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บทคัดย่อ 

 การวาดเส้นสร้างสรรค์ หมายถึง การวาดภาพด้วยเส้นที่แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
การสื่อความหมายด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้นมี               
ความแปลกใหม่ การวาดเส้นสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากการเห็นและ 
การรับรู้ กระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การรับรู้ จินตนาการและประสบการณ์             
ภาพพิมพ์มีความสัมพันธ์งานวาดเส้นสร้างสรรค์ เพราะกลวิธีการท าแม่พิมพ์และผลส าเร็จของ               
งานภาพพิมพ์แสดงคุณค่าความงามและสุนทรียะคล้ายงานวาดเส้นสร้างสรรค์ การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
แบ่งตามความมุ่งหมายได้ 2 ประเภท คือ การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ และการวาดเส้น
สร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือคุณค่าความงามและ       
ความสุนทรียะ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ แบ่งตาม
เนื้อหาที่ถ่ายทอด แบ่งตามรูปแบบที่ถ่ายทอด 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์ เป็น         
การประยุกต์ศิลปะเข้าไปในผลผลิตที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ภาพประกอบ ภาพโฆษณา               
การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: วาดเส้น  สร้างสรรค ์
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*ผู้นิพนธ์ประสานงาน E-mail: phonsingr@hotmail.com   



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Sciences) 
Vol. 6 No. 1   January-April 2016                                                             
 

 

 120   
 

ABSTRACT 
 Creative drawing means the arrangement of the line to be formed to present 
mood and meaning that are created by subjects, styles and techniques for the amazing 
results. Creative drawing is the process of thinking through seeing and perception. The 
process of creative drawing consisted of components of perception, imagination and 
experience. Prints are the work of creative drawing because techniques to make block 
print and the work of them present the beauty and aesthetic in the same way as 
creative drawing. Creative drawing is divided into 2 kinds which are creative drawing in 
fine art and creative drawing in applied art. 
 Creative drawing in fine art creates beauty and aesthetic which can be divided 
into 3 kinds which are the purpose of work, subjects and styles. 
 Creative drawing in applied art creates the useful function that applies the 
art into products such as illustrating, advertising, fashion design and products 
decoration. 
 
Keywords:  Drawing, Creative   
 
บทน า 
 การวาดเส้นเป็นความรู้ เป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานและเป็นงานขั้นเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่
กระบวนการสร้างงานศิลปะทั้งในงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การวาดเส้นนอกจากมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราว รูปร่าง รูปทรงของสิ่งที่มองเห็น รับรู้ ความคิดและ
จินตนาการแล้ว การวาดเส้นยังมีการสร้างสรรค์รูปแบบ กลวิธีและความคิดแปลกใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
ความหมายของการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) ประกอบด้วย ค าว่า การวาดเส้นและ
สร้างสรรค์ ดังนั้นการวาดเส้นสร้างสรรค์ นอกจากต้องมีความรู้และมีทักษะด้านศิลปะแล้วยังต้องมี
ความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วย 
 วาด หมายถึง เขียนหรือลาก หรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ เช่น วาดภาพดอกไม้ 
วาดภาพทิวทัศน์ เขียนเป็นลายเส้น ส่วนวาดเขียน หมายถึง วิชาว่าด้วยการเขียนรูปภาพต่าง ๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) 
 การวาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีสื่อความหมายทางการเห็นขั้นพ้ืนฐาน การวาดเส้นเป็น        
การสร้างภาพด้วยวิธีวาด วิธีเขียนด้วยวัสดุเครื่องมือลงบนพ้ืนระนาบ มีเนื้อหาสาระทางการเห็นเป็น
ทัศนศิลป์รูปแบบหนึ่ง การวาดเส้นมีความสัมพันธ์กับจิตรกรรมอย่างมาก เพราะมีเทคนิคบางอย่าง              
ที่เหมือนกัน เช่น การเขียน การป้าย การระบาย เป็นต้น การวาดเส้นเป็นการวาดรูปร่างลักษณะของ
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ภาพด้วยเทคนิคการใช้เส้น (สุชาติ เถาทอง, 2536ก)  บางครั้งงานวาดภาพระบายสีก็มีลักษณะ                 
งานวาดเส้นผสมผสาน ยากที่จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานและการใช้วัสดุ 
โดยสีไม่ได้เป็นสิ่งครอบง าการวาดภาพ สีและการวาดเส้นเป็นสิ่งที่ผสมผสานกลมกลืนกันไป                    
(จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2545) 
 การวาดเส้นหรือวาดเขียน หมายถึง การลากเส้นบนพ้ืนระนาบของรูปร่างหรือรูปทรง              
ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการระบายสีในขั้นต่อไป หรืออาจเป็นการแรเงาด้วยแสงและเงาด้วยวิธีแรเส้นเงา 
(Hatching) หรือด้วยการใช้สีหมึกระบาย การวาดเส้น เป็นกลวิธีพ้ืนฐาน และเป็นผลงานแบบวิจิตรศิลป์ 
และยังเป็นขั้นตอนแรกของการท างานประเภทจิตรกรรม กลวิธีในการวาดเส้นมีหลายวิธีมีลักษณะ             
ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของศิลปิน ได้แก่ การวาดเส้นด้วยดินสอบนพ้ืนเรียบเนียนจะให้เส้นที่เรียบ
ต่อเนื่อง ชัดเจน ถ้าวาดเส้นบนพ้ืนผิวหยาบ ขรุขระ จะให้เส้นเว้า ๆ แหว่ง ๆ การใช้หมึกหรือสีน้ า              
ด้วยพู่กัน  ความอ่อนแก่ของหมึกหรือสีน้ าจะแสดงความตื้นลึก แทนการใช้เส้นแรเงา (ไมเยอร์, 2540) 
 การวาดเส้น เป็นวิธีการและกลวิธีขั้นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกสาขา              
เป็นการเริ่มต้นของการถ่ายทอดความคิด การจินตนาการ การศึกษารายละเอียด และฝึกฝนทักษะ       
การวาดภาพ เพ่ือให้มีความแม่นย าช านาญในการน าไปใช้สร้างงานอ่ืน ๆ การวาดเส้นจึงเป็นทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติที่ส าคัญอย่างยิ่งในงานศิลปกรรม วิธีการวาดเส้นมีหลายแบบและหลายวิธี ส่วนมาก
วาดเป็นลายเส้นบนพ้ืนที่เป็นแผ่น ได้แก่ แผ่นหนัง กระดาษ โลหะ หรือบนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ 
ภาชนะต่าง ๆ ผลงานวาดเส้นจึงรวมถึงลายเส้นของงานประติมากรรมลายเส้นที่ปรากฏบนวัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้ ภาชนะ มีหลายลักษณะ หลายวิธีการ เช่น ลายสลัก ภาพสลักลายเส้นบนแผ่นหิน แผ่นโลหะ 
ภาพวาดเส้นระบายสีบนภาชนะกรีกและโรมัน เป็นต้น (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2555) 
 ภาพพิมพ์ (Print) เป็นผลงานการถ่ายทอดด้วยการพิมพ์จากแม่พิมพ์ ซึ่งท าด้วยวัสดุต่าง ๆ 
เช่น แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แท่นหิน ผลงานที่ได้จะกลับด้านซ้าย ขวากับแม่พิมพ์ มีแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
(Silk Screen) ที่ผลงานจะเหมือนกับแม่พิมพ์ไม่กลับด้านซ้าย ขวา งานภาพพิมพ์เกี่ยวข้องกับ               
การวาดเส้นมากกว่าสาขาอ่ืน ตั้งแต่การร่างภาพความคิด พัฒนาความคิด ด้วยการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
การท าแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้นลงบนแผ่นโลหะ แผ่นหิน หรือแผ่นไม้ แล้วด าเนินการตามกระบวน
การของการพิมพ์ ผลส าเร็จของงานภาพพิมพ์มีลักษณะแสดงคุณค่าความงามของเส้น ค่าน้ าหนัก
เช่นเดียวกับงานวาดเส้น จึงจัดเป็นงานวาดเส้นสร้างสรรค์ด้วย (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2543) 
 ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ หมายถึง สร้างให้มีข้ึน เนรมิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ค าจ ากัดความของความคิดสร้างสรรค์ไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 เวสคอตต์ และสมิท (Wescott and Smith) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
ทางสมองในการน าประสบการณ์เดิมออกมา แล้วน ามาจัดให้เกิดสิ่งใหม่ 
 เดรฟดาล (Drevdahl) อธิบายว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดรวบรวมความรู้
จากประสบการณ์ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ สร้างผลผลิตใหม่หรือกระบวนการหรือวิธีการใหม่ 
 วอลลาซ และโคแกน (Wallach and Kogan) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
 ออสบอร์น (Osborn) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจินตนาการประยุกต์ ที่มนุษย์
สร้างข้ึนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่ผลผลิตใหม่ (อารี พันธ์มณี, 2543) 
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 ความคิดสร้างสรรค์ในการวาดเส้นสร้างสรรค์ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางาน         
มีความหมาย ดังนี้ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดริเริ่มของมนุษย์ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของ
สมองในการพยายามคิดให้แปลกและแตกต่างไปจากเดิม เพ่ือน าไปสู่สิ่งใหม่ 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมองในการคิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม 
หลายทิศทาง เป็นความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคิดแบบอเนกนัยเป็น
กระบวนการคิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการคิดแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วง อันจะ
น าไปสู่การคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ส่วนความคิด เอกนัย เป็นความคิดสรุปเพียง             
หนึ่งเดียวจากข้อมูลต่าง ๆ  
 3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถคิดโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ต่อไปได้เรื่อย ๆ ยิ่งคิดเชื่อมโยงได้มากยิ่งบ่งชี้ว่ามีศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์มาก การโยง
ความสัมพันธ์ของสื่อวัสดุชนิดต่าง ๆ กลวิธี ได้แก่ การโยงความสัมพันธ์ กลวิธีทางคณิตศาสตร์กับ             
การสร้างรูปแบบงานศิลปะของเอชเชอร์ การคิดค้นหลักทัศนียภาพวิทยา (ภาพท่ี 1) 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ คือ จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่มนุษย์ประสบอยู่ 
ความคิดในการจินตนาการจึงเป็นลักษณะส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546) (ภาพท่ี 2) 
 

  
  
ภาพที่ 1  ภาพตัวอย่างการจัดระบบตาราง                

ค.ศ. 1960 โดย เอ็ม ซี เอชเชอร์ หมึกและสีน้ า 
แสดง การโยงความสมัพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ที่มา  (M.C. Escher Foundation, 2013) 

ภาพที่ 2 การออกแบบการขับเครือ่งบิน                       
ค.ศ. 1487-1508 ปากกาบนกระดาษ                     
โดย เลโอนารโ์ด ดาวินซี แสดงความคิด
จินตนาการการเริ่มต้นคิดประดิษฐ์เครื่องบิน 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 
 ผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product) มีลักษณะโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดที่
เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่มีคุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์ สังคมและวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์
นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอไป (อารี พันธ์มณี, 2543) ความคิด
สร้างสรรค์มีหลายประเภทและหลายระดับ ดังนี้ 
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 1. คิดแบบค้นพบ (Discovery) เป็นการคิดค้นพบสิ่งใหม่ ทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การค้นพบ
ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก การค้นพบสีในแสงธรรมชาติ (Spectrum) ของเซอร์ไอแซคนิวตัน            
การก าหนดทฤษฎีสัดส่วนของมนุษย์โดยวิตรูวิอุส (Vitruvius) การก าหนดหลักทัศนียภาพวิทยา 
(Perspective) โดยอกาคาทูส จิตรกรแห่งเอเธนส์ ทฤษฎีเกสตอลท์เรื่องการมองเห็นและการรับรู้           
เป็นต้น (ภาพท่ี 3) 
 2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative) เป็นการคิดประยุกต์หลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
มาบูรณาการกับวัสดุให้เกิดคุณค่าในการใช้งาน อ านวยความสะดวกหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่            
การน าทฤษฎีการเดินทางของคลื่นมาสร้างโทรทัศน์ การน าสัดส่วนของมนุษย์มาใช้ในการวาดภาพ
หรือออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การน าทฤษฎีสีแสงที่ค้นพบมาสร้างงานศิลปะ
อิมเพรสชันนิสม์ การรับรู้เกี่ยวกับสีในงานโฆษณา และการวาดภาพสีน้ ามันตอนกลางคืนของฟินเซนต์ 
ฟานก๊อก เป็นต้น 
 3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) เป็นความคิดที่น าสิ่งที่มีอยู่เดิมมาบูรณาการให้เกิด
สิ่งใหม่ ได้แก่ การน าหลักการของเกสตอลท์มาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของอาร์คิมโบลโด และ
เอชเชอร์ ตลอดจนการน าไปใช้ในการออกแบบงานด้านประยุกต์ศิลป์ เป็นต้น (ภาพท่ี 4) 
 

  
  

ภาพที่ 3  ภาพสัดส่วนวิตรูเวยีน แสดงสดัส่วนรา่งกาย
มนุษย์ ปากกาบนกระดาษ ค.ศ. 1490 
โดย เลโอนารโ์ด ดาวินซี แสดงการค้นพบ
ทฤษฎีสัดส่วนร่างกายมนุษย ์

ที่มา  (Pini, 2010) 

ภาพที่ 4  ภาพการจัดแบ่งพื้นที่วาดเส้น หมึกและสีน้ า 
ค.ศ. 1942 โดย เอ็ม. ซี. เอชเชอร์ 
สร้างสรรคโ์ดยใช้หลักคณติศาสตร ์ท่ีมีผล
ต่อการรับรู้ตามหลักการของเกสตอลท์ 

ที่มา  (M.C. Escher Foundation, 2013) 
 
 4. คิดแบบดัดแปลง (Mulation) เป็นการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปหรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ เช่น การพิมพ์ถู โดยใช้พ้ืนผิวของวัสดุต่าง ๆ 
มาสร้างสรรค์รูปทรงใหม่หรือดัดแปลงท าลายรูปทรงเดิม  
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) นอกจากต้องมีความรู้และทักษะด้านศิลปะ
แล้วยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวด้วย การวาดเส้นสร้างสรรค์ จึงหมายถึง การลากเส้นบนพ้ืน
ระนาบ อาจมีการแรเงาหรือระบายสร้างค่าน้ าหนัก แสง และเงา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้น 
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มีความแปลกใหม่ การสร้างสรรค์ยังอาจท าได้ด้วยการใช้สภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติเป็นสื่อ ด้วยการ
เลือกสรรเพ่ิมเติม ตัดทอนหรือแปรสภาพให้เป็นรูปทรงหรือสร้างรูปทรง ที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยอาจ
ผสมผสาน เชื่อมโยงสื่อวัสดุ รูปแบบ วิธีการให้สอดคล้องกลมกลืนกับการแสดงออกทางความคิด              
เพ่ือสื่อแสดงความหมายด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือจินตนาการของผู้สร้าง (ชลูด  นิ่มเสมอ, 
2534) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ เป็นงานวาดเส้นที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพในการสร้างสรรค์ ระดับ
วิจิตรศิลป์ ผลงานของศิลปินหลายคนที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ ยาน ฟาน อิค เลโอนาโด ดาวินชี และ
ราฟาเอล สามารถวาดเส้นได้อย่างมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ไมเคิล แอนเจโล ใช้วิธี              
วาดเส้นแบบแรเส้นเงาขวาง ที่เส้นขนานตัดกันท าให้เกิดลักษณะพ้ืนผิวสวยงามน่าสนใจ ส่วน            
ฟาน ก๊อก มีความสามารถในการวาดเส้นด้วยปากกาและหมึกการใช้เส้นขอบรอบรูปทรงและเส้น
แสดงรายละเอียด แสดงอารมณ์ ความรู้สึกภายใน จนน าไปใช้สร้างรอยแปรงในงานวาดภาพสีน้ ามัน
ท าให้งานกลายเป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ของตน ปัจจุบันการวาดเส้น
ยังคงมีความส าคัญและมีบทบาทต่อการสร้างงาน ศิลปินมีการแสดงออกในงานวาดเส้นสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2555) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ จึงเป็นการวาดภาพด้วยเส้นที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก การสื่อ
ความหมาย และการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ กลวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การวาด การเขียน การป้าย                
การแต้ม และการระบาย เป็นต้น รวมถึงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มุ่งด้านคุณค่าสุนทรียะท้ังทัศนศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 
 
กระบวนการของการสร้างสรรค์ 
 การวาดเส้นขั้นพ้ืนฐาน เป็นการท าความเข้าใจในเนื้อหาของวัตถุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นการมอง
แบบวิเคราะห์ ส่วนประกอบของวัตถุ ลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุ มุมมองที่จะถ่ายทอด ได้แก่ โครงสร้าง
รูปทรง พ้ืนผิว แสง เงาและทัศนียภาพ เป็นต้น โดยน าหลักองค์ประกอบศิลป์ หลักการจัดภาพมาใช้
ในการจัดองค์ประกอบ การวาดเส้นขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นการถ่ายทอดรูปแบบตามธรรมชาติหรือ              
ตามความเป็นจริง 
 ส่วนการวาดเส้นสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาขั้นตอน กลวิธี หรือวิธีการมองแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
เป็นรูปทรงเหลี่ยม เป็นแสงและเงา กลวิธีจุด กลวิธีเส้นแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา
ในระดับสูงที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน การวาดเส้นสร้างสรรค์ จะต้องรู้จักเลือก
กลวิธีและมุมมอง ที่จะน าเสนอโดยเลือกเน้นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นในการถ่ายทอด (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์, 
2550) 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์จึงมิใช่เพียงการถ่ายทอดสิ่งที่ตามองเห็นออกมาเป็นภาพเท่านั้น           
แต่ระหว่างกระบวนการมองเห็นและการรับรู้ ได้ผ่านการคิดกลั่นกรองอันซับซ้อนของสมองคิดพัฒนา
สิ่งที่มองเห็นในธรรมชาติหรือจินตนาการ ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นและรับรู้ออกมา เป็นภาพ          
ด้วยรูปแบบ มุมมอง ความรู้สึกและกลวิธีการสร้างสรรค์ (โชติรส เตชะพันธุ์วณิช, 2550) (ภาพท่ี 5-6) 
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ส่วนประกอบของการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมส าคัญของมนุษย์ในการต้องการสร้างสิ่งใหม่หรือปรับเปลี่ยน
สิ่งเดิมให้ดีขึ้น ส่วนประกอบที่ส าคัญของการสร้างสรรค์มีดังนี้  
 1. การรับรู้  (Perception) การรับรู้ เป็นส่วนประกอบแรกของมนุษย์ เราจะพบว่า                  
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นสิ่งต่าง ๆ มามาก มีการรับรู้และพยายาม
สังเกตสิ่งต่าง ๆ จากการรับรู้นั้น 
 2. จินตนาการ ( Imagination) จินตนาการเป็นผลมาจากการสั่งสมการรับรู้ทั้งมวล             
ด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์ผสมผสานกับความคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยลักษณะที่
แตกต่างจากเดิม 
 3.  ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เป็นผลจากการรับรู้ในการเรียนรู้และ              
เก็บสั่งสมไว้ ประสบการณ์มีความส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ประสบการณ์จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (สุชาติ เถาทอง, 2536) 
 

  
  

ภาพที่ 5  ภาพบันไดอาคาร 4 พ.ศ. 2553 
ปากกาลูกลื่น โดย เรวัต แก้วคุณ นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ที่มา  (สมศิริ  อรุโณทัย, 2558) 

ภาพที่ 6  ภาพวัดในเมือง เกรยอง                          
โดย วัลลภ มมีาก แสดงมุมมอง                
และการสื่อความคิดของศิลปิน 

ที่มา  (มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547) 
 

 
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ศิลปะรวมถึงการวาดเส้นสร้างสรรค์ มีกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏผลส าเร็จ ดังนี้ 
 1. รูปความคิดหรือมโนคติ (Idea) เป็นสิ่งบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ การรับรู้ และ
ปรัชญาชีวิตของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 
 2. ความคิดรวบยอดหรือแนวความคิด (Concept) เป็นการรวมตัวของมโนคติที่หลากหลาย
เข้าด้วยกัน เป็นแนวความคิดท่ีชัดเจน เป็นหลักส าคัญ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์งาน 
 3. โครงสร้างของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิดและการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก                
ด้วยรูปแบบ วัสดุ กลวิธีที่เหมาะสม แสดงบุคลิกเฉพาะตัว (ชลูด นิ่มเสมอ, 2534) 
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 การควบคุมและการก าหนดเนื้อหาหรือแนวทางการสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดเป็นหลักส าคัญ 
ย่อมจะท าให้เห็นทิศทางได้ชัดเจน ความคิดใหม่และแนวความคิด เป็นแนวทางการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
นอกจากมุ่งเน้นเรื่องการแสดงออกทางความคิดแล้วอาจแสดงออกโดยสร้างค่าน้ าหนัก พ้ืนผิว          
เพ่ือสร้างมิติ ความแตกต่าง ความกลมกลืน ของรูปและพ้ืน 
 
ประเภทของการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์มีลักษณะงานและมีการน าไปใช้อย่างหลากหลาย ทั้งเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกสุนทรีย สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นความคิด ให้ความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสาร 
การวาดเส้นสร้างสรรค์แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างได้ 2 ประเภท คือ การวาดเส้นสร้างสรรค์
ด้านวิจิตรศิลป์ และการวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ 
 1. การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์  
  การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์ เพ่ือความงาม 
ความรู้สึกสุนทรีย ประเทืองปัญญาและอารมณ์แก่ผู้ดู แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 แบ่งตามความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ การวาดเส้นสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
งานศิลปะมี 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.1.1  งานวาดเส้นที่เป็นผลงานส าเร็จในตัวเอง ซึ่งจัดเป็นผลงานวิจิตรศิลป์  
(ภาพที่ 7) 
 

 
 

ภาพที่ 7  ภาพนางวิลเลียม มอริส สีชอล์ก ค.ศ. 1868 
โดย ดันเต้ เกเบรียล รอสเซ็ตตี้ ผลงาน             
วาดเส้นที่เป็นผลงานส าเร็จในตัวเอง 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 
   1.1.2 งานวาดเส้นที่ศิลปินท า เพ่ือฝึกวาดหรือศึกษาแบบไมใช่ผลงานส าเร็จที่มุ่ง
สร้างแต่มีคุณค่าทางความงาม ได้แก่ การฝึกวาดท่าทาง (Contour Drawing) การฝึกวาดสิ่งมีชีวิต 
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(Life Drawing) การฝึกวาดจากหุ่น (Drawing from Antique or from Cast) การร่างภาพ (Sketch) 
การวาดเพื่อศึกษาแบบ (Study) ภาพลายปรุ (Cartoon) เป็นต้น (ภาพท่ี 8-9) 
   1.1.3 งานวาดเส้นที่ใช้ในการเตรียมวางแผนการท างานศิลปะขั้นต้น ได้แก่              
ภาพร่างก่อนท างานจิตรกรรมฝาผนัง หรือภาพร่างท างานประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น       
(ไมเยอร์, 2540) (ภาพท่ี 10)   
 

  
  

ภาพที่ 8  ภาพหุ่นปูนวีนัส ดินสอถ่านสีด า               
บนกระดาษ พ.ศ. 2550                                 
โดย สมศิริ อรโุณทัย การฝึกวาดจากหุ่น 

ที่มา  (สมศิริ  อรุโณทัย, 2558) 

ภาพที่ 9 ภาพหุ่นนั่ง สีเทมเพราสเีทาและแต่งด้วยสีขาว 
ค.ศ. 1470-1480 โดย เลโอนารโ์ด ดาวินซี                      
ศึกษารอยพับรอยย่นของผ้า 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 

 
 

ภาพที่ 10  การสู้รบในสนามรบ ภาพร่างซิโนเปีย (Sinopia) 
ค.ศ. 1440-1450 โดย ปิซาเนลโล (Pisanello) 

ที่มา  (Pini, 2010) 
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  1.2 แบ่งตามเนื้อหาที่ถ่ายทอด เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ได้แก่ เนื้อหาส่วนบุคคล และเนื้อหาเก่ียวกับสังคม เป็นต้น 
   1.2.1 เนื้อหาส่วนบุคคล (Personal Functions) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว ความรัก ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความเชื่อ ความศรัทธา เพศ ที่สะท้อน
ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของบุคคลที่ศิลปินถ่ายทอด (ภาพท่ี 11) 
   1.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม (Social Functions) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสังคม 
ทั้งคุณค่าทางสุนทรียภาพและคุณค่าการสื่อสารที่มีความส าคัญหรือผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนใน
สังคม ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเมือง ศาสนา ลัทธิ วัฒนธรรม ภาพสะท้อนชีวิต เหตุการณ์ในสังคม
ในลักษณะบอกเล่า บันทึก ถากถาง เสียดสี ล้อเลียน ชี้แนะ เป็นต้น (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537) (ภาพที่ 12) 
 

  
ภาพที่ 11  ภาพแม่ในเงา (Mom in Shadow)                    

ค.ศ. 2011 โดย จูดี้ แบมเบอร์ (Judie 
Bamber) แกรไฟท์ บนกระดาษ ภาพ
แบบโฟโต้เรียลิสม์  มเีนื้อหาส่วนบคุคล 

ที่มา  (Rattemeyer, 2013) 

ภาพที่ 12  ภาพความเจรญิก้าวหน้าของเมือง (The 
City Rises) ค.ศ. 1910 เกรยอง ชอล์ก 
และชาร์โคล บนกระดาษ โดย อุมแบร์โต            
บ็อคโชน ี(Umberto Boccioni) 

 ที่มา  (Pini, 2010) 
 
   นอกจากนี้ การวาดเส้นสร้างสรรค์ยังแบ่งตามเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกเป็น ภาพคน 
(Figure) ภาพคนเหมือน (Portrait) ภาพหุ่นนิ่ง (Still Lifes) ภาพทิวทัศน์ (View) ภาพสัตว์ (Animals) 
ภาพจินตนาการ (Imaginative) และภาพอ่ืน ๆ (Other)     
  1.3 แบ่งตามรูปแบบที่ถ่ายทอด การวาดเส้นสร้างสรรค์ตามรูปแบบที่ถ่ายทอดรูปแบบ
ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา เรื่องราวในการวาดเส้นสร้างสรรค์มีลักษณะการถ่ายทอด 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1.3.1 รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) หรือแบบรูปลักษณ์ (Figurative) คือ           
การถ่ายทอดรูปแบบตามความเป็นจริงที่มองเห็น แสดงรูปลักษณะของคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ และสิ่งที่
พบเห็นตามธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพหรือบิดเบือนไปจากความจริงที่ปรากฏ           
แต่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ของผู้สร้างสรรค์ลงในผลงานด้วย รูปแบบนี้เป็นการน าเสนอ               
ความจริงและข้อเท็จจริงต่าง ๆ (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2555; สุชาติ เถาทอง, 2536ก)  
   1.3.2 รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) หรือแบบกึ่งไร้รูปลักษณะ (Semi-
figurative) คือการถ่ายทอดแบบตัดทอนโดยแสดงรูปแบบคน วัตถุ สิ่งของ ตามจริงเพียงบางส่วน 
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หรือมีลักษณะของวัตถุจริง แต่ดัดแปลงลักษณะรูปแบบบ้าง แบ่งแยกรูปเป็นรูปทรงพ้ืนฐานบ้าง หรือ
ท าให้พร่ามัวบ้าง (ไมเยอร์, 2540) (ภาพท่ี 13) 
   1.3.3 รูปแบบนามธรรม (Abstract) หรือแบบไร้รูปลักษณ์ (Non-figurative) 
หรือแบบไร้วัตถุวิสัย (Non-objective) คือการถ่ายทอดการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตามความรู้สึกเป็น 
การละทิ้งรูปแบบจริงทั้งหมด ส่วนคุณค่าทางสุนทรียะอยู่ที่โครงสร้างของรูปร่าง เส้นและค่าน้ าหนัก            
ความมุ่งหมายและองค์ประกอบในลักษณะนามธรรม มีมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ในงานศิลปะและงานตกแต่ง 
แต่งานลักษณะนามธรรมที่สร้างโดยค านึงถึงหลักการทางความงาม เริ่มมีขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
จากการสร้างงานศิลปะบาศกนิยม (Cubism) โดย ปาโบล ปิกัสโซ (ค.ศ. 1881-1973) และ จอร์ช บราก 
(ค.ศ. 1882-1963) (ไมเยอร์, 2540; สุชาติ เถาทอง, 2536ก) (ภาพท่ี 14) 
 

  
  

ภาพที่ 13  ภาพฉันแบ่งช้ันตัวเอง (I Level Myself) 
ถ่านและอะคริลิค บนกระดาษ ค.ศ. 2008                       
โดย ลิอูบา ธีโอโดริโด (Liouba 
Theodoridou) ถ่ายทอดรูปแบบกึ่ง
นามธรรม 

ที่มา  (มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2552) 

ภาพที่ 14  ภาพน้ าหนักแตกต่าง (Tonal Collision) 
หมึกบนกระดาษ ค.ศ. 2011                        
โดย คาเมรอน เจมี (Cameron Jamie) 
ถ่ายทอดรูปแบบนามธรรม 

ที่มา  (Rattemeyer, 2013) 

 
 2.  การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ 
  การวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืน นอกจากความรู้สึกชื่นชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง เป็นการประยุกต์ศิลปะเข้าไปในผลผลิต
ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยท าให้เกิดความงาม สร้างเสริมการรับรู้ การสื่อสารแก่ผู้บริโภค ได้แก่ ภาพ
สัญลักษณ์ ภาพที่ใช้ในงานตกแต่ง อาคาร สิ่งของ เครื่องใช้และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น บางครั้งจะ
พบว่ามีการน างานวาดเส้นสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์ไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือใช้ตกแต่งในงานด้าน
ประยุกต์ศิลป์ ดังนั้นความแตกต่างอย่างแท้จริงของประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์จึงไม่สามารถแบ่งแยก
จากกันได้อย่างเด็ดขาด ผลงานประยุกต์ศิลป์บางชิ้นที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอย แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้รับการยกย่องชื่นชมด้านคุณค่าทางสุนทรียะเช่นเดียวกับงานวิจิตรศิลป์ งานวาดเส้น
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สร้างสรรค์ด้านประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ ภาพประกอบ ภาพโฆษณา การออกแบบเครื่องแต่งกาย และภาพ
ที่ใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  (ไมเยอร์, 2540) (ภาพท่ี 15-16) 
 

  
  

ภาพที่ 15  แผ่นโฆษณา ภูมิทัศน์เมือง (Cityscapes) 
ของการแสดงดนตรีเครื่องเป่าฟิลฮาโมนคิ 

ที่มา  (The Philharmonic Winds, 2009) 

ภาพที่ 16  ภาพผู้หญิงกับดอกเดซี่ (Woman with a 
Daisy) ค.ศ. 1898-1899 ส าหรับพิมพ์
ก ามะหยี่ โดย มูชา 

ที่มา  (Ellridge, 2001) 
 
วัสดุ อุปกรณ์ 
 วัสดุ อุปกรณ์ ในการวาดเส้นสร้างสรรค์มีทั้งวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับวาดเส้นโดยเฉพาะ           
และวัสดุ อุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่าย สามารถน ามาใช้วาดเส้นได้ ตลอดจนมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
งานวาดภาพระบายสีมาใช้ในงานวาดเส้นสร้างสรรค์อีกด้วย วัสดุ อุปกรณ์ มีทั้งชนิดแห้งและชนิด
เปียก ได้แก่ แท่งเงินปลายแหลม (Silver Point) ดินสอแกรไฟต์ แท่งถ่าน ดินสอสี กงเตเกรยอง            
สีชอล์ก สีพาสเตล ปากกาจุ่มหมึก หมึกสีต่าง ๆ ปากกาลูกลื่น ปากกาเขียนแบบ ปากกาปลาย
สักหลาด ปากกาปลายไฟเบอร์ สีน้ าและพู่กัน เป็นต้น ส่วนวัสดุรองรับการวาดเส้น ส่วนใหญ่วาดลง
บนพ้ืนที่เป็นแผ่น ได้แก่ แผ่นหนัง แผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก หรือแผ่นวัสดุอ่ืน ๆ 
รวมถึงฝาผนัง และพ้ืนผิวภาชนะ สิ่งของต่าง ๆ 
 
กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์ 
 เทคนิค (Technique) หรือกลวิธี หมายถึง กระบวนการทั้งหมดในการท างานสร้างสรรค์
และความช านาญเชิงช่าง กลยุทธ์ของศิลปินในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการท างานศิลปะให้ได้ผลดี 
(ไมเยอร์, 2540) กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์นอกจากใช้วัสดุชนิดเดียว ยังมีการใช้วัสดุหลายชนิด
ร่วมกันอีกด้วย การวาดเส้นสร้างสรรค์มีวิธีการแสดงรูปและค่าน้ าหนัก แสง เงา เพ่ือให้บรรลุผลตามที่
ต้องการหลายวิธี ดังนี้ 
 1. การแรเงาด้วยการเกลี่ย (Blending) หรือการแสดงแสง เงา (Painterly) เป็นงานที่มิได้
เน้นการแสดงออกในลายเส้น เพ่ือถ่ายทอดรูปร่างหรือรูปทรง แต่เป็นการถ่ายทอดแสง เงา และแสดง
ความงามด้วยวิธีการเกลี่ยให้กลมกลืน นุ่มนวล ซึ่งน าวิธีการวาดระบายสีทางจิตรกรรมมาใช้ การเกลี่ย
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สีประเภทพาสเทล หรือดินสอด า นิยมใช้แท่งกระดาษ (Stump) หรือใช้ปลายนิ้วมือไล้เกลี่ยสีหรือ
ลายเส้นดินสอให้ผสมผสานกัน เป็นการแรเงาด้วยวิธีการเกลี่ยสีที่อยู่ใกล้เคียงกัน อาจมีสีต่างกัน หรือ
ระดับความแก่อ่อนต่างกันให้กลมกลืนเข้าหากันโดยไม่มีรอยต่อให้เห็นเด่นชัด (ไมเยอร์, 2540 ;             
ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2555) (ภาพท่ี 11) 
 2. การแรเส้นเงา (Hatching) คือ การแรเงาด้วยเส้นที่ลากขนานกันถี่ ๆ เพ่ือถ่ายทอด
รูปทรงในงานศิลปะประเภทสองมิติ ถ้าเขียนเส้นขนานกันถี่ ๆ แล้วเขียนเส้นเช่นเดิมตัดกัน เรี ยกว่า 
การแรเส้นเงาขวาง (Cross Hatching) ความถ่ีห่างของเส้นและความหนักเบาของเส้นจะท าให้มีระดับ
ความเข้ม อ่อน มืด สว่าง และอารมณ์ ความรู้สึกของภาพที่แสดงออกต่างกัน การวาดเส้นด้วยวิธี          
แรเส้นเงายังเป็นวิธีการที่ใช้ในงานภาพพิมพ์แกะลายเส้น (Engraving) ภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) 
ตลอดจนงานสีฝุ่น และสีน้ ามัน ซึ่งต้องการใช้เส้นแรเงา (ไมเยอร์, 2540) 
 3. การวาดเส้นแรแสง (Drawing to Emphasize the Light) เป็นการเน้นความส าคัญ
ของการมองและการรับรู้ที่แสงหรือความสว่างบนรูปทรง การวาดเส้นจะแรความสว่างด้วยดินสอหรือ
เกรยองสีขาวบนพ้ืนกระดาษสีด า และแรเงาสีด า ในน้ าหนักความมืด เพ่ือสร้างปริมาตรของรูปทรง 
ระยะระหว่างรูปทรง และบรรยากาศของภาพ เป็นวิธีการสร้างสรรค์แบบกลับความรู้สึกจากด าเป็นขาว 
(สุชาติ เถาทอง, 2536ก) (ภาพท่ี 17) 
 4. การวาดเส้นแสดงทรง (Contour Drawing) เป็นการวาดที่ผู้วาดใช้ตามองที่เส้นขอบ
ของวัตถุหรือสิ่งที่จะวาดแล้วลากเส้นแสดงทรงตามท่ีรูปร่างที่มองเห็นอย่างช้า ๆ โดยไม่ยกปลายดินสอ
จากกระดาษและไม่มองกระดาษที่ก าลังวาดเลย ตาของผู้วาดจะเคลื่อนไปตามเส้นขอบรอบนอก             
ของวัตถุอย่างช้า ๆ ขณะที่มือก็ลากเส้นไปตามที่ตาเห็นอย่างช้าไปพร้อม ๆ กัน อาจละสายตามาดู
กระดาษขณะที่จะเริ่มวาดเส้นของส่วนที่อยู่ภายในและเมื่อวาดเส้นต่อผู้วาดจะไม่มองที่กระดาษ            
ที่วาดอีก (ไมเยอร์, 2540) 
 5. การวาดเส้นท่าทาง (Gesture Drawing) หมายถึง การวาดเส้นท่าทาง การเคลื่อนไหว 
แสดงอารมณ์ แรงกระตุ้นภายใน ใช้เส้นรวดเร็วหวัด ๆ อย่างฉับพลัน (อารี สุทธิพันธุ์, 2528) การวาด
เส้นท่าทางมีหลายลักษณะ (ภาพท่ี 18) 
 6. การแสดงเส้น (Linear) มีลักษณะเน้นเส้นมากกว่าลักษณะเน้นเนื้อที่หรือมวล ซึ่งตรง
ข้ามกับลักษณะแสดงแสงเงา การวาดหรือระบายเชิงเส้น เน้นถ่ายทอดแบบด้วยเส้นแสดงทรง เป็น
เส้นขอบนอกที่คมชัด แสดงทรงของภาพ เพ่ือจ ากัดหรือก าหนดขอบเขตการรับรู้ของผู้ดูต่อภาพนั้น ๆ 
เป็นการน าสายตาอย่างเฉพาะเจาะจง และแสดงความงามของเส้น (ไมเยอร์, 2540)  
 7. การวาดเส้นขอบ (Outline Drawing) เป็นการถ่ายทอดรูปแบบของวัตถุ ด้วยการวาด
เฉพาะเส้นขอบของวัตถุนั้น เส้นขอบของรูปที่วาดจะมีความหนาและน้ าหนักที่สม่ าเสมอกันตลอด            
ทั้งภาพ ไม่มีการแรเงา แสดงเนื้อที่หรือมวลของวัตถุ มีลักษณะ 2 มิติ ไม่แสดงการทับซ้อนของเส้น                 
ซ่ึงต่างจากการวาดแสดงรูปทรง (ก าจร สนุพงษ์ศรี, 2555) (ภาพท่ี 19) 
 8. การวาดแบบจุด (Blot Drawing or dot Drawing) เป็นวิธีการสร้างค่าน้ าหนักเงา            
ด้วยวิธีป้าย แต้ม แตะ เป็นจุด นิยมใช้หมึก ท าให้เกิดรอยด่าง หรือใช้วิธีวาดเป็นจุด สร้างค่าน้ าหนัก
แสง เงา (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2555) (ภาพท่ี 20) 
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ภาพที่ 17  ภาพหุ่นนิ่ง พ.ศ. 2557 ดินสอสีขาว ดินสอด า 
บนกระดาษสีเทา โดย ชิดชนก อยู่ยงสินธ์ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  การวาดเสน้แรแสง 

ที่มา  (สมศิริ  อรุโณทัย, 2558) 

ภาพที่ 18  ภาพวาดเส้นท่าทางแบบแสดงมวล                 
พ.ศ. 2551 ดินสอถ่าน โดย                  
สมศิริ อรุโณทัย  

ที่มา  (สมศิริ อรุโณทัย, 2558) 
 

 

  
  

ภาพที่ 19  ภาพซุ้มประตู ก าแพงแก้ว วัดโพธ์ิ พ.ศ. 
2552 โดย สมศิริ อรโุณทัย 
ปากกาหมึกซึม หมึกด า  

ที่มา  (สมศิริ  อรุโณทัย,  2558) 
 

ภาพที่ 20 ภาพถังน้ ามันที่คลิชี (The Gas Tanks at 
Clichy) ค.ศ. 1886 ปากกา                
หมึกสีเทา แกรไฟต์ บนกระดาษญีปุ่่น                   
โดย ปอล ซญีัก (Paul Singnac) 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 
 9. การวาดด้วยพู่กัน หรือภาพวาดสีหมึก (Wash Drawing) เป็นการวาดเส้นด้วยพู่กันกับ
สีหมึกหรือสีน้ าในลักษณะภาพเอกรงค์ (Monochrome) ระบายด้วยความเข้มและเจือจางหลายระดับ 
อาจใช้ปากกากับหมึกแล้วระบายสีหมึกหรือสีน้ า (Pen and Wash) (ไมเยอร์, 2540) (ภาพท่ี 21) 
 10.  การวาดเส้นแบบคาลิกราฟิก (Calligraphic Line) เป็นเส้นแสดงจังหวะของความ
เคลื่อนไหว อารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้เขียนด้วยการขีด การตวัดของปากกา หรือพู่กัน เส้นในงาน
วาดเส้นและเส้นลายมือเขียนตัวอักษร มีลักษณะและอารมณ์เฉพาะตัว เปลี่ยนแปรไปได้หลายแบบ 
อาจให้ความรู้สึกหนักแน่น อ่อนหวาน เคลื่อนไหว นุ่มนวล (ชลูด นิ่มเสมอ, 2534) (ภาพท่ี 22) 
 



วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
  ปีที่ 6 ฉบับที ่1   มกราคม-เมษายน 2559      
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ภาพที่ 21  ภาพทิวทัศน์ปศุสัตว์ ค.ศ. 1824                 
วาดเส้นเอกรงค์ (Monochrome Drawing) 
โดย จอห์น โกลเวอร์ (John Glover)  

ที่มา  (Pini, 2010) 

ภาพที่ 22  ภาพราตรีประดับดาว (Starry Night) 
ปากกา ค.ศ. 1889 โดย ฟาน ก๊อก 

ที่มา  (Walther & Metzger, 2012) 

 
 11. การวาดเส้นแสดงทรงแบบเส้นประสาน (Cross-contour Drawing) การวาดเส้น
แสดงทรง เน้น การแสดงเส้นขอบรอบรูปทรงอย่างประณีตสม่ าเสมอ แต่ศิลปินมีวิธีการที่แตกต่าง
หลากหลาย เช่น วาดเส้นแสดงทรงแบบเส้นประสาน ด้วยการเขียนเส้นประสานขอบรอบรูปทรง
โดยรอบ เป็นการเน้นเรื่องราวให้อยู่ภายในรูปทรง ซึ่งแสดงลักษณะ 3 มิติของรูปทรงได้เป็นอย่างดี 
(Smagula, 2002) 
 12. การวาดเส้นเคลื่อนไหว (Lyric Lines) การวาดเส้นเคลื่อนไหว ให้ความรู้สึกร่าเริง               
มีชีวิตชีวา เคลื่อนที่ โดยกลุ่มเส้นเคลื่อนไหวจะอยู่ใกล้กันกับพ้ืนที่เปิด (Open Space) หรือใช้เส้นโค้ง
อ่อนหวานและมีน้ าหนักอ่อน แก่ ในตัวเส้น (Smagula, 2002) 
 13. การวาดเส้นเลื่อนไหล (Fluid Line) ดูมีเยร์ ซึ่งเป็นผู้น าการวาดภาพล้อเลียน เสียดสี 
การเมือง รวมทั้งการวาดเส้นสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสภาพชีวิตและสังคมจากสิ่งที่พบเห็น ดูมีเยร์
พัฒนาการวาดเส้นเลื่อนไหลที่ท าให้เขาสามารถวาดภาพที่พบเห็นตามท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว             
เขาวาดเส้นผสมผสานกับการระบายน้ าหนักเข้มในบริเวณที่เป็นเงา โดยใช้เส้นสร้างน้ าหนักเบาบาง 
(Smagula, 2002) 
 14. การวาดเส้นด้วยกลวิธีประสมประสานภาพปะติด (Collage) เป็นวิธีการสร้างภาพ   
โดยใช้เศษวัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า ปะติดลงบนพ้ืนผ้าใบ
หรือแผ่นกระดาน ผลงานจึงมีลักษณะสองมิติที่นูนต่ ามากจากความหนาของเศษวัสดุ (ไมเยอร์, 2540) 
การวาดเส้นสร้างสรรค์มีการน าวิธีการปะติดด้วยเศษวัสดุมาใช้ร่วมกับการวาดเส้น 
 15. การวาดเส้นด้วยกลวิธีภาพถู (Frottage) เป็นวิธีการพิมพ์ผิวของวัสดุ สิ่งของ ได้แก่ 
เปลือกไม้ ไม้ หิน สิ่งทอ แผ่นวัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น ด้วยการทาบกระดาษบนวัตถุท่ีต้องการลักษณะ
พ้ืนผิว แล้วใช้ดินสอหรือสีเทียน ถูกระดาษนั้น ศิลปินกลุ่มลัทธิเหนือจริง (Surrealism) น าวิธีการนี้มา
ใช้สร้างสรรค์ผลงานบ้าง ศิลปินที่นิยมใช้วิธีนี้ผสมผสานกับการระบายสีคือ มักซ์ แอ็ร์นส์ (Max Ernst) 
กลวิธีภาพถู เป็นกรรมวิธีที่มักซ์ แอ็ร์นส์ น ามาใช้กับงานวาดเส้นที่เขาสร้างขึ้น แอ็ร์นส์ ใช้วัสดุที่มี
พ้ืนผิวน่าสนใจ ได้แก่ ใบไม้ ผ้า และแผ่นไม้ เป็นต้น เอากระดาษวางทับลงไปใช้ดินสอ และแท่งถ่าน          
ถูจนปรากฏร่องรอยพ้ืนผิวของวัสดุ (ไมเยอร์, 2540; จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2545) (ภาพท่ี 23) 



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Sciences) 
Vol. 6 No. 1   January-April 2016                                                             
 

 

 134   
 

 16. การวาดเส้นด้วยกลวิธีประสมประสานภาพถ่าย (Photomontage) เป็นการน ารูปถ่าย
มาใช้ปะติดเข้าด้วยกันร่วมกับการวาดเส้น เพ่ือสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ (จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2545) 
 ส่วนภาพพิมพ์มีกลวิธีการสร้างงานหลายวิธีและยังนิยมใช้กลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์
หลายอย่างเข้าด้วยกัน งานภาพพิมพ์เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตั้งแต่การร่างภาพ ความคิด 
พัฒนาความคิดด้วยการวาดเส้นสร้างสรรค์ การท าแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้นลงบนแผ่นโลหะ แผ่นหิน 
แผ่นไม้ แผ่นยาง หรือแผ่นพลาสติก แล้วด าเนินการตามกระบวนการของการพิมพ์แต่ละกลวิธีจน
ส าเร็จเป็นผลงานภาพพิมพ์ กลวิธีที่ใช้สร้างงานภาพพิมพ์มี 4 วิธี ดังนี้ 
 1. การพิมพ์ผิวนูน (Relief Printing) เป็นกระบวนการพิมพ์จากพ้ืนผิวส่วนที่อยู่สูงของ
แม่พิมพ์ ส่วนที่ถูกแกะเซาะหรือกัดกรดออกไปจะไม่ถูกพิมพ์ เมื่อพิมพ์แม่พิมพ์จะใช้ลูกกลิ้งหรือลูก
ประคบหนัง ทาหมึกลงบนส่วนนูนของแม่พิมพ์แล้วจึงน าไปพิมพ์ แม่พิมพ์โลหะจะให้รายละเอียด
ซับซ้อน ท าให้มีค่าน้ าหนักอ่อนแก่ ได้มากกว่าไม้ การพิมพ์ผิวนูน ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสงเงา (Chiaroscuro Woodcut) ภาพพิมพ์ลายแกะไม้ (Wood Engraving) 
ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ (Mezzotint) ภาพพิมพ์ยางแกะ (Linocut or Linoleum Cut) ภาพพิมพ์ถู 
(Rubbing) และภาพพิมพ์จากฟีล์มถ่ายรูป (Photoengraving) เป็นต้น (ภาพท่ี 24) 
 

  
  

ภาพที่ 23  ภาพกลุ่ม (The Horde) ค.ศ. 1927        
สีน้ ามันบนแคนวาส ด้วยวิธีการพิมพ์ถูและ
การขูด โดย มักซ์ แอ็ร์นส์  

ที่มา  (Kalb, 2004) 

ภาพที่ 24  ภาพแม่มดซาบบาธ (The Witches 
Sabbath) ค.ศ. 1510 ภาพพิมพ์แกะไม้ ค่า
ต่าง แสงเงา พิมพ์สีเทาและสีด า                
โดย ฮันส์ บัลดุง กรินด์ (Hans Baldung 
Grien) 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 

 2. การพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) เป็นกระบวนการพิมพ์จากส่วนร่องของแม่พิมพ์ที่หมึกพิมพ์
ขังอยู่ ด้วยกลวิธี แกะลายเส้น กัดกรดและจารเข็ม โดยทาหมึกลงบนแม่พิมพ์ เช็ดผิวหน้าของแม่พิมพ์
ให้สะอาดเหลือไว้แต่หมึกที่อยู่ในร่องเส้น ใช้กระดาษพิมพ์ชุบน้ าหมาด ๆ พิมพ์ผ่านแท่นพิมพ์          
การพิมพ์ร่องลึก ได้แก่ ภาพพิมพ์เซาะร่อง (Engraving) ภาพพิมพ์กัดกรด (Etching) ภาพพิมพ์กัดกรด
แบบ พ้ืนนิ่ม (Soft-Ground Etching) ภาพพิมพ์จารเข็ม (Dry Point) ภาพพิมพ์อย่างสีน้ า (Aquatint)  
และการพิมพ์กราวูร์แบบภาพถ่าย (Photogravure) เป็นต้น (ภาพท่ี 25-26) 
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ภาพที่ 25  ภาพชายแก่ก าลังมองลงด้านล่าง (Head of an Old Man 
Looking Down) ค.ศ. 1480-1483 จารเข็มเงิน สีขาว                  
บนกระดาษ โดย ฟิลิปปโิน ลิปปิ (Filippino Lippi) 

ที่มา  (Pini, 2010) 
 

 
 

ภาพที่ 26  ภาพจุมพิตของแม่ (The Mother’s Kiss) ค.ศ. 1891                     
การจารเข็ม และการพิมพ์อย่างสนี้ า โดย แมรี่ คาสซาตท์ 
แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น 

ที่มา  (Eisenman, 2003) 
 
 3. การพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing) เป็นการพิมพ์จากพ้ืนแบนราบในด้าน
ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นกลวิธีการพิมพ์หิน (Lithography) ส่วนที่ถูกพิมพ์และส่วนที่ไม่ติดหมึกพิมพ์              
อยู่บนระนาบแม่พิมพ์ โดยใช้หลักการที่ว่า น้ ามันย่อมร่วมตัวกันและไม่รวมตัวกับน้ า โดยใช้ดินสอไข
วาดลงบนพ้ืนแม่พิมพ์หินปูน แล้วลูบด้วยน้ าก่อนกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ด้วยลูกกลิ้ง หมึกพิมพ์จะ
จับติดแต่เส้นที่วาดด้วยดินสอไขเท่านั้น (ภาพท่ี 27) 
 4. การพิมพ์ฉลุ (Stencil) เป็นการพิมพ์จากแม่พิมพ์ที่ฉลุ เป็นภาพที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการ
ง่าย ๆ จนถึงซับซ้อน การพิมพ์ตะแกรงไหมในศิลปะภาพพิมพ์ใช้อุปกรณ์ไม้ปาดสี รีดเนื้อสีผ่าน
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ตะแกรงเนื้อละเอียด สีที่ใช้เป็นเนื้อสีไม่ใช่หมึกพิมพ์ และใช้กระดาษใยผ้าคุณภาพดี การพิมพ์ฉลุ ได้แก่ 
การฉลุกระดาษเป็นแม่พิมพ์ การพิมพ์ตะแกรงไหม (Serigraphy)  เป็นต้น  (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2543;       
สุชาติ เถาทอง, 2536ก; ไมเยอร์, 2540) (ภาพท่ี 28) 
 

  
ภาพที่ 27  ภาพตัวตลกหญิงน่ัง (Female Clown 

Seated) ค.ศ. 1896 ภาพพิมพ์หิน                       
โดย ทูลสู โลเทร็ค  

ที่มา  (Harris, 1981) 
 

ภาพที่ 28  ภาพแท่งดับบลิว บี 3 (Stick W B 3)       
ค.ศ. 2001 โดย บอร์โก กายออร์ก ีอิสต์
แวม ซาบา (Borgo Gyorgy Istvam 
Csaba) ภาพพิมพ์ลายฉล ุ

ที่มา  (มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547) 
 
 นอกจากกลวิธีที่กล่าวมาแล้วยังมีการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์งานวาดเส้นและภาพพิมพ์ รวมถึงวิธีการน าเสนอผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์                 
ในลักษณะศิลปะการจัดแสดง (Performance Art) และศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ได้แก่ 
แสดงการวาดเส้นบนผนังกระจกอาคารส านักงาน การน าเสนอด้วยแสง เงา ตกทอดของวัตถุเกี่ยวกับ
เส้นและเงาที่ทึบของวัตถุ การจัดวางชุดภาพวาดเส้นขนาดจิ๋วจ านวนมาก เป็นต้น 
 
สรุป 
 การวาดเส้นสร้างสรรค์ เป็นการวาดเส้นที่แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก และ                     
สื่อความหมายด้วยเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่วนภาพพิมพ์มี
ความสัมพันธ์กับการวาดเส้นสร้างสรรค์ตั้งแต่การร่างภาพ การวาดเส้นเพ่ือท าแม่พิมพ์ เมื่อส าเร็จเป็น
ผลงานภาพพิมพ์แล้วลักษณะของผลงานยังมีคุณค่าคล้ายกับงานวาดเส้น การวาดเส้นสร้างสรรค์และ
ภาพพิมพ์มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องจนถึง                   
ทุกวันนี้ 
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