
 

 

 

ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง 

 

 

โดย 

นางสาวโอริสรา เรืองเล็ก 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 

 



 

 
 

ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวโอริสรา เรืองเล็ก 

 

 

 
 

 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 



 

 
Interactive Art : Artistic of sound mechanic 

 

 

 

 
 

 

By 

Miss OrisaraRuanglek 

 

 

 
 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Fine Arts (B.F.A). Program in Visual Arts (Mixed Media) 

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 

Academic Year 2017



 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ เรื่อง 
“ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง” เสนอโดย โอริสรา เรืองเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 
 
 

.............................................................  
 (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 .........../................……........../...........…. 

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 
                    อาจารย์ทวีวทิย์ กิจธนสุนทร 
 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์  .............................................................  ประธานกรรมการ 

     (อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน) 
 .........../................……........../...........…. 

 
 .......................................................... ...   กรรมการ 
      (อาจารย์ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร) 
 .........../................……........../............…. 

 
 .............................................................  กรรมการ 
    (อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์) 
 .........../................……........../...........….. 

 
.............................................................. กรรมการ 
   (อาจารย์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร)  
.........../................……........../............…. 

 
 .............................................................. กรรมการและเลขานุการ 
      (อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ) 
 .........../................……........../...........…. 

 



 
 

ง 

 

หัวข้อศิลปนิพนธ์  ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวโอริสรา เรืองเล็ก 
สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ (สื่อผสม) 
ปีการศึกษา  2560 
 

 
บทคัดย่อ 

 
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์โครงการนี้ เริ่มต้นมาจากความสนใจเกี่ยวกับระบบกลไกของเครื่องจักร

ไอน้้าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสนใจการท้างานของระบบกลไกต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในตัวเครื่องจักร 
ซึ่งเมื่อกลไกได้ถูกขับเคลื่อนท้างานอย่างเป็นระบบร่วมกัน ท้าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ เชื่อมโยงกันอย่างน่า
อัศจรรย์ ประกอบกับการกระทบกระแทกของวัสดุกลไกแต่ละส่วนในขณะที่เครื่องจักรขับเคลื่อนไป ท้าให้
เกิดมิติของ 'เสียง' ต่อความรู้สึกในลักษณะที่แตกต่างกันไป จากจุดเริ่มดังกล่าวท้าให้เห็นถึงแนวคิดส้าคัญ
ที่น้ามาใช้ในการสร้างสรรค์นั่นคือการสร้างชุดกลไกท่ีท้าให้เกิดเสียงออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ  

โดยกระบวนการท้างานเริ่มศึกษาหาข้อมูลของระบบการท้างานในชุดกลไกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กลไกจากของเล่น กลไกในเครื่องดนตรี รวมไปถึงกลไกจากเครื่องจักรอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ น้ามา
วิเคราะห์ ออกแบบและปรับประยุกต์ สร้างเป็นผลงานที่ประกอบขึ้นสร้างด้วยทักษะปฏิบัติเชิงช่างด้วย
วัสดุไม้ ออกมาเป็นลักษณะของพ้ืนทางเดินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแรงดันลมอันน้าไปสู่กลไกการเกิดเสียง 
ที่สามารถให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และสร้างความเพลิดเพลิน กลายเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้เล่นและผู้ชม
ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
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Abstract 

This thesis begins from my interest in mechanical system of the steam engine in 
industrial revolution. At first, I interested in working system of mechanisms that assemble 
in the machine. When the mechanical system is working together, it is initiating the 
movement relationship that astonishing joint together. Combines with concussion of 
each section in mechanism while the machine is working and making the dimension of 
'sound that effect to my feeling in different aspects. For this reason, I have a magnificent 
idea to craft the mechanism set that can create sounds which become into art. My 
working process starts from learning the working system in multitudinous mechanisms, 
such as toy mechanism, instrument mechanism, or even an industrial mechanism. I 
analyze, design, and apply it to form into the artwork that combines with woodworking 
skills. As a consequence, it turns into a walkway driven by the air pressure system that 
makes sounds which audiences can make interaction with, feel entertained, and be a 
part as player through this thesis. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอน้อมร้าลึกในพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้ก้าเนิดและทุกคนในครอบครัว ที่คอยอบรม
สั่งสอน ให้ค้าปรึกษา และเป็นก้าลังใจ รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ อัน
เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตจนทุกวันนี้ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพันธ์ ที่ทุ่มเท ช่วยเหลือผลักดัน
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และอาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน ที่ใส่ใจดูแล กระตุ้นความคิดให้ค้าแนะน้า
ด้านเทคนิควิธีการของาน และแหล่งการหาวัสดุ ขอบคุณอาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ที่ให้ก้าลังใจ สั่ง
สอน ให้มุมมองทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ท้าให้ข้าพเจ้าไม่ท้อถอยในการเรียน
ศิลปะ และกล้าที่จะแสดงออกอย่างเป็นตัวเอง รวมถึงอาจารย์ทุกท่านในคณะจิตรกรรมฯ ที่ให้วิชาความรู้
ทางด้านทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า จนน้ามาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 ขอบคุณอาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ อาจารย์ภัทรพงศ์ ศรีปัญญาคณะดุริยางคศาสตร์ และ
อาจารย์จักรายุธ ไหลสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องเป่าของไทย ส้าหรับค้าแนะน้าด้านเสียงและดนตรี และการ
สร้างเสียง ขอบคุณรุ่นพ่ีป.โทญ ที่แนะน้ากลไก และวิธีการสร้างสรรค์ท้าให้ผ่านพ้นปัญหาจนประสบ
ความส้าเร็จ 

ท้ายนี้ขอขอบคุณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่ท้าให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ ใน
ศิลปะรวมถึงสิ่งต่างๆ และให้ฝึกฝนตัวเองจนเป็นบุคคลที่มีทักษะและสามารถสร้างสรรค์ผลศิลปะได้ 
  



 
 

ช 

 

ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 
ปีการศึกษา 2560 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงข้ันตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง” (Interactive Art : Artistic of sound mechanic)
ตั้งแต่เริ่มศึกษาค้นคว้าจากแรงบันดาลใจที่ประสบ กระบวนการท้างานรวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ การคิด
วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและลงมือท้า ไปยังการน้าเสนอผลงานสู่สาธารณชน โดยหวังว่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะปฏิสัมพันธ์ หรือ Interactive Arts 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

มนุษย์ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม ได้พัฒนาให้มีสมองเป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า AI (Artificial Intelligence) มา
ช่วยท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายและโต้ตอบกลับอย่างรวดเร็ว เร็วจนไม่ทันที่ผู้ใช้จะได้หยุดพิจารณา 
เข้าไปสัมผัสถึงความงามของสิ่งต่าง ๆ อย่างจริงแท้  

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 

มีความสนใจเกี่ยวกับระบบกลไกของเครื่องจักรไอน้ าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้เห็นการท างาน 
ของระบบกลไกต่างๆ ที่ประกอบอยู่ภายในตัวเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงดันในการขับเคลื่อนกลไกท างาน
อย่างเป็นระบบร่วมกัน สร้างให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ประกอบกับ
การกระทบกระแทกของวัสดุกลไกแต่ละส่วนในขณะที่เครื่องจักรขับเคลื่อนไป ท าให้เกิดมิติของ 'เสียง' ที่มี
ผลต่อความรู้สึกในลักษณะที่แตกต่างกันไป  

ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ตรงจากมนุษย์กับเครื่องจักรในยุคอดีตที่ผ่านมา จน
เกิดเป็นแนวคิดส าคัญของการสร้างสรรค์ระบบกลไก และเสียง จากการศึกษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
และเครื่องดนตรีต่างๆ มาปรับประยุกต์สร้างสรรค์เป็นชุดผลงานศิลปะที่ประกอบด้วยวัสดุไม้เป็นส าคัญ 
โดยมนุษย์ต้องมีส่วนในการใช้แรงขับเคลื่อนกลไกจึงสัมผัสถึงความงาม ความเพลิดเพลินจนกลายเป็นส่วน 
หนึ่งกับผลงานในฐานะผู้เล่นและผู้ชม
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วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
1. เพ่ือแสดงความงามของกลไกและเสียงเป็นงานศิลปะลักษณะเฉพาะตน 
2. เพ่ือศึกษาเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเชิงช่างด้วยวัสดุไม้  
3. สามารถสร้างชุดกลไกที่สามารถให้คนดูเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในฐ านะผู้ เล่นและผู้ชม 

ผ่านผลงานศิลปะ 
 
แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นลักษณะของกลไก (mechanism) ประกอบด้วยไม้และวัสดุอ่ืนๆ โดย
ออกแบบเป็นโครงสร้างและรูปทรงในแบบเฉพาะตน เพ่ือให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ขับเคลื่อนกลไกให้เกิด
เสียงอันน าไปสู่ความงามและความเพลิดเพลิน 

 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 

ศึกษารูปแบบของเครื่องจักรโบราณ (เครื่องจักรไอน้ า) ไปจนถึงอิทธิพลจากผลงานศิลปะร่วมสมัย 
มาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะท่ีประกอบด้วยไม้เป็นชุดพ้ืนที่กลไกท่ีขับเคลื่อนด้วยแรงคน ใน
การสร้างเสียง จ านวน 1 ชุดใหญ่  

 
ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ 

1. หาข้อมูลจากหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ 
2. หาวัสดุตามแหล่งขายของเก่าและร้านเครื่องกลที่สามารถน ามาใช้สร้างสรรค์หรือเป็น

แนวความคิด  
3. รวบรวมข้อมูล ร่างแบบผลงานเพื่อสร้างกลไก 
4. ทดลองสร้างกลไกตัวอย่างเพ่ือศึกษาปรับปรุงหาความเป็นไปได้ก่อนสร้างผลงานจริง 
5. สร้างสรรค์ผลงานจริง วิเคราะห์และพัฒนาผลงานหารูปแบบที่เหมาะสม 

แหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
1. ศึกษากลไกลจากของเล่นโบราณ  
2. ศึกษาระบบการท างานของเครื่องจักร(ไอน้ า) 
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3. บุคคลเชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและเครื่องดนตรี 
4. ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ยูทูป (Youtube) , พินเทอเรสต์ (Pinterest) 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. ไม้แดง 
2. ไม้เนื้อแข็ง 
3. ไม้สนประสาน 
4. ไม้สน 
5. ไม้อัดยาง 
6. นอต 
7. ลวด 
8. ผ้ายาง 
9. สายยาง 
10. สแตนเลสเส้น 
11. โฟมยาง 
12. สปริง 
13. กาวติดไม้ 
14. กาวยาง 
15. เลื่อยวงเดือน 
16. เลื่อยจิ๊กซอว์ 
17. สว่านแท่น 
18. สว่าน 
19. ดอกสว่าน 
20. ค้อน 
21. ไม้ฉาก 
22. ไขควง 
23. กระดาษทราย 
24. โฮลซอว์ 
25. สกรู 
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26. เครื่องเจีย 
27. เอฟแคมป์ 
28. ซีแคมป์ 
29. ตัวหนีบ 
30. ตัวจับฉาก 
31. สว่าน 
 ฯลฯ 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. สามารถเข้าใจระบบการท างานของกลไกมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ 
2. สามารถแสดงความงามของระบบกลไก และเสียง ผ่านงานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
3. ผลงานสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผลงานในฐานะผู้เล่น 

และผู้ชม 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องจักรกล และกลไกของเล่นต่าง ๆ 
รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์จากศิลปินร่วมสมัย ศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
รูปแบบทางกายภาพเกี่ยวกับระบบกลไกขับเคลื่อนด้วยระบบแรงดันลมอันน าไปสู่กลไกการเกิดเสียง ที่
สามารถให้คนดูเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และสร้างความเพลิดเพลินกลายเป็นส่วนหนึ่ งในผลงาน ซึ่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. อิทธิพลจากเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ 1 ปล่องควันโรงงานอุตสาหกรรม 

จากภาพปล่องควันโรงงานอุตสาหกรรม รูปร่างลักษณะของปล่องระบายควัน มีการตั้งเรียงของ
รูปร่าง (form) การซ้ าอย่างเป็นจังหวะ การเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน 



6 

 
ภาพที่ 2 เครื่องจักรไอน้ า 

จากภาพเครื่องจักรไอน้ าความเป็นกลไกท่ีท างานด้วยตัวเองได้จากส่วนของระบบกลไกท่ีเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนซึ่งเหมือนมีการจัดองค์ประกอบมาแล้ว มีท่อปล่อยควันยื่นออกมา 

 
 

 
ภาพที่ 3 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

จากภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม  ระบบการท างานของเครื่องจักรซ้ าๆ และรูปร่าง(form) ซ้ าๆ 
กันหลายจ านวนมีจังหวะการเว้นระยะเรียงกัน 
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2. อิทธิพลจากเครื่องดนตรี 

2.1. ขลุ่ย 

 

ภาพที่ 4 ขลุ่ย 

ขลุ่ย เครื่องดนตรีประเภทเป่าท าด้วยไม้ หรือพลาสติก เป็นทรงกระบอกกลวง เจาะรูตามยาว ใช้
นิ้วเปิดและปิดรูขณะเป่าเพ่ือให้เกิดเสียงที่ต้องการ  โดยมีลิ้นเป็นบากช่องมีไม้อุดแล้วให้ลมผ่านบากช่อง
ออกข้างนอกและเข้าภายในตัวขลุ่ย เป็นหลักการที่ท าให้เกิดเสียง  

จากกรณีศึกษาเครื่องดนตรีขลุ่ยได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- หลักการของการเกิดเสียงของเครื่องเป่า ที่ลมผ่านลิ้นออกไปทั้งสองทาง ท าให้เกิดเสียง 
- การปิดทิศทางของลมท าให้เสียงเปลี่ยน (เกิดเสียงในระดับที่ต่างกัน) หรือไม่เกิดเสียง 

 
2.2. เครื่องดนตรีชุดนกหวีด (Calliope) 

 

 
ภาพที่ 5 เครื่องดนตรีชุดนกหวีด (Calliope) 
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แคลลีโอพี (Calliope)เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างเสียงขึ้นจากการส่งแก๊ส ต้นต ารับเป็นไอน้ า หรือใหม่
กว่านั้นการบีบอัดของอากาศ ผ่านการผิวลม  แคลลีโอพี (Calliope)เป็นต้นฉบับที่เสียงดังมาก แม้แต่บาง
เครื่องขนาดเล็กก็ดังพอที่ได้ยินในระยะถึงไมล์ และไม่มีทางท่ีจะเสียงเพี้ยน หรือเสียงหาย  

จากกรณีศึกษาเครื่องดนตรีชุดนกหวีดได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
- หลักการของเครื่องดนตรีชุดนกหวีด ท างานโดยระบบเครื่องจักรไอน้ าผิวลมให้เกิดเสียง 
- ไอน้ าหรือแก๊สผ่านแต่ละท่อความยาวยาวไม่เท่ากันตามระดับเสียงสูงต่ า 
- เครื่องดนตรีมักเป็นรถเข็นลอยตัว กลไกจบในตัวเอง สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้อย่างอิสระ 
 

2.3. เครื่องดนตรีออแกนปะทุไฟ (Pyrophone) 

 

ภาพที่ 6 เครื่องดนตรีออแกนปะทุไฟ (Pyrophone) 

ออแกนปะทุไฟ หรือเครื่องหวีดปะทุไฟ เป็นเครื่องดนตรีที่โน้ตดังจากการระเบิดหรือการปะทุ
ของไฟ หรือการเผาให้ความร้อนขึ้นอย่างฉับพลัน ลักษณะเหมือนหัวตะเกียงก๊าซในท่อ หรือหลอดแก้ว
ทรงกระบอกลูกสูบ ท าให้เกิดแสง และเสียง มีการประดิษฐ์และบรรเลงขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18  
ถึงต้นศตวรรษที่ 19 
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ภาพที่ 7 ไพโรโฟน จักเกอร์นอทต์ (Pyrophone Juggernaut) 
(ท่ีมา :  https://pyrophonejuggernaut.com/) 

 

ไพโรโฟน (Pyrophone) เป็นการแสดง สร้างขึ้นเป็นเรือ มีท่อเสียงหลอด ไพโรโฟนผสมกับ
เครื่องดนตรีอ่ืนๆ เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีอ็อกดับเพลิงหลายระดับในโลก เวลาแสดงส่งเสียง
เหมือนเสียงค ารามและคลื่น เสียงปะการัง รวมกับ เสียงระฆังมหากาพย์ กลองอุตสาหกรรมและเสียงทุ้ม
ทองส าริด ประกอบกับเปลวไฟและแสงสี  

สตีฟ แลงตัน (Steve Langton) หรือ กัปตันสตีฟ เป็นผู้สร้าง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากงาน
แสดงดนตรีและสถาปัตยกรรมในอินเดีย มีความต้องการที่จะสร้างประติมากรรมสาธารณะที่ทันสมัย ตอบ
โต้ทางดนตรีและโรงละครอย่างงดงาม เป็นเครื่องมือที่ท าให้เขาได้ท า ได้เล่นและอยู่กับมันจริงๆ  

เครื่องเล่นเปลวไฟ (ยาว 12 เมตรยาว x สูง 9 เมตร) ท าจากสแตนเลสทองแดงและอลูมิเนียม
สร้างเพลงที่ไม่ธรรมดาในคอนเสิร์ต ท่อที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของเรือได้รับการออกแบบมาเพ่ือตั้งเรือ ปรับ
ความถี่ของเพลิงไหม้  การเผาไหม้ (ในกรณีของไพโรโฟน จักเกอร์นอทต์คือไฟฉายแบบโพรเพนที่ควบคุม
ด้วยมือ) จะกระตุ้นให้เกิดคลื่นยืนของความยาวของท่อ คลื่นความกดดันที่ไหลไปถึงปลายท่อและบางส่วน
สะท้อนกลับเช่นเดียวกับใน ท่อปลายเปิด นี้สะท้อนระยะพ้ืนฐานของความยาวของท่อ  
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มีตัวแปรหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อเสียงและระดับเสียงเช่นความดัน ความลึก และความลึกของ
การซึมผ่านของแหล่งก าเนิดเปลวไฟ และความผันผวนของอุณหภูมิของอากาศ ความถี่ที่ผลิตได้สามารถ
เพ่ิมเป็นสองเท่าหรือลดลงครึ่งหนึ่งและต่ ากว่า หรือสูงเกินไป ท าให้วัสดุต่างๆของหลอดเปลวไฟแตกต่าง
กัน  

จากกรณีศึกษาเครื่องดนตรีออแกนปะทุไฟได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- นอกจากลมแล้ว ไฟและก๊าซท าให้เกิดเสียงได้ 
- ความสั้นยาวของท่อ ท าให้เกิดเสียงสูงต่ าไม่เท่ากัน 
- ลักษณะจังหวะการเรียงท่อเสียงจากสั้นไปยาวท าให้เกิดความงาม 
- ขนาดมีผลต่อความรู้สึก 
- คลื่นความกดดันมีทั้งไหลไปยังปลายท่อและสะท้อนกลับที่ท าให้เกิดเสียง 
- มีตัวแปรหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อเสียงและระดับเสียง เช่น ความดัน ความลึก การซึม

ผ่านของแหล่งก าเนิดเปลวไฟ และความผันผวนของอุณหภูมิของอากาศ 
- วัสดุที่ต่างกัน ท าให้เสียงที่เกิดต่างกัน 
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3. อิทธิพลจากผลงานศิลปะร่วมสมัย 

     3.1. ผลงานต้นไม้ร้องเพลง (Singing Ringing Tree) 

 

ภาพที่ 8 ผลงานต้นไม้ร้องเพลง (Singing Ringing Tree) 
(ท่ีมา : https://pin.it/7pefhnan52t5ue) 

 

ต้นไม้ร้องเพลง เป็นงานประติมากรรมกับพ้ืนที่ ใช้พลังลม เมื่อลมพัดจะส่งเสียงออกมา ตั้งอยู่ที่
เขา เพ็นไนน์ส(Pennine) เหนือเมืองเบิร์นลีย์(Burnley) ประเทศอังกฤษ(England) ท่อเหล็กชุบสังกะสี  
ท่อหมุนวนเพ่ือสร้างรูปทรงของต้นไม้งอและพัดด้วยลมและท าให้เกิดเสียงครวญเมื่อลมที่คงที่ ความสั้น
ยาวของท่อที่ไม่เท่ากัน 
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ตัวงานออกแบบโดย ไมค์ ทอนกิ้น(Mike Tonkin) และ แอนนา หลู(Anna Liu) ซึ่งเป็นสถาปนิก
ที่ได้รับรางวัล งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในสี่ของโครงการที่สร้างขึ้นโดย เครือข่ายศิลปะด้านสิ่งแวดล้อมของแลง
คาเชอร์ตะวันออก(East Lancashire Environmental Arts Network) เพ่ือสร้างจุดเด่นต่างๆในชนบท 
สร้างจุดเด่นของศตวรรษท่ี 21 สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2006 หรือ พ.ศ.2549  

จากกรณีศึกษาผลงานต้นไม้ร้องเพลงได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- การใช้ลมธรรมชาติท าให้เกิดเสียง โดยประติมากรรมที่ประกอบด้วยท่อเหล็กขนาดใหญ่
ตั้งอยู่กลางแจ้ง หันท่อไปทุกทิศทางให้ลมผ่าน  

- การมีปฏิสัมพันธ์ กับพ้ืนที่ท าให้พื้นที่นั้นมีค่ามีความหมายมากข้ึน 
- สามารถใช้พลังงานธรรมชาติล้วนท าให้เกิดเสียงโดยไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.2 อีโอลัส (Aeolus) ของลุค เจอร์เรม (Luke Jerram)  

ลุค เจอร์เรม(Luke Jerram) ศิลปินท างานประติมากรรมติดตั้งกับพ้ืนที่ อาศัยอยู่ในสหราช
อาณาจักร แต่ท างานในระดับสากลหลากหลายงาน ติดตั้งไปตามที่ต่างๆ 
 

 
    ภาพที่ 9 ประติมากรรมเสียง “อีโอลัส” (Aeolus) 

 

อีโอลัสเป็นงานติดตั้งชิ้นหนึ่งของเจอร์เรม มีลักษณะเป็นซุ้มประตูโค้ง มีหลอดสแตนเลสสตีลปัก
อยู่รอบ ท างานโดยสะท้อนและส่งเสียงเมื่อมีลมพัดมาจะส่งเสียงโดยไม่มีไฟฟ้าหรือก าลังขยายตัวท่อหลอด
ยังสะท้อนภาพตกกระทบของสภาพพ้ืนที่แวดล้อมอยู่บนพ้ืนผิว ภายใต้ซุ้มประตูผู้ชมสามารถมองออกไป
ภายนอกผ่านปล่องหลอดสแตนเลส 310 ปล่องที่ท าจากเหล็กกล้า ซึ่งแต่ละอันจะเห็นภาพภูมิทัศน์และ
แสงผ่านโครงสร้าง  ปล่องเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นกรอบเพ่ือเปลี่ยนภูมิทัศน์รอบ ๆ ศาลาเพ่ือให้ผู้ชมมองเห็น
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ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเมฆและดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าตลอดทั้งวันประสบการณ์
การรับชมภาพของประชาชนจะแปรเปลี่ยนไปทุกละนาที 

จากกรณีศึกษาผลงานอีโอลัส ของลุค เจอร์เรม ได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 

- ประติมากรรมมีเสียงสามารถเป็นจุดสนใจของผู้คนได้ 
- การใช้โลหะมันวาวท าให้เกิดภาพสะท้อน และเป็นรายละเอียดของงานเมื่อผู้ชมเข้ามา

ชมใกล้ๆ 
- ประติมากรรมมีความเฉพาะตัวและแตกต่างกันไปตามเวลา ลม และสถานที่ 
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3.3 วงดนตรีวินเทอร์เกทัน (Wintergatan) 

 
ภาพที่ 10 วงวินเทอร์เกทัน (Wintergatan) 

วงวินเทอร์เกทันเล่นดนตรีรวมวงโดยมีเครื่องดนตรีที่ท าขึ้นเอง  
กับอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องดนตรี มาเล่นรวมวงกัน 

 

วินเทอร์เกทัน มีการจัดตั้งวงขึ้นครั้งแรกในปี 2011 วงดนตรีโฟล์คทรอนิกาจากประเทศสวีเดน  
สมาชิกวงวินเทอร์เกทันเติบโตมาจากเมืองเล็กๆ ทั้งสี่เมืองในประเทศสวีเดน ท าให้พวกเขามีแนวไปในทาง
เดียวกันไม่ต่างกันมาก เริ่มแรกพวกเขาไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งพวกเขาใช้เวลากับการทดลองการเล่นดนตรี
จนรวมเป็นวงได้ มีเครื่องดนตรีหลากหลายรวมกันและอุปกรณ์อ่ืนๆ มาสร้างเสียงเช่น เครื่องพิมพ์ดีด หรือ
เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้น เอง อย่างกล่องเพลง ซึ่ งก่อนหน้าเป็นวงเดอะ ดิ เทคทีฟ เอเจนซี่ 
(Detektivbyrån The Detective Agency) ลักษณะซาวด์ (sound) เพลงออกแนว โฟล์คอีเล็กทรอนิค 
(Folk Electronica) เสียงนิ้งหน่องและ หีบเพลงชัก (accordion) ได้ยุบตัวลงแล้วสร้างวงวินเทอร์เกทัน
ขึ้นใหม่จากสมาชิกวงเดิมสองคน คือ มาร์ติน(Martin) กับ มาคัส(Marcus) มือกลอง มีสมาชิกวง 4 คน 
ได้แก่  

- มาร์ติน โมลิน (Martin Molin) เล่นเครื่อง ไวบราโฟน (Vibraphone) 
และ กล่องเพลง (Music box) 
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- เอเวลิน่า แฮกลูนด์ (Evelina Hägglund) เล่นเครื่องคีย์บอร์ด  

- เดวิด แซนาเดิล ( David Zandén) เล่นกีต้าร์เบส   

- มาร์คัส ชสอเบิร์ก  ( Marcus Sjöberg) เล่นเครื่องกลองชุด 

นักดนตรีทั้ง 4 คน หรือ 4 ฝ่ายมีความพิเศษเฉพาะทางในแต่ละอย่าง ที่สร้างเสียงที่ไม่เหมือนวง
ดนตรีทั่วไป จากนั้น มาร์ติน ก็ได้ตัดสินใจเดินหน้าในเป้าหมายเดียวคือสร้าง  มาร์เบิล แมชชีน 
(Marble Machine)  ก่อนหน้านี้ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรี โมดูลิน (Modulin) และกล่องเพลงขึ้นในปี
ค .ศ .2014 หลังจากที่ ไปดู พิพิธภัณฑ์เ พ่ือศึกษาเครื่องเครื่องดนตรี  แต่  มาร์ เบิล แมชชีน
(Marble Machine)เป็นที่สุดของความทะเยอทะยาน ปัจจุบันวงมีการทัวร์รอบโลก มีการยกเครื่องไป
แสดงโดยการถอนแล้วไปประกอบใหม่ 

การสร้าง มาร์เบิล แมชชีน(Marble Machine) คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองเดือน แต่สุดท้าย
แล้วก็ยืดเยื้อไปถึง 14 เดือน จึงส าเร็จด้วยความพากเพียร ความพยายามในการเรียนรู้ และการลองผิด
ลองถูก จนท าให้ความฝันของมาร์ตินกับเครื่องมาร์เบิล แมชชีนนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ 

ไอเดียแรกมาจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเครื่องจักร ใน ยูเทรกต์(Utrecht) 
ฮอลแลนด์ (Holland) มีชื่อว่า ชปีลคล๊อคมิวเซียม (Speelklok Museum) เขาได้เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแบบเฟืองจากไม้ นอกจากเครื่องดนตรีเครื่องที่พิพิธภัณฑ์ แรงบันดาลใจมาจาก 
ศิลปะออโตมาต้า(Automata Art) และ ไปป์ดรีม(Pipedreams) วิดีโอเพลงของ แอนิมิวสิค(Animusic) 
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ภาพที่ 11 ออโตมาตา(Automata) 
(ท่ีมา :http://cabaret.co.uk/) 

 

 

 

ภาพที่ 12 ศิลปะออโตมาตา(Automata Arts)  
(ท่ีมา :https://www.pinterest.com/pin/507288345512624701/ ) 
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ภาพที่ 13 มิวสิควิดีโอไปป์ดรีม โดยแอนิมิวสิค (Pipedreams Music video by Animusic) 

(ท่ีมา :https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo) 
 

โครงการทั้งหมดเริ่มที่มาร์ตินไปซื้อไม้ทั้งหมดส าหรับท าเครื่องมาร์เบิลและท าอุปกรณ์เลื่อย  
โต๊ะเลื่อย สว่านแท่น หลังจากจัดวางเครื่องมือทุกอย่างด้วยกัน เขาเริ่มเขียนโปรแกรมท าล้อและสร้าง
ทั้งหมดของโปรเจครอบๆ นั้น การออกแบบเสร็จด้วยการทดลองวิธีการ ผิดพลาด ล้มเหลว เขาวาดภาพ
ร่างง่ายๆ ในโปรแกรม 3 มิตเิป็นหลักเพ่ือให้ได้ขนาดต้นแบบ เมื่อเขารู้ว่ามันต้องเป็น 80 x 80 เซนติเมตร 
เขาก็ด้นสดจากตรงนั้น เขาลองแล้วก็ลองแต่ละอันจนเสร็จจนกระทั่งมันได้ผล 

หลังจากสร้าง มาร์เบิล แมชชีน เสร็จ เขาได้ท าวิดีโอเผยแพร่ในยูทูบ(Youtube) สามวันหลังจาก
การปล่อยวิดีโอ มาร์เบิล แมชชีน ออกมา ได้รับยอดชมทั่วโลกเกินกว่า 10 ล้านครั้ง  ส่งผลให้วงวินเทอร์เก
ทันโด่งดังไปสู่เวทีโลกเป็นที่เรียบร้อย 
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ภาพที่ 14 มาร์เบิลแมชชีน (Marble Machine) 

(ท่ีมา :http://www.wintergatan.net/) 
 

เครื่องดนตรีชิ้นนี้ เรียกว่า มาร์เบิลแมชชีน (Marble Machine) เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลูกแก้ว
เหล็ก 2,000 ลูก เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดเสียงต่างๆ มาร์ติน โมลิน สมาชิกจากวงดนตรีวินเทอร์เกทัน 
สัญชาติสวีเดน เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีนี้ขึ้นมา เขาใช้เวลาทั้งสิ้น 14 เดือนในการประดิษฐ์และ
ประกอบชิ้นส่วนทั้ง 3,000 ชิ้น มาร์เบิลแมชชีนจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดอยู่ภายในเครื่อง
เดียว ทั้งกลอง กีต้าร์ เบส สแนร์ ไวบราโฟน เขาเริ่มมาจากการเป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรี เกิดเป็นไอเดีย
แรกขึ้นมาหลังจากไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล ชปีลคล๊อค (Speelklok) ใน อูเทรคต์ (Utrecht) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแม่แบบของเฟืองไม้ เครื่องจักรกลใน
พิพิธภัณฑ์นั้นมีโปรแกรมที่ใช้ควบคุมทั้งหมด ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของงานศิลปะแบบอัตโนมัติ และ 
ไปป์ดรีม 



20 

และในที่สุดเขาก็ผลิตสุดยอดเครื่องดนตรีชนิดนี้ขึ้นมา โดยเริ่มสร้างในเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.2557 แล้วเสร็จในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ใช้เวลาทั้งหมด 14 เดือน มาร์ตินมีความพยายามใน
การทดลองศึกษาค้นคว้าหาวิธีและแก้ไขปัญหาเป็นปีเพ่ือที่จะสร้างสรรค์เครื่องเล่นดนตรีออกมาให้ โลก
เห็น โดยใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการท าพรีเซ้นโดยใช้วิดีโอตัดต่อให้น่าสนใจโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก  
ให้คนรู้จักและเห็นการท างานของเขา ท าให้โด่งดังมีคนรู้จักไปทั่วโลก 

จากกรณีศึกษาวงดนตรีวินเทอร์เกทัน ได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- เราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ สร้างเสียงให้เกิดขึ้นเป็นดนตรีได้ 
- การสร้างสรรค์เกิดจากการดูงานมาก หลักการ วิธีการต่างๆ อาจไม่ต้องคิดข้ึนใหม่ 

เพียงปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเจากสิ่งมีอยู่แล้ว 
- การท างานชิ้นใหญ่ให้ถอดประกอบได้จะเหมาะแก่การขนย้ายไปแสดงที่ต่างๆได้ 
- การท าวิดีโอน าเสนอผลงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึง 
- นอกจากวิดีโอน าเสนอผลงาน การท าวิดีโอขั้นตอนการท างาน และอัพเดตเป็นระยะ จะท าให้ 

คนติดตาม และส่งผลให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้น 
- การท างานต้องมีการวางแผนที่รัดกุม และเผื่อเวลาส าหรับการแก้ปัญหาความผิดพลาดหรือ 

ความคาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้น ควรมีก าหนดการเพ่ือจัดสรรเวลาที่ถูกจ ากัด 
- การมีรูปแบบหรือแบบร่างที่ชัดเจนจะท าให้งานไปได้เร็วขึ้น 
- มาร์ตินใช้เครื่องเล่นที่มีอยู่แล้วมาออกแบบรูปแบบวิธีการเล่นใหม่ มีดนตรีครบวงในเครื่องเดียว  

สามารถเล่นคนเดียว ท าให้มีความน่าสนใจ 
- การมีเสียงหรือมีดนตรีจะดึงดูดความสนใจได้  
- การท าออโตมาตอล(Atomaton) ให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยวิธีการกลไกจากไม้  
- ไม้เป็นวัสดุที่ให้ความงามในตัวเอง 
- จังหวะเว้นช่องไฟในการเรียงตัวกันท าให้เกิดความงามจากแอนิมิวสิค(Animusic) 
- วิธีการเกิดเสียงมีได้หลายวิธีที่ไม่ต้องใช้มือคนเข้าถึงทุกขั้นตอน 
- ความงามเกิดจากเครื่องจักรดนตรีที่เคลื่อนไหวได้เอง 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและ วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

  ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เริ่มต้นมาจากการค้นคว้าข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ถึงความส าคัญของระบบกลไก ที่ได้จากกรณีศึกษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม กลไกของเล่น
ต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปินร่วมสมัย เพ่ือค้นหาชุดความรู้มาปรับประยุกต์สร้างชุดกลไกในการขับเคลื่อนให้
เกิดการสร้างเสียงด้วยแรงดันลม รวมถึงการสร้างความงามเชิงกายภาพของผลงาน โดยแบ่งขั้นตอนและ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน  
 3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
3.1ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน (sketch)  

  การสร้างภาพร่างมาจากรูปแบบกลไก โดยเริ่มต้นมาจากกลไกที่จ าเป็นที่สุดคือการสร้างเสียง คือ
ท่อหรือกระบอกท่อเสียง  
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 แบบร่างลักษณะท่อเสียง 
 

  จากภาพแบบร่างลักษณะท่อเสียง แสดงให้เห็นวิธีการติดตั้งท่อเสียง ใช้ขาไม้ใส่เกลียวยึดให้อยู่ 
โดยมีฟองน้ ารองระหว่างขาหนีบกับท่อเสียงเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
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ภาพที่ 16 แบบร่างขาหนีบตั้งท่อเสียง 

 

  ตามด้วยกลไกที่จะท าให้เกิดเสียง (ดูภาพที่ 16 แบบร่างขาหนีบตั้งท่อเสียงประกอบการอธิบาย) 
คือกลไกลม หรือที่สูบลม โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ที่สูบลม ที่ดันลม และกล่องเก็บลม มีหลักการคือให้
คนเดินเข้ามาเล่น โดยการเดินเหยียบพ้ืนไม้อัดลม เพ่ือส่งลมไปยังตัวดันลมเก็บลมไว้ น าเข้าไปสู่กล่องเก็บ
ลม เมื่อผู้เล่นกดเปิดลมเข้าไปยังท่อเสียงก็จะท าให้เกิดเสียงดัง ที่ดันลมจะท างานเมื่อผู้เล่นเดินเข้ามาถึง
ต าแหน่งที่กดเสียง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ยืนอยู่บนที่ดันลม ที่ดันลมจะดันลมต่อไปโดยใช้น้ าหนักของผู้เล่นเป็น
ตัวแปรบีบอัดลม 

 

 
ภาพที่ 17 แบบร่างพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 
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ภาพที่ 18 แบบร่างกลไกพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 

 

  จากภาพแบบร่างกลไกพ้ืนไม้อัดแรงดันลม แสดงให้เห็นรูปแบบของผลงานมีลักษณะเป็นพ้ืนที่
ทางเดินยกระดับท าหน้าที่อัดดันลม พ้ืนที่ทางเดินทั้งหมดมีจ านวน 27 ชิ้น แต่ชิ้นมีพ้ืนที่เดินเหยียบขนาด 
40 x 40 เซนติเมตร เป็นขนาดที่เหมาะสมกับเท้าคน 

 
ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงาน เพลย์ ซาวด์ สวิตซ์ (Play Sound Switch) 

  จากภาพร่างผลงาน มีลักษณะเป็นทางเดินพื้นไม้สี่เหลี่ยมขนาด 40 x 40  เซนติเมตร จ านวน 27 
ชิ้น สามแถววางเรียงเป็นทางเดินยาวเข้าไปถึงพ้ืนที่ส่วนท่อเสียงที่ตั้งข้ึนจากพ้ืน เรียงวงโค้งคล้ายเกือกม้า 
ไล่เรียงระดับขนาดสั้นไปสู่ขนาดที่ยาวสุด  
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อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

เลื่อยจิ๊กซอว์ 

 

 
 

เครื่องขัดกระดาษทราย
สายพาน 

 

 
 

เครื่องขัดกระดาษทราย 

สว่าน 

 

 
เลื่อยวงเดือน  

สว่านแท่น 

 
ดอกสว่าน 

 
ไขควง 

 
ไม้ฉาก 
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แปรงทาสี (ใช้ปัดฝุ่นขี้เลื่อย)  

ค้อน 

 
ไม้บรรทัดฉาก 

เอฟคลมป์ 
 

ซีแคลมป์ 
 

ตัวหนีบ 

 

 
 

ตัวจับฉาก  
กาวติดไม้ แคลมป์ 

 

 
 

ไม้สนประสาน 
 

ไม้อัดยาง 
 

 
ไม้สน 
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โฮลซอ 

 

 
กระดาษทราย 

 

ผ้ายาง 

 
 

 
นอต  

สายยาง 
 

สแตนเลสเส้น 

 

 
กาวยาง โฟมยาง 

 

ภาพที่ 20 วัสดุและอุปกรณ์ 
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 3.2กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

  การท างานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ อันดับแรกต้องค านึงถึงส่วนกลไกในแต่ละส่วนเป็นส าคัญ จากนั้นจึง
ออกแบบของรูปทรงโครงสร้าง (form) ของผลงานให้สัมพันธ์กับส่วนการท างานของกลไก จะท าให้การ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดปัญหาน้อยที่สุดในระหว่างการท างานมีการทดลอง 
วิเคราะห์ผลงาน และปรับแก้ไขรูปแบบในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้กลไกท างานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งมี
ขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

 

3.2.1 การสร้างพื้นไม้อัดแรงดันลม จ านวน 27 ชิ้น เป็นพื้นทางเดินกลไกสปริงวางเรียงเป็น
แถวแนวยาว ให้ผู้ชมได้เดินเหยียบสร้างดันแรงลมไปเข้าไปสู่พื้นไม้เก็บแรงดันลม 

 

ภาพที่ 21 พ้ืนไม้อัดแรงดันลม 
 
-  เริ่มด้วยการตัดไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสจ านวน 2 แผ่น (ต่อ1 ชิ้น) ขนาด 40 x 40   
  เซนติเมตร เมื่อรวมจ านวน 27 ชิ้น ใช้แผ่นไม้ทั้งหมด 54 แผ่น 
- จากนั้นเจาะไม้เป็นเดือยวงกลมส าหรับยึดขาสปริงจ านวน 8 อัน (ต่อ 1 ชิ้น) เมื่อรวม 
  จ านวน 27 ชิ้น ใช้เดือยไม้วงกลมทั้งหมด 216 อัน 
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ภาพที่ 22 การเจาะเดือยไม้วงกลม 

 
- ตัดสปริงยาว 10 เซนติเมตร (เป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมส าหรับเดินเยียบ)  
  จ านวน 4 เส้น (ต่อ 1 ชิ้น) เมื่อรวมจ านวน 27 ชิ้น ใช้สปริงทั้งหมด 108 เส้น 
- ตัดเหล็กเส้นสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 13 เซนติเมตร   
  จ านวน 4 แท่ง (ต่อ 1 ชิ้น)  ใช้เหล็กเส้นสแตนเลสทั้งหมด 108 แท่ง 
- น าวัสดุทั้ง 4 อย่างที่จัดเตรียมข้างต้น มาประกอบยึดเข้าด้วยกัน  
   (ดูภาพท่ี 23 - 24 ประกอบการอธิบาย) จนครบจ านวน 27 ชิ้น 

ภาพที่ 23 การประกอบพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 

 

ภาพที่ 24 ประกอบกลไกพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 
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ภาพที่ 25 การติดผ้ายางพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 

 
-  หลังจากนั้นติดผ้ายางโดยรอบแผ่นพื้นไม้พร้อมกับใส่สปริงทั้ง 4 มุม  
  แล้วเจาะรูแผ่นไม้ด้านล่างให้เกิดช่องลมเข้า – ออก  
   (ดูภาพท่ี 25 - 26 ประกอบการอธิบาย) 

ภาพที่ 26 ฝาพื้นไม้อัดแรงดันลม 
 

 -   เมื่อผ้ายางแห้งและประกอบเข้ากับแผ่นไม้ทั้งหมดแล้วทดลองเหยียบเพ่ือตรวจสอบ 
        ให้แน่นอนว่าผ้ายางไม่มีรอยรั่ว (ดูภาพท่ี 21 ประกอบการอธิบาย) 
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3.2.2 พื้นไม้เก็บแรงดันลมเป็นพ้ืนที่เก็บลมที่มาจากพ้ืนไม้อัดแรงดันลม ทั้ง 27 ชิ้น เมื่อลมเข้า
มาสู่พื้นไม้เก็บแรงดันลมก็จะแรงอัดของลม จะท าให้พอโตขึ้นจากพ้ืน เมื่อคนมาเหยียบก็
จะดันลมที่เก็บไว้ไปสู่กล่องควบคุมเสียงต่อไป  

-   เริ่มต้นตัดไม้จ านวน 2 แผ่น เป็นรูปวงโค้งตามแบบร่าง เจาะรูช่องปล่อยลมออก 
   ด้านข้าง และท าการติดผ้ายางโดยรอบแผ่นไม้ (ดูภาพที่ 28 ประกอบการอธิบาย) 
 

 
    ภาพที่ 27 พ้ืนไม้เก็บแรงดันลม 

 

3.2.3 กล่องควบคุมลมเป็นกล่องส าหรับกดเปิด-ปิดให้ลมผ่านไปสู่ท่อเสียง กล่องควบคุมลมมี
จ านวน 3 กล่อง ซึ่งเป็นกล่องที่มีแรงดันลมตลอดเวลาเพื่อให้ลมมีพอที่จะท าให้ท่อเสียง
ดัง 

-   เริ่มต้นตัดไม้ทั้งหกด้านส าหรับท ากล่อง โดยประกบกันได้พอดีเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

-   ประกบไม้ติดกาวให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม 

-   ท าการเจาะรูใส่กลไกส าหรับการเปิด-ปิด ลมออกไปสู่ท่อเสียง 
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3.2.4 ท่อเสียง ท่อหรือปล่องที่ท าให้เกิดเสียงจากแรงลม ลักษณะการท างานคล้ายขลุ่ย 

-   เริ่มจากการตัดแผ่นไม้เป็นสี่เหลี่ยมแนวยาว เพ่ือประกอบเข้ากันเป็นทรงกระบอก
สี่เหลี่ยม โดยทั้งสี่ด้านยาวเท่ากัน และด้านหนึ่งเว้นช่องส าหรับใส่ลิ้นเสียง  
(ดูภาพท่ี 29ประกอบการอธิบาย) 
 

 
ภาพที่ 28 กระบวนการท าท่อเสียง 

 

-   ท าการขัดแผ่นไม้ให้ได้มุมประกบเท่ากัน แล้วติดประกอบแผ่นไม้ ทั้ง 4 ด้าน   

-   หลังจากนั้นใส่ลิ้นเสียง ทดลองเป่าโดยใช้แคลมป์หนีบให้ติดกันไว้ก่อน แล้วค่อยๆ   
ปรับองศาและต าแหน่งของส่วนลิ้นเสียง ว่ามีเสียงดังตามต้องการ จากนั้นทากาว
ประกอบทุกด้าน ทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ใช้แคลมป์หนีบประกบไว้ให้แน่น รอจนกาวแห้ง 
(ดูภาพท่ี 30 ประกอบการอธิบาย) 
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ภาพที่ 29 ท่อเสียง 

 

3.2.5. ฐานตั้งท่อเสียง 
          -  ตัดไม้โค้งตามแบบร่างที่วางไว้โดยใช้เลื่อยจิ๊กซอว์ 
          -  เจาะสกรูบนแท่นไม้ (ส าหรับใส่นอต)  เพ่ือยึดติดกับแท่นฐาน 
          -  ตัดไม้แท่นฐานอีกแผ่นขนาดเท่ากัน ทากาวและประกบด้านล่างเพ่ือให้แท่นฐานมี 
                    .ความแข็งแรงรับน้ าหนักท่อเสียงได้ 
          -  ขัดขอบแท่นฐานให้เนียนเรียบเท่ากันแล้วจึงน าฐานตั้งท่อเสียงมายึดประกอบ 
                      (ดูภาพท่ี 30 ประกอบ) 
 

  
  ภาพที่ 30 ฐานตั้งท่อเสียง 
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  3.2.6. การติดตั้งจัดวางผลงานทั้งหมด 
 

   -  น าพื้นไม้อัดแรงดันลม จ านวน 27 ชิ้น วางเรียงแนวยาวบนฐานที่จัดเตรียมไว้ 
                   -  ท าการต่อสายท่อยางลม เข้ากับพ้ืนไม้อัดแรงดันลม ให้ครบทั้ง 27 ชิ้น 

หลังจากนั้นจึงน าปลายสายต่อเข้ากับพ้ืนไม้เก็บแรงดันลม ต่อท่อยางลม 
                     อีก 3 สาย จากพ้ืนไม้เก็บแรงดันลมไปสู่กล่องควบคุมลม แล้วต่อสายท่อยางลม  
   จ านวน 30 สาย จากกล่องควบคุมลม ไปสู่ท่อเสียง จ านวน 30 ปล่อง 

   -  เมื่อจัดวางทุกส่วนเรียบร้อยเหมาะสมแล้ว ท าการเจาะยึดสกรูพ้ืนไม้อัดแรงดันลม 
 ทั้งหมด จ านวน 27 ชิ้น ติดบนฐานให้แน่น เมื่อเวลาผู้ชมเหยียบเล่นพื้นไม้อัดแรงดันลม 
      ไม่เลื่อนหลุดออกมาจากต าแหน่งของฐานที่ตั้งวางไว้ 
 

 

 
ภาพที่ 31 การติดตั้งจัดวางผลงานทั้งหมด 
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บทที่ 4 

 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 
 

 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง
(Interactive Art : Artistic of Sound Mechanic) แบ่งระยะเวลาการสร้างสรรค์ การพัฒนาผลงาน 
รวมถึงการแก้ปัญหาทางศิลปะ ออกเป็น 3 ช่วงระยะ ดังนี้   

4.1 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์  
4.2 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ 
4.3 ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 4.1ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์เป็นช่วงระยะของการทดลองเพ่ือค้นหารูปแบบ และเทคนิควิธีการมาพัฒนา
เป็นแนวทางสร้างสรรค์ไปสู่ศิลปนิพนธ์ วัสดุที่น ามาใช้สร้างสรรค์ผลงานระยะนี้เป็นวัสดุไม้ทั้งหมด ซึ่ง
ความเป็นเนื้อไม้ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อบอุ่น ดูปลอดภัยเพราะเป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ รวมถึงเนื้อไม้
มีความงามในลักษณะเฉพาะตัวมันเอง 
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  4.1.1 ผลงานช่วงแรก 

 
    ภาพที่ 32 ผลงานคิเนติก (Kinetic) ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

  ผลงานคิเนติก (Kinetic) ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงแรก (ดูภาพที่ 30 ประกอบการอธิบาย) 
เป็นผลงานแสดงกลไกที่ใช้วัสดุไม้ทั้งหมด ผลงานมีขนาด 500 x 20 x 50 เซนติเมตร ตัวผลงานมีขนาด
ค่อนข้างยาว โดยใช้ลูกเบี้ยวไม้เป็นจุดหมุนท าให้แท่งไม้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นเกลียวคลื่น และใช้การซ้ า
กันของวัสดุกลไกแสดงออกถึงความงามซึ่งใช้กลไกจ านวนมาก ที่ประกอบด้วยแผ่นไม้ต่อประกอบเป็น
กล่องขนาด 500 x 20 เซนติเมตร และขัดลูกเบี้ยว เป็นจ านวน 200 ชิ้น ท าการเจาะรู จ านวน 400 รู 
สอดรับเข้ากับแท่งไม้สี่เหลี่ยม ขนาด 1x 1x 35 เซนติเมตร จ านวน 200 แท่ง ออกมาเป็นผลงานตัวอย่าง
ดังภาพ ผลลัพธ์ท้ายสุดของผลงานคือกลไกลูกเบี้ยวหมุน ได้ แต่ไม่สามารถดันแท่งไม้ด้านบน จ านวน 200 
แท่ง ให้เกิดการเคลื่อนไวตามเป้าหมายได้ เมื่อได้ศึกษาท าการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เป็นดังนี้ 

- ลักษณะของพ้ืนผิวไม้ที่สัมผัสกันท าให้เกิดแรงเสียดทานมาก ท าให้ลูกเบี้ยวมีอาการฝืด แม้ขัด
ผิวทั้งลูกเบี้ยว และแท่งไม้ ให้มนเรียบแล้ว  

- การเลือกใช้ไม้สน ซึ่งเป็นเนื้อไม้ที่มีสีตามต้องการ แต่ไม้สนมีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน มีความ
นิ่มท าให้เกิดการโค้งงอ ส่งผลท าให้ต าแหน่งของลูกเบี้ยวไม่ตรงกับต าแหน่งที่รับกับแท่งไม้ 
ท าให้เกิดการตกร่องและติดขัด 

- รูสอดรับแท่งไม้ไม่แข็งแรง ท าให้ลูกเบี้ยวดันไม้หลุดออกจากต าแหน่งกลาง ท าให้เกิดอาการ
ติดขัดระหว่างแท่งไม้ และหมุนต่อไม่ได้ 

- รูสอดรับแท่งไม้ไม่มีการหล่อลื่น ท าให้เกิดแรงเสียดทานมาก มีผลต่อการขยับขึ้นลงของแท่ง
ไม้ 
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4.1.2 ผลงานช่วงที่สอง 

 
ภาพที่ 33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่1) 

 

 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่1) (ดูภาพท่ี 30ประกอบการอธิบาย) ผลงานชิ้นนี้
เป็นกลไกที่ท าจากวัสดุไม้ทั้งหมด เมื่อหมุนท่ีแกนหมุนแล้วจะขับเคลื่อนกลไกแรงดันลมไปยังขลุ่ย
ที่ซ่อนไว้ท าให้เกิดเป็นเสียง 3 ระดับ รูปทรงทางกายภาพผลงานออกแบบสร้างสรรค์ โดยเน้น
เนื้อหาความคิดเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม ที่สร้างมลพิษ โดยใช้วัสดุไม้มาทาสีใหม่ในโทนสีสดใส  
โดยท าให้เหมือนเป็นของเล่นเด็ก ที่ผสมความรู้สึกสวยงามสดใสแต่ก็แฝงความอันตราย น่ากลัว
อยู่ภายใน  

 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่1) เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วพัฒนาต่อยอดได้
ดังนี้    

- กลไกสร้างแรงดันลมมากจนโทนเสียงที่ดังออกมาเป็นจังหวะเดียวที่ค่อนข้างแหลม 
สามารถปรับพัฒนาสร้างจังหวะโทนเสียงที่หลากหลายได้มากกว่านี้  
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- การปฎิสัมพันธ์ของคนกับผลงานยังน้อยไปถ้า ผู้สร้างสามารถเข็นให้เคลื่อนที่ออก
ไปสู่สถานที่ต่างๆ หรือพ้ืนที่สาธารณะให้ผู้ชมในสังคมภายนอกมีปฎิสัมพันธ์กับ
ผลงานจะท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 34 ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่2) 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่2) (ดูภาพที่ 31ประกอบการอธิบาย) รูปทรงทาง
กายภาพผลงานยังคงเน้นเนื้อหาความคิดเกี่ยวการสร้างสรรค์ผลงานมาจากเรือกลไฟในยุค
อุตสาหกรรม มีควันไฟเป็นเมฆให้ดูสดใสเหมือนของเล่นแบบเด็กๆ ที่สดใสสวยงาม แฝงมลพิษ 
หม่นหมองอภายใน ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะรถเลื่อนที่ใช้กลไกลูกเบี้ยวขับเคลื่อน ในขณะที่ล้อหมุน
ลูกเบี้ยวจะหมุนไปดันแท่งคันชักที่จะท าให้ชิ้นวัตถุต่างๆ ด้านบนเกิดการเคลื่อนไหว กลไก
ลักษณะลูดเบี้ยวได้ปรับและพัฒนามาจากผลงานคิเนติก (Kinetic) ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ใน
ช่วงแรก โดยการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นไม้เนื้อแข็ง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ส่วนแกนรับลูกเบี้ยวมีการ
ใส่ลูกปืนและเพ่ิมขอบข้าง เสริมความแข็งแรงคงทนให้การท างานเกิดความเสถียรมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 35 กลไกลูกเบี้ยวผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่2) 

 

จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สอง (ชิ้นที่2) ได้ศึกษาท าการวิเคราะ
และแก้ห์ปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นดังนี้ 

- แกนรับกับลูกเบี้ยวมีต าแหน่งไม่ตรงกันท าให้กลไกไม่สามารถขับเคลื่อนวัตถุสิงของ
ด้านบนให้เคลื่อนไหวได้ดี จึงได้ท าการปรับต าแหน่งท่อของแกนรับลูกเบี้ยวให้พอดีที่สุด 

- เมื่อเข็นผลงานไประยะหนึ่งลูกเบี้ยวหลุดออกจากแกนรับ จึงต้องทากาว ยึดน็อตลูก
เบี้ยวติดถาวรไปกับแกนรับ 

การวิเคราะและแก้ห์ปัญหาดังกล่าวสามารถสร้างกลไกลูกเบี้ยวให้เกิดการขยับได้ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากมีเวลาเวลาท างานเป็นข้อจ ากัดจึงใช้รูปทรงผลงานในลักษณะ
สี่เหลี่ยมที่เรียบงายง่ายและรวดเร็วต่อการประกอบ ส่งผลให้งานดูแข็ง ทึบตัน มีความน่าสนใจ
น้อย 
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4.1.3 ผลงานช่วงที่สาม 

ภาพที่ 36 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สาม 

 
       ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงที่สาม เป็นผลงานต้นแบบเชิงทดลองกลไก เพ่ือเสนอสร้างสรรค์
โครงการศิลปนิพนธ์ โดยผลงานเป็นลักษณะกลไกมือหมุนให้เกิดแรงดันลมไปยังกล่องลมออกสู่
ปลายท่อเสียง ผลลัพธ์ท าให้เกิดเสียงที่แปลกประหลาด การประกอบสร้างสรรค์รูปทรงไม่ได้ยึด
ติดกับรูปทรงเรขาคณิต จึงท าให้เกิดรูปทรงที่เป็นอิสระมากขึ้น ท ามุมไม่เหมือนกัน จึงเกิดความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  แต่กลไกแรงดันลมก็ยังคงมีปัญหาในระดับเสียงความดังเบาของเสียงที่ไม่คงท่ี
ยังคงต้องปรับประยุกต์แก้ไขต่อไปในช่วงระยะศิลปนิพนธ์  
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 4.2 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์  

 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ได้ท าการวิเคราะห์ และปรับประยุกต์ในด้านกลไกที่เรียนรู้จากผลงานระยะ
ก่อนศิลปนิพนธ์ทั้ง 4 ชิ้น โดยใช้วัสดุไม้ยังเป็นวัสดุหลักที่น ามาใช้สร้างกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน แล้ว
ท าให้เกิดจังหวะเสียงที่คนดูสามารถข้ามาเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และเข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ไม่
ยาก เพราะผู้ชมส่วนมากมักคิดว่า ศิลปะคือสิ่งที่ตั้งแสดงให้ชมความงามผ่านสายตา ห้ามสัมผัสจับต้อง จึง
คิดวิธีการสร้างเป็นกลไกเป็นลักษณะทางเดินเมื่อเหยียบแล้วเกิดเสียงดังในจังหวะต่างๆ เสียงจะดึงความ
สนใจให้ผู้ชมเข้ามาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลงานง่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักศิลปะปฏิสัมพันธ์ที่ว่า  
“…การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางเรียนรู้และสร้างผลงานร่วมไปกับศิลปิน สิ่งที่ก่อร่างขึ้นมาให้เห็น
ไม่ใช่กิจกรรมที่มีให้เข้าร่วมกัน แต่เป็นความคิดที่ก าลังเข้าใจและพัฒนาไปพร้อมกันกับผลงานของ
ศิลปิน…” (ธนวัต วุฒิพิทยาธร, 2560)  

ส่วนการออกแบบรูปทรงเชิงกายภาพของผลงานระยะศิลปนิพนธ์ สิ่งส าคัญประการแรกที่ค านึงคือ
ลักษณะกายภาพของระบบกลไกแรงดันลมเป็นพลังขับเคลื่อนท าให้เกิดเสียง หลักการเกิดเสียงมาจาก
การศึกษาวิเคราะห์เครื่องขลุ่ย โดยเมื่อเป่าลมผ่านช่องลิ้นภายในขลุ่ยทั้งสองทางจึงท าให้เกิดเสียง แต่เมื่อ
ท าการปิดทิศทางของลมก็ท าให้โทนเสียงที่ดังเปลี่ยนแปลงไป ผลงานระยะศิลปนิพนธ์จึงเน้นใช้ 
พลังงานลมที่เกิดจากผู้ชมเดินลงบนแผ่นพ้ืนไม้อัดแรงดันลม จ านวน 27 ชิ้น โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ การประกอบรูปทรงใช้หลักการท างานซ้ าๆ จากการประกอบท่อเสียงจ านวน 
30 ปล่อง จัดวางให้เกิดการแผ่ขยายโดยรอบเพ่ือให้เสียงเดินทางไปสู่คนฟังได้ดี ซึ่งได้ อิทธิพลมาจาก
การศีกษาวิเคราะห์ผลงานต้นไม้ร้องเพลง เป็นงานประติมากรรมจัดวางที่ใช้พลังลมธรรมชาติพัดผ่านท่อ
เหล็กขนาดใหญ่ที่ตั้งหันไปรอบทิศทางเป็นวัตถุส่งผ่านเสียงดังโดยรอบ ทั้งนี้การออกแบบรูปทรงเชิง
กายภาพของผลงานยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆอีก เช่น มาร์เบิล แมชชีน (Marble Machine) , 
ไพโรโฟน (pyrophone) ,แคลลีโอพี (calliope)ซึ่งได้วิเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ไว้แล้วใน 
บทที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคของผลงานในช่วงระยะศิลปนิพนธ์มีดังนี้ 

 
พื้นไม้อัดแรงดันลม  จ านวน 27 ชิ้น 

-  เดือยไม้ส าหรับยึดสปริงที่ติดกาวติดไม้เพียงอย่างเดียว เมื่อเหยียบอัดแรงๆ ท าให้เดือยไม้แตก 
       และหลุดออกแผ่นกระดานไม้ จึงได้มีการปรับแก้โดยใช้ไม้เนื้อแข็งมาเจาะกลึงเดือยยึดสปริงใหม่   
       และได้เจาะร่องที่แผ่นกระดาน ติดกาวกดเดือยไม้ยึดสปริงให้อยู่ในร่องจึงท าให้แข็งแรงทนทาน 
       ยิ่งขึ้น 

-   เมื่อเหยียบแผ่นพื้นไม้อัดแรงดันลมแล้วมีอาการติดขัดไม่เด้งกระดกคืนกลับ จึงได้มีกาปรับแก้ 
             โดยใส่จรบี เพ่ือหล่อลื่นแท่นเหล็กกับพ้ืนผิวไม้ไม่ให้เกิดการติดขัดได้ 
  -   เมื่อเหยียบแผ่นพื้นไม้อัดแรงดันลม ด้วยแรงกระแทกแล้วปล่อยสปริงให้ดีดคืนกลับส่งผลให้  
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        ไม้กระดานแผ่นบนเด้งกระแทกแท่งเหล็กหลุดออกจากรูสอด จึงได้ปรับแก้โดย ใช้แถบแผ่น 
        อลูมิเนียมยึดสปริงด้วยนอตสกรูติดเข้ากับแผ่นไม้กระดานทั้งสองฝั่ง 

 
พื้นไม้เก็บแรงดันลม 

  -   พ้ืนไม้เก็บแรงดันลมมีรอยรั่วไม่สามารถเก็บลมไว้ได้ จึงได้ปรับแก้โดยการพยายามอุดรอยรั่ว  

-   พ้ืนแผ่นบนมีน้ าหนักมากเกินกว่าที่ปั้มลมจะดันไหว   

 
กล่องควบคุมลม  

กล่องควบคุมลม เป็นอุปกรณ์เปิด-ปิดแรงดันลม เกิดปัญหามากในเรื่องของกลไกที่ยังไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งกล่องควบคุมลมจะท างานร่วมกับพ้ืนไม้เก็บแรงดันลมยังมีปัญหาในเรื่องรอย
รั่ว ท าให้ไม่มีแรงดันลมมากพอ รวมถึงระยะเวลาที่ค่อนข้างเหลือน้อย ในการทดลองแก้ปัญหา
เชิงกลไกทั้งกล่องควบคุมลม และพ้ืนเก็บแรงดันลม จึงปรับแก้ไขปัญหาด้วยการยกเลิกไม่ใช้กล่อง
ควบคุมลม และพ้ืนไม้เก็บแรงดันลม แต่เปลี่ยนมาเป็นการต่อสายท่อยางตรงจากพ้ืนไม้อัดแรงดัน
ลมไปสู่ท่อเสียงทั้ง 30 ปล่อง 

 
ท่อเสียง จ านวน 30 ปล่อง 

เมื่อปรับเปลี่ยนการต่อสายท่อยางโดยตรงจากพ้ืนไม้อัดแรงดันลมไปสู่ท่อเสียงทั้ง 30 ปล่อง 
ยังเกิดปัญหาเสียงไม่ดังหรือไม่ดังมาก ในท่อเสียงที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ก าลังแรงดันลมที่มากพอ
ในการท าให้เกิดเสียง จึงต้องปรับแก้ไขปัญหาโดยการใช้ลิ้นเสียงส าเร็จและขลุ่ยใส่ในท่อเสียงเพ่ือ
รับลมแทนท่อเสียงเดิม โทนเสียงออกมาในลักษณะที่เสียงเป็นโน้ตดนตรีและไม่เป็นโน้ตดนตรี
ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน และเวลา แต่โดยภาพรวมก็สามารถสร้างเสียงให้สัมฤทธิ์ผลได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้  
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     4.3 ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ได้สร้างสรรค์และปรับประยุกต์ทั้งในด้านกลไก และการแก้ปัญหาทางเทคนิค
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์น าข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบรูปทรงเชิงกายภาพ  จนน าไปสู่
ผลงานศิลปนิพนธ์ที่มีชื่อผลงานว่า เพลย์ ซาวด์ สวิตซ์ (Play Sound Switch) 
 

ภาพที ่37 ผลงาน เพลย์ ซาวด์ สวิตซ์ (Play Sound Switch) 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง” หรือ “Interactive Art : 
Artistic of sound mechanic” ประกอบด้วยผลงาน เพลย์ ซาวด์ สวิตซ์ (Play Sound Switch) ซึ่งเป็น
ผลงานที่ต้องการให้คนดูเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้เล่นและผู้ชมเพ่ือเปิดประสบการณ์การรับรู้เชิงความ
งามผ่านการมองเห็นรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผลงานศิลปะ ผลงาน เพลย์ ซาวด์ สวิตซ์ (Play 
Sound Switch) สร้างสรรค์ด้วยทักษะปฏิบัติเชิงช่างด้วยวัสดุไม้ ที่ประกอบด้วยกลไกแรงดันลมในการ
สร้างเสียง ขับเคลื่อนด้วยก าลังแรงของผู้ชมที่ เข้ามาเดินเหยียบบนพ้ืนที่ทางเดินแรงดันลมไปสู่การสร้าง
เสียงในระดับโทนที่แตกต่างกัน  

ขั้นตอนการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากศึกษาค้นคว้ามาจากระบบกลไกของเครื่องจักร กลไกของเล่น
เด็ก และเครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย เครื่องดนตรีชุดนกหวีดแล้วทดลองด้วยตัวเองเพ่ือเรียนรู้กลไก เมื่อเข้าใจ
ระบบกลไกแล้ว เริ่มศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงท าการปรับประยุกต์ 
และพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน ในขั้นตอนการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานได้เกิด
ปัญหาทางเทคนิคกลไกหลายอย่าง ในเรื่องของความแข็งแรง การท างานของระบบกลไกที่ติดขัดไม่ราบรื่น  
และกลไกบางส่วนก็ไม่ส าเร็จอย่างที่วางแผนไว้ แต่ก็ได้พยายามปรับแก้ปัญหาตามก าลังเวลาและทุนทรัพย์
ที่มี ให้ส าเร็จได้ตามเป้าวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เจ็ดองศา”  
(7 °Art Thesis Exhibition 2017) ที่หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยผู้ชมเข้ามา
เล่นกับผลงานและสนุกกับการได้ยินเสียงได้ทุกเพศทุกวัย ตามที่คาดหมายไว้ ในการเผยแพร่ผลงานยัง
ได้รับเสียงตอบรับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชม ดังนี้ 

-   ผลงานใหญ่โตสวยงาม และผู้ชมสนุกสนานกับการได้เล่นได้ยินเสียง   
-   ชื่นชมในระบบกลไกพลังงานลมที่เกิดจากการขับเคลื่อนของผู้ชม โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  
   หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆมาช่วยสร้างเสียง  
 



44 
 

 

-   เสียงที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมาสมกับงานในด้านแนวคิด เพราะเป็นเสียงที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่เสียงที่ 
   เกิดจากเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้ว 
-   การเลือกชนิดของไม้ ท าให้เสียงแตกต่างออกไปได้ 
-   การเหยียบของคนส าคัญต่อการได้ผลลัพธ์ของเสียงในลักษณะอารมณ์ที่ต่างกันออกไป 
-   เสียงมีความแปลกแตกต่างไปกับรูปทรงผลงาน แต่ก็สามารถรวมเข้ากันได้ 
-  น่ามีการจัดเรียงตั้งระดับเสียงตัวโน๊ตที่ชัดเจน ส าหรับผู้ชมที่ต้องการเล่นให้เป็นเพลง 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าชมผลงานทุกท่าน 
ทั้งหมดถือเป็นก าลังใจส าคัญต่อข้าพเจ้าในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต หวังว่าโครงการ
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะให้ประโยชน์ส าหรับผู้ที่อ่านหรือผู้สนใจศึกษาสร้างสรรค์ต่อไป 
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