน้าปกหนังสือ Contemporary Drawing ของ Magaret Davidson  
 

หนังสือเล่มนี้ติดอันดับ 5 ดาวในเว็บไซต์อเมซอน ผู้วิจัยเห็นว่า คงเป็นเพราะมากาเร็ต
เรียบเรียงหนังสือนี้อย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และมีการกล่าวอ้างถึงหนังสือเล่มก่อนหน้า ดังที่
ผู้วิจัยทบทวนไว้ข้างต้น  งานของเธอจึงเป็นการตกผลึกต่อยอดองค์ความรู้ของผู้ที่ ศึกษามาก่อน ท า
ให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ ร่วมเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยด้วย  

                                                 
23 นิตยสารศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ ต้ังแต่ ปี 1893 ปัจจุบันมีคนอ่านมากกว่า 

85,000 คนต่อเดือนและมีคนเข้าชม page มากกว่าปีละ 1.5 ล้าน ครั้ง 
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บทที่ 3 

กระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
กระบวนทัศน์การวิจัย 

แม้ว่าความหมายกว้างของการวิจัย คือ การแสวงหาความรู้ หรือการสร้างความรู้ใหม่ 
แต่การวิจัยผลงานศิลปะเป็นการวิจัยด้านวัฒนธรรมซึ่งมีความซับซ้อน แตกต่างจากการวิจัยด้า น
วิทยาศาสตร์ และผู้วิจัยมุ่งหวังผลเพียงการขยายขอบข่ายความรู้ และท าความเข้าใจอย่างเป็น
ระบบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยของศิลปินไทย ซึ่งเป็น
การมองผ่านสายตาของผู้วิจัย  

ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคือ กระบวนทัศน์ในการวิจัย หมายถึง
ระบบความเชื่อพื้นฐานหรือโลกทัศน์อันเป็นสิ่งน าทางการวิจัย  หรือเป็นกรอบวิธีคิดในการมอง
ความจริงและแสวงหาความรู้ของผู้วิจัย  

โดยทั่วไปกระบวนทัศน์ในการวิจัย มีสองแบบคือ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม 
(postivism) และกระบวนทัศน์แบบทางเลือก (alternative)  

กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมเชื่อว่า ความรู้มีลักษณะ เป็นวัตถุวิสัย เป็นภาพตัวแทน
ของความจริง อันเป็นสากล   ความรู้จึงสามารถค้นพบได้โดยการสังเกตสิ่งที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างเป็นระบบ   ผู้สังเกตจะต้องไม่น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงได้กฎและทฤษฎีที่
ชัดเจนและเที่ยงตรง   จากน้ันนักวิจัยสามารถใช้วิธีการนิรนัย (deduction) น าสมมติฐานที่ได้จาก
ทฤษฎีไปทดสอบในบริบทอ่ืนๆ เพื่อดูว่าทฤษฎีที่ได้มานั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูล เชิง
ประจักษ์ในบริบทอ่ืนๆ หรือไม่  

กระบวนทัศน์แบบทางเลือกเชื่อว่า ความรู้ไม่ใช่ภาพตัวแทนที่ตายตัวของความจ ริงแต่
ความรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการมองโลกของสมาชิกในสังคมนั้นๆ ซึ่งจะมีกระบวนการตีความสิ่งต่าง  ไม่
เหมือนกัน  แต่ละบุคคลจะมีการตีความ ก าหนดความหมาย สร้างความรู้ภายใต้ความสัมพันธ์ใน
บริบท ดังนั้น ความรู้ถึงถูกส่งทอด สร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  

 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนทัศน์แบบทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดในการ
มองสภาวะความจริง (ontology) ว่า ความจริงไม่ใช่สิ่งที่ด ารงอยู่เพื่อรอคอยการค้นพบ ค วามจริง
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบท ปรากฏการณ์ สถานการณ์แห่งความจ าเป็น
ของผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ก าหนดความจริงจากการรับรู้และตีความ  
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และสภาวะของความรู้ (epistemology) ในปรากฏการณ์หนึ่ง มีความรู้ ความจริง
หลายชุด และความหมายของความรู้ ความจริงนั้นจะเชื่อมโยงอยู่กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่
ละบริบท โดยบุคคลที่อยู่ในบริบท หรือผู้มีประสบการณ์กับปร ากฏการณ์นั้น ได้ร่วมสร้าง
ความหมายและความจริงตามการรับรู้ของตนเองขึ้นมา  ความรู้ที่ได้เกิดจากการสร้างขึ้นร่วมกัน
จากผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์และผู้วิจัย ความรู้จึงเชื่อมโยงกับบริบทผ่านการตีความหรือการให้
ความหมายของผู้มีส่วนสร้างความรู้ทั้งสองฝ่าย   ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จึงมิได้แยกกันอย่างอิสระ 

จากกระบวนทัศน์ดังกล่าวเชื่อมโยงมาสู่การก าหนดวิธีวิทยา  (methodology) คือ 
วิธีการได้มาซึ่งความรู้  ดังที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ศิลปะ คือ วัฒนธรรมของมนุษย์  การศึกษาครั้งนี้ 
จัดเป็นงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่ผู้วิจัยสนใจความหลากหลายของวิธีคิดและผลงานของศิลปินใน
การสร้างสรรค์งานวาดเส้น เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงานวาดเส้น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าทั้ง
สองมีความเชื่อมโยงกัน ไม่สามารถศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกทั้งมีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องศึกษาอย่างต้องเข้าใจและเรียนรู้พลวัตรของสิ่งที่เกิดขึ้น 

ผู้วิจัยสนใจวิธีวิทยาที่สามารถเชื่อมโยงความคิดและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  เพราะ
งานวิจัยหรือการศึกษาทางวัฒนธรรมนั้นจะมีพลังในการอธิบายปัญหาและเสนอความคิดใหม่ๆให้
สังคมได้ จะต้องมีการส ารวจปรากฏการณ์ การบันทึก และการตีความข้อมู ลเชิงพรรณนา  ผู้วิจัย
ต้องสนใจวิเคราะห์หาเหตุผลมารองรับ และวิพากษ์วิจารณ์ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่แฝงอยู่ได้ ซึ่งต้องไม่
มองทฤษฎีเป็นค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการหาค าตอบเท่าน้ัน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์งานวาดเส้นร่วมสมัยในต้นศตวรรษท่ี 21 จะเห็นว่ามี
เงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  บริบทสังคมของสังคมในเงื่อนเวลาดังกล่ าว คือ รอยต่อของ
วัฒนธรรมสองแบบระหว่างวัฒนธรรมของสังคมแบบอะนาล็อก (Analog Culture) และวัฒนธรรม
สังคมแบบดิจิตอล (Digital Culture) ต้ังแต่ปี 1990 ที่โลกพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้
พรมแดนคือ อินเตอร์เน็ต ได้ส าเร็จ ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารนี้น าพาสังคมและ
วัฒนธรรมให้เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การศึกษาครั้งนี้ตั้งค าถามกับวัฒนธรรมหรืองานศิลปะร่วมสมัยที่ต้องอยู่ท่ามกลาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา ดัง นั้นจ าเป็นต้องมีกรอบวิธีคิดที่
ชัดเจน การวิเคราะห์งานวาดเส้นในครั้งนี้มองบริบทวิธีคิดในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็น
ยุคหลังสมัยใหม่อันยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ เพื่อไม่ชวนให้สับสนผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “สังคมยุคดิจิตอล” 
แน่นอนว่าเป็นบริบทสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมสมัยใหม่ (ศตวรรษท่ี 20) ที่โลกหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมก าลังเจริญเต็มที่ การพัฒนาเทคโนโลยีมาพร้อมวิธีคิดและการมองโลกที่ชัดเจนแบบ
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เหตุผลนิยม แต่ในช่วงเวลาก้าวเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษใหม่ ที่ 21 นี้ ทิศทางวิธีคิดการมองสังคมและ
วัฒนธรรมได้เปลี่ยนไป มีแก่นหลักอยู่ 3 เรื่อง ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบวิธีวิทยาในการวิเคราะห์ดังนี้  

1. วิธีคิดที่เน้นความหลากหลาย ( diversity)  เราไม่สามารถมองสังคมว่า ผสมผสาน
กลมกลืนในลักษณะที่มีความเป็นแบบเดียวกัน (Homogenety) อย่างในอดีต  ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ท่ีต้องดูเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cutural Diversity)
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน มุ่งไปที่ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

ประเด็นคือ คนที่หลากหลายสามารถด ารงอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ อย่างไร  ความจริงแล้ว
สามารถด ารงอยู่ได้ เพราะมีความหลา กหลายมนุษย์จึงมีทางเลือกและอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้  
แต่มักมีเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเกิดจากการมองคนที่ต่างจากเรา หรือความคิดที่ต่างจากเรา
เป็นอ่ืน ความหลากหลายไม่ใช่ปัญหาในตัวเอง แต่เป็นปัญหาจากการที่เรามองเข้าข้างตัวเอง 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงใช้สายตาที่เปิดกว้างมอ งหาความหลากหลาย ยอมรับ 
ความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีมุมมองต่างกัน โดยเฉพาะค าถามส าคัญ คือวิธีคิดที่มีต่อ
การนิยาม การก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัย ซึ่งมีหลายมุม ต่างระดับ 
ทั้งในมุมทฤษฎีตามความเห็นของนักวิชาการ และมุมของนักปฏิบัติคือตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์” 

2. วิธีคิดเรื่องความซับซ้อน (Complexity) เพราะในความเป็นจริงทางสังคมและ
วัฒนธรรม หรือแม้แต่ปริศนาความคิดในทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์และจักรวาล ไม่ได้มี
ความเป็นจริงเพียงระดับเดียว แต่ความเป็นจริงหลายระดับทับซ้อนกันอยู่ เช่นเดียวกัน
ปรากฏการณ์ในสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้เกิดในระนาบเดียว แต่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายระนาบ 
(multiple layer of reality)  

ปัญหาของวิธีคิดและการมองปรากฏการณ์ในสังคมแบบสมัยใหม่ หรือในศตวรรษท่ี 
20 นั้นคือ การมองเป็นปฏิฐานนิยม (Positivism) คือ มองเอาความคิดเท่าที่ เห็น  ซึ่งท าให้เรื่องทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่จะศึกษานั้นปรากฏให้เห็นน้อยกว่าที่เข้าใจ อานันท์ กาญจนพันธ์ กล่าว
ยกตัวอย่างไว้ว่า  

 
       เช่น ผมชูแว่นให้เห็น และถามว่านี่อะไร ถ้าคุณตอบว่า แว่นตา ก็แสดงว่าคิด     

  แบบปฏิฐานนิยม เท่ากับมองไม่เห็นอย่างอื่นเลย ที่จริงแล้วความคิดในสังคมนั้น 
ทับซ้อนกันอยู่ แว่นตาจึงมีความหมายหลายอย่าง เช่น คนที่ซื้อแว่นขนาดนี้ได้  
ต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการถึงใส่แว่น แสดงว่าใส่มิติทางสังคมเข้ามาใช้ดูแล้ว  
หรือแว่นนี้จะท าเป็นหัตถกรรมไม่ได้ ต้องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหม ซึ่งสะท้อน  
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อะไรอีกหลายอย่าง แสดงว่ามีหลายขั้นของความเป็นจริงที่เป็นนามธรรมซ่อนอยู่  
ในแว่นตานี้ ทั้งมิติทางสังคม มิติของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต ซ้อนกัน  
อยู่เต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าเรามองเห็นแค่แว่น24 
 

ในความคิดภายหลัง นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จึงไม่ได้มองเห็นแค่แว่นตาในฐานะที่
เป็นค าตอบที่รู้กันอยู่แล้ว แต่พยายามมองแว่นตาในลักษณะที่เป็นการหาเรื่อง (problematic) ต้ัง
ค าถามว่า แว่นตามีความเป็นมาอย่างไร ท าไมคนถึงใช้มัน ประเด็นหลักในการศึกษาวิจัยจึงอยู่ที่
การต้ังค าถาม 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ มองงานวาดเส้นร่วมสมัยในฐานะปรา กฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่มีความจริงในหลายระดับ หลายระนาบ เกิดขึ้นพร้อมกัน  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีตั้งค าถามต่อ
สิ่งที่เห็น โดยไม่ตัดสินเป็นค าตอบส าเร็จรูปว่า ใช่หรือไม่ เช่น  การมองผลงานชิ้นหนึ่ง แทนที่จะ
สนใจเพียงการตัดสินว่าเป็นงานวาดเส้นหรือไม่ จะใช้กรอบใดในการมอง นิยามเช่นไรในการ
ตีความ แต่ผู้วิจัยสนใจจะวิเคราะห์และวิพากษ์ให้เห็นว่า มีค าถามส าคัญอย่างใดบ้างที่ควรใส่ใจ  
เช่น ท าไมศิลปินจึงเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิควาดเส้น  มีความจริงซ่อนอยู่ในวิธีคิดที่เลือกใช้
อย่างไร และถ่ายทอดออกมาเป็นงานวาดเส้นในลักษณะใดบ้าง  ถ้าวาดเส้นคือการถ่ายทอดแก่น
ความจริงของวัตถุแล้วศิลปินมีมุมมองต่อความจริงนั้นอย่างไร หรือวาดเส้นช่วยถ่ายทอดโลกใน
ความคิดโลก ในจินตนาการของศิลปินในยุคศตวรรษท่ี 21 อย่างไร  

3. วิธีคิดที่ค านึงถึงบริบทท่ีเกี่ยวข้อง (Contexualization) เพราะสังคมมีความแตกต่าง
หลากหลาย หากเราพยายามวิเคราะห์หรือยึดติด ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น ก็ไม่สอดคล้อง นอกจากไม่
อาจอธิบายหรือช่วยสร้างความเข้าใจแล้ว บางครั้งอาจสร้างสิ่งที่เรียกว่า ภาพตัวแทน                   
( representation) คือ แทนที่จะเป็นภาพจริงที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง กลับไปแช่แข็งภาพนั้นให้
เป็นตัวแทนซึ่งหาประโยชน์ไม่ได้ 

เมื่อเริ่มต้นศึกษาผู้วิจัยได้พยายามแบ่งแยกประเภท โดยสร้างสิ่งที่เป็นภาพตัวแทน 
และน างานสร้างสรรค์ทั้งหมดไปจัดหมวดหมู่ ซึ่งปรากฏว่าท าให้เกิดค าถามตามมามากมาย และ
ความทับซ้อนต่างๆ  ของแต่ละ ชิ้นงาน  ในความเป็นจริงไม่มีงานใดอยู่ในห มวดหมู่ใดตายตัว  แต่
การจัดหมวดหมู่ก็จ าเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา  แต่ทั้งนี้หมวดหมู่ดังกล่าวมิใช่ภาพตัวแทนที่เป็น
จริงทั้งหมด  

                                                 
24

 อานันท์ กาญจนพันธุ์, ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: 
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ผู้วิจัยใช้วิธีคิดทั้ง 3 ข้อ ในการด าเนินการวิจัย ท้ังในขั้นการแสวงหาข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยเฉพาะในขั้นการแสวงหาข้อมูลเพื่ อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยค านึงถึงวิธีวิทยาเรื่องบริบทท่ีเกี่ยวข้องว่าจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ  

1.ผู้วิจัยให้ความส าคัญแก่การมองผ่านสายตาคนใน (emic view) คือ มุมมองของคนที่
อยู่ในบริบทโดยตรง  ในที่นี้คือ  ศิลปิน  เพื่อไม่ให้การตีความเป็นมุมมองของนักวิจัยซึ่งเป็นคนนอก
เป็นใหญ่  จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์การท างานของศิลปิน เพื่อน าความคิดเห็นและ
มุมมองของศิลปินมาประกอบในการวิเคราะห์ 

2.การจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่บริบทหรือผู้ปฏิบัติให้ความหมายต่อปฏิบัติการในสถานการณ์ 
กรอบ กติกา หรือวัฒนธรรมนั้นอย่างไร  ผู้วิจัยต้องเข้าไปสู่โลกของการรับรู้ด้วย  จากน้ันจึงตีความ
สิ่งที่รับรู้ร่วมกับผู้ที่เป็นเจ้าของประสบการณ์ตรง เพื่อให้การสร้างความรู้เกิดจากความเข้าใจความ
จริงที่ด ารงอยู่ในบริบทนั้นได้ผิดเพี้ยนน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ปฏิบัติงานของศิลปิน และ ระหว่างวิจัยได้ร่วมเรียนรู้การวาดเส้นขั้นพื้นฐาน รวมถึ งลงมือศึกษา
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองอีกด้วย 

โดยสรุป จากกระบวนทัศน์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยก าหนดวิธีวิทยาที่ ใช้การด าเนินงานวิจัย
ได้แก่ การสังเกตการณ์การท า งานของศิลปิน การสัมภาษณ์เชิงลึก การเรียนรู้ลงมือปฏิบัติงานวาด
เส้นด้วยตนเอง 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยจ านวนมากสนใจเรื่องราว ความรู้ ความจริง ที่เป็นสากล สามารถน าไปใช้ได้
ทั่วไป ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและบริบท  รวมถึงสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งที่สนใจการสร้างความรู้ ความจริ ง ที่ให้
ความส าคัญกับบริบทและปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้น   ความรู้ ความจริงจึงไม่เป็ นสากลและมี
ความหลากหลายเป็นไปตามบริบท และความเชื่อของผู้สร้างความรู้ ความจริงนั้น อันหมายถึง
ผู้วิจัยนั่นเอง 

การวิจัยผลงานทางศิลปะเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในบทน าว่า เป็นงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์ การพยายามท าความเข้าใจความจริงในปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมนั้น ต้องเข้าใจ ก่อนว่ามีตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลหลากหลายมาก  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
จ าเป็นต้องก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ให้ชัดเจน เพื่อท าให้ผู้วิจัย
และผู้อ่านได้เห็นภาพรวม และเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา 
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เมื่อได้ศึกษาทบทวนเอกสารต่างๆ  ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 รวมถึง ข้อมูลต่างๆ จาก
การสัมภาษณ์ การสั งเกตการณ์และการลงมือปฏิบัติอย่างรอบคอบแล้ว ผู้วิจัยมองเห็น
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ที่จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีท า
ใหเ้ห็นสถานะการด ารงอยู่ของงานวาดเส้นร่วมสมัยในศตวรรษท่ี 21 ว่า  

1. อยูใ่นนิยามแบบใดในวิธีคิดของนักวิชาการและศิลปิน 
2. ลักษณะของการสร้างสรรค์เป็นอย่างไร 
3. ศิลปินมีวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์งานวาดเส้นร่วมสมัยอย่างไร  
ปัจจัยที่ส่งผลได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันหมายถึง ตัวผู้สร้างสรรค์ และ

ตัวสื่อ มีรายละเอียดดังนี้ (ดูแผนภาพโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ในภาคผนวก)  
1.ปัจจัยภายนอก 
      1.1. หลักสูตรการเรียนการสอน 
      1.2. อิทธิพลจากการสร้างงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง 
      1.3. ความรู้จากภายนอก การเปิดรับสื่อตัวอย่างจากนานาชาติ 
      1.4. การส่งเสริมจากวงการศิลปกรรม 
           1.4.1. เวทีประกวด 
           1.4.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
           1.4.3. การประชุมเชิงวิชาการ 
           1.4.4. การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย 
           1.4.5. การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินนานาชาติ  
       1.5. การให้คุณค่ากับผลงานวาดเส้น 
       1.6. บริบททางสังคม และวัฒนธรรม (ยุคดิจิตอล) 
       1.6.1. ประสบการณ์เชิงพื้นที่ในโลกเสมือน 
       1.6.2. ประสบการณ์เชิงเวลาแบบดิจิตอล 
2.ปัจจัยภายใน 
       2.1. ลักษณะบุคลิกเฉพาะของสื่อวาดเส้น 
       2.2. ตัวศิลปิน 
        2.2.1 วิธีคิดและมุมมองต่อสื่อ "วาดเส้น" 
        2.2.2 โลกทัศน์ (วิธีคิดในการมองโลก มองสังคม/ตนเอง 
               2.2.3 ข้อจ ากัดด้านเงินทุน / พื้นที่ / เวลา ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
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        2.2.4 บุคลิกของศิลปินและความสนใจส่วนตัว 
จากการวิเคราะห์ มองหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์งานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะเห็นว่า มีตัวแปรจ านวน
มากและทับซ้อนกัน เช่น ตัวแปรภายนอกที่ส่งผลต่อสถานการณ์ด ารงอยู่ของงานวาดเส้นร่วมสมัย
ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวศิลปินในการสร้างสรรค์งานด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่อาจศึกษาตัวแปรทั้งหมดได้ จึงสังเคราะห์มโนทัศน์ 
(conceptualization) สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยขึ้นใหม่ แสดงเป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ได้ ดังนี้ 

ปรากฏการวาดเส้นร่วมสมัยไทย 
ในต้นศตวรรษที่ 21

นิยามวาดเส้น
ร่วมสมัย

ลักษณะของการ
สร้างสรรค์

วิธีคดิในการ
สร้างสรรค์

นักวิชาการ

ศิลปิน

โลกทัศน์ 
 วิธคีิดในการมองโลก 

สังคม ตนเอง 

วิธีคดิและมมุมองต่อ
ส่ือ  วาดเส้น”

 
 

ภาพที่ 12  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 4
วิเคราะหและอภิปรายผล

จากการสํารวจและศึกษาผลงานของศิลปนไทยที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดงใน
นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานสรางสรรคประเภทวาดเสน โดยเฉพาะต้ังแตป ค.ศ. 2000-
2010 (พ.ศ.2543-2555) และผลงานของศิลปนไทย ศิลปนรุนใหมที่สรางสรรคผลงานอันระบุ
เจตจํานงวาเปนงานวาดเสน ทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน รวมถึงผลงานทัศนศิลปที่มีความ
สรางสรรคแปลกใหม เขาขอบเขตนิยาม “วาดเสนรวมสมัย” ที่ผูจัดกําหนดไวในการศึกษาครั้งนี้

ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล เชิงพรรณา และอธิบายผลเชิงคุณภาพที่มี
ความเห็นเชิงวิพากษใหเกิดประเด็นคําถามใหม ตอผลที่ได ตามกระบวนทัศนในการวิจัยที่เชื่อวา
ปรากฏการณทางวัฒนธรรม มีความจริงในหลายระดับ ไมมีคําตอบใด หรือคําอธิบายใดเบ็ดเสร็จ
พรอมทั้งหมด

ผูวิจัยแบงการวิเคราะหเปน 3 สวนตามจุดมุงหมายงานวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหวิธีคิดของการใหความหมาย “วาดเสน” และวาดเสนรวมสมัย”
2. วิเคราะหผลงวานวาดเสนรวมสมัยไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อทําความเขาใจลักษณะ

สําคัญที่ชี้ใหเห็นความเปนไปไดในเชิงสรางสรรคใหมๆ
3. วิเคราะหวิธีคิดของศิลปน เชื่อมโยงกับลักษณะการสรางสรรคงานวาดเสนรวมสมัย

วิเคราะหวิธีคิดของการใหความหมาย “วาดเสน” และ “วาดเสนรวมสมัย”
ปญหาแรกและปญหาใหญในการศึกษาครั้งนี้ คือ คําถามที่วา งานวาดเสนรวมสมัย

คืออะไร หนาตาเปนอยางไร อะไรที่จะแยกหรือบอกไดวา นี่คือ งานวาดเสนรวมสมัย  แลวทฤษฎี
วาดวยการวิเคราะหงานวาดเสน มีหรือไม ทฤษฎีดังกลาวต้ังอยูบนวิธีคิดแบบใด  มองหาคําตอบที่
ตายตัวไดหรือไม ดูนาขันที่เราพยายามกําหนดคําตอบ กรอบหรือนําเกณฑตายตัวไปจับสิ่งที่
เรียกวา วัฒนธรรม เพราะศิลปะ คือ ความสรางสรรค ไมมีขีดจํากัดของความเปนไปได ซึ่งผูวิจัย
เห็นดวยอยางย่ิงกับทัศนะของอิทธิพล ต้ังโฉลกวา
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การจํากัดความหมายของศิลปะใหชัดเจนนั้นขัดแยงกับการ “สรางสรรค”อยู
ในตัวเอง และอาจเกิดคําถามขึ้นมาวาจําเปนหรือไมที่จะตองนิยามคําวา ศิลปะคือ
อะไร และนิยามเพื่ออะไร หรือเพื่อใคร โดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมของศิลปนผู
สรางศิลปะแลว การแยกประเภท แบงสาขา การจํากัดความหมายของศิลปะเปน
การตีกรอบบังคับทําใหขาดอิสรเสรีในการสรางสรรค ถาศิลปนคนใดจะอธิบายวา
ศิลปะคืออะไรก็เปนไปในลักษณะ “ปจเจกนิยม” ตามความเชื่อของศิลปนผูนั้นเอง...

ถามองในมุมของนักวิชาการ นักวิจารณ นักประวัติศาสตรศิลปะหรืออาจารย
ผูสอนศิลปะ การแบงสาขา แยกประเภท หรือนิยาม จํากัดความหมายของศิลปะก็ยัง
คงเปนสิ่งจําเปน เพื่อเปนการจัดระบบ ระเบียบใหเปนหมวดหมู เปนความรูที่ทําความ
เขาใจไดงายขึ้น25

ดังนั้น แทที่จริง ไมมีความจําเปนใดเลยที่ตองแยกวา งานสรางสรรคนั้นจัดเปนงานวาด
เสนหรือไม การนิยาม จําแนกและการคัดสรรงานเพื่อนํามาวิเคราะหนี้เปนไปเพื่อการศึกษาเทานั้น

และผูวิจัยเห็นวา ดวยคําพูดเพียงไมก่ีคํา หรือใหคําจํากัดความดวยประโยคสั้นๆ ไม
อาจทําใหเกิดความรูความเขาใจวา “วาดเสนคืออะไร” เพราะการทําความเขาใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
นั้น จะตองทําความรูจักกับสิ่งนั้นหลายๆดาน หรือเรียนรูคุณลักษณะของสิ่งๆนั้น จนกระทั่ง
สามารถเปลี่ยนความรูสึกในดานการเรียนรูมาเปนความจริง  แมจะเขาใจไดยากแตก็ไมได
หมายความวาจะไมสามารถทําความเขาใจได หรือสรุปไดวา วาดเสนคืออะไร

เมื่อทบทวนความหมายของวาดเสน และวาดเสนรวมสมัย พบวา มีการใหความหมาย
ที่แตกตางกันในหลายระดับ ซึ่งทําใหเปนกรอบของการถกเถียงตีความตามมา ผูวิจัยจะนํามา
วิเคราะหดังนี้

เริ่มจากความหมายของ “วาดเสน” ที่รับรูและเขาใจกันโดยทั่วไป คือ  ภาพเขียนที่มีเสน
เปนหลัก วาดดวย ดินสอ  เกรยอง ปากกา ชาโคล หรืออะไรก็ไดที่เปนแทง ลงบนกระดาษ และ
สวนมากเขาใจวา ตองเปนขาวดํา

ปญหาที่ถกเถียงกันสําหรับ นิยามของ วาดเสนรวมสมัย คือ
1. ตองเปนกระดาษเทานั้นหรือไม
2. ตองเปนอุปกรณที่เปนแทงเทานั้นหรือไม

25 อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรค จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ:
อัมรินทรพริ้นต้ิง, 2550), 12.
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3. สืบเนื่องจากขอ 2 จากอุปกรณที่เปนแทง วิธีการวาด ตองเปนการลาก ขูด ขีด และ
เขียน เทานั้นหรือไม

และปญหาที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งมาจากการใชคําแปลภาษาไทยของ drawing วา “วาด
เสน” ดังนั้น จึงยอนกลับไปดูที่ความหมายตามศัพท

นิยามตามศัพทในพจนานุกรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน26 พ.ศ.2525 ไดใหความหมายวา วาด1 หมายถึง

รางลวดลายหรือรูปเปนเคาโครงขึ้น, เขียนเปนลายเสน เขียน หมายถึง จัดใหเปนเสน หรือรูปตางๆ
วาด และเมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันเปนคําวา “การวาดเขียน” หมายถึง น. การเขียนรูปภาพ
ตางๆ

จะเห็นวา วาด กริยาในคําไทย ก็เปดกวางและมีความหมายใหญ คือ เนนที่ผลลัทธ
และสังเกตวาเมื่อรวมเปนคํานามแลว ใชคําวา “วาดเขียน” ซึ่งใหความหมายกวางมากเชนกัน คือ
การเขียนรูปภาพตางๆ

แตเมื่อมาดูคําวา “วาดเสน” พจนานุกรมศัพท ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน27

ใหความหมายวา

๑. ภาพวาดเสน ภาพซึ่งวาดเปนเสน อาจมีความสมบูรณในตัวเองหรือ
อาจเปนเพียงเสนรางก็ได และอาจแตงเติมดวยสีเพื่อสรางแสง เงา ใหเดนชัดย่ิงขึ้น
การสรางภาพดวยวิธีนี้ ใหผลไดหลายลักษณะตามแตเจตนาของจิตรกรหรือจุด
ประสงคที่จะนําไปใช เชน การวาดดวยดินสอ การวาดดวยถานแทง  การวาดดวย
ปากกามักจะใหผลทางลายเสนที่แข็งและชัดมากกวาการวาดดวยพูกันหรือชอลก
ซึ่งใหผลไปในลักษณะนุมนวล

๒. การวาดเสน ศิลปะการสรางภาพซึ่งวาดเปนเสนโดยใชอุปกรณ เชน
ดินสอ ปากกา ถาแทง ภาพวาดเสนนี้อาจมีความสมบูรณในตัว หรืออาจเปนเพียง
เสนราง

26 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2553),
1066.

27 พจนานุกรมศัพท ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2521), 97.
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เมื่อคําวา “วาด” รวมกับคําวา “ เสน” ราชบัณฑิตก็ใหความหมายที่จํากัดลงมากขึ้น
และแยกความหมายของคํานามเปน 2 อยาง คือ ความหมายแรกหมายถึง ผลลัพธหรือผลสําเร็จ
เปน “ภาพ” ใหความหมายที่ผูกพันกับจุดประสงคของการวาดเสนไวดวย คือ ภาพวาดเสนที่เสร็จ
บริบูรณในตัวเอง หรือภาพราง ซึ่งนาจะหมายถึงภาพสเก็ตช (sketch) ในภาษาอังกฤษ และมีการ
ระบุถึงอุปกรณที่ใชวาด  ความหมายที่สอง หมายถึง การกระทํา คือ การวาดเสน ซึ่งระบุชัดวาตอง
ใชอุปกรณที่วาดใหเกิดเปนเสน

นอกจากพจนานุกรมศัพทศิลปะของราชบัณฑิตยสถานแลว พจนานุกรมศัพทศิลปะอีก
เลมที่มีใชกันในเมืองไทย คือ พจนานุกรมศัพทและเทคนิคทางศิลปะ28 ซึ่งมะลิฉัตร เอ้ืออานันท
แปลจาก A Dictionary of Art Term and Techniques ของ ราฟล ไมเยอร และพจนานุกรมศัพท
ศิลปะที่มะลิฉัตร เอ้ืออานันท เขียนขึ้นเอง

ฉบับของ ราฟล ไมเยอร ใหความหมาย มะลิฉัตรแปลดังนี้

drawing 1. การลากเสนบนพื้นระนาบของรูปรางหรือรูปทรงตาง ๆ ซึ่งอาจ
มีการระบายดวยสีในขั้นตอไป หรืออาจจะเปนการแรเงาดวยแสงและเงาดวยวิธีแร
เสนเงา (ดูที่คํา hatching) หรือดวยการใชสีหมึกระบาย การวาดเขียนเปนกลวิธีพื้น
ฐานและเปนผลงานแบบวิจิตรศิลปในตัวของมันเองอยูแลว แตก็ยังเปนขั้นตอนแรก
ของการเริ่มทํางานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมอีกดวย แมวา
การวาดเขียนเปนกลวิธีปะปนอยูกับการระบายสี แตคําวาวาดเขียนมีความหมายแตก
ตางกับการระบายสีอยางเดนชัด (ในกรณีที่การระบายสีนั้น เนื้อที่บริเวณที่ถูกระบายจะ
แทนที่เสนวาด)

กลวิธีในการวาดเขียนมีมากมายหลายวิธี  ถาจะนับตามลักษณะที่เกิดขึ้นตาม
วัตถุประสงคของจิตรกรวาจะมุงใหผลงานนั้นสนองความตองการในลักษณะใด  ไมวา
จะเปนภาพวาดเขียนที่มีคุณคาในตัวมันเองหรือเปนภาพรางไวสําหรับกลวิธีหรือสื่ออ่ืน
ใดที่จะใชสรางผลงานสําเร็จ  เสนดินสอหรือรอยปากกาบนผิวพื้นที่เนียนมักจะใหเสน
ที่เรียบสม่ําเสมอและกระจาง (ดูที่คํา linear) เสนที่มีลักษณะเวาๆ แหวางๆ (ดูที่คํา

28 ราลฟ ไมเยอร, พจนานุกรมศัพทและเทคนิคทางศิลปะ, แปลจาก A Dictionary
of Art Term and Techniques, แปลโดย มะลิฉัตร เอ้ืออานันท (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 262.
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painterly) มักจะเปนผลของการวาดลงบนผิวที่หยาบขรุขระ หรือดวยสื่อที่มีความ
เขมขนหรือมีเนื้อออนนุมกวา เชน สีเทียน ดินสอเนื้อนิ่ม ( ดูที่คํา crayon; wax;
chalk; pastel; charcoal) และหมึก หรือสีน้ําในการวาดดวยสีหมึกกับพูกัน (ดูที่คํา
wash DRAWING) บริเวณที่สีหมึกออนแกที่ถายทอดความต้ืนลึกนั้นจะแทนที่การ
ใชเสนแสดงความต้ืนลึกในกลวิธีแรเสนเงา

ในกรณีที่เรานับงานวาดเขียนเปนผลงานศิลปะ การวาดเขียนอาจแบงเปน
หมวดใหญ ๆ ได 2 หมวด งานวาดเขียนบางชิ้นก็ถือเปนผลงานสําเร็จในตัวของ
มันเองเปนผลงานศิลปะ สวนอีกหมวดหนึ่ง งานวาดนั้น มิใชผลงานศิลปะสําเร็จ
ที่ศิลปน มุงสราง  แตก็มีคุณคาทางความงามในตัวของมันเอง วาดเขียนประเภท
หลังนี้ ไดแก การฝกวาดดวยวิธีการตางๆ (ดูที่คํา contour DRAWING; life
DRAWING; DRAWING from the antique or from cast; DRAWING from the flat)
รวมทั้งการรางภาพ (ดูที่คํา sketches) และตัวอยางของงานรางภาพ (ดูที่คําcroquis;
esquisse; note) และงานวาดเพื่อใชในการศึกษาแบบ (ดูที่คํา study) และภาพ
ลายปรุ (ดูที่คํา cartoon)

สวนของมะลิฉัตรเองใหความหมายไมตางกัน ดังนี้

DRAWING ดรอวอิง n. (1) การวาดเขียน หรือ การวาดเสน การลากเสน
บนพื้นระนาบของรูปรางหรือรูปทรงตางๆ ซึ่งอาจมีการระบายดวยสีในขั้นตอไป
หรืออาจเปนการใชดินสอแรเสนเงา (hatching) หรือดวยการใชสีหมึกระบาย การ
วาดเขียนเปนกลวิธีพื้นฐานและเปนผลงานแบบวิจิตรศิลปในตัวเอง แตก็ยังเปน
ขั้นตอนแรกๆของงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมอีกดวย  แมวา
การวาด เขียนจะเปน กลวิธีปะปนอยูกับการระบายสี  แตคําวา วาดเขียน มีความ
หมายแตกตางกับการระบายสีอยางเดนชัด (ในกรณีที่การระบายสีนั้น เนื้อที่บริเวณ
ที่ถูกระบายจะแทนที่เสนวาด) กลวิธี ในการวาดเขียน (ที่เปนงานศิลปะ) มีมากมาย
หลายวิธี อาจแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท ประเภทแรกเปนผลงานสําเร็จใน
ตัวเอง สวนอีกประเภท งานวาดนั้นมิใชผลงานศิลปะสําเร็จที่ศิลปนมุงสราง แตก็มี
คุณคาทางความงามในตัวของมันเอง  วาดเขียนประเภทหลังนี้ไดแก การฝกวาดดวย
วิธีการตางๆ รวมทั้งการรางภาพ (ดูที่คํา contour DRAWING; life DRAWING;
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DRAWING from the antique or from cast; DRAWING from the flat;sketches)
เนื่องมาจากวาการวาดเขียนนั้นมักจะเปนการทํางานอยางฉับไว ตามความรูสึก
อารมณของจิตรกร จึงไดรับความชื่นชมเห็นคุณคา ประดุจเปนสิ่งแสดงความคิด
ของจิตรกร ความรวดเร็วฉับไวในการวาด เปนสิ่งสําคัญตองานวาดประเภท
ภาพลอและงานภาพประกอบงานศิลปะภาพพิมพ ในชวงคริสตศตวรรษที่สิบหา
เปนการพิมพจากงานวาด ทําใหภาพพิมพที่ไดมีลักษณะ เชน งานวาดเขียน (2)
การเคลื่อนชิ้นเครื่องปนเผาออกจากเตา หลังการเผาเสร็จเรียบรอยแลว

ขอสรุป หรือ ความหมายของการวาดเสนสามารถที่จะยอใหเหลือเพียงคํา
ไมก่ีคํา แตความหมายของคํานั้นจะตองสามารถสอถึงความหมายของการวาดเสน
ไดไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม ความหมายที่แตกตางกันก็จะใหความเขาใจ
ที่แตกตางกันออกไปดวย

จะเห็นวาทั้งสองฉบับสอดคลองกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน คือ การใชคํา
วา “วาดเขียน” “งานวาดเขียน” และ “กลวิธีในการวาดเขียน” แปลความหมายของ drawing แต
ของราฟล ไมเยอร  มะลิฉัตรใชคําที่แปลความหมายอาการนามวา “ การลากเสน” และฉบับของ
มะลิฉัตรเองที่ใชคําวา “การวาดเขียน” หรือ “การวาดเสน”

ยอนกลับไปที่ตนทางที่ภาษาอังกฤษ ความหมายตามศัพทในพจนานุกรม ผูวิจัยได
รวบรวมมา 3 ฉบับ คือ พจนานุกรมที่มีชื่อเสียงของฝงสหราชอาณาจักร และของสหรัฐอเมริกา
ดังนี้

พจนานุกรมออกซฟอรด29 ให ไว 2 ความหมายวา

1. (noun) a picture or diagram made with a pencil, pen, or crayon
rather than paint: a series of charcoal drawings on white page

2. [mass noun] the art or activity of making drawings: she took lessons
in drawing”

พจนานุกรมลองแมน30 ใหไว 3 ความหมาย

29 Oxforddictionaries, accessed  Febuary 15, 2013,  available from
http://oxforddictionaries.com
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drawing drawing ing S3 W3ˈdr $ ˈdrɒːnoun

1 [countable]Visual DRAW a picture that you draw with a pencil,
pen etc: drawing of a drawing of Canterbury Cathedral

2 [uncountable]Visual DRAW the art or skill of making pictures,
plans etc with a pen or pencil: I’ve never been very good at drawing.

3 [countable] AmE a competition in which people whose names
or tickets are chosen by chance win money or prizes SYN draw BrE:

สวนพจนานุกรมของทางฝงอเมริกา พจนานุกรมอเมริกันเฮอรริเทจ31ใหไว 2
ความหมาย

drawing draw‧ing drô ′ ĭng n.

1. The act or an instance of drawing.
2.  a. The art of representing objects or forms on a surface chiefly by

means of lines. b. A work produced by this art.

ถาดูในภาพรวม พจนานุกรมทางฝงอังกฤษทั้ง 2 ฉบับ ในความหมายหลัก(ความหมาย
ที่ 1) จะใหความหมายที่จํากัดแคบ คือ ระบุวา ตองวาดขึ้นจาก ดินสอ ปากกา แตพจนานุกรมของ
อเมริกา ใหความหมายกวางกวา

เมื่อคนไปถึงรากศัพท คําวาDrawing รากศัพท มาจากคําวา draw อันเปนคํามาจาก
ภาษาละติน (latin) และภาษาทูโทนิค (teutonic) รากศัพทภาษาละติน (latin)32 ใหความหมายวา

The Latin word for Draw is cogo, coegi, coactum. The Latin word cogo,
coegi, coactum is defined as to bring together, drive, draw.”

30 Longman Dictionary of Contemporary English, 5 th. Ed.(LDOCE5) ©
(Pearson Education Limited 2009, 2011), 10729.

31 American Heritage® Dictionary of the English Language, 5 th. Ed.
(Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 2011-2012), 24618.

32 Latinword, acessed Febuary 17, 2013,  available from
http://www.latinwordfor.com/d/latin-word-for-draw/
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จะเห็นวา ความหมายตามรากศัพทในแงอากัปกริยาก็เปดกวางมาก คือ อะไรก็ไดที่
นําพาไปดวยกัน ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่จะจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

นิยามตามทัศนะของนักวิชาการศิลปะ
จากการทบทวนความหมายตามศัพทแลว ในแงของนักวิชาการศิลปะไดใหความหมาย

ไวแตกตางกัน ดังนี้
ชลูด นิ่มเสมอ  นิยามวา

ในเชิงวิธีการ วาดเสนก็คือการลากหรือการวาดเสนลงไปบนพื้นผิวของวัสดุ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเกิดรองรอยหรือรูปรางขึ้น หรื เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึก
หรือ ความคิดออกมาใหปรากฏแกสายตา เชน การวาดดินสอ หรือ ปากกาลงบนกระ
ดาษ การลากก่ิงไมขีดลงบนพื้นทราย การวาดปลายเหล็กแหลม ลงบนแผนโลหะ 33

อิทธิพล ต้ังโฉลก ใหไวสองความหมาย ความหมายแรกเปนความหมายระดับของ
การศึกษา ฝกฝน

วาดเสน” (Drawing) หมายถึงการวาดภาพที่มี “เสน” เปนแกนแทของภาพ
ดวย วิธีการใชดินสอ ปากกาเกรยอง ชาลโคล สีเทียน สีชอลค ซึ่งเครื่องมือเหลานี้
มีลักษณะเปนแทง การวาดจึงตองเริ่มตนดวยการวาด การลาก การขีด การเขียน
เปนเสน เริ่มตนจากเสนรูปนอก แลวจากนั้นจึงวาดเสนเรียงขนานกันไปถ่ีๆ และ
วาดเสนเฉียงในทิศทางตางๆ ไขวทับซอนกันลงไปอยางที่เราเรียกวา “แรเงา” เสนก็
จะกลายเปน “แรเงา” และ “น้ําหนัก” นี่เอง คือ แกนแทอันดับ 2 ของวาดเสน สีใน
งานวาดเสนสวนใหญจะเปนสีสีเดียวแบบ Monochrome เชน ดํา น้ําตาล หรือน้ําเงิน
เปนตน และสีนี่เองที่เปนทัศนธาตุที่สําคัญ ที่เชื่อมโยงซอนกันอยูบางสวน  ระหวาง
วาดเสนและจิตรกรรม  และ เปนปญหาในการขีดเสนแขงเขตระหวาง วาดเสน และ
จิตรกรรมใหแยกออกจากกัน และการกําหนดตายตัวในลักษณะเชิงปริมาณก็ไมอาจ
ทําไดอยางเชน การกําหนดวาวาดเสนตองมีสีไมเกิน 2-3 สี เปน แตการแยกประเภท

33วาดเสนรวมสมัย, การแสดง “วาดเสนรวมสมัย” โดยกลุมศิลปน 22 คน ณ หอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ,12-27 มิถุนายน 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2529), 13.
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ระหวางวาดเสนและจิตรกรรมนั้นมาจากความเปนเหตุและเปนผลของเทคนิควิธีการ
มากกวา คือ ดังที่ไดกลาวไปแลววาวาดเสนจะใชเครื่องมือที่มีลักษณะเปนแทงจึงตอง
ใชวิธีการ “วาด” เปนเสนเสมอซึ่งจะรวมสีทั้งหลายที่เปนแทงต้ังแต ดินสอสี ปากกาสี
สีชอลค สีเทียน และดวยวิธีการนี้ถึงแมผลงานจะมีหลายสีแตความสัมฤทธิ์ผลของสี
จะไมเสร็จและสมบูรณเทากับวิธีการ “ระบาย” สีดวยพูกันแบบผลงานจิตรกรรม34

อีกความหมายหนึ่ง  อิทธิพล ใชคําวา “วาดเสนขั้นสูงที่เปนสื่อของการสรางสรรค” จะ
นิยามไดวา

เชนเดียวกับความหมายของ”จิตรกรรม” หรือ ”ศิลปะ” เองที่ในยุคปจจุบัน
ที่เปดกวางไมสามารถอธิบายใหคําจํากัดความไดชัดเจนและตายตัว เพราะเมื่อศิลปน
ทํางาน “สรางสรรค” ยอมหมายถึงการทําอะไรใหมที่ไมเคยมีใครทํามากอน ซึ่งเขา
มักจะคิดออก “นอกกรอบ” ตลอดเวลาอยูแลว ...ดังจะเห็นไดวาทั้งความหมาย
ขอบเขตและเทคนิควิธีการของวาดเสนในยุคปจจุบัน ขึ้นอยูกับศิลปนวามีแนวความคิด
และมีเจตนาอยางไร ทําไมถึงเรียกผลงานของตัวเองวาวาดเสน การกําหนดความหมาย
และขอบเขตขึ้นมาลวงหนานั้นก็ทําไดในกรณีที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเชน เพื่อการศึกษา
การจัดนิทรรศการ หรือการจัดประกวด35

ขณะที่ สมพร รอดบุญ แปลความของ Drawing คลายคลึงกับพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิต แตใชคําวา “การวาดภาพ” หรือ “การเขียนภาพ” และใหความหมายวา

DRAWING” นั้น มีความหมายซึ่งครอบคลุมมากไปกวาจะกําหนดให
เปนเพียงแค “การวาดเสน” เทานั้น  ทั้งนี้เปนเพราะศิลปนที่สรางสรรคผลงาน
ประเภททัศนศิลปไดมีวิวัฒนาการทางความคิด รูปแบบ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ที่รุดหนาไปไกล และมีความหลากหลายเปนอิสระ จนดูไรกฎเกณฑ หรือขอบเขต

34 วาดเสนสาธิตศิลปกรรมคร้ังท่ี 1 (นครปฐม: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร,
2551), 64.

35 The Drawing Exhibition 2002, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ไม
ปรากฏเลขหนา.
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อันจํากัด  อีกทั้งศิลปนแตละทานตางก็มีความปรารถนาในการแสดงออกซึ่งเอก-
ลักษณเฉพาะตนเปนสําคัญ36

สวนคําวา “วาดเสน” นั้นสมพรใชแปลคําศัพทภาษาอังกฤษวา Line Drawing หรือ
Dilineation Drawing) ซึ่งตรงกับความเห็นของ บรรจงศักด์ิ พิมพทอง และอีกทานหนึ่งคือ ธานี
กลิ่นขจร ก็มองวา Drawing นั้นกินความหมายกวางกวาเนื้อหาคําวา “วาดเสน” นักวิชาการทาน
อ่ืนๆ เชน สุชาติ เถาทองก็มีทัศนะวา “วาดเขียน” และ “วาดเสน” เปนคําที่นิยมใชกันโดยทั่วไป ไม
แตกตางกัน  วิโชค มุกดามณี

โดยสรุปจะเห็นวานักวิชาการมีความเห็นกับคําวา วาดเสนตางกัน เปน 2 ลักษณะ คือ
ความหมายกวางสอดคลองกับคําแปลตามศัพท  และความหมายแคบตามความหมายที่คนทั่วไป
รับรูและเขาใจ ขณะเดียวกันก็มีการแยกระดับการแปลความหมายเพื่อใหคําวา “วาดเสน” เปด
กวางขึ้นเมื่อตองไปจับกับผลงานสรางสรรคของศิลปน หรือผลงานวาดเสนที่เสร็จบริบูรณในตัว

เทาที่สํารวจพบยังไมมีผูใดนิยามคําวา “วาดเสนรวมสมัย” แตอาจอนุมานเอาจากคํา
นิยามของชลูด นิ่มเสมอ ซึ่งเปนบทความที่เขียนในสูจิบัตรวาดเสนรวมสมัยครั้งแรกของเมืองไทย
ซึ่งชลูดไดชี้ใหเห็นวา ความหมายที่ยอมรับกันทั่วไปนั้นเปนความหมายเชิงวิธีการ นอกนั้น “วาด
เสน” เปนการสรางสรรคงานศิลปะที่เก่ียวพันกับอยางลึกซึ้งกับ จินตนาการ ความคิด ของผูสรางซึ่ง
อาจตีความไดวา เครื่องมือและวิธีการถายทอดจึงไมถูกจํากัดใหแนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการแสวงหาของศิลปนแตละคน

นิยามตามทัศนะของศิลปน
ผูวิจัยไดรวบรวมทัศนะของศิลปนทั้งตะวันตกและไทยเก่ียวกับวิธีคิดและการใหคํา

นิยาม งานวาดเสนรวมสมัยจากเอกสารและการสัมภาษณ ซึ่งพบความนาสนใจและหลากหลาย
ดังตัวอยางตอไปนี้

เบอรแนต นิวเแมน (Barnett Newman)

ดรออ้ิง ไมไดเปนอะไรเลย ดรออ้ิง ก็คือ ดรออ้ิง 37

36 Multiple Drawing, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงกรุป, 2535), ไมปรากฏเลขหนา.
37 เรื่องเดียวกัน, ไมปรากฏเลขหนา.
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อองรี มาติสส (HENRY MATISSE)

ขาพเจามักจะคํานึงวา การวาดภาพนั้นไมใชเปนการฝกฝนเพื่อความชํานิ
ชํานาญ หากแตเปนสื่อในการแสดงออกซึ่งความรูสึกและอารมณสวนตัว เปนสื่อ
ที่มีความเรียบงาย เอ้ืออํานวยใหแสดงออกเปนไปอยางงายๆ และอิสระ สามารถ
ทําใหผูดูเขาใจไดโดยตรง” และ วาสิลี่ คานดินสก้ี ไดแสดงความเห็นวา “วิธีเขียนภาพ
ที่ถูกตองนั้น  คือการเขียนโดยปราศจากการแกไขเปลี่ยนแปลง และไมมีการทําลาย
สิ่งซึ่งเปนความสําคัญของชีวิตภายในงาน38

เฮนรี่ มัวร (HENRY MOORE)

ขาพเจาพบวา การวาดภาพ (DRAWING) เปนหนทางของการถายทอด
ความคิด ที่มีประโยชน ถึงแมวาขาพเจาไมมีเวลาพอที่จะนําภาพวาดเหลานั้นมาทําเปน
ประติมากรรม ขาพเจาก็ไดใชภาพเหลานั้นเปนทฤษฎีในการศึกษา และการสังเกต
รูปทรงในธรรมชาติ (เชน การเขียนภาพจากสิ่งที่มีชีวิต ภาพกระดูก และเปลือกหอย)39

จอหน เอลเดอรฟลด (John Elderfield) หัวหนาภัณฑารักษของพิพิธภัณฑศิลปะ
สมัยใหม (Chief curator of MoMA )

งานวาดเสนก็เปนอิสระที่จะอยูนอกเหนือกระดาษ งานวาดเสนดูเหมือน
จะอยูไดในทุกหนทุกแหง ในการกรีดเฉือนแผนดิน (scarifications of the landscape,
site-specific installations) แมแตในงานศิลปะการแสดงสด (Performance Art)
เมื่อการกระทําเปนศิลปะได การขูดขีดแผนเสียง (scratching) การกระเจิงของแสง
(scattering) การเดิน (walking) ก็ถือเปนงานวาดเสนอยางหนึ่ง ขณะเดียวกันศิลปน
อีกไมนอยที่ยังคงใชสื่อแบบเดิมคือ ดินสอ และกระดาษ ก็เปนวิธีหนึ่งของการสื่อสาร
งานวาดเสนรวมสมัยไมจําเปนที่ตองคํานึงถึงตัววัสดุ ศิลปนสามารถสรางการมองเห็น
และทําความคิดของตนใหเปนรูปรางดวยอะไรก็ได นี่คือความคิดของงานวาดเสนที่
พัฒนาจากงานที่จับตองไดมากสูการกระทําซึ่งเปนพัฒนาการเดียวกับงานคอนเซ็ปชวล40

38 เรื่องเดียวกัน, ไมปรากฏเลขหนา.
39 เรื่องเดียวกัน, ไมปรากฏเลขหนา.
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แอนโทนี่ กอมเล (Antony Gomley)

วาดเสนเปนสิ่งมหัศจรรย เปนความจําเปนอยางหนึ่งของชีวิต คือ
ความพยายามที่จะตรึงโลก หยุดโลกไว ไมใชอยางที่โลกเปน แตเปนแบบอยาง
ของโลกที่ดํารงอยูในใจผม การวาดเสนจึงเปนเสมือนแผนภาพในใจเราที่สามารถ
ยอสิ่งตางๆ ลงไปในพื้นที่อันไมสิ้นสุด   วาดเสนไมไดเปนเลนสหรือกระจกสะทอน
ที่ทําใหมองเห็นหนาตาเราแตเปนเลนสที่มองไดทั้งสองทาง ไมวาจะมองไปขางหลัง
เหมือนกระจกสะทอนภาพ หรือมองทะลุไปขางหนา ดูพื้นที่กวางรอบตัว และบางที
คุณก็สามารถมองทะลุผานงานวาดเสน  ไมใชแคมองดูงานวาดเสนตรงหนา41

ชลูด  นิ่มเสมอ

ฉันเปนนักดรออ้ิง  ทําอะไรก็ใชดรออ้ิงทั้งนั้น  ความคิดของคนเกิดขึ้นแลว
หายไปเร็วมาก แตเพียงเสนสองสามเสน ก็บอกอะไรไดหมดแลวในเรื่องความคิด
จะทําตอใหละเอียดกวานั้น ชัดกวานั้นก็ได

ความสด ความงายของงานวาดเสนมันกระทบใจคน เขาถึงไดรวดเร็วกวา
งานอ่ืนๆ ที่ตองอาศัยปญญา ความรูมากที่จะเขาถึง ถาจะเปรียบเทียบ จิตรกรรมเปน
เหมือนนวนิยาย เรื่องยาว มีบทมีตอน แตดรออ้ิงเปนเหมือนเรื่องสั้น เปนบทกวี ยนยอ
กินความลึก  สามารถคิดเอาความหมายของเสนแตละเสน ซึ่งจะขยายความออกไป
ไดอีก  สุนทรียะของงานวาดเสนมีภาษาเฉพาะของตัวเอง42

พิษณุ ศุภนิมิต

โดยทั่วไปแลว ทุกคนจะเขาใจวางานวาดเสน คือ การวาดใหเหมือนความ
จริงในธรรมชาติตามที่ศิลปนเห็น  หลายคนจึงมักที่จะมุงไปที่การเลียนแบบเทาสิ่งที่เห็น

40 Janet Mckenzie, “Contemporary Drawing: The Recent study”, The Studio
International,  April 7, 2008, accessed  November 25, 2012, available from
http://www.studio-international.co.uk/reports/cont_drawing.asp

41 เรื่องเดียวกัน, ไมระบุเลขหนา
42 สัมภาษณ ชลูด นิ่มเสมอ, ศิลปน, 4 พฤศจิกายน 2555
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ใครย่ิงลอกเลียนแบบเก็บรายละเอียดใหเหมือนที่สุด คนนั้นเปนผูประสบความสําเร็จ
ซึ่งในความเปนจริงแลวงานวาดเสน พัฒนาไปสูการสรางสรรคได มีศิลปนจํานวนมาก
ที่ใชการวาดเสนเปนงานที่แสดงออกทางศิลปะ หากผลงานนั้นไดผานกระบวนการ
สรางสรรคที่มาจากประสบการณที่ผานภายในจิตใจของศิลปน ผานความคิดสรางสรรค
ผานความรูสึกที่ปะทุจากภายในและผานอวัยวะที่สําคัญ คือ มือ  งานวาดเสนจึงไมตาง
ไปจากงานจิตรกรรมหรืองานทัศนศิลปอ่ืนๆ  ที่ตองประกอบดวย 3h ไดแก หัวสมอง ใจ
และมือ43

วิโชค มุกดามณี

วาดเสนเปนวิธีถายทอดการแสดงออกเบ้ืองตนของผูสรางสรรค โดยการ
สรางรูปจากสิ่งที่เห็นจากภายนอก จะเปนรูปคน สัตว สิ่งของ  ทิวทัศน หรือสิ่งที่คิด
ฝน จินตนาการขึ้น และสามารถใชวิธีการที่เปนเทคนิคพื้นฐานเบ้ืองตนดวย ถาน หิน
ไม หรือนิ้วมือขีด วาดรวมไปถึงการใชทักษะ ฝมือและวัสดุอ่ืนๆ ทางศิลปะเชน ดินสอ
แทงถาน ปากกาหมึก มาทําใหเกิดภาพขึ้น44

รสลิน กาสต

สําหรับเราเสน คือ อาวุธ ที่จะมาสรางใหเกิดความคิด เปนเครื่องมือสําคัญ
งานวาดเสนมันคือการเอาเสนมาคุยกัน45

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

drawing คือ ทุกสิ่งทุกอยาง ไมใชแควาดเสน เพราะdrawing คือ การ
ถายทอด ถายทอดจากสิ่งที่อยูในสมอง ในความคิด ดังนั้นไมวาจะดรอว ออกมา

43 สาธิตศิลปกรรมวาดเสนอุษาคเนย คร้ังท่ี 3, การแสดงนิทรรศการ “สาธิต
ศิลปกรรมวาดเสนอุษาคเนย ครั้งที่ 3” ของแผนกศิลปกรรมโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 5-
31 สิงหาคม 2553, (นครปฐม: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 81.

44 เรื่องเดียวกัน, 50.
45 สัมภาษณ รสลิน กาสต, ศิลปน, 22 ธันวาคม 2555.
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ดวยอะไรก็ตาม เปนคําพูด เปนทาทาง เปนการเขียน ผมก็ถือวา นี่เปน drawing
เหมือนกันหมด46

จักรพันธ วิลาสินีกุล

ผมขอตอบดวยคําพูดของศิลปนใหญอยางปกัสโซที่บอกวา ไมมีความ
จําเปนอะไรที่ตองถามถึงนิยาม หรือแยกวานี่คืองานเพนตต้ิง หรือนี่คือ ดรวอ้ิง
ควรจะถามแควา มันเปนศิลปะที่ดีหรือไมก็พอ47

สุธี คุณาวิชยานนท

วาดเสน เปนสื่อที่เรียบงายที่สุด ฉับพลัน สด ไว ตรงไปตรงมา สะดวก
สบาย สามารถทําใหเราบันทึกสิ่งตางๆ ที่เราเห็น ที่เราคิดได บางครั้งตัวหนังสืออยาง
เดียวทําไมได วาดเสนทําใหเราเขาใจไดมากขึ้น48

ทวีศักด์ิ ศรีทองดี

เวลามองอะไร  เราเห็นเสน เสนมีอยูในทุกอยางรอบตัว จุดพับของเสื้อ ที่แขน
คอ สิ่งที่เราเห็น วาดเสนคือวิธีการรวบรวมสิ่งที่เราเห็น ขมวดมาใหกอนอยางฉับพลัน
เหมือนการถายภาพบันทึก วาดเสนมากกวา สเก็ตช ทุกภาพในสมุด เราถือวาเปน
งานสมบูรณ ไมใชภาพราง49

จากการสํารวจและรวมสังเกตการณการสรางสรรคงานของศิลปนรุนใหม พบวา
ปจจุบันมีจํานวนไมนอยที่เลือกสรางสรรคดวยงานวาดเสน จึงนาสนใจวาพวกเขามีคําตอบตอ
คําถามวา “วาดเสนคืออะไร” “ทําไมจึงเลือกใช” ซึ่งหลายทัศนะลวนนาสนใจเชน

46 สัมภาษณ คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ศิลปน, 22 ธันวาคม 2555.
47 สัมภาษณ จักรพันธ วิลาสินีกุล, ศิลปน, 4 ธันวาคม 2555.
48 สัมภาษณ สุธี คุณาวิชยานนท, ศิลปน, 4 ธันวาคม 2555.
49 สัมภาษณ ทวีศักด์ิ ศรีทองดี, ศิลปน, 31 มกราคม 2556.
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ชญานิษฐ มวงไทย

วาดเสนในนิยามของงานตนเอง คือ  พื้นฐานของความเปนคน คือสะทอน
ความเรียบงาย สะทอนความตองการ  อีกทั้งสะทอนพลังงานดิบในรางกายไดดี50

บุษราพร ทองชัย

วาดเสนก็เหมือนเรื่องสั้นหรือบทกวี สิ่งที่ผูเขียนหรือนักวาดเสนเหลานั้น
สนใจเหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือ 'พื้นที่'ขนาดหนึ่งซึ่งพวกเขาสามารถถายทอดประสบการณ
หรือความรูสึกนึกคิดของตนเองลงไปไดในทันทีทันใด โดยผานเครื่องมืองายๆ เพียง
ไมก่ีประเภท เพื่อที่จะใหภาพทางความคิดของพวกเขาเหลานั้น ปรากฏอยางเปน
รูปธรรมในลักษณะของตัวอักษร หรือรูปทรงทางศิลปะ ความงามของงานวาดเสน
ก็คือ ความเรียบงายที่อาบคลุมไปดวยความเปนอิสระ มัน คือ สวนผสมของความบัง
เอิญและความจงใจที่ซับซอน ทวาก็ใสซื่อ และกรานโลกในขณะเดียวกัน ผูเสพอาจไม
จําเปนตองเขาใจเรื่องราวที่มาที่ไปที่ซอนอยูภายใตบทกวี หรือ งานวาดเสนเหลานั้น
ทั้งหมด แตพวกเขาจะตอง 'รูสึก' ถึงคุณสมบัติพิเศษนี้ของมัน การมีอยูของมัน และ
ผลักดันใหคุณเขาไปอยูในโลกที่ไมรูจักนั้นได แมในชั่วขณะหนึ่งที่คุณอานหรือมองมัน
อยางต้ังใจ51

อรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ

งานวาดเสน เหมือนงานเขียนหนังสือ แตเขียนดวยภาพ ที่จริงตัวหนังสือก็เปนเสน
เปนภาษาภาพอยางหนึ่ง งานของผมบางทีก็เผลอเขียนตัวหนังสือลงเปน วาดเสนเปน
การแสดงออกของมนุษยอยางเบ้ืองตนที่สุด งายที่สุด และเปนการแสดงออกที่ครอบคลุม
สุนทรียะการแสดงออกทางศิลปะได ทั้งที่มันงายๆ52

50 สัมภาษณ, ชญานิษฐ มวงไทย, ศิลปน, 23 กุมภาพันธ 2556.
51 สัมภาษณ, บุษราพร ทองชัย, ศิลปน, 17 กุมภาพันธ 2556.
52 สัมภาษณ, อรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ, ศิลปน, 11 กุมภาพันธ 2556.
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ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักด์ิ

ชอบงานวาดเสน เพราะมันตรงออกมาจากจิต ไมผานเหตุและผลไมผาน
ชั้นบรรยากาศของสี จึงเสมือนสื่อสารตรงจากจิตใจ ตรงไปตรงมา53

ภัทรกร (ณัฐวุฒิ) สิงหทอง

ผมเลือกงานวาดเสน เพราะเปนเทคนิคที่ตนทุนไมสูง เปนการสื่อสาร
แบบไมตองผานกระบวนการเยอะ เหมือนการพูดคุยกันตอหนาดวยภาษางายๆ
เรียบๆ สอดคลองกับความตองการในการแสดงออกของงานและบุคลิกภาพผม
ในเวลานั้น54

จากการรวบรวมขอเขียนและทัศนะของนักวิชาการ ศิลปนทั้งไทยและตะวันตกมา
ทบทวน เพื่อใหเห็นวามีแนวคิดในการกําหนดนิยามเก่ียวกับ “วาดเสน” และ “วาดเสนรวมสมัย”
อยางไรบาง เมื่อไดทบทวนทั้งหมดแลว ผูวิจัยเลือกกําหนดนิยามคําวา “วาดเสนรวมสมัย” บน
กรอบความคิดที่วา ตองการเห็นปรากฏการณงานวาดเสนรวมสมัยดวยสายตาที่เปดกวาง เพื่อ
เปดโอกาสใหความสรางสรรคหรือความเปนไปไดใหมๆ ของงานวาดเสนไดปรากฏตัวขึ้น จึง
กําหนดนิยามเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้วา

“วาดเสน” หมายถึง ผลงานวาดเสนที่มีความสมบูรณในตัวเอง จบบริบูรณมีฐานะเปน
ผลงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่ง โดยที่ผลงานนั้นจะใชกระบวนการ กลวิธี อุปกรณใดก็ไดในการสรางให
เกิดรองรอย หรือลาย บนพื้นผิวแบบใดก็ไดทั้ง 2 มิติ 3 มิติ

ทายที่สุด ผลงานที่ปรากฏตองมีผลทางการเห็น ( Visual Effect) ที่แกนแทของภาพ
เปนงานวาดเสน คือ มีเสนเปนแกนอันดับหนึ่งของภาพ และหรือมีน้ําหนักเปนแกนอันดับสอง

“รวมสมัย” ผลงานนั้นตองปรากฏในชวงเวลาเดียวกัน อยูรวมสมัยกันกับผูวิจัยและ
หมายรวมถึง ผลงานที่ศิลปนระบุเจตจํานงวา คือ  วาดเสน

53 สัมภาษณ, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักด์ิ, ศิลปน, 2 กุมภาพันธ 2556.
54 สัมภาษณ, ภัทรกร (ณัฐวุฒิ) สิงหทอง, ศิลปน, 14 กุมภาพันธ 2556.
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วิเคราะหลักษณะงานวาดเสนรวมสมัยไทยในตนศตวรรษท่ี 21
ในการศึกษางานวาดเสนรวมสมัยซึ่งมีขอบเขตความเปนไปไดที่กวางมาก  นักวิชาการ

และนักวิจารณศิลปะตะวันตกเชน มากาเร็ต เดวิดสัน ใชคําวา make a mark คือ การทําใหเกิด
รองรอย หรือการทําใหเกิดเปนภาพขึ้น ซึ่งไมไดระบุวาแคการทําใหเกิดเสน

จากการสํารวจเอกสารและทบทวนการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของแลว  ผูที่ศึกษากอนหนานี้
เห็นตรงกันวา การศึกษางานวาดเสนยังมีคอนขางนอย ดังเชนความเห็นของ จอหน เอลเดอรฟลด
(John Elderfiel) หัวหนาภัณฑารักษของพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม (Chief curator of MoMA)

แมจะยังไมมีทฤษฎีตายตัวในการวิเคราะหงานวาดเสนรวมสมัย เทาที่พบในปจจุบันผู
ศึกษาเรียบเรียงหนังสือเก่ียวกับงานวาดเสนรวมสมัย ก็ทําการวิเคราะห แบงแยก ตามวิธีคิดที่มุง
จะสื่อสารในคนอานซึ่งเปนคนทั่วไปเขาใจไดงาย จึงเปนกรอบตามทัศนะซึ่งประมวลจากความรู
ประสบการณของผูเขียนเอง  นับเปนการประมวลบนบริบทของสังคมศิลปะรวมสมัยของตะวันตก

โดยทั่วไป วิธีการวิเคราะหที่นิยมใชกันคือ การนํากรอบทฤษฎีที่มีอยูแลวเปนตัวต้ัง แลว
จึงนํางานมาเทียบเคียง ตรวจสอบวาเปนเชนนั้นหรือไม ในกรณีการศึกษาวิจัยนี้  ผูวิจัยไดใชกรอบ
วิจัยเปนการวิจัยเชิงปรากฏการณ ซึ่งตองมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ  กรอบ
การวิเคราะหตามบริบทของสังคมตะวันตกอาจไมเหมาะสมทั้งหมด  ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีประมวล
ความรูจากการทบทวนเอกสารที่กลาวไวในบทที่ 2 แลวนํามาสรางกรอบวิเคราะหตามแนวกรอบ
วิจัยของตน คือ วิเคราะหตามกรอบแหงนิยาม

ตามนิยาม “วาดเสนรวมสมัย” ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและทบทวนไวในบทที่ 2 เมื่อนํามา
สรุปเปนกรอบการวิเคราะห จะไดกรอบการวิเคราะหดังนี้

ผลงานวาดเสนในฐานงานสรางสรรคที่สมบูรณในตัวเอง
ผลงานศิลปะวาดเสน = การสรางใหเกิดลาย  ดวยเครื่องมือ / กลวิธี  บนพื้นผิว /

วัสดุรองรับ (Drawing (as word of art) = making the marks --Marks making--> on the
surface)

จะเห็นวามีองคประกอบสําคัญที่จะนํามาวิเคราะหอยู 3 สวน ไดแก
1. การสรางใหเกิดลาย / รอย (marks making)
2. เครื่องมือหรือกลวิธี
3. วัสดุรองรับ / พื้นผิว
ดังรายละเอียดตอไปนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. การสรางใหเกิดลาย / รอย หรือ ภาพ (artist induced marks)
ในอดีต การสรางใหเกิดลาย รองรอย จะเปนเสนหรือน้ําหนัก ฯลฯ จนกลายเปนภาพ

นั้นลวนมีจุดมุงหมายเพื่ออะไรบางอยาง ไมวาจะบันทึกธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ ภาพรางหรือ
พัฒนาความคิดก็ตาม วาดเสน (drawing) เปนเครื่องมือ เทคนิควิธีการที่นําไปสูจุดมุงหมายนั้น

แตปจจุบันในงานวาดเสนรวมสมัย วิธีการวาดเสน (drawing) กลายเปนจุดมุงหมาย
โดยตัวมันเอง คือ เปนคุณคาในฐานะผลงานทางศิลปะ ลาย หรือรอยที่สรางขึ้นเปนภาพ หรือไม
เปนภาพก็ตามตางมีจุดหมายในตัวเอง คือเปนงานศิลปะพรอมสื่อสารหรือเลาเรื่องบางอยางที่
ศิลปนตองการ ผูวิจัยแบงที่มาของลาย หรือการสรางใหเกิดลายแยกไดเปน 4 วิธี

1.1 ศิลปนเปนผูสรางในเกิดลาย
งาน drawing สวนใหญมักเกิดขึ้นดวยวิธีการนี้ คือ ศิลปนเปนผูควบคุมและกระทําให

เกิดลายหรือรองรอย จนกลายเปนเสน เปนภาพ (บนพื้นผิวหรือวัสดุรองรับที่เลือกไว) โดยมีความ
คาดหวังหรือรูวาการกระทําเชนนั้นจะทําใหเกิดภาพอยางไร หรือมีภาพในใจวามุงหมายให
กลายเปนรูปทรง คน สัตว สิ่งของใดๆ

ไมวาภาพที่คิดไวจะโดยละเอียดหรือคราวๆก็ตาม  ตัวอยางผลงานแนวนี้มีจํานวนมาก
ดังตัวอยางงานที่นาสนใจ 2 ชิ้น ของ ไพโรจน สโมสร กับ พงษเดช ไชยคุตร

ภาพที่ 13 ไพโรจน สโมสร, ทุงสราง, 2545/2002, เทคนิควาดเสน ขนาด 53 X 76 ซม.
ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, การแสดงนิทรรศการ “งานวาดเสนรวมสมัย Drawing”
ในโครงการศิลปกรรมรวมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2545 (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 47.
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ภาพที่ 14 พงษเดช ไชยคุตร, แมน้ํา River on paper, 2545/2002, เทคนิควาดเสน
ขนาด 80X 100 ซม.

ที่มา : งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 77.

ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ ศิลปนใชดินสอสรางใหเกิดลาย ภาพของ ไพโรจน เปนการสรางให
เกิดลายภาพทิวทัศนที่มองเห็นชัดเจนวาเปนทุงมีตนไม ตนหญา ในขณะที่ภาพแมน้ําของพงษเดช
ศิลปนใชดินสอสรางใหเกิดลายที่สื่อถึงธรรมชาติเชนกัน ไมสามารถมองภาพรูปธรรมของแมน้ําได
ชัดเจน แตศิลปนรูหรือมุงหมายวาการสรางลายหรือรอยเชนนี้บนพื้นผิวจะทําใหเกิดความรูสึก
เหมือนผิวของคลื่นน้ําได

1.2 ธรรมชาติเปนผูสรางใหเกิดรอย
ศิลปนจํานวนไมนอยสนใจความงามที่เกิดขึ้นเอง หรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยความ

บังเอิญ ศิลปนจึงใชวิธีการปลดปลอยอยางอิสระ ปลอยมือจากการควบคุม เปดใหวัสดุหรือ
เครื่องมือ ในที่นี้คือธรรมชาติเกิดการสรางสรรคอยางอิสระ ศิลปนจงใจใหธรรมชาติเปนผูสรางให
เกิดลายหรือรองรอยบนชิ้นงาน โดยตนเปนเพียงผูเริ่มตนแลวปลอยใหเวลากับกระบวนการทาง
ธรรมชาติดําเนินไปจนเกิดลายหรือรอยขึ้น ดังตัวอยางงานของ เดือนฉาย ภูประเสริฐ
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ภาพที่ 15 เดือนฉาย ภูประเสริฐ, 201 ไมมีชื่อ, 2553 /2010, เทคนิคผสม ขนาด 42 X 42 ซม.
ที่มา: สาธิตศิลปกรรมวาดเสนอุษาคเนย คร้ังท่ี 3, การแสดงนิทรรศการ “สาธิตศิลปกรรมวาด
เสนอุษาคเนย ครั้งที่ 3” ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร นครปฐม 5-31 สิงหาคม 2553 (กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553),
96.

ภาพที่ 16 สมภพ บุตราช, ภายในกาย Inside the Body, 2545/2002, เทคนิค วาดเสนดวยโคลน
(Clay) ขนาด 80X 70 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 92.

เดือนฉาย ใชวิธีการเทน้ําดินลงไปบนวัสดุรองรับแลวปลอยใหแหง  โดยควบคุมเพียงสี
ของน้ําดินที่จะนํามา ความเขมขนและจังหวะการเท แลวปลอยให ลม ความรอน อากาศ กับดิน
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ทําปฏิกิริยากันเองตามธรรมชาติจนเกิดรอยแตกระแหงกลายเปนลายเสนที่มีจังหวะการเคลื่อนไหว
เฉพาะตัวเปนผลงานวาดเสนที่จบสมบูรณในตัวมันเองไดอยางงดงาม

ขณะที่สมภพ เลือกใชวัสดุ คือ ดิน เชนเดียวกับเดือนฉาย แตสมภพใชธรรมชาติของดิน
ที่มีลักษณะพิเศษ สรางใหเกิดลายเปนพื้นผิวของภาพ แลวจึงเขียนเสนทับลงไปอีกครั้งหนึ่ง

สวนณัฐนันท ใชธรรมชาติของสี ความหนืด ขน เปนตัวการทําใหเกิดลายขึ้น โดย
ควบคุมเพียงการเลือกสีที่ใช ปริมาณของสี และวางจังหวะตําแหนงของสีฟา ขาว ดํา ที่จะทําให
เกิดลายกลายเปนภาพผลงานขึ้น

ภาพที่ 17 ณัฐนันท วัฒนแสงพันธ, Subconscious to Conscious I, 2554/2011 เทคนิค Acrylic
on paper ขนาด 73 X 100 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3, เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 10 มกราคม
- 20 กุมภาพันธ 2556 และ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มิถุนายน
2556 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2555), 169.

1.3 ลายที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture induce marks)
งานศิลปะที่มีคุณคา มีเอกลักษณหลายตอหลายชิ้น เปนเพราะมีเรื่องของวัฒนธรรม

สภาพแวดลอม บริบททางสังคม อยูในงานดวย  ดังนั้น ศิลปนหลายคนจึงใชวัฒนธรรมใหเกิดลาย
หรือเกิดเปนชิ้นงาน  ซึ่งวิธีการอาจนําภาพสิ่งของที่มีอยูในวัฒนธรรม สัญลักษณ หรือตัวแทนที่
บอกเลาสื่อสารวัฒนธรรมได
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1.3.1 อักษร หรือ ภาษา เปนหนึ่งในวัฒนธรรมที่ศิลปนนํามาใชสรางสรรค
งานมากที่สุดอยางหนึ่ง เพราะอักษรก็อาจมองเปนลายเสนได ในขณะเดียวกันก็มีนัยยะ
ความหมายในฐานะสื่อทางภาษาแฝงอยูดวย ดังตัวอยางงานของ สุวรรณา เมธาพิสิฐ

ภาพที่ 18 สุวรรณา เมธาพิสิฐ, Somewhere in Bangkok II, 2545/2002, เทคนิคผสม
Captain box, cassette player, recorded cassette tape ขนาดผันแปรไมแนนอน

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 91.

ภาพที่ 19 วรา ชัยนิตย, เหย่ือสังคม Social Victim, 2545/2002, เทคนิค Leather on metal
ขนาด 63 X 53 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 123.
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ในการแสดงงานวาดเสนรวมสมัย พ.ศ. 2545 สุวรรณา สงผลงานชิ้นนี้เขารวมแสดง โดย
กายภาพของชิ้นงาน  ไมไดมีการวาดเสนของศิลปน แตมีเสนหรือลายที่เกิดจากอักษรบนกระดาษ
กลองสีกัปตันและการประกอบแบบขัดกันของฝากลอง ทําใหเกิดลายเสนแบงกลางแนวนอน และ
แนวต้ัง ลายที่เกิดขึ้นจากอักษร หากผูดูงานสามารถอานอักษรไทยได ก็จะรับรูถึงความหมายที่
ซอนอยู และสารที่ศิลปนตองการบอกกลาว ซึ่งจะมีนัยยะซอนอยูอีกขั้น คือวัฒนธรรมของคน หรือ
การใชสีในสังคมไทย ขณะที่ถาผูดูไมอาจอานอักษรที่ประกอบกันสื่อความหมายได ก็จะรับรูเฉพาะ
ความงามของจังหวะและเสนที่ประกอบเปนอักษรหรือน้ําหนักจังหวะในองคประกอบของภาพแทน

ผลงาน “เหย่ือสังคม” ของวรา ชิ้นนี้คลายกับ สุวรรณา ที่ตองการนัยยะทางภาษาของ
ตัวอักษรดวย ซึ่งผูดูงานในสังคมไทยก็จะรับรูสารที่ศิลปนตองการไดทันที  ผูวิจัยนํางานชิ้นนี้มา
เปนตัวอยางเพื่อชี้ใหเห็นวา อักษร ซึ่งเปนตัวแทนของวัฒนธรรมที่ศิลปนนํามาใชนั้น แมศิลปน
อาจจะไมใชผูเขียนหรือสรางลายเสนอักษรโดยตรง แตศิลปนไดเลือกกําหนดวาจะใชอักษรที่มี
ลายเสนลักษณะใดจึงจะสื่อสารหรือใหความรูสึกตรงตามที่ตองการ  ซึ่งงานของวราชิ้นนี้ แบบ
อักษรที่ศิลปนเลือกใชทําใหคนรวมวัฒนธรรม หรือทีมีประสบการณรวมในสังคมเดียวกันสามารถ
เชื่อมโยงเขากับแบบอักษรที่ใชในขาวของหนังสือพิมพได รวมทั้งรองรอยเปรอะเปอนที่ศิลปนจงใจ
ทําบนอักษร ย่ิงเพิ่มความรูสึกสะเทือนใจใหกับชิ้นงานดวย

1.3.2 การใชเครื่องจักรกลทําใหเกิดรอย
เราไมอาจปฏิเสธไดวา อุปกรณอิเลคทรอนิคส เครื่องจักรกลตางๆ ที่เราใชอยูใน

ชีวิตประจําวันคือสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของเรา โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 21 วัฒนธรรมยุค
ดิจิตอล เครื่องจักรกลอิเลคทรอนิคส คอมพิวเตอร อินเตอรเนต มีภาษาและอิทธิพลอยางมากตอ
การใชชีวิตรวมถึงความคิดของผูคน รวมถึงอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะดวย ศิลปน
จํานวนไมนอยไดแรงบันดาลใจของรองรอย ลายที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร โปรแกรม
คอมพิวเตอร บางคนก็นํามาใชเปนสวนหนึ่งหรือใชในการสรางสรรคงาน  ดังตัวอยางผลงานของ
สุธี คุณาวิชยานนท และ อัฐพร มาลัยแกว

สุธี ใชเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท พิมพตัวอักษรหรือสรางลายบนพื้นผิวของกระดาษ
ตอเนื่อง  ใหเกิดเปนภาพคลายบันได  และนํามาจัดวางในลักษณะที่คลายบันไดจากสวรรค  เปน
การนํางานวาดเสนเขาไปรวมในการสรางสรรคงานในรูปแบบอินสตอเลชั่นขึ้น
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ภาพที่ 20 สุธี คุณาวิชยานนท,บทสนทนาระหวางตัวตน Social Victim, 2542/1999,
เทคนิค  สื่อผสม, คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ 2 ชุด, กระดาษตอเนื่อง, เหล็ก ขนาด หลา
แปรผันไมแนนอน

ที่มา: ศิลปน

ภาพที่ 21 อัฐพร พิมมาลัยแกว, The-Essence-of-Impermanence เทคนิคผสม
ที่มา :ศิลปน
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อัฐพร ใชวิธีการสรางลายดวยโปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร  ซึ่งอัฐพรให
สัมภาษณวา เขาไดทดลองทําดวยมือแลวแตไมสามารถสรางผลลัพทอยางที่ตองการแบบที่
โปรแกรมคอมพิวเตอร สิ่งที่อัฐพรตองการคือ เสนเล็กสีขาวที่เกิดจากการลบภาพเดิมออก เพื่อให
เกิดพื้นผิวที่มีลักษณะพิเศษ

1.3.3 การใชวัสดุพื้นถ่ินทําใหเกิดลาย
ศิลปนไทยหลายคนหลงใหลในเสนหของวัสดุพื้นถ่ินที่มีเอกลักษณเฉพาะและสะทอน

ถึงวัฒนธรรม เมื่อนํามาใชก็สามารถเปนวัสดุที่มีความหมายสื่อสารโดยตัวมันเองไดเลย ดัง
ตัวอยางผลงานของ บริรักษ ศุภตรัยวรพงษ

ภาพที่ 22 บริรักษ ศุภตรัยวรพงษ, ชนบท Upcountry, 2545/2002, เทคนิคผสม
ขนาด 80 X 60 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 115.

บริรักษ มีแนวคิดที่ตองการสื่อถึงความหมายของชนบท ที่เขามองวา คือวิถีชีวิตที่
ผูกพันอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ  จึงนําผาลักษณะคลายผาทอมือหรือผากระสอบมาประกอบ
ชิ้นงาน ลวดลายตารางของผากลายเปนพื้นผิวของชิ้นงานที่มีความพิเศษทั้งในความหมายและผล
ทางการมองและความรูสึก

1.4 การสรางลายที่ศิลปนควบคุมเองแตไมอาจคาดเดาผลลวงหนาได (The self
governed but unforeseeable mark)
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จากการที่ศิลปนควบคุมการสรางใหเกิดลาย หรือทํา drawing (วาดเสน) ดวยตนเอง
นั้น จะคาดเดาไดแนนอนวา ภาพที่ไดนาจะออกมาเปนเชนไร สวนศิลปนที่ใหความสนใจกับพลัง
จากภายนอกในการควบคุมหรือสรางใหเกิดลาย ไมวาจะเปนการใชธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ผสม
กับขอ 1 กับขอ 2 และ 3

จากขอ 1.1 ศิลปนเปนผูควบคุมหรือสรางใหเกิดลาย โดยที่ตระหนักรูวาลายหรือภาพที่
จะเกิดขึ้นจะเปนเชนไร  ในขณะที่ ขอ 2.2 และ 2.3 ศิลปนสนใจพลังจากสิ่งภายนอก ไมวาจะเปน
ธรรมชาติ หรือ สิ่งของจากวัฒนธรรม มาเปนผูสรางใหเกิดลาย  ซึ่งไมอาจคาดเดาผลที่เกิดได  ใน
ขอนี้จะเปนการผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบ คือ ศิลปนยังตัดสินใจเปนผูควบคุมหรือสรางลาย (เสน)
ดวยมือตนเอง แตก็ใหการสรางนั้นเปนเพียงปจจัยต้ังตน  แลวปลอยใหทุกอยางดําเนินไปจนจบ
เกิดผลสําเร็จเปนภาพที่ไมอาจคาดเดาไดมากอน  ตัวอยางงานที่เห็นไดชัดในประเด็นนี้คืองานของ
จิรัชยา พริบไหว

ภาพที่ 23 จิรัชยา พริบไหว, Eternal Line No.3, 2550/2007, เทคนิคปากกาบนกระดาษ
ขนาด 80 X 72 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ัง ท่ี 2, จัดเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และเนื่องใน
วาระฉลองครบรอบ 60 (ป 2546), และครบรอบ 65 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป 2552). ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 14 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2552 ณ หอศิลปสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 6 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2552 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน), 2552), 163.
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วิธีการของจิรัชยา คือ การวาดเสนดวยปากกาไปเรื่อยๆ ทีละแถว จากดานลางคอยๆไล
ขึ้นไปขางบน เธอใชการวาดเปนรูปตัวเอสที่ลื่นไหล เก่ียวเกาะกันตามจังหวะของมือและเสนที่
บังคับไป  สุดทายเสนจะขยายถางออก หรือบีบเขา จนกลายเปนภาพที่มีน้ําหนัก ขาว – เทา – ดํา
ในจังหวะองคประกอบของภาพอยางไรนั้น ศิลปนไมทราบลวงหนามากอน และไมสนใจผลสุดทาย
แตสนใจกระบวนการสรางลายที่ศิลปนใชเวลาอยูกับเสนตรงหนาขณะที่ลากหรือวาด

1.5 การสรางลายจากการผสมผสานหลายวิธี
วาดเสนรวมสมัยที่เปนงานสรางสรรคยอมมีความเปนไปไดใหมเกิดขึ้นเสมอ ศิลปนคือ

ผูสรางสรรค ไมหยุดนิ่งที่วิธีการหรือเทคนิคหนึ่ง  จึงมีการผสมผสานวิธีการสรางลาย หรือใหเกิด
ชิ้นงานที่ตอบโจทยความตองการไดมากที่สุด เชนงานของสุธี คุณาวิชายานนท ที่ปลอยให
ธรรมชาติ คือ น้ําฝนสรางลายบนพื้นผิวกระดาษ (วิธีขอ 1.2) กอนจะวาดเสนซ้ําลงไป (วิธีขอ 1.1)

ภาพที่ 24 สุธี คุณาวิชายานนท, วาดเสนในฤดูฝน Drawing (Raining Season), 2545/2002
เทคนิค Drawing in carbon pigment and colour ขนาด 80 X 100 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 113.
คราบของน้ําฝนจะชวยสรางน้ําหนักออนแก เพิ่มมิติใหงานวาดเสนมีความนาสนใจขึ้น

บวกกับความหมายของน้ําฝนที่สอดคลองกับวิธีคิดและการนําเสนอของศิลปน ทําใหการ
ผสมผสานทั้งสองวิธีนี้สรางชิ้นงานที่สมบูรณ

สมรักษ มณีมัย  เปนศิลปนอีกคนหนึ่งที่นิยมทํางานกับรอยคราบ แตตางกันตรงที่
คราบของน้ําสีที่เกิดขึ้นไมไดเปนเพียงพื้นผิวหรือฉากหลังเทานั้น  สมรักษใชรอยคราบที่มีความงาม
จากการควบคุมไมไดมาเปนแรงบันดาลใจ  เขาวาดเสนสรางรูปทรงตอยอดตามจินตนาการที่คราบ
น้ํานั้นสงสารให ภาพวาดเสนของเขามีลักษณะเชิงจินตนาการ ชวนฝน บวกกับอากาศในภาพที่
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เกิดจากคุณลักษณะคราบสีน้ําที่โปรงบางแลว ย่ิงเสริมใหภาพดูลองลอยเปนโลกแหงจินตนาการ
(นับวาเปนการผสมผสานเทคนิควิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดไดดีชิ้นหนึ่ง)

ภาพที่ 25 สมรักษ มณีมัย, Riding an elephant to catch a praying mantis,2554 /2011
เทคนิค Acrylic, Oil, Pencil and Coffee on paper ขนาด 69 X 79 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 163.

ภาพที่ 26 ทรงวิทย พิมพะกรรณ, เปดผามานก้ัง Open the Kung Curtain, 2545/2002 เทคนิค
Drawing in carbon pigment and colour ขนาด 80 X 100 ซม.

ที่มา : งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 138.

งานของทรงวิทย พิมพะกรรณ  ใชวิธีการผสมผสานระหวางขอ 1.1 กับ 3.1 เขาควบคุม
สรางลายดวยผงถาน  ลายที่เขาเลือกสรางนั้นเปนตัวอักษรไทยที่นอกจากเปนลายเสนแบบอักษร
ประดิษฐที่โคงตวัดตามใจชอบแลว ยังใชนัยยะความหมายของคํามาสื่อสารแนวคิดที่ตองการ
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รวมถึงความหมายเชิงวัฒนธรรมไดอีกดวย  เพราะวาก้ังหรือผานมานก้ัง คือผาที่ชาวลานนาใชขึง
เพื่อปดบังสายตา อาจใชในบานเรือนเพื่อแบงแยกพื้นที่ใหเปนสัดสวน หรือใชในพิธีทางศาสนาเพื่อ
กําหนดขอบเขตพื้นที่เฉพาะ สัญญะที่ซอนความหมายอยูในคําทําใหงานชิ้นนี้นาสนใจมากขึ้น

2 เครื่องมือหรือกลวิธีทําใหเกิดลาย
ในงานวาดเสน ตามความหมายเชิงวิธีการดังชลูด นิ่มเสมอ กลาวไว (บทที่ 2 หนา)

หรือความหมายในระดับของการศึกษาดัง อิทธิพล กลาวไว (บทที่ 2) เครื่องมือหรือกลวิธีของการ
สรางใหเกิดรอยหรือเสนนั้นจะจํากัดอยูที่ ดินสอ ปากกา ชาโคล เกรยอง หรือถาเปนสีก็ตองมีความ
เปนเสนเสมอไป (เพราะไดใหสิทธิแกเจตจํานงของศิลปนที่จะกําหนดวางานนั้นเปนวาดเสน
หรือไม) ตัวเครื่องมือ อุปกรณ หรือกลวิธีที่จะทําใหเกิดลายหรือเสนนั้น ก็ยอมจะตองออกไปจาก
ขอบเขตของความเปนแทง อาจจะเปนเครื่องมือใดก็ไดที่ทําใหเกิดลายดวยการขูด ขีด ลาก เขียน
หรือกวางไปกวานั้นคือทําใหเกิดลายโดยกลวิธีที่หลากหลาย  นํามาวิเคราะหจําแนกไดดังนี้

2.1.เครื่องมือที่มีลักษณะเปนแทงและทําใหเกิดเสนตามหลักเชิงวิทยาการ
(Academic) งานวาดเสนรวมสมัยของศิลปนรุนใหมจํานวนมากก็ยังคงใชเครื่องมือที่เปนพื้นฐานนี้
ถาจะยกตัวอยางจากงานของศิลปนชั้นครู เชน เกรยองของ อังคาร กัลยาณพงษ พูกันจีนของ จาง
แซต้ัง ลายเสนปากกาของ ชลูด นิ่มเสมอ ฯลฯ อีกมากมาย

2.2. เครื่องมือจากธรรมชาติกับกลวิธีที่ทําใหเกิดลาย + เสน
ตัวอยางงานของ ปรีกมล เชี่ยววานิช ใชไฟเปนเครื่องมือลากใหเกิดเสน

ภาพที่ 27 ปรีกมล เชี่ยววานิช,วาดเสนที่หายไป Tracing the Missing Lines, 2545/2002
เทคนิค Fire and space ขนาด 100 X 100 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 116.
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ภาพที่ 28 อารยะ มนูญศักด์ิ, Burning, 2551/2008 ,เทคนิค Smoke on paper
ขนาด 79 X 100 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ัง ท่ี 2, (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2552), 158.

งานของอารยะ มนูศักด์ิ ใชควันไฟมาลากวาดเปนภาพ ดูแลวไมตางจากการใชดินสอ
รางภาพ แตดวยวัสดุอุปกรณที่ใชมีความหมายในตัวเอง จึงทําใหผลงานมีความสรางสรรคและ
ตีความไดมากขึ้น ไมเปนเพียงแตการทดลองเทคนิคที่แปลกใหม

2.3 วิธีการเย็บ (sewing)
กันจณา ดําโสภี  ใชดายเย็บเดินสลับไปบนพื้นผิว เกิดเปนลายไมตางจากใชปากกา

หรืออุปกรณที่เปนแทง  แตลายเสนที่เกิดจากดายของกันจณามีความพิเศษในแงพื้นผิว (Texture)
ที่ใหความรูสึกตางไป รวมถึงความหมายที่ซอนอยูของความเปนเสนดาย กับความเปนหญิงของ
ศิลปน หรือความเปนหัตถกรรมซึ่งอาจตีความตอไปไดอีก
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ภาพที่ 29 กันจณา ดําโสภี, ไมมีชื่อ 2002 Untitled, 2545/2002, เทคนิค Charcoas, sewing
on cloth ขนาด 63.5 X 69.5 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 128.

ภาพที่ 30 ฤทัยรัตน คําศรีจันทร, ไมระบุ, 2554/2011 เทคนิค สื่อผสมดวยเทคนิคทางภูมิปญญา
ของชาวบาน คือ การเย็บ ปก ปะ และชุนผา ขนาดไมแนนอน

ที่มา: ศิลปน (จากนิทรรศการ “เย็บ ปะ ปก ถัก รอย” ณ ดีโอบีหัวลําโพงแกลเลอรี 7 กรกฏาคม -
14 สิงหาคม 2554)
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ฤทัยรัตน เปนศิลปนรุนใหมคนหนึ่งที่คนพบแนวทางการสรางสรรคของตนเองจนเปน
รูปแบบเฉพาะตัว  นอกจากการสรางรอยดวยการเย็บ  ยังรวมถึงวิธีอ่ืนๆ ที่ใชในงานฝมือของผูหญิง
เชน ปก ปะ ชุน สรางรองรอย หรือลาย บนชิ้นงานที่ใชผาเปนวัสดุรองรับ  แมงานหลายชิ้นจะ
พัฒนาตอไปเปนงาน 3 มิติ ผสมกับการจัดวาง  หรือในงาน 2 มิติบางชิ้นแกนหลักของภาพมิใชเสน
ก็ตาม แตปฏิเสธที่จะหยิบผลงานบางชิ้นของเธอเขามารวมวิเคราะหอยูไมได  เพราะกลวิธีการเย็บ
การปก หรือการชุนของเธอนั้นตีความเปรียบเปนเหมือนดินสอที่ศิลปนกําลังใชวาด ลาก ใหเกิด
ลายบนพื้นผิว กอนที่จะนํามาประกอบกับขึ้นเปนชิ้นงานรวมทั้งหมดซึ่งจะเปนรูปแบบใดๆ ก็ตาม

2.4 การสรางรอยดวยวิธีการทาบรอย (Rubbing)

ภาพที่ 31 ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, On the road, 2546 /2003, เทคนิค Drawing by wheels
ขนาด 80 X 116 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), 140.

ในการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ 60 ป ผลงานของฑีฆวุฒิไดรับเลือกให
เขารวมแสดงดวย เขาใชเทคนิคลอรถทาบรอยลงบนกระดาษใหเกิดเปนลายเพื่อสรางพื้นผิวและ
ฉากหลังที่สอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ คือ ชาง ที่ตองมาใชชีวิตบนทองถนน
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ภาพที่ 32 สุดศิริ ปุยอ็อก, Cars 2554, 2554/2011, เทคนิค  ภาพพิมพถู (Frottage) ขนาด
ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่
ที่มา : ศิลปน

สุดสิริ ใชกระดาษขาวจํานวนมากทาบบนรถยนตจริง แลวฝนดินสอทาบรอยทั้งหมด
ของตัวรถ กอนนําแตละชิ้นมาประกอบกัน เสมือนวารถทั้งคนถูกคลี่ลวงไปบนระนาบเดียว และ
ดวยวิธีการสรางลายเชนนี้ ลายที่เกิดบนกระดาษไดบันทึกความจริงของพื้นที่และพื้นผิวของ
รถยนตลงไปดวย
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2.5 การสรางลายประกอบกับวิธีการประติด (collage)

ภาพที่ 33 สุวรรณี สารคณา, ไมมีชื่อ Untitled, 2545/2002, เทคนิค Oil on canval and collage
ขนาด 90 X 100 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 160.

สุวรรณีเขียนถึงแนวคิดของงานชิ้นนี้วา “รูปทรงของชีวิตที่บอบบางและละเอียดออน
ผจญกับการเคลื่อนตัวอยางหนักหนวงของวัตถุไรชีวิตและสิ่งแวดลอม” รูปทรงที่บอบบาง หมายถึง
รางของผูหญิงในทานอนที่อยูดานลางของภาพ ขณะที่พื้นที่สวนใหญของภาพเปนลาและเสนที่เกิด
จากการปะติดกระดาษหนังสือพิมพ ซึ่งใหผล 2 อยาง คือ โดยตัวกระดาษหนังสือพิมพเองก็มีลาย
ตัวอักษรซึ่งเปนลักษณะที่วิเคราะหในขอ 1.3.1 และรอยตอของกระดาษก็ทําใหเกิดเสนตรง เสน
ขวางเสนเฉียง  ภาพและอักษรที่เปนลายบนกระดาษก็สรางน้ําหนัก ขาว เทา ดํา ใหกับภาพ
ทั้งหมดชวยสรางความรูสึกกดทับตอรูปทรงดานลางไดอยางดีตามแนวคิดที่ศิลปนตองการ
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2.6 การสรางลายดวยวิธีการลบ (Erase)

ภาพที่ 34 ศักดา ทิพยวารี, เขียน – ลบ Unmemory, 2545/2002, เทคนิคผสม
ขนาด 100 X 100 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 157.

งานของศักดา นาสนใจทั้งวัสดุที่ใชวาด วิธีการและวัสดุรองรับ รวมถึงแนวคิดที่
ตองการสื่อสารรูปแบบการนําเสนอ  สอดคลองกลมกลืนกัน  ศักดาต้ังชื่อชิ้นงานนี้วา เขียน – ลบ
(Unmemory) และใหแนวคิดสั้นๆ วา “หลายสิ่งก็กลับไปสูความวางเปลา”

ศักดาเลือกใชวัสดุที่ใชวาด คือ ชอลก วัสดุรองรับคือ กระดาษดํา ซึ่งเปนวัตถุที่มี
ความหมาย มีสารที่บอกเลาโดยตัวมันเอง  เมื่อศิลปนนํามาขีดเขียนใหเกิดลาย ลายนั้นก็เปน
ตัวอักษรที่มีความหมายถึงวัฒนธรรมดวย (ดังขอ 1.3.1) ศิลปนเพิ่มกระบวนการสรางลายไปอีก
วิธีหนึ่ง คือ การลบ ในแงกายภาพ รองรอยที่เกิดจากการลบ เปนพื้นน้ําหนัก ขาว – เทา ที่มี
ลายเสนของตัวอักษรแบบเลือนราง  ใหความรูสึกถึงสิ่งที่เคยมีอยูกําลังจะเลือนหายไป  บางพื้นที่ที่
ไมเหลือรองรอยของตัวอักษร ก็เหลือเพียงคราบฝุนขาวๆ หลังจากลบเทานั้น  เสมือนความวาง
เปลา ตามแนวคิดที่ศิลปนตองการ  นับเปนการใชเทคนิค วิธีการ และรูปแบบที่ประสานกันตอบ
โจทยหรือสื่อสารไดชัดเจน
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2.7 การสรางลายดวยวิธีการถายโอน (Transfer)

ภาพที่ 35 ปกรณภัทร จันทะไขสร, ย้ิมจากพอ Smile, 2545/2002 เทคนิคผสม ขนาด 70 X 50 ซม.
ที่มา: ปกรณภัทร จันทะไขสร, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 150.

ความพิเศษของกลวิธีถายโอน คือ การถายทอดของจริงที่มีมิติเชิงบริบทแวดลอมลงไป
ดวยได คือการถายโอนเอารองรอย ลาย ในที่นี้คือภาพของศิลปน และบันทึกลายมือของศิลปนที่
เขียนถึงพอในวันที่รูวาพอเสียชีวิต  ศิลปนเลือกใชวิธีนี้มากกวาการวาดเสนดวยมือ  นั่นก็เพราะ
ศิลปนไมไดตองการความเหมือนจริงในแงการจําลองหรือบันทึกสิ่งที่เห็น  หรือแมแตการบันทึก
อารมณขณะสรางงานดวยเสนที่วาดขึ้นสดๆ แตเลือกใชวิธีนี้เพราะตองการถายโอนอารมณ
ความรูสึกจริงในวันนั้น  ที่ศิลปนไดสรางลายหรือรองรอยไวแลวเปนตัวอักษรที่บรรจงเขียนบรรยาย
ความรูสึกถึงพอ  ซึ่งมีทั้งความหมายทางภาษาและเสนลายที่เปยมอารมณ ณ เวลานั้น   กลวิธีที่
สามารถถายโอนเอาความทรงจํา หรือเก็บชวงเวลาไวในผลงานไดดี  รวมถึงความจริงของวัตถุที่ใช
ไมวาจะเปนรูปกาย  หรือบันทึกลายมือ ย่ิงชวยเพิ่มเสนหและคุณคาใหงานชิ้นนี้
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2.8 การสรางลายดวยการกรีดหรือเฉือน (Cutting)

ภาพที่ 36 กมลพันธุ โชติวิชัย, Nothing n.2, 2555 /2012 เทคนิค Digital C-Print and Hand
Cut Paper ขนาด 65.2 X 80 ซม.
ที่มา: เร่ือง ของเธอ, การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เรื่อง ของเธอ” โดย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน).
(ม.ป.พ. : ม.ป.ป.), ไมปรากฎเลขหนา.

กมลพันธุ สรางลายบนภาพที่พริ้นตจากคอมพิวเตอรดวยวิธีการคอยๆกรีดกระดาษ
อยางประณีตเปนชิ้นๆเทากัน ไมตางจากการบรรจงคอยๆลากเสนดวยมือ จนเกิดลายพลิ้วไหวที่ดู
มีชีวิต สรางบุคลิกพิเศษ สุนทรียใหมใหกับชิ้นงาน กลายเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในผลงานของเธอ
นับเปนตัวอยางงานที่ดีของงานวาดเสนรวมสมัย ที่นอกจากจะใหเห็นกลวิธีใหมๆ ที่ ศิลปนรุนใหม
ใชในการสรางผลงานแลว และยังประสบความสําเร็จกับเทคนิควิธีดังกลาวดวย
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2.9 การสรางลายดวยแสงจากแหลงกําเนิดที่เปนวัตถุ

ภาพที่ 37 สุธี คุณาวิชยานนท, Half Truth, 2553 /2010 เทคนิค neon light and wood
ขนาด ไมระบุ

ที่มา : ศิลปน.

ผลงานชุดนี้ สุธี สรางลายเสนรูปชางและคนขึ้น ถามองดวยสายตา ผลทางการเห็นคือ
เสนสีที่เกิดจากแรงไฟ ทําใหเสนที่ไดมีลักษณะพิเศษ มีชีวิต ดูเคลื่อนไหวดวยปฏิกิริยาของอนุภาค
การกระเจิงของแสง  ทําใหเสนเกิดมิติของน้ําหนัก ตรงกลางเขม และขอบฟุงเบลอออก รวมทั้งผล
จากการเดินทางของแสงตกกระทบนัยนตามนุษย  จากตนกําเนิดแสงที่เปนอนุภาคกาซในหลอด
ดวยตาเปลาอาจมองไมเห็นวา ผลของการเปลี่ยนสภาพจากอนุภาคเปนคลื่น แตรูสึกไดดวย
คําอธิบายวา เสนนั้นดูระริกไหว เตนเรา นับเปนกลวิธีการสรางลายเสนที่นาสนใจ  เปนแนวคิดที่
ศิลปนอ่ืนๆอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของเสนแสงในลักษณะตางๆที่เกิดจากวัตถุหรือแหลงกําเนิด
แสงที่ตางๆกัน  อยางหลอดไฟนีออน หลอดทังสเตน หรือหลอดแบล็คไลท ก็ใหผลตางๆกันไป



87

2.10 การสรางลายดวยกลวิธีการถัก

ภาพที่ 38 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป, ชุดปลอกหมอนของพอ, เทคนิคการถักเสนผม ขนาดไมระบุ
ที่มา : ศิลปน.

หากตีความกริยา to draw วา คือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  การถัก คือ
การพาใหเสนเคลื่อนไป  เกาะเก่ียวตอเนื่องกันไป  ไมตางจากการลากดวยดินสอ เพียงแตใชการ
ถัก ใชเข็มเปนตัวลากพาไป งานของอ่ิมหทัย ซึ่งมีลักษณะการสรางสรรคเฉพาะตัว คือ ใชวัสดุที่มี
ความเปน 3 มิติ คือเสนผม และมีความหมายในตัวเอง เปนผมของเธอที่หลุดรวงมาในชวงเวลา
หนึ่ง ที่เธอนํามาบันทึกเปนงานศิลปะ  อยางงานชิ้นนี้ ปลอกหมอนของพอ   อ่ิมหทัยเก็บรวบรวม
เสนผมที่หลุดรวงในแตละวัน นับต้ังแตวันที่พอของเธอเขาโรงพยาบาล จนกระทั่งเสียชีวิต  เสนผม
แตละวันจะถูกถักเปนวงเล็กวงใหญตามแตปริมาณของเสนที่จะทําได และนํามาเชื่อมตอกันเปน
ผืนเสมือนผา แลวจึงนํามาหมคลุมหมอนขวานใบจริงที่พอใชนอน

เมื่อพิจารณาชิ้นงาน จะเห็นวา แมตัววัสดุที่จะนํามาสรางลายจะมีความเปน 3 มิติ แต
เมื่อศิลปนนํามาสรางสรรคแลวใหผลการเห็นเปนลักษณะ 2 มิติ  ดวยความบอบบางของเสน เมื่อ
ถอยดูในระยะหนึ่งจะเห็นเสมือนศิลปนวาดเสนลงบนพื้นที่ 3 มิติ คือ หมอน

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา วิธีการของอ่ิมหทัย เปนการสรางลายอยางหนึ่ง  ทําใหผล
ทางการเห็นมีเสนเปนแกนพลัง  นับเปนงานวาดเสนรวมสมัยได  และหากใชเกณฑเจตจํานงคของ
ศิลปนเปนตัวตัดสิน  อ่ิมหทัยเองก็เห็นเชนกันวา งานของเธอไมตางจากการวาดเสน และเปนการ
วาด การลากที่สื่อตรงมาจากใจ ผานมือของเธอ เชนเดียวกับการใชดินสอ ไมมีสเก็ตซลวงหนา มี
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แตการโตตอบกับเสนตรงหนา (ในที่นี้คือเสนผม) และเครื่องมือคือเข็มโครเชตวาจะดําเนินตอ ลื่น
ไหล เกาะเก่ียวเปนลายสรางน้ําหนักอยางไร “เวลาทําก็เหมือน drawing ไปเรื่อยดวยเสนผม”

ในอีกมุมหนึ่ง  หากจะวิพากษวางานของอ่ิมหทัย ไมใชการวาดเสน แตก็ปฏิเสธไมไดวา
เธอไดใชประโยชนจากความรูเรื่องเสน น้ําหนักในการวาดเสน มาสรางขึ้นเปนชิ้นงาน

ภาพที่ 39 พรสวรรค จันทรสุข, เกราะ-กาย หมายเลข 3 : amour – body No.3, 2549 /2006
เทคนิค ถักเสนโลหะ, ภาพพิมพดิจิทัล ขนาด 14 X 27 X 40 ซม.

ที่มา: เร่ือง ของเธอ, การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เรื่อง ของเธอ” โดย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน).
(ม.ป.พ. : ม.ป.ป.), ไมปรากฎเลขหนา.

พรสวรรคเปนศิลปนรุนใหม ที่นําวิธีการถักมาสรางงานเชนเดียวกัน  กอนหนานี้ เธอก็
ทํางานถักสิ่งของเครื่องใชตางๆ ดวยวัสดุที่เปนของนิ่ม  อยางดวยไหมพรม แลวนําไปหอวัสดุที่เปน
ของแข็งแตยังไมรูสึกงงกับตัวงาน  เมื่อตองสรางสรรคงานตอ พรสวรรคเลาใหฟงวา  เธอคนพบ
ความสงบ ความรูสึกนิ่ง  การโตตอบระหวางใจกับกลวิธีการถักยังเปนวิธีการที่ตอบโจทยอยู จึง
พัฒนาตอมาเปนงานถักโลหะเปนรูปรางของผูหญิง  งานชิ้นนี้ใชชื่อวา เกราะ – กาย ความหมาย
ของเกราะคือสิ่งปกปองรางกาย  การใชวัสดุเปนเสนโลหะตอบโจทยแนวคิดในขอนี้  รวมถึงเทคนิค
การถักโลหะ ทําใหนึกไปถึง เกราะของนักรบโบราณที่ใชวิธีเดียวกัน

ในประเด็นเดียวกับอ่ิมหทัย ที่ถูกต้ังคําถามวา ลักษณะงานที่ดูเหมือน 3 มิติเชนนี้จะนับ
รวมเปนงานวาดเสนไดหรือไม  พรสวรรคมีความเห็นกับงานตัวเองวา “งานของเราดูดานหนาดาน



89

เดียวสมบูรณที่สุด  เสนในงานที่ถักทอขึ้น มาจากการนึกถึงใยแมงมุม มีความพยายามซอนอยูใน
แตละเสน  ไมมีปริมาตร แตกอใหเกิดรูปได”

ดานเดียวที่ดูสมบูรณที่สุด คือดานหนา  ศิลปนสอดภาพพิมพดิจิตอลรูปรางกายผูหญิง
ไวตรงกลาง เมื่อดูงานดานหนาจึงจะไดสารและความงามครบถวน ทั้งเจตจํานงของศิลปนและผล
สุดทายของชิ้นงานที่ตองการใหมีผลทางการเห็นเปน 2 มิติ  ทําใหงานชิ้นนี้มองไดวาเปนวาดเสน
รวมสมัยที่ใชกลวิธีถักใหเกิดลายเสนและน้ําหนัก และมีความพิเศษกวาชิ้นงานอ่ืนตรงที่เสนหรือ
ลายที่เกิดขึ้นไมไดแนบติด หรืออยูบนวัสดุรองรับ  คือภาพพิมพดิจิตอล  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
สวนรองรับลายที่แทจริงในงานชิ้นนี้คืออากาศ  วัสดุรองรับลายที่มีความทับซอน 2 ชิ้น  โดยชิ้นหนึ่ง
คือปริมาตรของอากาศ  ทําใหผลทางการเห็นเกิดความลวงตาจากแรงที่อยูในชองวางนั้น  ผูวิจัย
คิดวาเปนเทคนิควิธีที่นาสนใจในการสรางสรรคงานวาดเสนรวมสมัยอยางย่ิง

2.11 การใชวัตถุมาสรางเปนลาย

ภาพที่ 40 รสลิน กาสต, skyler : fish therary, 2555 /2012 เทคนิค wire
ขนาด 275.5X350X185X300 ซม.

ที่มา: Confluence of 9, การแสดงนิทรรศการ “Confluence of 9” โดยศิลปน 9 คน. (ม.ป.ท. :
Chotanaprint Co., Ltd, 2012), ไมระบุเลขหนา.

ในงานวาดเสนรวมสมัย ป 2543 รสลินเปนศิลปน 1 ใน 122 คนที่สงงานเขารวมแสดงงาน
“My Diary, 2002” ในครั้งนั้น รสลินใชหมึกอินเดียวาดเสนรูปปลา ผสมกับเทคนิคการปะติดปลา
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เปนสัญลักษณที่เธอใชทํางานมาตลอด  จนกระทั่งเมื่อไดคนพบวาวิธีการสรางงานดวยกรงลวดตา
ขาย เธอก็สนใจใชโลหะมาสรางเปนเสนประกอบงาน อยางผลงานที่ยกมากนี้ นอกจากลายที่เกิด
จากวัสดุคือกรงลวดตาขายแลว รสลินยังนําเสนลวดมาดัดโคงเปนรูปปลากําลังวายน้ําอยู  ในภาพ
ที่ยกมาเปนภาพถายจากสูจิบัตร ซึ่งศิลปนถายภาพผลงานดวยการวางกับพื้น แตในงาน
นิทรรศการ ศิลปนติดต้ังผลงานชิ้นนี้ดวยการแขวน วัสดุรองรับลวดลายที่เกิดขึ้นจึงเปนผนังสีขาว
ของหอศิลปแทนกระดาษ  และที่นาสนใจไปกวานั้น คือ เสนลวดที่นํามาสกัดเปนลายชิ้นงาน ทํา
หนาที่เปนเสนรอบนอกที่กําหนดขอบเขตของชิ้นงานแบบอิสระ  ไมจําเปนตองเปนสี่เหลี่ยม
อยางเชนภาพทั่วไป

การวิเคราะหกลวิธีหรือเครื่องมือในการสรางลาย (make a mark) ในงานวาดเสนรวมสมัย
ไทยนั้น พบวามีความหลากหลายมาก แตผูวิจัยสังเกตเห็นวากลวิธีหรือเครื่องมือหลายอยางเปน
เพียงการทดลองของศิลปน หรือเปนการสรางสรรคงานตามวัตถุประสงคเฉพาะ คือเขารวมแสดง
ในงานวาดเสน  ไมใชกลวิธีที่ศิลปนไปพัฒนาใชสรางสรรคงานอยางตอเนื่อง  เชน การใชไฟของ
ปรีกมล เชี่ยววาณิช  การใชควันของอารยา การใชลอรถของทีฆวุฒิ  หรือแมแตศิลปนรุนใหญ
อยางสุธี  คุณาวิชยานนท ที่สนุกกับการสรางสรรคที่เปลี่ยนแปลงเทคนิคไปตามโจทยที่ตองการ
สื่อสาร  แตก็มีศิลปนรุนใหมที่คนพบอัตลักษณหรือแนวทางเฉพาะตัวจากกลวิธีการสรางลาย
เหลานี้  เชา อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป ฤทัยรัตน คําศรีจันทร  จิรัชญา พริบไหว กมลพันธุ โชติวิชัย และ
อัฐพร พิมมาลัยแกว (โปรดสังเกตวาแทบทั้งหมดเปนศิลปนหญิง หากอภิปรายหรือศึกษาตอถึง
ความสัมพันธระหวางการสรางสรรคงานวาดเสน กับลักษณะของเพศหญิง หรือความสนใจของ
ศิลปนหญิง)

3. วัสดุรองรับ
งานวาดเสนโดยขนบทั่วไป วัสดุรองรับคือ กระดาษ ซึ่งมีพื้นผิวตางกันหลากหลาย

พื้นผิวเรียบ หยาบ ขรุขระ ยอมมีผลตอคุณลักษณะของเสน  เชนเดียวกับวัสดุที่ใชสรางลายหรือ
เสน ดินสอ ปากกา ชาโคล ก็ใหคุณลักษณะของเสนตางกัน ศิลปนผูสรางสรรคงานจะตองเขาใจ
คุณลักษณะสิ่งของทั้งสองสิ่ง จับคูแลวเลือกใชใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ ทั้งหมดเปนความรู
เดิมที่มีอยูแลวสําหรับการสรางสรรคงานวาดเสน ไมวาจะเปนระดับฝกฝน หรือศิลปน ตางกันแต
เพียงประสบการณ ความชํานาญที่จะรูวาสิ่งใดเหมาะและสรางผลไดตรงใจ

สําหรับงานวาดเสนรวมสมัย  ศิลปนไดขยายขอบเขต กาวออกจากกระดาษไปสูความ
เปนไปไดใหมๆมากมาย  ไมถูกจํากัดดวยขนาด ดวยมิติ ดวยพื้นผิว วาดเสนสามารถไปอยูไดทุกที่
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บนพื้น บนกําแพง  บนวัตถุสิ่งของ  ไมจํากัดตัวเองอยูในระนาบ 2 มิติอีกตอไป จากการสํารวจงาน
วาดเสนรวมสมัยในตนศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยพบลักษณะการสรางสรรคเก่ียวกับการเลือกใชวัสดุ
รองรับ วิเคราะหไดดังนี้

3.1 วัสดุรองรับที่เปนกระดาษ
3.1.1 กระดาษที่ผลิตขึ้นสําหรับการวาดเสน  หรืองานศิลปะโดยตรง

หัวขอนี้เปนงานที่พบไดโดยทั่วไป จึงไมไดยกตัวอยางมารวมวิเคราะห ดังที่ไดกลาว
มาแลววาคุณสมบัติของกระดาษ พื้นผิวของกระดาษแตละชนิดมีผลตอคุณลักษณะของเสนหรือ
ลาย/ภาพ ที่ศิลปนจะตองเลือกใชใหเหมาะกับแนวคิดและสิ่งที่ตนตองการ

3.1.2 กระดาษที่ผลิตดวยมือ
กระดาษที่ผลิตดวยมือไมไดผานระบบโรงงานหรืออุตสาหกรรมนั้น ศิลปนอาจเปน

ผูผลิตขึ้นเองก็ได  ในกรณีที่ศิลปนตองการความพิเศษของกระดาษ เชน ความหนา พื้นผิวหยาบ
มากนอย มีรายละเอียดตางๆ กันไป

หัตถกรรมผลิตกระดาษในประเทศไทยมีไมนอย  มีทั้งกระดาษสาจากเย่ือไม ใยสัปปะ
รด ไปจนถึงมูลชางก็มี  ศิลปนไทยก็นิยมนํามาสรางสรรคงานพบเห็นไดบอยครั้ง  เชน งานวาดเสน
ดวยปากกาของอลงกรณ หลอวัฒนา

อลงกรณเลือกใชกระดาษสาในการวาดเสนรูปพระพิฆเนศวร เพื่อตอบแนวคิดที่อยาก
ใหผูเห็นภาพเกิดความศรัทธา จึงวาดเสนใหคลายดวงดาว  ดวงดาวของอลงกรณที่ปรากฏบน
กระดาษสาที่มีพื้นผิวหยาบไมสม่ําเสมอ ชวยเสริมบรรยากาศ ความระยิบระยับ ของดวงดาวได
เปนอยางดี

ภาพที่ 41 อลงกรณ หลอวัฒนา,พระพิฒเนศวร Ganesha , 2545/2002, เทคนิค Pen on sa
(mulberry) paper ขนาด 70 X 90 ซม.

ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 107.
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ภาพที่ 42 ปยะ เจริญเมือง, Landless, 2546 /2003, เทคนิค Hot stamping on handmade
paper ขนาด 80 X 105 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), 132.

งานของปยะ เจริญเมือง ต้ังใจใชกระดาษทําเอง  เพราะตองการผลลัพธพิเศษคือความ
หนา และลักษณะพื้นผิวที่มีคุณสมบัติคลายกับแผนดิน ทุงหญา เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของ
งานที่ตองการสื่อสาร รวมทั้งกระดาษทํามือที่จะชวยใหเขาสามารถควบคุมการใชความรอนในการ
สรางลวดลายได

3.1.3 กระดาษอ่ืนๆ ที่ไมไดทําขึ้นเพื่อจุดประสงคในการสรางงานศิลปะ
พื้นที่สีขาวบนกระดาษเปลา คือ ความวางที่รอใหศิลปนแตงเติมความหมายลงไป  แต

บางครั้งก็อาจดูจําเจและไมกระตุนเราสุนทรียะรวมสมัย  ศิลปนจึงเริ่มมองหากระดาษแบบอ่ืน หรือ
บางครั้งงานวาดเสนซึ่งมีคุณลักษณะของสื่อ คือ เรียบงาย อิสระและตรงไปตรงมา สด เร็ว จึงไม
เรียกรองใหศิลปนตองเตรียมการ  บางครั้งกระดาษใชแลวใกลมือก็กลายเปนวัสดุรองรับของงาน
วาดเสนที่มากคุณคาได  เชน งานของ สวัสด์ิ ตันติสุข ที่ใชกระดาษบันทึกขอความของสวนราชการ
และชลูด นิ่มเสมอ ใชกระดาษปฏิทินฉีกที่ใชแลว
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ภาพที่ 43 สวัสด์ิ ตันติสุข, ไมระบุ, , 2527 /1987 เทคนิควาดเสน ขนาดไมระบุ-
ที่มา: วาดเสนสาธิตศิลปกรรม คร้ังท่ี 2, การแสดงนิทรรศการ “วาดเสนสาธิตศิลปกรรม ครั้งที่
2” ของแผนกศิลปกรรมโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 3-31 สิงหาคม 2552 (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.,
2552), 6..

ภาพที่ 44 ชลูด นิ่มเสมอ, 006 วาดเสนไรสํานึก,เทคนิค ปากกาบนกระดาษปฏิทินบันทึกประจําวัน
ขนาด ไมระบุ

ที่มา: สาธิตศิลปกรรมวาดเสนอุษาคเนย คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 43.
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ยังมีกระดาษอีกหลายประเภทที่ปรกติไมไดนํามาวาดเสน  แตศิลปนนํามาใชเพราะ
ชอบลายหรือพื้นผิวบนกระดาษ เชน กระดาษกราฟ กระดาษสมุดนักเรียน หรือบางครั้งกระดาษ
เหลานี้ก็มีความหมายในตัวมันเอง  เมื่อนํามาใชงานจะชวยสื่อสารสิ่งที่ศิลปนตองการได เชน
กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษจากหนังสือตํารา กระดาษพิมพงานเอกสาร A4 ที่ใชแลว เชนงาน”
วาดเสนในฤดูฝน” ของสุธี คุณาวิชยานนท (ดูที่หนา 57) หรืองานของอติ กองสุข ที่นํากระดาษ
สมุดโทรศัพทมาใช

ภาพที่ 45 อติ กองสุข, ความคิด จิตใจ Mind, 2545/2002 เทคนิควาดเสน ขนาด 150 X 70 ซม.
ที่มา: งานวาดเสนรวมสมัย: Drawing, (กรุงเทพฯ: หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 143.

3.2 ระนาบ 2 มิติ ที่ไมใชกระดาษ
วัสดุรองรับที่ไมใชกระดาษที่ยังคงมีระนาบ 2 มิติ เปนพื้นที่ใหศิลปนไดสรางลายหรือ

วาดเสนลงไปนั้นมีอีกหลากหลาย เชน กระดานดํา กระดาษชนวน พื้นโตะ กระจก แผนอะคริลิก
ฯลฯ ที่พบเห็นบอยในความเห็นของผูวิจัย คือ กระดานดํา อาจเปนเพราะเปนวัสดุที่มีความหมาย
และความผูกพันกับสังคมไทย  เชน ภาพของศักดา ทิพยวารี (ดูตัวอยางภาพ  ขอ 1.1 หนา 81) ใน
ที่นี้จะขอยกตัวอยางงานที่นาสนใจ เชน งานของสุธี คุณาวิชยานนท ชุดโหยสยาม
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สุธี ปรับผนังหองแกลเลอรี่ใหเปนสีดํา เสมือนเปนกระดานดําในหองเรียน แลวเขียน
อักษรวาดลายเสนรูปคนลงไป  แลวลบออก  ใชทั้งวิธีการสรางลายแบบเขียนและลบ เลือกใช
เครื่องมือ คือ ชอลก และวัสดุรองรับที่มีความหมายสอดคลอง สงเสริมกับเนื้อหา แนวคิดของงาน
ดวย

ภาพที่ 46 เรือนหอ, ธวัชชัย พันธสวัสด์ิ, 2555/2012 , เทคนิควาดเสนบนหินชนวน
ที่มา : ศิลปน

ธวัชชัย ใชกระดานชนวน วัสดุที่คนไทยสมัยกอนใชเริ่มหัดเรียน เขียนตัวอักษรหรือ
แมแตจะวาดรูป  ซึ่งศิลปนเลาวาในวัยเด็กก็เติบโตหัดเขียน หัดวาด เริ่มตนมากับกระดานชนวน จึง
มีความผูกพันกับวัสดุชนิดนี้  และเมื่อนํามาใชทํางานสรางสรรคก็ไดความหมาย และความงามไป
พรอมกัน เพราะพื้นผิวของหินชนวน มีน้ําหนักสีเทาดํา ออนแกตามธรรมชาติที่สวยงาม มีความ
เรียบอยูบนความขุรขระ ไมสม่ําเสมอ และก็ก่ึงมันวาวดวย  ผลงานสรางสรรคที่เสร็จออกมาจึงมี
ความพิเศษ ชวยเสริมใหการสรางลายเสนนาสนใจ นาศึกษามากขึ้น เชนงานชุด เรือนหอ  ธวัชชัย
วาดเสนแบบแปลนบานทั้งหลังลงไป  พรอมทั้งเขียนลายตัวอักษรไทยโบราณวาดวยตําราการปลูก
บาน ขอความโบราณจึงไปกันไดดีกับหินชนวนซึ่งเปนวัสดุรองรับ
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3.3 วัสดุรองรับ ทางเลือก Alternative
เพราะศิลปะ คือการสรางสรรค    การสรางสรรค คือ สิ่งใหมที่ไมมีกรอบจํากัด  ศิลปน

รวมสมัยจึงทดลองหาความเปนไปไดใหมๆในวัสดุ  ที่จะเปนพื้นที่สรางสรรคงานลงไป  ในงานวาด
เสนก็มีการขยายขอบเขตออกไปนอกกระดาษ  ไปอยูบนพื้นที่ขนาดใหญอยางกําแพง ผนังหองเชน
งานของอรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ หรือการวาดเสนในอากาศ  เชน ปรีกมล ที่ใชไฟเปนเครื่องมือใน
การวาด  อากาศเปนวัสดุรองรับทางเลือกที่นาติดตามมาก ซึ่งในประเทศไทย ผูวิจัยสํารวจพบงาน
ของปรีกมล เทานั้น แตอาจมีตกหลนสํารวจไดอีกเชน ในงานวาดเสนรวมสมัยตะวันตกเริ่มมีการ
กลาวถึง drawing in the air กันแลว

ภาพที่ 47 อรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ, ไมระบุ , เทคนิค Drawing ขนาดไมจํากัด
ที่มา : ศิลปน

วิเคราะหวิธีคิดของศิลปนกับการศึกษางานวาดเสนรวมสมัย
ในสวนนี้ผูวิจัยไดใชขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมศิลปนทั้งหมด 20

คน (ดังระบุในวิธีการดําเนินงานวิจัย) ประกอบกับขอมูลจากการสํารวจผลงานวาดเสนรวมสมัย
นํามาวิเคราะหวิธีคิดของศิลปนกับการสรางสรรคงานวาดเสนรวมสมัย พบประเด็นความสัมพันธที่
เชื่อมโยงกันอยางนาสนใจ 3 คู ดังนี้

1. วิธีคิดและการมองเรื่อง “ความจริง” กับ เทคนิควิธีการ “วาดเสน”
2. ทัศนะและความสนใจสวนตัว กับ แกนเรื่อง
3. โลกทัศน / โลกในความคิด กับ ลักษณะทางกายภาพหรือรูปแบบผลงาน
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1. วิธีคิดและการมองเร่ือง “ความจริง” กับ เทคนิควิธีการ “วาดเสน”
ผูวิจัยพยายามทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับการสรางสรรคงานวาดเสนในชวงตน

ศตวรรษนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหได จากการสังเกตเห็นลักษณะทางกายภาพของ
ผลงานวาดเสนหลายชิ้นจากการวิเคราะหในสวนที่ 2 ดังนั้นคําถามสําคัญที่ผูวิจัยพูดคุยกับศิลปน
คือ ทําไมถึงเลือกใชเทคนิคการวาดเสน เทคนิคที่ตอบโจทย ความตองการ หรือสารที่ตองการสื่อ
อยางไร และ เมื่อศิลปนไดทํางานดวยเทคนิคนี้มาระยะหนึ่งแลว ยังคิดที่จะใชเทคนิค หรือยัง
สรางสรรคงานในแนวทางนี้ตอไปหรือไมเพราะอะไร  จากคําตอบที่ไดทําใหเห็นถึงวิธีคิดของศิลปน
ที่อาจนํามาทํานายปรากฏการณงานวาดเสนรวมสมัยตอไปไดดวย   และคําตอบทั้งหมดนํามา
สังเคราะหความเชื่อมโยงและวิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางวิธีคิดเรื่องความจริง กับ
เทคนิควิธีการวาดเสนที่ศิลปนเลือกใชได ดังนี้

1. ซื่อตรงตอความรูสึก
2. สัจจะตอกระบวนการ
3. ใหคุณคากับความจริงที่เห็น
4. ลดตัวตน เคารพขอมูล
ดังรายละเอียดที่อธิบายไดดังนี้

1. ซื่อตรงตอความรูสึก
ที่จริงประเด็นนี้ดูจะเปนเรื่องธรรมดาของงานวาดเสน เพราะคุณลักษณะพื้นฐานของ

การวาดเสน คือ ความสด ความซื่อ ที่ผูวาดเสนทุกคนจะสัมผัสได  เมื่อไดวาดเสน ความรูสึกจะ
ถายตรงจากหัวสมองผานมือลงกระดาษอยางที่หลอกลวงไมได  หากเปนจิตรกรรม สีอาจชวยลวง
ตาใหมองไมเห็นความจริงแทที่ซอนอยู  ผูวิจัยสํารวจพบงานลักษณะนี้ของศิลปนรุนใหมนาที่สนใจ
2 คือ ชญานิษฐ มวงไทย กับ บุษราพร ทองชัย

ชญานิษฐ ทํางานในลักษณะนี้ คือ ภาพก่ึงนามธรรมที่เนนการแสดงออกทางอารมณ
อยางมีพลัง  ดวยเทคนิคหลายอยาง สวนใหญเปนเทคนิคในกระบวนการของภาพพิมพ ซึ่งเปน
สาขาที่เธอเรียนมาโดยตรง  แตงานอีกสวนหนึ่งก็เปนวาดเสนดวยหมึกจีนและเครยอง ซึ่งเธอให
ความเห็นวา

มันลึกซึ้งมาก แทงเครยองเพียงหนึ่งแทง เพียงกดแรงหรือเบา ก็สามารถ
แสดงออกถึงบางสิ่งที่ขัดแยงและซอนทับกันได ความงายในการแสดงออกนั้น
ทําใหถายทอดความลุมลึกของอารมณไดดีมาก
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ภาพที่ 48 Black Diary No. 3, 2001, Chayanich Muangthai, 2554 /2011 เทคนิค Chinese
Ink, crayon and acrylic on paper ขนาด Variable
ที่มา : Black and I by Chayanich Muangthai. (Bangkok : Amarin Printing and Publishing
Public Company Limited, 2011), 16.

ภาพที่ 48 Black Diary No. 4, 2001, Chayanich Muangthai, 2554 /2011 เทคนิค Chinese
Ink, crayon and acrylic on paper ขนาด Variable
ที่มา : Black and I by Chayanich Muangthai. (Bangkok : Amarin Printing and Publishing
Public Company Limited, 2011), 17.
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สวน บุษราพร ที่ชมชอบการแสดงออกดวยงานวาดเสน ผลงานของเธอมีพลังไมแพ
ของชญานิษฐ แมจะใชวิธีการตางกัน งานของชญานิษฐปะทะแรงในแวบแรกที่เห็นดวยพลังของ
เสน ขณะที่งานของบุษราพร เรียกรอง ดึงดูดใหเขาไปใกล พรอมๆกับผลักออกในเวลาเดียวกัน
เพราะความตรงดิบของเนื้องานและรูปทรงที่ปรากฏซึ่งบุษรากรใหเหตุผลในการเลือกใชเทคนิคนี้วา
“ ไมมีอะไรเรียบงาย รวดเร็ว เทาวาดเสนที่สามารถบันทึก หรือรางภาพที่ปรากฏขึ้นในใจไวได
ทันทวงทีหรือเปนอิสระ”

จะเห็นวาทั้งคูไดสัมผัสและหลงใหลในเสนหของเทคนิคการวาดเสนตรงกัน คือ วาด
เสน เปนสื่อหรือวิธีการที่เรียบงายแตแสดงออกไดลุมลึก ...กาวผานดานแรกในการมองกายภาพ
ของผลงานไปใหไกลกวานั้นถึงวิธีคิดในการมองโลกของทั้งคูผาน วาดเสน

ชญานิษฐ มองวา “วาดเสน คือ พื้นฐานของความเปนการสะทอนกลับสัญชาตญาน
พลังดิบในรางกาย” บุษราพรมองวา “มันดีที่คุณจะเคารพตอจิตใตสํานึกของคุณ และซื่อสัตยตอ
ตัวเอง ไมพยายามเสกสรรปนแตง ปลอยใหสมองกับมือของคุณทํางานอยางเปนอิสระมากที่สุด”

จุดรวมของทั้งคู คือ เทคนิควิธีการ และทัศนคติมุมมองตอวาดเสน ถาวาดเสน คือการ
สะทอนแกนความจริง แกนความจริงของศิลปนคูนี้ ก็คือ “ความซื่อสัตยตอความรูสึกของตนเอง”
และความซื่อสัตยนี้เองที่เสริมหนุนใหงานของทั้งคูเปยมพลัง ซึ่งผูวิจัยเชื่อวา หากศิลปนสามารถ
ซื่อสัตยตอความรูสึกของตนเองไดอยางแทจริงแลว  ยอมสามารถสรางสรรคงานศิลปะที่ดีได ไมวา
จะดวยเทคนิคใด เปนวาดเสนหรือไม ก็ตาม

2. สัจจะตอกระบวนการ
ประเด็นนี้ผูวิจัย ไดมาจากการสังเคราะหขอมูลของศิลปน 2 คน ไดแก เดือนฉาย ภู

ประเสริฐ กับ จิรัชยา พริบไหว
เดือนฉาย ทํางานวาดเสนดวยการใหธรรมชาติเปนผูสรางลาย ในการสรางงาน เดือน

ฉายจะปลอยมือ วางใจจากการควบคุมผลลัพทที่จะเกิด  แตจดจออยูกับกระบวนการและ
ปฏิสัมพันธที่มีระหวางสรางงาน “ขณะที่ทํางานไมไดใสใจวาสุดทายมันจะเกิดกายภาพเปนรูปทรง
แบบใด เราเพียงแตตองการใหปรากฏการณบางอยางเกิดขึ้น ไมคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน แตได
โตตอบและเกิดสุนทรียภาพทางใจขณะที่อยูกับการสรางงาน”

จิรัชยา ก็มีวิธีคิดในการสรางงานคลายกัน แมวาจะทํางานตางเทคนิค ตางรูปแบบ
งานของจิรัชยาเปนการวาดเสนงายๆ ใชปากกาคอยๆวาดไปทีละแถว  ไลจากมุมใดมุมหนึ่งของ
กระดาษ ดังตัวอยางงานที่นํามานี้เปนการวาดไลขึ้นไปจากลางสุดขอบกระดาษทีละแถว ทีละ
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บรรทัด วาดไปเรื่อยๆ ไมไดสนใจ หรือใสใจวาสุดทายเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น ภาพที่ไดจะเปนเชน
ไร และไมตองมีแบบราง

มันคือการเดินทางไปพรอมกับงาน เสนตอเนื่องลื่นไหลไป เราก็ติดตาม
มันไป แลวภาพก็จะปรากฏขึ้นมาเอง  ซึ่งเราจะไมฝน ไมบังคับวาเสนใหไปตามใจเรา
แตจะเคารพกระบวนการของเขา ที่เขาจะคอยๆเติบโต ปลดปลอย ภาพที่เรานึกไมถึง
มากอนออกมา

ทัศนะของศิลปนทั้งสอง ทําใหนึกถึงคําพูดยอดนิยมที่วา ความหมายของการเดินทางที่
แทจริงไมใชอยูที่การถึงจุดหมาย แตอยูระหวางทาง  นักเดินทางไดเก็บเก่ียวความงามของดอก
หญาริมทาง ชีวิตผูคนริมถนนไวบางหรือไม  ในวงการศิลปะ ศิลปนใหญอยาง Paul Klee ก็
กลาวถึงประเด็นในทํานองเดียวกันนี้วา

An active line on a walk, moving freely, without a goal, A walk for a
walk’s sake

ถาเสนกับการเดินทางเปนสิ่งเดียวกัน งานวาดเสนรวมสมัยในแนวทางนี้ อาจกลาวได
วาเปน drawing for drawing sake หรือ drawing for drawing

3. ใหคุณคากับความจริงท่ีเห็น
แนนอนวา เราไดเห็นลักษณะ กลวิธี การสรางสรรคใหมในงานวาดเสนรวมสมัย แตก็

ไมอาจปฏิเสธคุณคาของงานวาดเสนแบบวิชาการ (Academic) ได  และจากการสํารวจ ผูวิจัย
พบวา ในการแสดงงานศิลปกรรมชวงตนศตวรรษที่ 21 ยังมีศิลปนทั้งรุนเกาและรุนใหมสรางสรรค
ผลงานวาดเสนในลักษณะนี้  ที่นาสนใจ เชน ชัยรัตน แสงทอง ศิลปนที่เชี่ยวชาญในการเขียน คน
อยางเหมือนจริง ทุกอนูขุมขน กับศิลปนรุนใหม คือ ประสิทธิ์ แตมประเสริฐ

นอกจากจะมีทักษะฝมือที่ดีแลว การที่ศิลปนรุนใหมกลายืนยันที่จะทํางานในแนวนี้
ยอมตองมีวิธีคิดที่ชัดเจน หรือมีความเชื่อที่มั่นคง  กอนที่จะไดรางวัล ประสิทธิเลาใหฟงวา “ยาก
เหมือนกันที่จะยืนยันทํางานลักษณะนี้ แมผมจะเขียนเรื่องเหมือนจริง แตงานของผมไมไดมีแค
ความจริงของเสน  แตยังมีความหมายความจริงทางสังคมซอนอยู”
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ผูวิจัยขอเสริมวายังมีความจริงของตัวผูวาดอีกดวย ที่จริงตอความเชื่อในกระบวนการ
หรือวิธีการสรางสรรคที่ตนไดเลือกแลว

4. ลดตัวตน เคารพขอมูล
แนวทางการสรางงานในลักษณะนี้ อธิบายไดตามแนวคิดการมองความจริงแบบ

ศิลปวัตถุวิสัย (objective art) ที่คํานึงถึงสภาพทางวัตถุเปนสําคัญ  ไมเก่ียวกับความรูสึกหรือ
อารมณของศิลปน  ซึ่งถาใชกรอบคําอธิบายแบบ สมพร รอดบุญ  แนวทางนี้เปนการวาดภาพที่
แสดงขอเท็จจริง รวมทั้งการเสนอและการแสวงหาขอมูล เปนการแสดงออกทางความคิด เรียกวา
objective drawing ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน การวาดแผนผัง หรือ แปลน (Diagram) การวาดแบบ
ที่ตองอาศัยเครื่องมือทางเรขาคณิตเขาชวย (Mechanical Drawing)

จากการสํารวจศิลปนไทยที่ทํางานแนวทางนี้มีไมมาก และที่นาสนใจคืองานวาดเสน
ของธวัชชัย พันธุสวัสด์ิ ที่ทํางานวาดเสนคูกับงานประติมากรรม

ภาพที่ 49 ธวัชชัย พันธุสวัสด์ิ, ไมระบุ , เทคนิควาดเสน ขนาดไมจํากัด
ที่มา : ศิลปน

ธวัชชัยเขียนภาพลายเสนแปลนเงาของโลกเวลาบายสามโมง โดยใชรายละเอียดการ
คํานวณทางคณิตศาสตร ใชเครื่องมือไมบรรทัด สเกล ชวยในการวาดเสน เขาใหความเห็นวา

ระบบ drawing แบบเดิม เอามาอางอิงไมได เมื่อกอนก็ทํา drawing แบบ
มีแสงเงา มี น้ําหนัก มีความรูสึก แตพักแลว ตอนนี้ชอบใชเครื่องมือวาด เพราะมัน
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ทําใหเห็นแคเสนไมมีอารมณ ทุกอยางที่อยูในความเขาใจ สามารถคํานวณออกมา
ไดอยางโลกอยูในอวกาศไมมีเงา แตเราสรางมันขึ้นมา ใหมันกินพื้นที่ในอากาศเปน
งานประติมากรรมได ซึ่งผมทําไมไดหรอก ถาไมได drawing รูปนี้ขึ้นมากอน เปนการ
สรางโลกในความคิดของผมที่สามารถคํานวณ และสรางออกมาเปนรูปธรรมไดจริง
กระบวนการ drawing แบบพิมพเขียวทําใหเราเขาใจและรูหมด”

การสังเคราะหความสัมพันธของวิธีคิด กับ วิธีการสรางสรรคของศิลปนทั้ง 4 แบบ ทํา
ใหผูวิจัยเห็นนัยยะบางประการ มองยอนไปในประวัติศาสตร มนุษยพยายามวาดเสนก็เพื่อจําลอง
โลกที่เห็น โลกที่ในความจริงแลวเปน 3 มิติ แตดวงตาของมนุษยรับรูเปนภาพ 2 มิติ ที่รูสึกถึงมิติที่
3 ไดเปนเพราะการรวมกันของสัมผัสสวนอ่ืนๆ รวมถึงประสบการณ ความเขาใจเรื่องระยะ พื้นที่
แตจะทําอยางไรจึงจะใหมิติที่ 3 มีปรากฏอยูบนภาพวาดได มนุษยพยายามเปนพันป จนกวาจะ
คนพบความรูชุดหนึ่งที่ทําใหโลก 3 มิติ เขาไปอยูในงานจิตรกรรม 2 มิติได  ความรูเรื่องมิติลวงตา
กฎของเพอรสเปคทีพพึ่งมีในศตวรรษที่ 18 นี้เอง สิ่งเหลานี้ทําใหมนุษยเราประสบความสําเร็จใน
การจําลองโลกที่เห็นแบบเหมือนจริงที่สุดลงไปได

ดังนั้น แกนหลักของวาดเสน หรือหัวใจของวาดเสน สิ่งแรกเลยคือการจําลองโลกที่เห็น
อยางสมจริง วิธีคิดนี้ยังคงตอเนื่องมาจนถึงวันนี้  และวิธีคิดของศิลปนที่ผูวิจัยพบในขอ 3 ยืนยันวา
ความพยายามเขาถึงความจริงผานการเลียนแบบธรรมชาติอยางสมจริงยังคงมีอยู   แมวาอาจจะ
เกิดคําถามหลายประการตามมาวา โลกที่เราเห็นกําลังเปลี่ยนไป ทุกวันนี้เราอยูกับหนาจอ
คอมพิวเตอร  โลกที่เราเห็นคือโลกเสมือนที่มีมิติ มากกวา 3 มิติ ประสบการณการรับรูเชิงพื้นที่และ
เวลาเชนนี้จะทําใหวิธีคิดและการสรางสรรคเปลี่ยนไปหรือไม

หลังจากนั้น ศิลปะก็ถูกต้ังคําถามตอการเลียนแบบธรรมชาติ งานวาดเสนถูกทําความ
เขาใจวิเคราะหลงลึกมากขึ้น จนศิลปนตางสรุปตรงกันวา วาดเสนไมใชแคการเลียนแบบวัตถุ แต
ตองสะทอนแกนความจริงของวัตถุออกมาใหได เพราะเสนในงานวาดเสนที่ดียอมจะแสดงความ
จริง (Reality) ออกมาใหประจักษ ไมใชแสดงแตเพียงของจริง

ดังนั้นเมื่อความจริงถูกตีความวาไมมีอยูจริงในโลก ความจริงที่มีอยูเปนเพียงความจริง
ในความคิดเทานั้น  ศิลปนที่ตองการแสดงความจริงที่อยูในความคิด ก็คือการถายทอดโลกที่คิด
ออกมาใหได  โลกในความคิดของศิลปน หรือทัศนะตอสิ่งตางๆ มีผลอยางไรกับลักษณะการ
สรางสรรคงานวาดเสนรวมสมัย
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2. ทัศนะและความสนใจสวนตัว กับ แกนเร่ือง
ทัศนะความสนใจของศิลปนที่ทํางานวาดเสน แลวสงผลใหงานวาดเสนนั้นมีบุคลิก

พิเศษแตกตางจากงานวาดเสนของนานาชาติ คือ มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย
เขาไปดวย ซึ่งผูวิจัยแยกออกเปน 3 ประเด็นใหญๆ ดังนี้

2.1. ความสนใจเรื่องศาสนา
ทัศนะความสนใจของศิลปนเรื่องศาสนา ทําใหเกิดการวาดเสนเชิงวิพากษศาสนาของ

อนุพงษ จันทร  งานวาดเสนที่มีบรรยากาศลึกลับ  ดวยการต้ังคําถามกับความเชื่อทางศาสนาของ
สุพจน  สิงหสาย งานวาดเสนรางกายผูหญิงของภัทรกร สิงหทอง  ที่ศิลปนบอกวา เขากําลังวาด
อนิจจัง  วาดชวงชีวิตแบบสายฟาแลบของมนุษย  งานเจะ แมะ ที่ย่ีงอ ของอิมรอม ยูนุ  ที่บอกเลา
ถึงศรัทธาใน คัมภีรอัลกุรอานในศาสนาอิสลาม

ภาพที่ 50 สุพจน สิงหสาย, Mysterious connection G/2003, 2546/2003
เทคนิค Drawing, Pencil ขนาด 78 x 104 ซม.

ที่มา : การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), 53.



104

ภาพที่ 51 อิมรอน ยูนุ, เจะ: แมะ ที่ย่ีงอ, เทคนิค วาดเสนดวยดินสอ สีอะครีลิคบนผาใบ
ขนาด 30 x 44 ซม.

ที่มา: สาธิตศิลปกรรมวาดเสนอุษาคเนย คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 112.

2.2 ความสนในเรื่องการพัฒนาจิต พัฒนาตนเอง
ขณะที่ศิลปนหลายคนใชงานวาดเสนเปนเครื่องมือในการปลดปลอยอารมณความรูสึก

ศิลปนอีกกลุมหนึ่งกลับใชการวาดเสนในการควบคุมอารมณความรูสึก สรางภาวะสงบนิ่ง ดวยการ
ทํางานกับเสนแบบซ้ําๆ หรือตอเนื่องกัน เชน โชคชัย ตักโพธิ ที่วาดเสนภาพทิวทัศนในมุมเดิมทุก
วัน สนใจเพียงแคเสนกับสภาวะจิตของตนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งศิลปนเรียกงานของตนเองวา วาด
เสนกับการภาวนา

ยุทธนา ไพรกะเพศก็เปนอีกคนหนึ่งที่ใชงานวาดเสนเพื่อการสรางสมาธิ  เขาวาดจุด
วงกลมเล็กๆซ้ําๆกันตอเนื่องเปนแถวบาง จนเปนวงกลมบาง หรือ คามิน ที่วาดเสนทุกวันเปนเวลา
365 วัน แตละวันวาดวันละ 1 รูป เปนตน

2.3 ความสนใจเรื่องครอบครัว
ครอบครัว เปนแนวคิด หรือแรงบันดาลใจที่มีพลังในการสรางผลงาน หลายคนพบ

ความสําเร็จไดเพราะแกนเรื่องนี้  เชน อัฐพร พิมมาลัยแกว ที่นําเรื่องสังขารของแม  ภาวะอารมณ
วัยรุนของนองสาว มาถายทอดในงาน   ฤทัยรัตน คําศรีจันทร ก็ใชประเด็นนี้มาสรางงาน เชน ชุด
ยายของยาย หรือแมแต อ่ิมหทัย ก็มีจุดเริ่มบันดาลใจจากคนในครอบครัวคือพอ

และเมื่อมาวิเคราะหอีกมุมหนึ่งก็จะเห็น ลักษณะโลกในความคิดของศิลปนโดยเฉพาะ
ศิลปนรุนใหม (อายุไมเกิน 35 ป) ที่เติบโตมาในชวงรอยตอของศตวรรษ  การเปลี่ยนผานจาก



105

วัฒนธรรม ยุคอนาล็อค  สู ยุคดิจิตอล พวกเขามีมุมมองและโลกในความคิด ที่ถายทอดลงในงาน
ไดหลากหลาย เชน โลกของเมืองใหญ ของ ขวัญไชย ลิไชยกุล โลกในจินตนาการแบบแฟนตาซี
ของสมรักษ มณีมัย หรือสิ่งมีชีวิตหนาตาประหลาด ของวินิตา เศรษฐสุนทรีย เกรียงไกร กง
กะนันท และSarun Cheurkrung ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหตอในแงลักษณะทางกายภาพของการ
สรางสรรค พบความนาสนใจในเรื่องมุมมองตอความจริง  ศิลปนรุนใหมเหลานี้สรางโลกของตนขึ้น
โดยไมไดสนใจเรื่องมิติ  บางครั้งก็มีมิติที่ซอนทับ มีจุดรวมสายตาหลายจุดในภาพเดียวกัน  ใช
มุมมองแบบ Bird eye view องคประกอบของภาพแบบกระจายเต็ม (Overallness) หรือแตกเปน
ชอง เปนตาราง Grid สวนมากภาพมักเต็มไปดวยรายละเอียด และมีอิทธิพลการเลาเรื่องคลายกับ
งานภาพประกอบ  เปนตน

ภาพที่ 52 วินิตา เศรษฐสุนทรีย, Tease, 2554/2011, เทคนิค Drawing on paper
ขนาด 69 x 56 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 167.
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ภาพที่ 53 เกรียงไกร กงกะนันท, In My Mind, 2554/2011, เทคนิค Mixed Technique
ขนาด 115 x 80 ซม..

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 171.

ภาพที่ 54 Sarun Cheurkrung, Similar Life No. 4, 2554/2011, เทคนิค Pen and Chinese
ink on paper ขนาด 70 x 100 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 164.
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ภาพที่ 55 Teerawat Nutchareanpol, Untitled, 2554/2011 เทคนิค Pen - Photographic
ขนาด 71 X 61 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 158.

ภาพที่ 56 ฉัตรไชย  ลิไชยกุล, Untitled, 2553/2010 เทคนิค Pens on paper
ขนาด 100 X 70 ซม.

ที่มา: การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2555), 158.
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ขอสังเกตนี้เปนประเด็นที่ผูวิจัยสนใจต้ังคําถามตอไปวา ศิลปนรุนใหมเหลานี้สรางโลกใน
ความคิดลักษณะเชนนี้มาจากอิทธิพลของบริบททางสังคมแบบยุคดิจิตอลดวยใชหรือไม ซึ่งเปนตัว
แปรที่ผูวิจัยเห็นวานาสนใจนําไปศึกษาตอจากงานวิจัยนี้
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาวิจัยผลงานศิลปะ เรื่อง วาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 
2543 – 2555 / ค.ศ. 2000 – 2012) มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ท าความเข้าใจอย่างเป็นระบบเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ของงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยในต้นศตวรรษว่ามีสถานการณ์ด า รงอยู่อย่างไร
บ้าง  โดยให้ความสนใจศึกษา 3 ประเด็นได้แก่ 

1. ด ารงอยู่ภายใต้วิธีคิด การก าหนดนิยาม อย่างไร ในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ  (ตัว
ศิลปิน) 

2. ลักษณะส าคัญที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ 
3. วิธีคิดของศิลปินเชื่อมโยงกับลักษณะการสร้างสรรค์และตัวชิ้นงานสร้างสรรค์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  สามารถตอบค าถาม หรืออธิบายปรากฏการณ์ตามตัว

แปรท่ีต้ังไว้ได้ดังนี้ 
1. วิธีคิดที่มีต่อการนิยาม 
 1.1 นักวิชาการมีความเห็นต่อการแปลค าว่า “drawing” เป็น 2 ลักษณะ  
        1.1.1 ใช้ค าว่า “วาดภาพ” หรือ “เขียนภาพ” เท่ากับความหมายของ 

drawing และใช้ค าว่า “วาดเส้น” เท่ากับความหมาย “delineation” โดยมองว่า ค าว่า “วาดเส้น” 
ในภาษาไทยเป็นค าที่จ ากัดขอบเขตเกินกว่าความหมายที่แท้จริงในภาษาอังกฤษของค าว่า 
“drawing” 

        1.1.2  ใช้ค าว่า “วาดเส้น” เท่ากับความหมาย drawing โดยให้ความหมาย
ในเชิงวิธีการ หรือเชิงวิชาการ ที่จ ากัดขอบเขตไว้ที่อุปกรณ์ที่จะต้องเป็นแท่ง ท าอากัปกริยา ลาก 
ขูด ขีด เขียน ได้บนกระดาษ 

 1.2 มีความเห็นในการแยกนิยาม ออกเป็น 2 ระดับ 
       1.2.1 วาดเส้น ในระดับเครื่องมือในการศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติงาน  
       1.2.2 วาดเส้น ในระดับงานสร้างสรรค์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งใน

ความหมายหลังนี้หมายความถึง งานวาดเส้นร่วมสมัยด้วย 
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 1.2.3 ผู้ปฏิบัติงานวาดเส้น  ศิลปิน  มีความเห็นตรงกันว่า  การนิยามไม่มีความ
จ าเป็นต่อการสร้างสรรค์ และขณะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องขอบเขตนิยามจะเป็นไป
เช่นไร   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า   วิธีคิดที่มีต่อนิยาม ไม่มีผลต่อ การสร้างสรรค์งานวาดเส้น
ร่วมสมัย 

2. ลักษณะการสร้างสรรค์งานวาดเส้น 
จากการวิเคราะห์ผลงานวาดเส้นในฐานงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ในตัวเอง  ตามกรอบ

การวิเคราะห์ตามนิยามดังนี้ 
 
ผลงานศิลปะวาดเส้น = การสร้างให้เกิดลาย  ด้วยเครื่องมือ / กลวิธี  บนพื้นผิว /วัสดุรองรับ 
  
 พบลักษณะของการสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ส าคัญ ๆ คือ 
  1 .การสร้างให้เกิดลาย / รอย มีวิธีหลักใหญ่ 5 วิธี ได้แก่ 

1.1 ศิลปินเป็นผู้สร้างให้เกิดลาย 
1.2 ธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เกิดรอย 
1.3 ลายที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม 
1.4 ลายที่ศิลปินควบคุมเองแต่ไม่อาจคาดเดาผลล่วงหน้าได้  
1.5 การสร้างลายจากการผสมผสานหลายวิธี 

  2. เครื่องมือหรือกลวิธีให้เกิดลาย/รอย  ศิลปินใช้เครื่องมือและกลวิธีที่แตกต่างกัน
หลากหลาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  2.1. เครื่องมือลักษณะเป็นแท่งและท าให้เกิดเส้นตามหลักเชิงวิชาการ 
  2.2  เครื่องมือจากธรรมชาติกับกลวิธีที่ท าให้เกิดลาย  
  2.3. กลวิธีที่ศิลปินเป็นผู้กระท าด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ นอกจากข้อ 2.1  เท่าที่ส ารวจ
พบมี 8 วิธี ได้แก่ การเย็บ การทาบรอย  การปะติด การลบ การถ่ายโอน การกรีดหรือเฉื อน การถัก 
การสร้างลายด้วยแสงจากแหล่งก าเนิดที่เป็นวัตถุ 
 3. พื้นผิวหรือวัสดุรองรับลาย   แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
  3.1. ระนาบ 2 มิติที่เป็นกระดาษ  ซึ่งมีหลากหลายชนิด ประเภททั้งที่เป็นกระดาษ
ส าเร็จรูปและที่ศิลปินท าขึ้นเอง 
  3.2. ระนาบ 2 มิติที่ไม่ใช่กระดาษ เช่น ผนัง ก าแพง 
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  3.3 วัสดุทางเลือก (Alternative) 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าลักษณะการสร้างสรรค์ของงานวาดเส้นร่วมสมัยไทยใน

รายละเอียดยังน่าจะแตกแขนงต่อไปได้อีก เพราะด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์หรือ
กลวิธีต่างๆ จะพัฒนาตัวเองต่อไป เป็นเครื่องมือหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ได้ไม่สิ้นสุด
ที่ส าคัญ ศิลปิน คือ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสิ่งใหม่ ดังนั้น งานวาดเส้นร่วมสมัยไทย
จึงมีความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์อันมหาศาล 

 
3. วิธีคิดของศิลปิน เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้างสรรค์ 
ศิลปินมีวิธีคิดต่อความจริงในงานวาดเส้น สรุปเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
ความจริง แบบอย่างการวาดเส้น วิธีการ 

ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก วาดเส้นท่าทาง วาดอย่างฉับพลัน 
สัจจะต่อกระบวนการ วาดเส้นอิสระ วาดอย่างพิจารณา 
ให้ค่าต่อความจริงที่เห็น ถ่ายทอดธรรมชาติอย่าง

เหมือนจริง 
วาดเส้นอย่างละเอียดทุกจุด 

ลดตัวตน เคารพข้อมูล วาดด้วยเครื่องมือ วาดอย่างแม่นย า 
 
นอกจากน้ันยังได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ปริมาณการสร้างสรรค์งานวาดเส้นมี

ความสัมพันธ์กับการจัดงานนิทรรศการ เวทีประกวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดประกวดงาน
ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ จะพบศิลปินรุ่นใหมท่ี่ท างานวาดเส้นส่งเข้าประกวดมากข้ึน หรือ 
การจัดงานแสดงนิทรรศการวาดเส้นของโรงเรียนสาธิตศิลปกรรม ก็เป็นการกระตุ้น ให้เกิดการ
พูดคุยและบทความทางวิชาการขึ้นหลายชิ้น ส่งผลให้งานวาดเส้นได้รับความสนใจมากขึ้น 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 

1.กลุ่มตัวอย่างหลัก คือ ผลงานวาดเส้นที่น ามาวิเคราะห์ เป็นผลงานที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าแสดงในงานนิทรรศการวาดเส้นระดับชาติ และในเวทีการประกวด การแสดงภาพพิมพ์
และวาดเส้นนานาชาติทั้ง ๓ ครั้ง ซึ่งอนุมานว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นตัวแทนได้ใน
ระดับหนึ่ง เพราะผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้มาร่วมแสดงแล้ว แต่กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวมีจ านวนชิ้นไม่มาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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     1.1 สูจิบัตรงานวาดเส้นร่วมสมัย โครงการศิลปกรรมไทย เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 (2000)  

มีศิลปินไทยส่งผลงานวาดเส้นร่วมแสดงทั้งหมด 122 คน จ านวน 125 ชิ้น 
       1.2 สูจิบัตรงานภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ เนื่องในวาระฉลอง 60 ปี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 (2003)  
มีศิลปินไทยส่งผลงานวาดเส้นเข้าร่วมประกวด 30 ชิ้น ได้รับรางวัล 3 ชิ้น” 
ผลงานวาดเส้นของศิลปินอ่ืนๆระดับนานาชาติ 33 ชิ้น 
       1.3  สูจิบัตรงานภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 - 2552, (2009) เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีศิลปินไทยส่งผลงานวาดเส้นเข้าร่วมแสดง 32 ชิ้น ได้รับรางวัล 3 ชิ้น 
ผลงานวาดเส้นของศิลปินนานาชาติ ส่งเข้าร่วมแสดง 58 ชิ้น  
        1.4 สูจิบัตรงานภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  ครั้งที่ 3 - 2554, (2011) เนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
มีผลงานวาดเส้นของศิลปินไทยส่งเข้าร่วมแสดง 42 ชิ้น ได้รับรางวัล Triennale Prizes 

จ านวน 4 ชิ้น ได้รับรางวัล Purchase Prizes จ านวน 7 ชิ้น  
ผลงานวาดเส้นของศิลปินนานาชาติ ส่งเข้าร่วมแสดง 56 ชิ้น  
 
2. การส ารวจ หรือวิเคราะห์งานพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการ หรือ สิ่งตีพิมพ์มีข้อจ ากัดใน

การมองเห็น เข้าใจตัวชิ้นงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อต้องน ามาวิเคราะห์ทางกายภาพ  
 2.1 สูจิบัตร/สิ่งตีพิมพ์บางเล่ม มีงบประมานจ ากัด จึงจัดพิมพ์ผลงานทั้งหมดเป็น

สีขาว-ด า 
 2.2 การออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการบางเล่มเน้นความสวยงามของรูปเล่ม จึงท า

ให้ข้อมูลของตัวผลงานไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ปรากฏปีที่สร้างผลงาน ไม่ปรากฏเทคนิคที่ท า (หรือส่วน
ที่จะช่วยเสริมให้เข้าใจเนื้อหางานมากขึ้น อย่างแนวคิดของศิลปิน สูจิบัตรบางเล่ม แม้นิทรรศการ
นั้นจะจัดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 แต่ผลงานก็ไม่ระบุ หรือเห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานที่สร้างขึ้น
ในช่วงปี 2000 – 2012 ผู้วิจัยก็จะไม่น ามาพิจารณา ท าให้กลุ่มตัวอย่างยิ่งน้อยลงไปอีก  

  2.3 คุณภาพของสิ่งพิมพ์อาจท าให้บิดเบือนผลทางการเห็นของผลงานสร้างสรรค์
นั้น จึงอาจท าให้การวิเคราะห์ผลงานผิดพลาดไปได้ 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายาม แก้ปัญหาข้อจ ากัดดังกล่าว  นอกจากใช้ประสบการณ์ของตนที่
เคยร่วมชมนิทรรศการงานแสดงศิลปะมาบ้าง เคยเห็นลักษณะการสร้างสรรค์ในท านองเดียวกัน
ของศิลปินนั้นๆ บ้างมาประมวลร่วมในการวิเคราะห์ด้วยแล้ว ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ศิลปินผู้
สร้างสรรค์โดยตรง  แต่ก็ไม่สามารถท าได้ทุกผลงาน ทั้งหมดนี้ จึงยังเป็นข้อจ ากัดต่อคุณภาพ
งานวิจัยชิ้นนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ศึกษาต่อให้ลงลึกในประเด็นว่า บริบทของสังคมยุคดิจิตอลที่ให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมทางสายตา  Visual Culture และสร้างประสบการณ์เชิงพื้นที่ ที่ต่างจาก สังคมยุคอะนา
ล็อค เช่นพื้นที่เสมือน (Visual) ในอินเตอร์เนต และประสบการณ์เรื่องเวลาที่ ต่างไปนั้น จะท้าท้าย
วิธีคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น ในมิติและมุมมองใหม่ๆอย่างไร มีความ
สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างไร 

2 .ศึกษาต่อในประเด็นเรื่อง การอ่าน และ ท าความเข้าใจ ลักษณะผลงานทางกายภาพ
และ แก่นความจริงในงานวาดเส้น   เมื่อสังคมยุคดิจิตอลมีวัฒนธรรมซับซ้อน โลกของการเห็น 
(Visual Culture)  และโลกของภาพเปลี่ยนไป จะมีวิธีวิทยา  ในการอ่าน และท าความเข้าใจภาษา
ภาพ (เพื่อค้นหาความจริงในงานวาดเส้น) อย่างไร  วิธีวิทยาแบบเดิมที่เคยใช้อยู่ในยุคสมัยใหม่ 
(อนาล็อค) ซึ่งใช้เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจไม่เพียงพอหรือเหมาะสม ต้องใช้สหวิทยาการ 
(Multidiciplinary) จึงเข้าถึงมิติเชิงซ้อนได้ 

3. เมื่อบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่ให้ประสบการณ์เชิงพื้นที่และเวลาที่ต่างไปจากเดิม 
มีผลต่อวิธีคิดของศิลปินรุ่นใหม่ (ที่เติบโตและถูกหล่อหลอมมาในบริบทเช่นนี้  การรับรู้ และมอง
โลก ทัศนคติต่อตนเอง โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ย่อมต่างจากศิลปินรุ่นเก่า)  

วิธีคิดเช่นนี้มีผลต่อการสร้างสรรค์ หรือสะท้อนผ่านง านสร้างสรรค์ โดยเฉพาะงานวาด
เส้นซึ่งเป็นสื่อที่ตรงไปตรงมา สื่อที่สะท้อนโลกในความคิดและภาพในใจ ได้ตรงไปตรงมาและ
ชัดเจนที่สุด อย่างไร 

4. น่าศึกษาต่อว่า ในขณะที่ดิจิตอลก าลังจะกลายเป็นวัสดุใหม่  ความเป็น Object ของ
ศิลปะเดิมที่มีหลายรูปแบบ มี texture มีเฟรม มีการจารึกลงไปบนวัสดุก าลังจะหายไป 
ความสัมพันธ์ของตัวผู้ดูและผู้สร้าง เมื่อถูกย้ายขึ้นไปบนจอจึงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง น่าสนใจว่า 
ประเด็น ความสด ความฉับพลัน ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาของการวาดเส้นที่ถ่ายทอดศิลปะ ก็มี
คุณลักษณะพิเศษเช่นนี้ หากเปลี่ยนไปถ่ายทอด Surface ที่ไม่ใช่วัตถุจะเป็นเช่นไร 
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