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ศิลปะสื่อประสม
พื้นฐานและ
การท าความเข้าใจ



ลทัธิคิวบิสม ์ Cubism

งานศลิปะแบบควิบสิม ์คอื  การทีศ่ลิปินเขา้มาจดั
ระเบยีบใหก้บัธรรมชาต ิหรอืสิง่ทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวั  เสยีใหม ่โดย
การน าเอารปูทรงเลขาคณิตต่างๆ ไมว่า่จะเป็น ทรงกลม ทรง
กรวย หรอื ทรงกระบอกมาปรบัเปลีย่นใหร้บักนั โดยทีจ่ะไมม่ี
การแสดงอะไรทีช่ดัเจนใหเ้หน็วา่ อะไรเป็นอะไรในภาพ แต่
ขณะเดยีวกนัในภาพกย็งัมเีน้ือหาอยู่  
               ศลิปินผูน้ าศลิปะควิบสิม ์ไดแ้ก่  พาโบล ปิกาสโซ 
(Pablo Picasso, 1881-1973), จอรจ์ บราค (Georges 
Braque, 1882-1963)



Pablo Picasso



Pablo Picasso. Les 
Demoiselles d' 
Avignon. 1970. Oil 
on Canvas. 
The Museum of 
Modern Art, New 
York



Pablo Picasso, Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and 
Newspaper



Pablo Picasso 1881–1973 Still Life 



Georges Braque



Georges Braque.
Houses at L'Estaque 
L'Estaque, August, 
1908. Oil on canvas.



Georges Braque, Woman with a 
guitar, C 1913.







ลัทธิดาดา  (Dadaism)

ลทัธิดาดาเป็นการแสดงออกของการท างานท่ีน า
ความคิดของลทัธิตา่งๆมาผสมผสานปนเปกนั น าเร่ืองราว
ตา่งๆเข้ามาอยูใ่นภาพเดียวกนัเพื่อให้ได้สิง่ใหมข่ึน้มา ซึง่
เนือ้หาเร่ืองราวสว่นมากจะมุง่เน้นแสดงความอปัลกัษณ์
ของสงัคม การเยาะเย้ยถากถางอนัมีผลพวงมาจากภาวะ
ความโหดร้ายของสงัคมหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1  



 ดาดาได้กลายเป็นลทัธิศิลปะท่ีมีความเคลื่อนไหว
กว้างขวางทัว่ยโุรปอย่างรวดเร็ว อนัมีผลเกือ้หนนุจาก
ปัจจยัแห่งความอปัลกัษณ์ทางสงัคมยโุรปขณะนัน้ ด้วย
ลกัษณะรูปแบบศิลปะที่สบัสนไร้กฎเกณฑ์กติกาตามคติ
ความเช่ือของดาดาท่ีถือวา่ “การท าลายก็เป็นการ
สร้างสรรค์เชน่กนั” หรือหลกัความงานทางศิลปะท่ีวา่ 
“ความงามคือความไมง่าม”



 ศิลปะของกลุม่ดาดาเป็นการหมนุกลบัจากศลิปะแบบนามธรรม
ไปสูศ่ิลปะแห่งการประชดประชนั กระแทกแดกดนั เยาะเย้ยถากถาง
อยา่งไร้เหตผุล รวมไปถึงการตอ่ต้านสนุทรียภาพแบบเดิมด้วยรูปแบบ
ศิลปะและวิธีการตา่งๆ ทัง้นีด้้วยศลิปินและกวีลทัธิดาดาเห็นวา่ยโุรป
ในช่วงสงครามโลกและหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ฟอนเฟะและยุง่เหยงิกบั
ปัญหานานปัการ อาทิ เงินเฟ้อ ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ ปัญหา
สงัคมท่ีเกิดจากการเอาตวัรอด รวมไปถึงการก่อตวัของลทัธิฟาสซสิต์ อนั
เป็นลทัธิชาตนิิยมและใช้ระบบเผด็จการ จงึเป็นบอ่เกิดให้เกิดความรู้สกึ
แนวใหม่ขึน้ภายใต้มโนทศัน์วา่ มนษุย์ไม่แตกตา่งจากเคร่ืองจกัรกล ท่ี
ปราศจากจิตใจ ความความและความรู้สกึ การแสดงออกของลทัธิดาดา
จงึเป็นการตอ่ต้านลทัธิการปกครองดงักลา่วไปในตวั 



Marcel Duchamp



Marcel Duchamp,
Fountain





Kurt Schwitter





Man Ray







เทคนิค [Technique]
คอลลาจ : Collage
Collage เป็นศิลปะของการตดัแปะโดยเทคนิค
การใช้การตดัแปะซึง่ก็จะใช้ สว่นของหนงัสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือเศษผ้า กระดาษ รูปภาพ สารพดัสิ่งท่ี
หาได้ ติดทัง้หมดลงไปบนกระดาษหรือผ้าใบและยงั
อาจผสมได้กบัเทคนิคอื่นๆของการเขียน ภาพเชน่ 
skatch หรือ painting เรียกว่า Collage Arts







เทคนิค [Technique]
แอสเซมบลาจ : Assemblage
คอืเทคนิคการผสมผเสวสัดุต่าง ๆ เพือ่ประกอบเป็น
ผลงานศลิปะในรปูแบบ 3 มติ ิเรยีกวา่ 
Assemblage Arts









มิกซ ์มีเดีย : Mixed Media
ส่ือผสม
“สื่อผสม” (หรือในกรณีของการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติจะใช้ค าวา่ 
“สื่อประสม”) คือ Mixed Media ในภาษาองักฤษ ไมใ่ช่ลทัธิหรือ
แนวคดิปรัชญาทางศลิปะใดๆ ค าๆนีเ้ป็นเพียงการระบถุึง ศิลปะท่ีมีการ
ผสมผสานสื่อทางศลิปะท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั เช่น การผสมกนัระหวา่ง
งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหวอยา่ง เช่นภาพ
จากโทรทศัน์ วิดีโอ เสียง กลิน่ หรือการสมัผสัทางกายภาพ



ศิลปะท่ีจะเข้าขา่ย “สื่อผสม” ควรจะต้องมีการผสมสื่อท่ีแตกตา่งกนั
เหลา่นัน้อยา่งน้อย 2 สื่อ ขึน้ไป แตถ้่าเป็นการผสมกนัระหวา่งเทคนิคใน
สื่อเดียวกนั เชน่ จิตรกรรมท่ีมีการใช้เทคนิคสีน า้ผสมกบัการเขียนภาพใน
บางสว่นด้วยสีน า้มนัและสฝีุ่ น ก็ควรจะถือวา่เป็น “เทคนิคผสม” 
มากกวา่ “สื่อผสม”



     อยา่งไรก็ตามศพัท์ตา่งๆ เหลา่นีถ้กูบญัญตัิขึน้อยา่งคอ่นข้างกว้าง
และมีความยืดหยุน่ ท าให้เกิดการตีความท่ีแตกตา่งกนั ทัง้จากคนด,ู นกั
วิจารณ์และศิลปินผู้ ท่ีสร้างงานขึน้มาเอง อีกทัง้ยงัมีการเรียกขานสิ่ง
เดียวกนัในช่ือท่ีแตกตา่งกนัออกไปอีกด้วยเช่น บ้างก็เรียกว่า “inter 
media” “multi media”
     โดยพืน้ฐานของ สื่อผสม แล้ว การผสมผสานสื่อท่ีแตกตา่งกนัไมใ่ช่
สิง่ประดิษฐ์ท่ีคิดค้นขึน้ใหมแ่ตอ่ยา่งใด เพราะผลงานศิลปะและงาน
หตัถกรรมในวฒันธรรมตา่งๆทัว่โลกท่ีท าสืบทอดกนัมาหลายศตวรรษ 
ตา่งก็มีลกัษณะผสมสื่อท่ีตา่งกนัอยูค่อ่นข้างมาก เชน่ งานประติมากรรม
ของชนเผา่ในทวีปแอฟริกา ท่ีมีการแกะสลกัไม้ให้เป็น 3 มิติ ผสมกบัการ
แกะลายเบา ติดปะด้วยวสัดธุรรมชาตติา่งๆ เช่น เปลือกหอยและยงัมีการ
ระบายสีตา่งๆผสมเข้าไปด้วย



เม่ือศิลปวิทยาการแบบตะวนัตกนิยมแบง่ศาสตร์ตา่งๆออกจากกนั 
(สนันิษฐานวา่คงจะหลงัจาก ยคุฟืน้ฟศูิลปวิทยา ในคริสต์ศตวรรษท่ี 
16) ด้านการจดัการและการศกึษาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อ
อ่ืนๆจงึถกูแยกออกจากกนั ในศิลปะร่วมสมยัช่วงคร่ึงหลงัของ
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ความเคร่งครัดในการแบง่ประเภทแยกศาสตร์ตา่งๆ 
เร่ิมคลายตวั การผสมสื่อจึงได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิปกติใน
การศกึษาและการท างานศลิปะ แนวโน้มการรวมศาสตร์นีส้อดคล้องไป
กบักระแสการศกึษาและการพฒันาแบบองค์รวม ไมแ่ยกยอ่ยเฉพาะทาง
จนคบัแคบอยา่งที่ผา่นมา



ผศ.สมพร รอดบญุ กลา่วถงึ สื่อผสม วา่ นอกจากการผสมของสื่อแล้วยงั
หมายรวมไปถงึงานศลิปะท่ีมีการใช้วสัดผุสม หรือกรรมวิธี หรือวิธีการใน
การสร้างสรรค์ในลกัษณะผสม เช่น กรรมวิธีของจิตรกรรมผสมกบั
กรรมวิธีทางประติมากรรม ศิลปินบางคนอาจไมใ่ช้ค าวา่ “Mixed 
Media” กบังานของเขา แตจ่ะระบใุห้แน่นอนลงไปเลยวา่ ใช้วสัดหุรือ
กรรมวิธีอะไรบ้าง บางคนก็ใช้ค าอ่ืนท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนัเช่น 
assorted materials, combined materials, 
combined painting, mixed mediums และบางคนก็ใช้ 
mixed media environment



ความหมายของมัลตมีิเดยี ( Multimedia )

   ส าหรับค าวา่ “มัลต”ิ (Multi) หมายถึง หลายๆ อยา่งผสมรวมกนั
สว่นค าวา่ “มีเดีย” (Media) หมายถงึ สื่อ ขา่วสาร ช่องทางการ
ติดตอ่สื่อสาร
     เม่ือน ามารวมกนัเป็นค าวา่ “มลัติมีเดีย” จงึหมายถงึ การน า
องค์ประกอบของสื่อชนิดตา่งๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกนั ซึง่
ประกอบด้วย ตวัอกัษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) 
ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน่ (Animation) เสียง (Sound) และ
วิดีโอ (Video) โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อ
ความหมายกบัผู้ใช้ อยา่งมีปฏ ิสมัพนัธ์ (Interactive 
Multimedia) และได้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน



ความหมายของ “มลัติมีเดีย” หรือ “สื่อประสม” มีใช้กนัใน 2 ลกัษณะ 
คือ
1. ใช้ในความหมายตามค าแปล
     หมายถงึ สื่อที่เกิดจากการแสดงผลของข้อความ ภาพ และ
เสียง พร้อมๆ กนัในลกัษณะใด ลกัษณะหนึง่ โดยใช้อปุกรณ์
ตา่งๆ ได้แก ่โทรทศัน์ ภาพยนตร์ สไลด์ ประกอบเสียง หรือการใช้
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในการสาธิตหรือการสอน หรือหมายถึง การ
ใช้สื่อมากกวา่ 1 สื่อ ร่วมกนัน าเสนอข้อมลูขา่วสาร โดยมี
จดุมุง่หมายให้ผู้ รับสื่อสามารถรับข้อมลูขา่วสารได้มากกวา่ 1 
ช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ



2. ใช้ในความหมายปัจจุบัน

หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือน าเอาข้อความ 
ภาพ และเสียงในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ถกูบนัทกึไว้ในรูป
ข้อมลู มาแสดงผลแปลงกลบัเป็นข้อความ ภาพ และ
เสียง ทางจอภาพและล าโพง ผสมผสานกนั รวมทัง้
ควบคมุการแสดงผลของสื่อเหลา่นัน้โดยโปรแกรม
(Program) สัง่งานคอมพิวเตอร์



องค์ประกอบของมัลตมีิเดีย

มลัติมีเดียเป็น การผสมผสานระหวา่งสื่อหลายๆ สื่อ ประกอบด้วย

ข้อความหรือตวัอกัษร (Text)
ภาพน่ิง (Still Image)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
เสียง (Sound)
ภาพวีดีโอ (Video)


