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การปะติด (Collage) 
 อารี  สุทธิพันธ์  ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับค าว่า  “ภาพปะติด”  ไว้ดังนี้คือ 
 ค าว่า “ปะติด”  แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “collage”  ซึ่งมาจากค าในภาษาฝรั่งเศส 
“coller” คอลเลร์ ซึ่งหมายถึง  การปะติด 
 โดยทั่วไปแล้ว การสร้างสรรค์ภาพปะติดเป็นการน าเอาวัสดุแผ่นบางๆ เช่น กระดาษสี กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ผ้า พลาสติก ใบไม้ ทั้งวัสดุที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นหรือวัสดุจากธรรมชาติน ามาปะติดบนพื้นระนาบ 
เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง แผ่นไม้อัด การปะติดใช้วัสดุที่มีความหนามากข้ึน การปะติดมีแนวโน้มที่จะเป็น 3 
มิติ แบบประติมากรรมก็เรียกกันว่า “รูปต่อประกอบ” หรือ “assemblage” 
 

วิรุณ  ตั้งเจริญ กล่าวถึง การปะติดด้วยวัสดุส าเร็จรูป ไว้ดังนี้ 
 ส าหรับ “วัสดุส าเร็จรูป” เช่นกรงนก โถปัสสาวะ ล้อรถจักรยาน เครื่องวัดจังหวะ วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุ
ที่ทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ชื่นชมศิลปะคุ้นเคยและใช้สอยอยู่ในชีวิตประจ าวัน การที่ผู้สร้างสรรค์เลือกสรรขึ้นมา
เป็นงานศิลปะเท่ากับเป็นการใช้สื่อวัสดุส าเร็จรูปนั้นก าหนดให้มีสภาพเป็น “สัญลักษณ์”  ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์
ที่เก่ียวโยงกับการด ารงชีวิตและสัญลักษณ ในเชิงความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยที่สัญลักษณ์
หรือการอุปมาอุปไมยนั้นย่อมแสดงนัยไปตามพ้ืนฐาน ประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นประการส าคัญแต่ถึง
อย่างไรประสบการณ์ของแต่ละคนก็โยงใยอยู่ภายใต้กระแสความรู้สึกนึกคิดร่วมภายในสังคมด้วยเช่นกัน (วิรุณ  
ตั้งเจริญ. 2536 : 116)  
 
 คอลลาจ ถูกบันทึกไว้ว่ามีการใช้ครั้งแรกในศตวรรษท่ี 20 แต่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 18 โดยศิลปิน
ชื่อ Mary Delary โดยเธอได้ท า Paper mosaic หรือ Plant collage โดยท าใบและดอกจากกระดาษสี และ
ปิดทับลงบนกระดาษด า บางทีใช้กระดาษขาวเพนท์สีน้ าแบบไล่น้ าหนัก บางครั้งก็ใช้ใบไม้จริงมาประดับ ซึ่งใน
ยุคหลังมีศิลปินชื่อดังอย่าง Kurt  Schwitter ได้น าเอาเศษผ้า กระดาษ หรือวัสดุต่างๆ มาปะติดเปนงาน
คอลลาจ ภายหลังปี ค.ศ. 1950 Rafael Cauduro ชาวเม็กซิกัน และ Paul Sarkislan ชาวอเมริกัน น าเทคนิค
คอลลาจมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (จิระศักดิ์  ทองหยวก. 2548 : 59)  
 

ราล์ฟ  เมเยอร์ กล่าวถึง วิวัฒนาการของภาพปะติด ความว่า “ภาพปะติด มีต้นเค้ามาจากการ
สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่ง (decorative design) ด้วยการใช้กระดาษสีปะติดสร้างเป็นภาพ และ
วิวัฒนาการมาสู่การสร้างสรรค์ในเชิงวิจิตรศิลป์ ช่วงปี ค.ศ. 1912 – 1913 เมื่อปาโบล ปิคาสโซ และจอร์ช 
บราค เริ่มน าเอาวัสดุต่างๆ มาปะติดบนงานจิตรกรรมอันเป็นการเริ่มต้นน าเสนอสื่ออย่างใหม่ มาใช้สร้าง
ระนาบ และพ้ืนผิวในผลงานศิลปกรรม”   (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2536 : 113)  
 
 จากภาพปะติดหรือคอลลาจในวงการศิลปะ เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เดินทางไกลมาถึงค่อน
ศตวรรษ วิวัฒนาการของภาพปะติดได้ก่อให้เกิดกระบวนแบบอันหลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งศิลปิน
ได้สร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดกระบวนแบบต่างๆ ซึ่งพอจะน าเสนอได้ ดังนี้  



 ภาพปะติด (collage) คือ งานศิลปะที่ใช้วัสดุ 2 มิติ หรือวัสดุแบนๆ ที่มีความหนาไม่มากนัก ปะติด
บนพื้นระนาบ สร้างเป็นภาพงานศิลปะข้ึนมา ตัวอย่างเช่น ภาพหุ่นนิ่งและเก้าอ้ีหวายของปิกัสโซ  ภาพ
จิตรกรรมและดวงดาวของชวิตแทร์ส 
 ภาพถ่ายปะติด (photomontage) คืองานศิลปะท่ีมช้ภาพถ่าย ภาพจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ 
น ามาติดรวมกันบนพื้นภาพ จัดองค์ประกอบและสาระให้น่าสนใจ เช่น ภาพความทรงจ าของลุงออกัสท์ นัก
ประดิษฐ์ไม่มีความสุข (1919) ของ จอร์จ โกรซ์ 
 การต่อประกอบ (assemblage) คือ งานศิลปะที่นิยมน าวัสดุ 3 มิติ มาต่อประกอบจัดรวมกันขึ้น ใน
ลักษณะของงานประติมากรรมนูน หรือประติมากรรมลอยตัว เช่น รูปหัวใจกลไก (1918) ของราอูล ฮัสมันน์ รูป
รอยัลไทด์(1960) ของหลุยส์  เนเวลสัน 
 ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ปะติด (collagraph or collograph) ในกระบวนการพิมพ์ได้ประยุกต์ภาพปะติดไป
ใช้ในการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆ ปะติดบนแม่พิมพ์ รวมทั้งการถ่ายภาพต่างๆ ลงบนแม่พิมพ์ และน าแม่พิมพ์ปะ
ติดนั้นไปผ่านกระบวนการพิมพ์ และสร้างเป็นภาพขึ้นมาตัวอย่างเช่น ภาพแมร็ช(1923) ของ เคิร์ท  ชวิตแทร์ส  
ภาพภายในห้อง(1964) ของ ริชาร์ด  แฮมิลตัน 
 ภาพเขียนแบบปะติด (collage painting) คือ ภาพที่ได้รับอิทธิพลหรือเลียนแบบภาพปะติด แสดงให้
เห็นแนวระนาบอย่างภาพปะติด เช่น ภาพแวร์นิกา(1937) ของปาโบล  ปิกัสโซ 
 ศิลปะวัสดุส าเร็จรูป (Ready Made Art) คือ งานศิลปะที่เลือกน าวัสดุส าเร็จรูปต่างๆ ที่พบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เก้าอ้ี ตุ๊กตา โถส้วม ที่วางขวด ฯลฯ น ามาต่อประกอบ ตกแต่งหรือจัดวางเป็นผลงานศิลปะ 
เช่น รูปล้อจักรยาน(1951) ของมาแชล  ดูชอมป์  
 ศิลปะอนาถา และศิลปะขยะ (Povera arts and Junk arts) คือ ศิลปะที่เลือกเศษขยะหรือวัสดุที่
แสดงความเก่า ฉีกขาด น ามาปะติด หรือผสมผสานกันเข้าเป็นงานศิลปะ เช่น ภาพกระสอบหมายเลข 5 
ของอัลเพอร์โต เพอร์รี่  รูปนิรนาม(1961) ของริชาร์ด  สแตงกีวิคซ์  (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2536 : 116 - 118)  
 Larbalestier  ได้กล่าวถึงงานปะติดในหนังสือ The Art and Craft of  Collage  ไว้ดังนี้ 

วัสดุปะติด (collage) ภาพพิมพ์ซ้อน (montage) และการรวมวัสดุต่อประกอบ (assemblage) ทั้ง
สามค านี้ อธบายถึงรูปภาพที่สร้างสรรค์มาจากท่ีมาหลายแห่งประกอบกัน ซึ่งค้นพบในภาพสิ่งพิมพ์ที่ไม่คงทน 
(printed ephemera) วัตถุสามมิติ หรือสื่อภาพ ผลที่ออกมาจะดูแตกต่างมากดบ้างบิดเบือนต้นฉบับ และ
ปรากฏออกมาด้านเดียวในขณะที่คนอื่นๆ วาดภาพโดยตั้งใจในการเลือกใช้วัตถุท่ีเลือกสรรคุณลักษณะก่อนการ
ทดลองนี้ ส่วนประกอบหลายส่วนที่ท าข้ึนเป็นภาพที่ดูมีคุณค่าตามแบบฝรั่งเศสดั้งเดิม วัสดุปะติด ภาพพิมพ์
ซ้อน และการผสมผสาน ค าว่า วัสดุปะติด มาจากค าว่า coller(โคล์เล่) แปลว่าติด ภาพพิมพ์ซ้อน มาจากค าว่า 
assembler  แปลว่า น ามาประกอบกัน จึงง่ายที่จะเห้นว่าความสัมพันระหว่าค าเหล่านี้ เลือนลงไปเมื่อภาพมี
กฏเกณฑ์เป็นรูปเป็นร่างข้ึน (Labalestier.1995 :7) 

 
Pearce ได้กล่าวในหนังสือ คอลลาจ (Collage) ถึงเทคนิควิธีการปะติดไว้ดังนี้ คือ 

 การปะติดด้วยกระดาษ การเลือกกระดาษเป็นสิ่งส าคัญ ชนิด น้ าหนักขนาดรูปร่างของกระดาษมีผล
ต่อชิ้นงาน เมื่อจะเลือกกระดาษต้องพิจารณาถึงความหนา ความโปร่งแสง พื้นผิวกระดาษ และความทนทาน
โดยทั่วๆไปแล้ว กระดาษท่ีเนื้อหนาจะท าให้ชิ้นงานหนัก ในขณะที่กระดาษโปร่งแสงจะท าให้ชิ้นงานเบาและดู
นุ่มนวล กระดาษท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้ต่างกันเมื่อน ามาท างานศิลปะ ทั้งการตัด ฉีก จะท าให้ความรู้สึกต่อ
งานแตกต่างกันออกไป ทั้งการใช้รูปแบบแบน ลอน หยัก การพับเป็นจีบ และการพับกระดาษ โดยเลือกเนื้อ
กระดาษจะช่วยให้งานดูสวยงามข้ึน กระดาษเรียบๆ ที่ใช้ hand painted และ stenciled จะช่วยให้งานดูมี



เอกลักษณ์ (Amanda Pearce . 1997 : 19) การปะติดด้วยผ้า ในการปะติดจะใช้เนื้อผ้าชนิดใดก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นของใหม่ รูปแบบใช้ตามจินตนาการโดยใช้รูปแบบของผ้าที่เลือกใช้มีการปัก เย็บ ลูกปัด หรือใช้
ผ้าตัดปะตกแต่งภายในภาพ เลือกใช้ผ้าให้เหมาะ ส าหรับรูปแบบนามธรรมที่เรียบง่ายหรือจะใช้ร่วมกับวัสดุ
อ่ืนๆ เช่น กระดาษ ซึ่งจะใช้สีเรียบๆ สีผสม เนื้อผ้าที่แตกต่างกัน (Pearce. 1997 : 55)  
  
เทคนิคการปะติดในอดีต 
 ในศตวรรษท่ี 17 และ 18 กระดาษปะติดรูปนักบุญเป็นที่นิยม และมักใช้เป็น page maker ส าหรับ
หนังสือสวดมนต์ แบบลูกไม้กระดาษที่ปราณีตใช้ประดับส่วนบน ซึ่งท าเพ่ือจ าห่นายที่โบสถ์ และศาลเจ้า การ
ผลิตส่วนใหญ่และความนิยมในสิ่งของทางศาสนาพวกนี้กระตุ้นให้เกิดการลอกเลียน การตกแต่งบัตรอวยพร 
ตัวอย่างจะเห็นได้จาก การ์ดวันวาเลนไทน์ ซึ่งแสดงเรื่องราวทางศาสนา การ์ดชนิดนี้ได้รับความนิยมมากใน
อังกฤษช่วงศตวรรษท่ี 18 และต่อมาแพร่ขยายไปยังอเมริกาประมาณศตวรรษท่ี 19 การ์ดวันวาเลนไทน์ใน
ช่วงแรกๆ ได้รับรูปแบบด้วยการประดับ ลูกไม้ กระดาษ เป็นขอบริม และคัตเอาท์เป็นรูปหัวใจ  
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษท่ี 18 และ 19 เป็นช่วงเบ่งบานที่วัสดุปะติดได้รับความนิยม
และขยายตัว ยุคเครื่องจักรท าให้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางโครงสร้างสังคม ลงเอยด้วยการที่
ประชากรพากันอพยพจากชนบทเข้ามาในเมือง ผลิตภัณฑ์สินค้าเริ่มเปลี่ยนไป และเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น กระดาษ และหนังสือพิมพ์ ผ้า ลูกปัด แก้ว และสินค้าอย่างเดียวกันนี้เกิดแนวคิดใหม่ในการสร้าง
รูปแบบความคิดทางศิลปะ ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตกันทั้งวันทั้งคืนในโรงงาน  
 การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในตลาดระหว่างศตวรรษที่ 19 เป็นผลจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเท่าๆ กับการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการของวัสดุปะติด และ
ภาพพิมพ์ซ้อนเหมือนเป็นรูปแบบศิลปะการคิดค้น การถ่ายรูป  negative รวมทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร 
 ความส าคัญและการได้เห็นภาพเริ่มเชื่อมสัมพันธ์กับการพิมพ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาประสานกับการขนส่งที่พัฒนาอย่างกว้างขวาง 
และระบบคมนาคม ซึ่งท าให้ส่งเสริมตลาด ผู้บริโภคทางหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ หนังสือภาพประกอบ หีบห่อ
และสิ่งโฆษณา วัตถุท่ีพิมพ์ก็หลากหลายและหาง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรูปถ่าย และรูปกราฟฟิค เปิด
โอกาสให้มีวัสดุปะติดและภาพพิมพ์ซ้อนมีมากมายหลากหลายแหล่ง ซึ่งเอามาใช้ประโยชน์โดยมาก พวกศิลปะ
เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งรู้จักกันว่างาน Ready made พวกศิลปะเคลื่อนไหว Futurism  
 

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การปะติด มีต้นเค้ามากจากการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งด้วยการ
ใช้กระดาษสีตกแต่ง จนมีวิวัฒนาการมาถึงงานจิตรกรรม จนในปี ค.ศ. 1912 – 1913 ปิกัสโซ และบราค เริ่ม
เอาวิธีการปะติดมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม่ งานปะติดมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 และ 18 
นักบวชได้ใช้งานปะติดตกแต่งในหนังสือสวดมนต์ การ์ดอวยพรวันวาเลนไทน์ จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิด
ความนิยมและแพร่ขยายตัวออกไป เครื่องมือ เครื่องจักร มีวิวัฒนาการทันสมัยขึ้น ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้า
รูปแบบต่างๆมากมาย กระดาษ และหนังสือพิมพ์ ผ้า ลูกปัด เกิดข้ึนพร้อมกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ท าให้มีวิวัฒนาการของการปะติด (collage) เกิดข้ึนอีมากมาย 
การใช้หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ หีบห่อ และสิ่งโฆษณา วัตถุ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งวัสดุส าเร็จรูป (ready made) ซ่ึง
ศิลปินในลัทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ใช้วิธีการปะติดสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ลัทธิคิวบิสม์ (Cubism) เอ็กเพรสชั่น
นิสม์ (Expressionism) ลัทธิฟิวเจอริสม์ (Futurism) ลัทธิเซอเรียลริสม์ (Surrealism) ลัทธิแอ็บสแตรกซ์ เอ็ก
เพรสชั่นนิสม์ (Abstract Expressionism) รวมทั้งลัทธิป็อบอาร์ต(Pop Art) ซึ่งศิลปินเหล่านี้ได้ใช้กลวิธี



สร้างสรรค์ผลงานโดยวิธีการปะติดในรูปแบบต่างๆ เช่น การปะติดด้วยภาพถ่าย กระดาษ ผ้า เศษวัสดุ การต่อ
ประกอบ วัสดุส าเร็จรูปรวมทั้งงานศิลปะจากขยะ เป็นต้น 
 
สื่อประสม (Mixed Media) 

เมื่อสถาบันบาวเฮาส์ (The Bauhouse) ได้เริ่มขึ้นในเยอรมัน ปี ค.ศ. 1919 แนวคิดเก่ียวกับการ
น าเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้ถูกน าไปพัฒนาต่อเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสัจจะของวัตถุได้ศึกษาจนกลายเป้นรูปแบบใหม่ แพร่หลายและให้อิทธิพลต่อวงการศิลปะแนวใหม่
เกือบทั่วโลก มีการน าเอาวัสดุจริงมาปะติดบนระนาบรองรับแล้วระนายสีเพิ่มเติม หรือปะติดล้วนๆ มีชื่อ
เรียกว่า ภาพปะติด (Collage) และจัดอยู่ประเภท กิจกรรมสร้างสรรค์ แต่ถ้ามีการน าเอาวัสดุ 3 มิติ มาผสมจน
ก่อให้เกิดความงาม รูปแบบสามมิติด้วยวัสุดุจริงก็เรียกผลงานนั้นว่า การสร้างสรรค์โครงสร้างด้วยเศษวัสดุ 
(Construction)  (อารี  สุทธิพันธ์. 2528 : 271) 

 
วิลเลี่ยม ซี ลิทซ์ ได้สืบค้นผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมว่าเกิดจากผลงานของ จอห์น ฮาเบอร์

เล (John Haberle) ผลงานชื่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพปะติดลักษณะหนึ่งใน
ช่วงแรกในปี 1888  โดยใช้ธนบัตร แสตมป์ รูปภาพ ซองจดหมาย ปะติดร่วมกันบนพื้นภาพ นอกจากนั้นก็ยัง
โยงภาพไปถึงผลงานของ มาเนท์ ชื่อ ภาพเหมือนของ เอเมิล โซลา (1868) ซึ่งมีภาพเขียนของ เอมิล โซลา นัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศสหันข้างอยู่เบื้องหน้า แกหลังเป้นภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น อูตามาโร ภาพถ่ายผลงานชื่อ 
โอลิมเปีย ของเขาและภาพของโกยา ปะติดรวมกันไว้ (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2526 : 14)  

 
อารี  สุทธิพันธ์  ได้ให้ความหมายเก่ียวกับสื่อผสม ไว้ดังนี้ 

 สื่อผสม (Mixed Media) ได้แก่ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานสื่อหรือวัสดุ ศิลปะสาขา
เดียวกันหรือต่างสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ในผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลากหลาย
วิธีการ เพื่อเป้าหมายการสร้างงานศิลปะชิ้นนั้นบรรลุผลทั้งนี้ โดยมีสื่อหรือวัสดุสาขาทัศนศิลป์เป็น
ส่วนประกอบหลัก และมีสื่อสาขาอ่ืนเป็นส่วนประกอบ  (อารี สุทธิพันธ์. 2528 : 88-96) 

ปัจจุบันค าว่า สื่อประสม ได้น ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง และมีการให้นิยามตรงกับค าในภาษาอังกฤษ
ว่า Mixed Media ซึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ใช้ค าจ ากัดความของค าว่า Media นั้น สามารถแยก
ออกเป็น 2 ความหมายคือ วัสดุที่เป็นสื่อความหมายในการแสดงออกในงานศิลปะ และอีกความหมายก็คือ 
กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ที่รวมถึงวิธีการสื่อสมัยใหม่ท่ีอาจเป็นเสียง แสง และภาพ จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในยุคปัจจุบัน ดังนั้นความหมายของค าว่า “Mixed Media” คือ การใช้วัสดุ
ผสม หรือการใช้กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม สื่อประสม ในแง่ของการใช้วัสดุเป็นส่วน
ในการแสดงออกของศิลปินนั้น ชนิดของวัสดุจะไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัว วัสดุที่ศิลปินน ามาใช้ผสมผสานกันใน
งาน อาจเป้นได้ท้ังวัสดุที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือวัสดุซึ่งเป็นผลผลิตของมนุษย์ ส าหรับสื่อประสมท่ีเน้นใน
ด้านกรรมวิธี หรือวิธีการในการแสดงออกของศิลปินก็เป็นสื่อที่ใร้ขอบเขตอันจ ากัด ศิลปินจะใช้กรรมวิธีการ
ทางจิตรกรรมประกอบกับวิธีการทางประติมากรรม ภาพถ่ายผสมกับจิตรกรรมหรือเสียงประกอบกับ
ประติมากรรมก็ได้ อย่างใรก็ตามค าว่าสื่อประสมนั้นได้ถูกน ามาใช้กับวงการศิลปะซีกโลกตะวันตกในศตวรษที่ 
20 นี้เอง  (สมพร  รอดบุญ. 2534 :121 – 122) 
 



 วิรุณ  ตั้งเจริญ ได้กล่าวถึงสื่อผสม (Mixed Media) ไว้ว่าสื่อผสมเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะที่เกิดจาก
การผสมผสานกันอย่างมีเป้าหมายของสื่อทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันดังนี้  

1.       สื่อทางทัศนศิลป์ คือ ผ้าใบ สี วัสดุจริง ฯลฯ 
2.       สื่อทางวรรณกรรม คือ ภาษา ตัวอักษร 
3.       สื่อทางดนตรี คือ เสียง 
ดังนั้นสื่อผสมจึงเป็นผลงานศิลปะที่รวมถึงปรากกฏการณ์ทางศิลปะทั้งกรณีเกิดจากการ 

รวมกันของสื่อศิลปะสาขาเดียว และกรณีการรวมกันของสื่อศิลปะต่างสาขา  (วิรุณ  ตั้งเจริญ. อ้างใน ศุภชัย 
สิงห์ยบุศย์. 2535: 25) 
 สื่อผสมไม่ได้มีความหมายอะไรที่พิสดารหรือลึกซึ้งนอกเหนือไปจากการระบุให้ทราบว่าในงานของ
ศิลปินนั้นได้ใช้วัสดุผสม กรรมวิธีหรือสื่ออ่ืนๆ ในการสร้างสรรค์อันเป้นลักษณะผสม ศิลปินบางท่านอาจจะไม่
ใช้ค าว่า “Mixed Media” กับงานของเขาแต่จะระบุให้แน่นอนลงไปเลยทีเดียวว่า เขาใช้วัสดุหรือกรรมวิธี
อะไรบ้าง ศิลปินบางท่านยังใช้ค าอื่นๆ ซึ่งมีความหมายในท านองเดียวกัน เช่น Assorted Material, Material, 
Combine Painting, Intermedia, Multimedia และ Mixed mediums (สุธี  คุณาวิชญานนท์. 2545 : 
109)  การใช้ค าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเลือก ตลอดจนความพึงพอใจของศิลปิน  
 ศิลปะในแนวสื่อผสมมิใช่แยกเป็นเพียงแต่ประเภทของงานเท่านั้น บางครั้งสื่อประสมยังแทรกและแฝง
อยู่ในงานศิลปะประเภทต่างๆ งานจิตรกรรมที่มีวัสดุเข้าไปผสมอยู่ด้วยนั้นเรียกว่า Mixed media painting 
หมายความว่า จิตรกรรมนั้นมิใช้เป็นการระบายสีลงบนระนาบซึ่งเป็นจิตรกรรมบริสุทธิ์ ส่วนประติมากรรมที่มี
วัสดุหลายประเภทประกอบเข้าด้วยกันเรียกว่า Mixed media sculpture นอกจากนี้ศิลปินบางท่านยังใช้ค า
ว่า Mixed media environment หรือ Mixed media installation เพ่ือแสงให้เห็นว่าเขาใช้วัสดุและ
กรรมวิธีผสมกันในลักษณะต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงและสร้างพื้นที่ ตลอดจนสร้างบรรยากาศของ
บริเวณท่ีติดตั้ง ผลงานให้มีการสื่อความหมายและมีความเป้นเอกภาพ สังเกตได้จากผลงานของกลม  ทัศนาญ
ชลี ศิลปินไทยคนส าคัญท่ีประสบผลส าเร็จในต่างประเทศ ผลงานของเขามีทั้งสื่อประสม 2-3 มิติ และงานคอน
เซฟชวลอาร์ต (Conceptual Art) ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่  (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2527 :24) 
 หากได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของความคิด จะพบว่าสื่อประสมมิใช่เป็นของใหม่แต่ประการใด การใช้สื่อ
ประสมในงานศิลปะนั้นมีมาช้านานแล้ว เพียงแต่ว่าศิลปินในอดีตมิได้น ามาใช้อย่างเป็นทางการเช่นปัจจุบัน ใน
งานศิลปะของพวกอนารยะชน (Primitive art) เช่น การสร้างรูปบูชาไว้เป็นเครื่องราง หรือสร้างไว้เพื่อเป็นที่
เคารพสักการะของคนเหล่านั้นมักจะใช้วัสดุต่างๆ เท่าที่อ านวยให้ เช่น เปลือกไม้ กระดูกสัตว์ เปลือกหอย หนัง
สัตว์ และวัสดุอื่นๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงสามมิติ นอกจากนี้ยังมีการน ากรรมวิธีทางจิตรกรรมมา
ผสมผสานกับกรรมวิธีทางประติมากรรมด้วย ดังจะเห็นได้จากหน้ากากส าหรับพิธีกรรมของชาวแฟริกัน ซึ่งมี
การระบายสีและหน้ากากมัมมี่ของชาวอินคาในเปรู ซึ่งใช้วัสดุผสมและกรรมวิธีผสมคือ การน าดินเผา เชือก 
วัสดุ คล้ายผ้ากระสอบมาประกอบกันเป็นรูปทรงและมีการระบายสีลงบนหน้ากากเช่นกัน นอกจากศิลปะของ
อนารยะชนแล้ว ศิลปะของชาวอียิปต์ก็ยังมีการใช้กรรมวิธีผสมคือ การระบายสีลงบนงานประติมากรรม ส่วน
ประติมากรรมของกรีกมีการใช้งาช้าง ทอง หิน และวัสดุอื่นๆ ประกอบด้วย หรือแม้แต่ศิลปะของไทยก็มี
เช่นกันทั้งการใช้วัสดุและกรรมวิธีผสมกัน ดังจะเห็นได้จากกการแกะสลักไม้บนหน้าบันหรือ ธรรมมาสน์ ซึ่งมี
การลงรัก ปิดทอง ล่องชาด หรือมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างของการใช้สื่อประสม
เห็นได้ชัอีกตัวอย่างหนึ่งคือ ศิลปะยุคบาโรคในระหว่างศตวรรษที่ 17 และ 18 การตกแต่งประดับประดา
สถาปัตยกรรมในยุคนั้น มีทั้งการใช้กรรมวิธีผสมและวัสดุผสม คืองานประติมากรรมและงานจิตรกรรมมา



ประกอบกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งท าให้เกิดการลวงตาข้ึน ผู้ที่ได้พบเห็นงานเหล่านั้นยากที่จะแยกว่า
ส่วนไหนคืองานจิตรกรรม และส่วนไหนคืองานประติมากรรม 
 
 ในศตวรรษที่ 20 การใช้วัสดุผสมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินเป็น
จ านวนมาก ปิกัสโซ และบราค ศิลปินในลัทธิคิวบิสม์ ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกในการน าเอาวัสดุต่างๆ ที่มีความ
แบนเป็นสองมิติมาปิดทับลงบนงานจิตรกรรมซึ่งท าบนแผ่นระนาบ วัสดุที่ศิลปินทั้งสองนิยมใช้นั้นเป็นวัสดุที่อยุ่
ใกล้ตัวศิลปินเอง เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ฉลาก ซองบุหรี่ วอลเปเปอร์ และปิกัสโซอีกด้วยเช่นกันได้น าวัสดุ
ส าเร็จรูป เช่น เกรียงปาดสีมาประกอบในงานประติมากรรม มีลักษณะเป็นสามมมิติ นอกจากนี้ยังมีคูรท์ ชวิท
แทร์ส ศิลปินเยอรมัน สร้างสรรค์ผลงานในแนวดังกล่าว วัสดุต่างๆ ที่เขาน ามาใช้มักจะเป็นวัสดุที่เก่ียวข้องกับ
การค้าและโฆษณา เช่น ฉลาก ป้ายสินค้า หนังสือพิมพ์ และฝาขวด เป็นต้น การเสนอความคิดในการใช้วัสดุ
ของศิลปินผู้นี้ตรงไปตรงมา ส่งผลถึงการสร้างสรรค์ของสิลปินในกลุ่มดาดาอีกท่านหนึ่ง คือมาแชล  ดูชอม์ป ซึ่ง
น าเอาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุส าเร็จรูป เช่น วงล้อจักรยานมาตรึงอยุ่กับส่วนบนของเก้าอ้ีนั่งทรงสูง เพ่ือสื่อความ
หมายถึงการสูญสิ้นซึ่งอิสรภาพ อันเป็นความคิดที่เสียดสีประชดประชันการเมืองและสงคราม คริสโต ศิลปิน
เชื้อชาติบัลกาเรียน น าเอาผ้าใบมาชุบสีให้แลดูเก่าคร่ าครึมาห่อหุ้มขวด ซึ่งมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันและ
ใช้เชือกมัดโดยรอบขวดเหล่านั้น แล้วผูกเป็นปมอีกทีหนึ่ง ศิลปินผู้นี้ต้องการแปรสภาพของวัตถุที่เราคุ้นเคยให้
เป็นวัตถุท่ีอยู่ในอีกสภาพหนึ่งและมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม ศิลปินร่วมสมัยบางท่านได้รับแรงบันดาลใน
การใช้วัสดุผสมจากศิลปะของพวกอนารยะ แต่จุดมุ่งหมายในการแสดงออกอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง 
ศิลปะของอนารยะเน้นในเรื่องจิตวิญญาณและไสยศาสตร์ แต่สิลปินร่วมสมัยอาจเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปแบบและโครงสร้างโดยส่วนรวมของงานทั้งสองยุคอาจใกล้เคียงกัน แต่การใช้วัสดุนั้นไม่
เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น งานประติมากรรมแถบคองโก ตอนใต้ซี่งเป็นรูปบูชา ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ เช่น 
เหล็กแหลมคล้าตะปู ไม้และวัสดุเอ่ืนๆ และในงานประติมากรรมของศิลปินร่วมสมัยอาจท าเป็นรูปของมนุษย์
อวกาศ โยใช้วัสดุต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเจริญของเทคโนโลยีมาประกอบเข้าด้วยกัน 
  ศิลปินในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาดาในด้านการน าเอาวัสดุมาเป็นหัวข้อส าคัญในการ
แสดงออกคือ โรเบิร์ต  เราเชนเบิร์ก และแจสเปอร์ จอห์น ศิลปินทั้งสองได้น าเอาวัสุส าเร็จรูปและวัสดุเหลือใช้
มาประกอบเป็นงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาวะการณ์ค่านิยมของสังคมในปัจจุบัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อใดก็ตามท่ีศิลปินร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกาใช้ค าว่า “Mixed Media” 
ประกอบการอธิบายงานของเขาจะเห็นได้ว่างานนั้นๆ ไม่ว่าจะมีรูปแบบหรือกรรมวิธีเช่นไรก็ตาม มักจะนิยม
น าเอาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุส าเร็จรูปมาประกอบขึ้นในงานของเขาไม่ว่างานนั้นจะมีความเป็นสองมิติ ซึ่งมี
ลักษณะปิดปะ หรือก่อรูปขึ้นเป็นแบบสามมิติ หรือการผสมผสานกันระหว่างงานสองมิติและสามมิติ  (วิโชค  
มุกดามณี. 2545 : 18) 

 
ศิลปะสื่อประสมในประเทศไทย 
งานศื่อประสมถึงแม้ว่าจะไม่เป้นที่ยอมรับในยุคแรกๆ ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย แต่ก็ใช่ว่าจะ

ไม่มีผู้สร้างสรรค์ผลงานเลยทีเดียว มีสิลปินไทยหลายคนที่ใช้วัสดุปะติดเข้าไปอยู่บนพ้ืนภาพ แต่จะมีการใช้พู่กัน
และสีระบายกลบทับ ใช้วัสดุต่างๆ เป็นพื้นภาพให้มีวคามแตกต่างของพ้ืนผิว ศิลปินที่สร้างผลงานในแนวทาง
ดังกล่าว คือ ประวัติ  เล้าเจริญ  พิชัย  นิรันต์ และอานันท์  ปาณินท์  เป็นต้น 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2512 ศิลปินหลายคนใช้สื่อวัสดุหลากหลายในการสร้าง
งาน คือ เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ  จากผลงานชื่อ “จิตรกรรม” ซึ่งใช้ใบไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม ประกอบ



กับการเขียนภาพสีน้ ามันบนผ้าใบ และผลงงานของธงชัย  รักปทุม ใช้กาวผสมทรายรวยลงบนผ้าใบก่อนใช้สี
น้ ามันระบายทับอีกชั้น 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2524 คณะกรรมการจัดงานได้ให้ค าจ ากัดความกับ
ผลงานที่ส่งเข้ามาว่า “สื่อประสม(Mixed media)” ซึ่งได้แก่งานที่ใช้สื่อตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไปผสมกัน 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2525 ได้ปรับปรุงความหมายของสื่อประสมให้
กว้างขวางขึ้นว่า งานประเภทสื่อประสม ได้แก่ผลงานที่ใช้เทคนิคและวัสดุหลายประเภทผสมกัน และรูปแบบ
ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ได้  

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจัดงานได้น าเอางานประเภทสื่อ
ประสม รวมไว้กับงานประเภทจิตรกรรม ด้วยเหตุผลว่าผลงานสื่อประสมมีความคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมจึง
อยู่ในประเภทเดียวกันได้ 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2534 คณะกรรมการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติได้จัด
ประเภทให้งานสื่อประสมเป็นอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ซึ่ง
ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “งานประเภทสื่อประสม Mixed media ได้แก่ผลงานที่ใช้เทคนิคและวัสดุหลาย
ประเภทผสมกัน และมีรูปแบบมีลักษณะที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในประเภทงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพ
พิมพ์ได้” 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส ารวจความเห็นจาก
นักวิชาการศิลปะ และศิลปินในแขนงดังกล่าว แล้วสรุปค าจ ากัดความว่า “สื่อประสม ได้แก่ผงลานด้าน
ทัศนศิลป์ที่ใช้เทคนิคและวัสดุหลายประเภทประกอบกัน” 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2536 ได้ให้ค าจ ากัดความศิลปกรรมประเภทสื่อประสม
ในประกาศการประกวดว่า สื่อประสม คือ ศิลปกรรมที่ไม่ได้เข้ากับประเภทอื่นๆ ได้แก่ผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่
ใช้กรรมวิธีทางศิลปะและวัสดุหลายประเภทประกอบกัน ทั้งนี้ไม่รวมศิลปะประเภทคอมพิวเตอร์อาร์ต 
(Computer art) และวีดีโออาร์ต (Video art) ฯลฯ 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2540 มีแนวคิดที่จะให้งานประเภทคอมพวเตอร์อาร์ต
และวีดีโออาร์ตสามารถส่งเข้าประกวดได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ศิลปกรรมประเภทสื่อประสม มีอิสระใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบในการสร้างสรรค์งาน ในค าอธิบายงานสื่อประสมว่า สื่อประสม
(Mixed media) ได้แก่ผลงานศิลปกรรมที่ใช้กรรมวิธีทางศิลปะและวัสดุหลายประเภทประกอบกัน 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45 พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตัดสินได้ให้ความเห็นว่างานสื่อ
ประสมและจิตรกรรมมีความซ้ าซ้อนกัน แยกออกได้ยากรวมทั้งศิลปกรรมประเภทภาพพิมพ์ มีการน าเทคนิคโม
โนพรินท์ (monoprint) และการใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ผลงาน  

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2543 ได้ให้ค าจ ากัดความของสื่อประสมไว้ว่า งาน
ประเภทสื่อประสม(Mixed media) คือผลงานศิลปกรรมที่ใช้กรรมวิธีทางวัสดุต่างๆ สื่อทางเทคโนโลยี งาน
ประเภทจัดวาง โดยส่งผลงานด้วยภาพถ่ายและให้ติดตั้งผลงานจริงก่อนวันตัดสิน 1 วัน 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2544 ก าหนดรายละเอียดของการส่งผลงานประเภทนี้
ให้มีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้น โดยให้ศิลปินส่งภาพถ่ายผลงานสื่อประสมให้กรรมการตัดสินในรอบแรก
ก่อน จากนั้นจึงประกาศผลให้น าผลงานจริงมาติดตั้งก่อนวันตัดสิน 1 วัน  (วิโชค  มุกดามณี. 2545 : 21 - 22)  

ดังนั้นในที่นี้ ค าว่า สื่อประสม หรือสื่อผสม  ที่วงการศิลปกรรมในไทยใช้กันอยู่ จะมีความหมายที่
กล่าวถึงการผสมผสานวัสดุต่างๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ  
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