
สื่อใหม่ศิลปะกับเทคโนโลยี 



สังคม > ในยุคสมัยความเป็นอุตสาหกรรม



การปฏวิตัอิุตสาหกรรม (Industrial Revolution) คอืช่วงเวลา
ตัง้แต ่ ค.ศ. 1750 ถงึ ค.ศ. 1850 เมือ่การเปลีย่นแปลงในภาค
เกษตรกรรม, การผลติ, การท าเหมอืงแร,่ การคมนาคมขนส่ง 
และเทคโนโลย ี ส่งผลกระทบอยา่งลกึซึง้ตอ่สภาพสังคม, 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เริม่ต้นในสหราชอาณาจกัร ยโุรป



สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
-ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความสนใจที่
จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การอุตสาหกรรม
-การส ารวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคม ท า
ให้มีแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า เป็นการ
กระตุ้นให้การค้าขยายตัว จึงสนับสนุนให้คิดประดิษฐ์
เครื่องจักร
-ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรป ท าให้
พ่อค้า นายทุน และนักอุตสาหกรรม มีสิทธิมีเสียงใน
การปกครองประเทศ การอุตสาหกรรมจึงได้รับการ
สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า



ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
-การเพิ่มของจ านวนประชากร เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง และความ
เจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
-การขยายตัวของสังคมเมือง เกิดเมืองใหม่เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วจากการอพยพของผู้คนในชนบทเข้ามาท างานในเมือง
ท าให้เกิดปัญหาสังคม เกิดอาชีพใหม่ๆ ชนช้ันกลางและพ่อค้า
นายทุนเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น
-การแสวงหาอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยม ประเทศ
ยุโรปที่มีการปฏิวัติการผลิตด้านอุตสาหกรรมมีความ
จ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานและขยายตลาด
ระบายสินค้า จึงเกิดการแข่งขันแสวงหาอาณานิคมขึ้น



สภาพแวดลอ้มทัว่ไป

- การปฏิวติัอตุสาหกรรม

- การเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญั   

ของอารยธรรม

- วิถีชีวิตจากเกษตรกรรม    

ไปส ูอ่ตุสาหกรรม

- จากชนบทไปส ูส่งัคมเมือง

- สรา้งมลภาวะ

- ปัญหาครอบครวั

- ปัญหาชนชัน้

- การลม่สลายของวฒันธรรม

เดิม



- ปัญหาชนชัน้

- การลม่สลายของวฒันธรรมเดิม



การเกิดลัทธิทางศิลปะใหม่ๆ

Realism

คนทุกคนในภาพลว้นมีตวัตนอยูจ่ริง และไดไ้ปร่วมในงานศพ
A Burial At Ornans, Courbet, 1849–50, 315 cm × 660 cm



ยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม = ยุคของสังคม
แบบทุนนิยม แนวความคิดของศิลปะเปลี่ยนจาก
การตอบสนองความศรัทธาทางศาสนา ศิลปิน
ท างานให้กับชนชั้นสูงเปลี่ยนมาเป็นการตอบสนอง
ชนชั้นกลาง โดยมีรูปลักษณ์ที่ออกนอกกรอบจาก
แบบเดิมๆ มาเป็นแนวความคิดใหม่ 

>>>>>>
ไม่ใช้ความละเอียดลออวิจิตรของ เส้น แสงสีที่
นุ่ ม น ว ล ห รื อ โ ท น สี สั น แ บ บ ข รึ ม ๆ  ส ง่ า
งาม เปลี่ ยน เป็นลายเส้ นที่ เ รี ยบง่ าย ทรง
เรขาคณิตและสีสันทีฉู่ดฉาด 

>>>>>>
ศิลปะสมัยใหม่ ( Modern Art) เป็นยุคของการ



Impressionism

สีและเวลาในงานศิลปะ



อิทธิพลทางศิลปกรรม

ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก

ภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่น Monet : Impressionism



อิทธิพลทาง
ศิลปกรรม

Impressionism

Vincent Van Gogh



การเกิดลัทธิทางศิลปะใหม่ๆ 

Fauvism



Greek

Phos = แสง
Graphos = การเขียน

***The photograph is a process of instant 
assemblage, instant collage

Photography

>>> การเขียนดว้ยแสง



camera obscura

Camera (Latin)

>>room



photogenic drawing daguerreotype
Louis Jacques Mandé DaguerreWilliam Henry Fox Talbot

Album di Disegni Fotogenici:
The "Bertoloni Album«, 1839 Le Boulevard du Temple, 1839

“From now on painting is dead”



Calotype Process

Title: The Open Door

Artist: William Henry Fox Talbot
Date: 1843



Form and Content



Timothy O Sullivan, Harvest of Death, Gettysburg, Pa., 1863. Collodion print.

ภาพถ่ายสารคด ี (Documentary photography)



Lewis Wickes Hine
photographs were instrumental in changing 
the child labor laws in the United States

Documentary photography



ความงามในชีวติประจ าวนั

Abstraction Porch Shadows, Paul Strand,1916 The Steerage, Alfred Stieglitz (STEEG litz), 1907 



Gas Tanks, 1983-92.Bernd & Hilla Becher



Winding Tower

ความยิง่ใหญ่ของอุตสาหกรรม



Athens, Henri Cartier-Bresson ,1953

1.ถนนกบัระเบียง
2.สาธารณะและส่วนตวั
3.ของจริงกบัของตกแต่ง
4.ของเก่ากบัปัจจุบนั
3.อายแุก่และอ่อน
4.หินอ่อนสีขาวกบักระโปรงสีด า
5.ความเคล่ือนไหวและหยดุน่ิง

Aesthetics first and then Content

ถ่ายติดพอดี? (Decisive moment)



จัดฉากปรุงแต่งความจริง / ไม่จริง Cindy Sherman's Untitled Film Stills, 1977-1980

- ภาพยนตร์เกรด B
- บทบาทผูห้ญิง



ห้องมืดและการสร้างจินตนการต่อหลงัจากที่ถ่ายเสร็จ

Untitled,Jerry N. Uelsmann,1970





Digital photography

Andreas Gursky , 99 Cent, 1999.



ปลายศตวรรษที ่19 การประดษิฐ ์
และการทดลองของ Muybridge 
และ Marey

นักบกุเบกิชาวองักฤษ Eadweard 
Muybridge (1830-1904) ชา่งภาพ
และนักประดษิฐ ์ผูม้ชี ือ่เสยีงจาก
การศกึษาการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
(ของสตัวแ์ละมนุษย)์ ปี 1882 
เผยแพรภ่าพ "The Horse in 
Motion"

ในปีทศวรรษ ที ่1870 “การบนัทกึการ
เคลือ่นไหวของมา้ ทีก่ารแขง่ขนัมา้
แขง่ที ่Sacramento
(California)” เดอืนมถินุายน ปี 1878
ประสบความส าเร็จในการทดลอง 
Chronophotography ใน Palo Alto 
(California) ใชก้ลอ้งหลายตวัในการ
บนัทกึมา้แขง่ สรปุวา่ขาของมา้ทัง้สี่

นัน้จะยกขึน้จากพืน้พรอ้มกนัในชว่ง
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่



Kinetoscope "คิเนโตสโคป"

โทมสั แอลวา เอดิสนั (Thomas Alva Adison)

วลิเลียม เคนเนด้ี ดิคสนั (William kenady dickson)



ตูส้งูประมาณ 4 ฟุต เรียกว่า "ถ า้มอง" มี

ลกัษณะการดผูา่นชอ่งเล็กๆ ดไูดที้ละคน

ภายในมฟิีลม์ภาพยนตรซ่ึ์งถ่ายดว้ย

กลอ้งคิเนโตกราฟ (Kenetograph) ที่เอดิ

สนัประดษิฐข์ึน้เอง ฟิลม์ยาวประมาณ 50

ฟุต วางพาดไปมา เคลื่อนท่ีเป็นวงรอบ

ผา่นชอ่งที่มแีว่นขยายกบัหลอดไฟฟ้าดว้ย

ความเร็ว 48 ภาพตอ่วินาที ตอ่มาลดลง

เหลือ 16 ภาพตอ่วินาที



Poster for the Cinematographe, with the 

LumiereBrothers film L’Arroseurearrose, 
EadweardMybridge, December 1895

พี่ นอ้งตระกูลลูมิแอร์ (Lumiere) ชาวฝร่ังเศสไดพั้ฒนาภาพยนตร์ถ า้มองของเอดิสัน

ใหส้ามารถฉายข้ึนจอขนาดใหญ่ และดูไดพ้รอ้มกันหลายคน

เรียกเคร่ืองฉายภาพยนตร์แบบน้ีวา่ แบบ 

"ซีเนมาโตกราฟ" (Cinimatograph)

ซ่ึงถือวา่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ต่อมาไดน้ าออกมา

ฉายตามเมืองใหญ่ๆ ท่ัวโลก



The Birth of a Nation, D. W. Griffith, 1915

The Birth of a Nation ภาพยนตรเ์งยีบที่มอิีทธิพล ตอ่จิตใจของชาวอเมริกนัที่สดุ หนงัมหากาพยป์ระวตัศิาสตรเ์ร่ือง แรกที่ดงั

ที่สดุของฮอลลีวดู ของผูก้ ากบัชือ่ ดี ดบับลิว. กริฟฟิธ สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1915 เร่ืองของยคุสงครามกลางเมอืงของอเมริกา 

การลอบสงัหารอบัราฮมัลินคอลน์ และการกอ่ตวัของลทัธิค ูคลกัซ ์แคลน ประสบผลส าเร็จอย่างมากในยคุนัน้ มีเนือ้หา

เหยียดสีผวิน าเสนอพวกค ูคลกัซ ์แคลน ขบวนการใตด้ินในรฐัภาคใตข้องอเมริกาที่ตอ่ตา้นคนผวิด า อย่างเชิดชแูละมองคนผวิ

ด าอย่างมีอคติหลงัจากหนงัเรื่องนี ้ออกฉายแลว้ก็มีเสียงตอ่ตา้นและสนบัสนนุอย่างมหาศาลจากมหาชนชาวอเมริกา สง่

อิทธิพลตอ่วยัร ุ่นผวิขาวหลายคน ไดท้ ารา้ยและสงัหารคน ผวิด า และที่แตกตา่งกนัคือคนผวิขาวกว่า 3 ลา้นคนสมคัรเป็น

สมาชกิ กลุม่ค ูคลกัซ ์แคลน ใหก้ลบัมาเจริญรุ่งเรืองอีกครัง้



ยุคหนังเงยีบ 1895-1927
Avant-Gardism
สร้างภาพยนตร์ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลทัธิ German Expressionism และลทัธิ 
Russian constructivism แมว้า่พวกเขาจะละท้ิงโครงสร้างการเล่าเร่ืองทั้งหมดท่ีมี 
และปล่อยจินตนาการเพียงตอ้งการสร้างภาพวาดใหเ้คล่ือนไหว

รูปแบบการน าเสนอ
1. เป็นลกัษณะนามธรรม
2. เก่ียวกบัความคิดท่ีซบัซอ้น
3. เป็นลกัษณะรูปแบบนิยม
4. แสดงมโนภาพท่ีไม่เป็นช้ินเป็นอนั
5. เล่าเร่ืองไม่ตามล าดบัเวลา



Ballet Mécanique,1924

Fernand Léger

Frame>move>shot>scene>sequence

Man Ray เป็นผูก้  ากบัท่ีมีอิทธิพลในภาพยนตร์สั้นลทัธิ 
avant-garde โดยใชห้ลกัการแบบ Cinema Pur



1.6 fps

Title: Battleship Potemkin

Artist: Sergei Eisenstein
Date: 1925

เทคนิคตัดต่อแบบมอนทาจ 
(Montage)

A+B=C

หรือ ตวัละคร + เหตุการณ์ = ความรู้สึก/ความหมาย
ตวัละครใบหนา้เรียบเฉย + ถว้ยซุป = หิว

Soviet Montage 
ส่วนมากท าหนา้ท่ี 
propaganda แนวคิด
สังคมนิยมของรัสเซีย 
ภาพยนตร์จึงเป็นเคร่ืองมือ
ของรัฐ



Douglas Gordon's art installation "24 Hour Psycho" which is, obviously, a 24 hour long 
version of Alfred Hitchcock's "Psycho". 24fps >>> 2fps

Psycho



ภาพยนตร์ดงั

The Jazz Singer (1927)

The Gold Rush, 1925 

Wait a minute wait a minute, you ain't heard nothin' yet!



Wizard of Oz (1939)

เทคนิคภาพสี



Storyboards: Gone with the Wind (วมิานลอย)



Walt Disney

Animation >>> bringing to life

24 fps

1.Snow White and the Seven Dwarfs, 1937

2. Pinocchio, 1940

3. Fantasia, 1940



Video

Num June Paik

Sony 

Patapak



Nam June Paik, TV Bra for Living Sculpture, 1969.



Tony Oursler, "Caricature" (2002)



The Reflecting Pool

Bill Viola

1977-79, 7 min, color, sound



Mothlight by Stan Brakhage 1963



Computer & Internet Based Art Media

www.moma.org/onlineprojects/halley/index.html

netflag.guggenheim.org

www.artcontext.net/screeningCircle



Cao Fei
ศิลปินท่ีใชเ้กมออนไลน์ท าเป็นงานศิลปะ

http://www.youtube.com/user/ChinaTracy



ศิลปะ
สะท้อน
ถึงสภาพสังคม

Pop. Art
Andy Warhol



Pop. Art
Andy Warhol



Roy Lichtenstein



Pop. Art Jasper  Johnes



Sakino Hokusai, Shunshuu Ejiri,from the series Thirty-Six Views of Mount Fuji, 1831. Color woodblock, 301/2*46 in.



Title: A Sudden Gust of Wind (After Hokusai)

Artist: Jeff Wall
Date: 1993


