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บทคัดย่อ 

 

ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทและเชื่อมโยงเข้ากับมนุษย์ อย่างปฏิเสธไม่ได้ 

เกิดเป็นวัฒนธรรมดิจิตอล ซึ่งมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นจริง (Reality) และความเป็นจริง

เสมือน (Virtual Reality) ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับสุนทรียะทางกายภาพและทางจิตใจ และต้องการ

สร้างผลงานที่แสดงสุนทรียะระหว่างความคาบเกี่ยวของ 2 พื้นที่นั้นออกมานั้นออกมา 
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Abstract 

 

 In current society, Modern Technology plays an important role in people’s 
life. It builds a digital culture that is between reality and virtual reality.  I give my 
priority to both physical and psychological aesthetics and want to present through 
the art which presents both.  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

วัฒนธรรมดิจิตอล คือสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยมีเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน
หรือสร้างมิติใหม่ในวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาก้าวหน้าถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญของความ
เปลี่ยนแปลงสังคม จนไปถึงการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ การเกิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทุกระดับและทุกส่วนในโครงสร้างสังคม เทคโนโลยีดิจิตอลนั้นเชื่อมโยงเข้ากับสังคม ตั้งแต่สิ่ง
ไกลตัวจนถึงสิ่งใกล้ตัวอย่างชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิต รวมถึงความคิดทางสังคม ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของคนและวัฒนธรรม ความคิด การจัดการกับปัญหาและการสร้างประโยชน์ของคนใน
สังคมท่ีเปลี่ยนไป  

การด ารงชีวิตที่มีความรวดเร็ว การแข่งขัน แต่มีความสะดวกสบายที่มากขึ้น ต้องเผชิญกับ
ความท้าทาย ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ การได้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นรูปแบบกระจัดกระจายของข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลท าให้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็วการปรับตัวที่
รวดเร็ว และท าให้เกิดการตัดทอนสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญออกไป และคงเหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นสาระส าคัญ 
โดยพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว และแผ่ขยายไปในสังคม การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและ
ลดทอนลง ผลจากการมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางกายภาพข้อมูลต่างๆ ที่เคยมีในหนังสือในกระดาษ
ถูกลดทอนกลายเป็นแผ่นดิสก์หรือลดกลายเป็นข้อมูลเชิงเลขฐานสองทั้งหมด การเสพสื่อบันเทิงหรือ
ข่าวสาร ทุกคนจะมีพฤติกรรมการเลือกคัดสรร มีทางเลือกหลากหลาย ทางความคิดมากขึ้น การอ่าน
ไม่ใช่การอ่านหนังสืออีกต่อไป แต่เป็นการอ่านแบบภาพมากกว่า การเรียนหนังสือที่บ้านผ่านออนไลน์ 
การหาข้อมูลจากที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุดการตกลงซื้อของใช้จ่ายการเดินทางโดยไม่ใช้แผนที่
กระดาษ หนังสือพิมพ์ การเลือกฟังเพลงดูหนัง ความบันเทิง เล่นเกมส์ ดนตรี การติดต่อสื่อสาร       
ทุกอย่างถูกแปรเปลี่ยนเป็นเลขฐานสองและฝากไว้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เปรียบเป็นข้อมูลทุกอย่าง
อยู่ในอากาศ อยู่ที่ใครจะดึงอะไรมาใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลเชื่อมโยงกับวิถีความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมดิจิตอล 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าได้เกิดในรุ่นยุค GEN Y กล่าวคือช่วงค.ศ.1994 เป็นต้นมาหรือคือช่วงที่อินเตอร์เน็ต 
ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกบนโลกและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ข้าพเจ้าเติบโต
มาพร้อมกับการพัฒนาสื่อสารสนเทศและอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่สามารถสร้างการรับรู้       
ทั้งกายภาพและได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนในสังคมได้ เช่นการแชร์ การโหวต การโฆษณาชวน
เชื่อ การประชุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต การที่คนมีความรู้สึกเกิดความสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล เกิดการ
เชื่อมต่อข้อมูล วิธีการ กับความรู้สึกนึกคิดของคน เทคโนโลยีดิจิตอลรับใช้ความเป็นมนุษย์ มนุษย์
สามารถใส่ความรู้สึก หรือถูกท าให้รู้สึกจากสื่อดิจิตอลได้จนแนบเนียนสนิทเกิดเป็นวัฒนธรรมดิจิตอล
ดังกล่าว เมื่อเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์จนแนบสนิท มนุษย์จึงได้รับอิทธิพลของ
เทคโนโลยีมามาก และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และจินตนาการสมมุติขึ้น จนบางทีไม่สามารถ
แยกแยะ หรือเผลอลืมไปว่าสิ่งไหนคือความเป็นจริงเดิมก่อนหน้าที่เทคโนโลยีจะเข้ามา เกิดความไม่
คุ้นชินเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอล ไม่มีอยู่ดังเดิม ทางด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาลอกเลียนแบบความเป็น
ธรรมชาติ ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน วัฒนธรรมดิจิตอลได้หล่อหลอม เทคโนโลยีล้ าสมัย
เข้ากับมนุษย์ เกิดเป็นสิ่งเดียวกันและไม่อาจแยกกันได้ การจ าลองและพัฒนาเสริมกันไปมาระหว่าง 
มนุษย์และดิจิตอล จนดิจิตอลมีคุณค่าและยิ่งใหญ่มนุษย์ขาดไม่ได้ เช่น ในปัจจุบันมนุษย์ไม่มีทางปิด
อินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่มีทางย้อนกลับไปได้อย่างวันที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ดิจิตอลได้ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพล
เกินกว่าที่มนุษย์จะรู้ตัวทัน 
 มนุษย์ได้สร้างพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสามารถเกินกว่าบนโลกแห่งความจริง (Reality) 
จะท าได้ และได้มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เกินกว่าโลกจะมีด้วยวิธีการรับรู้จากประสาทสัมผัสของมนุษย์    
เช่น ตา หู การสัมผัส เป็นต้น มนุษย์จึงเกิดการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีดิจิตอลได้
เชื่อมโยงกับมนุษย์ตามทฤษฏีของ Jean Baudrillard  เรื่อง Simulation (ภาพจ าลองภาพเสมือน)1 
เอาไว้ว่าการจ าลองนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
 1. การที่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับความเป็นจริงเสมือนได้โดยทางกายภาพท่ีเห็น  
 2. การที่ไม่สามารถแยกแยะได้ทางกายภาพ  

                                           
1 Mr.Sumet Chanpen, Interactive Design Effection of A La Carte ,เข้าถึงเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก http://www.mediaartsdesign.org/project_detail.php?project_id=438 
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3. การแยกแยะได้และไม่ได้ทางกายภาพแต่ไม่สามารถเข้าได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่     
(Hyper Reality) นั่นคือโลกความเป็นจริงเสมือนขึ้นมา (Virtual Reality) พฤติกรรมของมนุษย์และ
พฤติกรรมของเทคโนโลยีมีความคล้ายคลึงกันตรงที่การจ าลองกันไปมา จนมนุษย์แยกไม่ออกว่าเป็น
ความจริงหรือไม่ เกิดค าถาม ทฤษฎีปรัชญา สร้างเกมส์ สร้างภาพยนตร์ สร้างเสียงเพลงดนตรี และ
เกิดการกระตุ้นจินตนาการมากมาย เกิดเป็นสุนทรียะใหม่ๆ การรวมศาสตร์ต่างๆ โดยใช้ความสามารถ
ของเทคโนโลยี ทั้งทางกายภาพเทคนิคใหม่ หรือทางความคิดใหม่ที่ได้จากการจ าลองกันไปมาระหว่าง
มนุษย์และเทคโนโลยีดิจิตอล มาสร้างประโยชน์ สร้างผลงานสร้างสรรค์ได้มาก ความคลุมเครือ และ
พรหมแดนระหว่างความเป็นจริง และความเสมือนจริง เกิดเป็นความน่าสนใจประทับใจ และมีอิทธิพล
ของความคิดของข้าพเจ้าในการสร้างงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และข้าพเจ้าเน้นไปที่ความคิดทาง  
แง่ดี ความมีชีวิต และสุนทรียะระหว่าง โลกของความเป็นจริงเสมือนขึ้นมา (Virtual Reality) และ 
โลกแห่งความจริง (Reality) ผ่านมุมมองต่างๆ ของข้าพเจ้าเองที่  อยู่ภายใต้วัฒนธรรมดิจิตอล   
(Digital Culture) 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอสุนทรียะของความประทับใจของความคาบเกี่ยวกันระหว่าง        
โลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผ่านงานศิลปะใน
หลายๆรูปแบบ ทั้งทางเนื้อหาและทางกายภาพ  หลายๆการรับรู้ และจะเน้นไปที่การรับรู้ทางสายตา
ในลักษณะการจ าลองมิติ บนระนาบสองมิติ เฉกเช่นงานจิตรกรรม เป็นการน าเสนอพรหมแดนของ
ดิจิตอลออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การตีความถึงมิติของโลกเสมือนจริงและโลกของความ
เป็นจริง สรุปวัตถุประสงค์ คือ 

1. น าเสนอสุนทรียะของความประทับใจของความคาบเกี่ยวกันระหว่าง โลกแห่งความเป็นจริง
(Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) โดยอาศัยการรับรู้แบบระนาบสองมิติอย่าง
งานจิตรกรรม 

2. น าเสนอแนวคิดและมุมมองของข้าพเจ้า ที่มีต่อการคาบเกี่ยวกันระหว่าง โลกแห่ง         
ความเป็นจริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)  
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ความประทับใจและมุมมองต่างๆ ในสุนทรียะในการคาบเกี่ยวกันระหว่างโลกแห่งความเป็น
จริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)ของข้าพเจ้า เช่นเกิดจากการรับชม    
สื่อหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ สื่อหรือผลงานที่มีความเชื่อมโยง ระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ 
หรือนวัตกรรมและการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้งเทคนิควิธีการ ทั้งทางกายภาพและเนื้อหา ความหมาย
เชิงลึก ทฤษฎีหรือข้อมูลเกี่ยวกับการจ าลอง(Simulation) เป็นต้น น ามาสร้างและพัฒนาความคิดเพ่ือ
งานศิลปะของข้าพเจ้าโดยให้ผู้ชมได้เข้าถึง ความเป็นโลกของดิจิตอล จึงพิจารณาเลือกรูปแบบความ
เป็นไปได้ในวัสดุ วัตถุ เสียง หรือ พ้ืนที่นั้นๆ รวมไปถึงความหมายของสิ่งของในโลกความเป็นจริง     
มาจ าลองสมมุติหรือผสมผสานทั้งทางกายภาพและความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนึกคิดและเชื่อ
โยงโลกความเป็นจริงเสมือนได้ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสุนทรียะจากมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อโลกแห่ งความ
เป็นจริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน(Virtual Reality)  

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา   
ข้าพเจ้าตองการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยน าเสนอความประทับใจและมุมมองต่างๆ            

ในสุนทรียะในการคาบเกี่ยวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน
(Virtual Reality) ของข้าพเจ้า ทั้งอารมณ์ กายภาพ ความรู้สึก รวมถึงความเป็นสุนทรียะการจัดวาง
ผลงานและตัวชิ้นงานระนาบ 2 มิติเฉกเช่นงานจิตรกรรมเป็นส าคัญ  

ขอบเขตด้านรูปแบบ  
ข้าพเจ้าใช้หลายสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 และ 3 มิติ แต่จะค านึงการรับรู้ทางสายตา

ในระนาบ 2 มิติเป็นส่วนส าคัญ ทั้งสื่อที่ต้องใช้อาศัยเวลาและไม่อาศัยเวลาในการรับชม แต่ทั้งหมดนี้
อาจจะมีการแปรผันเพื่อให้เทคนิควิธีการแสดงเนื้อหาความคิดออกมามากท่ีสุด 

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ  
ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการที่ได้มาจากซอฟต์แวร์และการน าเสนอผ่านแสงจากโปรเจคเตอร์ และ

วิดีโอ หรือเป็นวัสดุ วัตถุอีกหลายสิ่งมาเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงวิธีการติดตั้งของผลงานแต่ละชิ้น ที่มี

ความค านึงถึงเนื้อหา และสุนทรียะโดยการรับรู้ทางสายตาเป็นส าคัญ 
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 ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
2 ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี 2559 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 
 
 1. ศึกษาและเก็บข้อมูลในประเด็นศึกษาที่ต้องการน าเสนอในผลงานชุดนั้นด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น บันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ รวมถึงการจดบันทึก เป็นต้น 

2. วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลจาการส ารวจ 
3. ศึกษาข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่ ในการน าเสนอผลงาน 
4. ส ารวจวัสดุที่ความเชื่อมโยงกับข้อมูลส ารวจ พร้อมทั้งท าการออกแบบและทดลองวัสดุด้วย

กระบวนการต่างๆ 
5. สรุปผลการคัดกรองข้อมูลในส่วนต่างๆ พร้อมออกแบบและเขียนแผนผังการติดตั้งผลงาน

ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
6. ติดตั้งผลงานในพื้นที่จริง พร้อมบันทึกข้อมูลการติดตั้งและสร้างสรรค์ผลงาน 
7. น าเสนอผลงานในการสอบประเมินศิลปนิพนธ์ 
8. เผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

1.ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า 

1.1 หนังสือคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ โดย Theoni Pappas 

1.2 หนังสือสนุกคิดคณิตศาสตร์ โดย Theoni Pappas 

1.3 เสียงของความเปลี่ยนแปลง โดย อติภพ ภัทรเดชไพศาล 

1.4 เสียงของอิสรภาพ John Cage และ Experimental Music โดย อติภพ ภัทร 

เดชไพศาล 

2.ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 

2.1 อินเทอร์เนต (Internet) 
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3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
3.1 โปรเจคเตอร์ 
3.2. คอมพิวเตอร์ 
3.3 อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  
3.4. วัสดุส าเร็จต่างๆตามสมควร 
3.5 ล าโพงเครื่องเสียงและหูฟัง 
3.6 ทีวี 
3.7 โปรแกรมต่างๆตามสมควร
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บทที่ 2  

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

แนวความคิดและท่ีมาของแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เริ่มต้นด้วยข้าพเจ้ามีความสนใจสีของแสง การมองเห็น

และถ่ายทอดสีของแสงมาอยู่บนระนาบสองมิติในงานจิตรกรรม สีของแสงในความเป็นจริงที่ข้าพเจ้า

เห็นนั้นถูกแทนค่าเป็นสีวัตถุธาตุ ข้าพเจ้าน าการถ่ายทอดสีของแสงนั้นผสมผสานกับความชอบด้านสื่อ

เทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า คือการได้มองเห็นสีของแสงที่มาจากระบบ

ดิจิตอล เช่น หน้าจอ LED แสง LCD เป็นต้น ข้าพเจ้าต้องการหาเป็นไปได้และสร้างงานศิลปะจาก

ประเด็นการมองเห็นของสีวัตถุธาตุกับสีของแสงในระบบดิจิตอล นั่นเป็นจุดริเริ่มความคิด จนได้พัฒนา

แนวความคิด คือการแทนค่าด้วยนัยยะ ความหมาย กล่าวคือ ความเป็นจริงแทนด้วยสีวัตถุธาตุ    และ

ความเป็นจริงเสมือนแทนด้วยสีจากระบบดิจิตอล ตระกูลRGB และต่อไปงานของข้าพเจ้าได้มีการ

ขยายออกไปในประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านแนวความคิดและทางกายภาพ คือ ทางด้านแนวความคิด 

ข้าพเจ้าได้ท างานร่วมกับความเป็นไปได้กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์และได้ร่วมกันสร้าง

ผลงานศิลปะขึ้นมา จึงตีความโดยข้าพเจ้าเองว่า มีโลกแห่งความเป็นจริงคือส่วนที่ข้าพเจ้านึกคิดอยู่ 

และอีกส่วนคือโลกความจริงเสมือนที่สร้างโดยระบบดิจิตอลและน ามาสู่ผลลัพธ์จากการประมวลพล

ของคอมพิวเตอร์ สองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกัน เฉกเช่นชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าและคนในสังคม

สมัยปัจจุบัน ที่มักจะมีการกระท าหลายสิ่งที่มีความเชื่อมโยงและสื่อสารกันไปมาระหว่าง สองโลกนี้ 

อยู่แทบทุกการกระท า เช่น การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ การเล่นเกมส์ เป็นต้น ข้าพเจ้าสนใจความ

คาบเก่ียวกันระหว่าง โลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และโลกความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) 

จึงน าความสนใจและแรงบันดาลใจดังกล่าว มาสร้างสรรค์ผลงาน และ ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาหา

ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่  

1.อิทธิพลจากแนวความคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับศิลปะด้านดิจิตอล   

2.อิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิตอล
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อิทธิพลจากแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้านดิจิตอล   

 ศิลปะสื่อสมัยใหม่ (New Media Art) และ กลิตช์ อาร์ท (Glitch Art)  

 เป็นศิลปะที่มีเนื้อหาและวิธีการจากการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในงานการสร้างผลงาน
ศิลปะ เช่น ศิลปะดิจิตอล (Digital Art), ภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic), ศิลปะปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Art), วิดิทัศน์(Video Art) เป็นต้น ในยุคสมัยปัจจุบัน สื่อสมัยใหม่ ได้มีหน้าที่เชื่อมโยง
การท างานเข้าหากันโดยเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่เริ่มคุ้นชินและเข้าใจรวมอยู่ใน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หยิบน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในงานกันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแสดงออกซึ่งสารในรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งน าไปสู่การตั้ง
ค าถามและการต่อยอดความคิดจากเทคนิคที่มีอยู่แล้วมากมาย ทั้งทางกายภาพและทางความคิด 
เทคโนโลยีท าให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการรวมศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน คล้อยตามสภาพสังคม
ของคนยุคดิจิตอลและวัฒนธรรมดิจิตอลได้อย่างดี 
 กลิตช์ อาร์ท (Glitch Art)  คือ ความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสันยานดิจิตอลหรือกระแสไฟฟ้า
น าไปสู่ความผลลัพธ์ที่บกพร่อง ของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ และข้อมูลดิจิตอล ศิลปินสื่อสมัยใหม่
หลายท่านได้เห็นข้อดีของความบกพร่องของข้อมูลดังกล่าวจึงได้มีการประยุกต์ และต่อยอดใช้งาน
ศิลปะสื่อสมัยใหม่กันอย่างแพร่หลาย 
 Ryoji Ikeda เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ผลงาน The Transfinite เป็นผลงานที่ใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับศาสตร์ต่างๆ เช่น ศิลปะเสียง(Sound Art), ภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic), ศิลปะ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art), วิดิทัศน์(Video Art)และ กลิตช์ อาร์ท (Glitch Art) เพ่ือที่จะสร้าง
ผลงานซึ่งโอบล้อมและเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับคนดูและบรรยากาศท่ีมีความเป็นโลกเสมือน ให้ผู้ชม
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างใกล้ชิด เขาได้ใช้การยิงข้อมูลดิจิตอลในลักษณะ กลิตช์ อาร์ท (Glitch Art) 
โดยวิธีการ Projector Mapping และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์จ านวนมากนั้นถูกแสดงออกมาเป็นเสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากกระแสไฟฟ้าในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ทุกคนได้รู้สึกและสัมผัสได้ถึงสุนทรีย์ของ
โลกความจริงเสมือน(Virtual Reality) 2 

                                           
2 Yuichi Ito, Datamoshing Technique for Video Art Production, เข้าถึงเมื่อวันท่ี25 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก http://www.documentshare.org/culture-and-the-arts/datamoshing-technique-
for-video-art-production/ 
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ภาพที ่1 Ryoji Ikeda, The Transfinite 2011 
ที่มา : Ryoji Ikeda, The Transfinite, 2011, light projector, Dimensions variable เข้าถึงเมื่อ 

8 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://coub.com/view/17plb9db 

 ทฤษฏีภาพจ าลองภาพเสมือน (Simulation) ของ Jean Baudrillard     
          มนุษย์ได้สร้างพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสามารถเกินกว่าบนโลกแห่งความจริง (Reality) จะ
ท าไดแ้ละได้มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เกินกว่าโลกจะมีด้วยวิธีการรับรู้จากประสาทสัมผัสของมนุษย์ เช่น ตา 
หู การสัมผัส เป็นต้น มนุษย์จึงเกิดการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีดิจิตอลได้เชื่อมโยงกับ
มนุษย์ 

Jean Baudrillard เป็นนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ได้นิยามค าว่า     
ภาพจ าลองขึ้นมาหมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่คัดลอกบางสิ่งจนหาต้นฉบับไม่ได้อีกต่อไป และได้สร้างความ
จริงชุดใหม่เข้ามาแทนที่จนมันกลายเป็นความจริงด้วยตัวของมันเอง ซึ่งน าไปสู่ความคาบเกี่ยวของเส้น
แบ่งระหว่างความจริงและความจริงเสมือนเข้าหากันตามทฤษฎีของ Jean Baudrillard เรื่อง 
Simulation (ภาพจ าลองภาพเสมือน) เอาไว้ว่าการจ าลองนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

1. การที่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับความเป็นจริงเสมือนได้โดยทางกายภาพท่ีเห็น 
2. การที่ไม่สามารถแยกแยะได้ทางกายภาพ 
3. การแยกแยะไม่ได้  ไม่สามารถบอกได้ว่าความจริงคืออะไร เพราะได้หลงเข้าไปในโลกแห่ง

การจ าลองภาพเสมือน กล่าวคือภาพและสัญลักษณ์ได้สร้างและน าเสนอว่าเป็นความจริง แทนความ
จริง นั่นคือโลกความเป็นจริงเสมือนขึ้นมา (Hyper Reality) หรือการจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
ที่ท าให้ผู้ใช้เกิดการรับรู้และรู้สึกเหมือนจริงมากที่สุด (Virtual Reality) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcoub.com%2Fview%2F17plb9db&h=ATMicpRFriAW0tJlS_ZB2Z9fG39fjpZLMnGnCrKhTQnygt8s8yGSCP5qwIuwjOQ8vuPojybMsrFmfd77PwJRCWo5xlh-Z0cw73Xc9-poUJn1I9muqA8NReQFSUs4b_eu-CbTkZElXB4ZlQ
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John Klima เป็นชาวอเมริกัน ผลงาน Ecosystm เป็นผลงานที่มีการผสมผสานหลายศาสตร์
เข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐศาสตร์, เกมส์, ศิลปะปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น เขาได้น าเสนอความผันผวนของ
ค่าเงินในตลาดหุ้น ค่าเงินต่างๆ ที่มีการผันแปรตลอดเวลา ที่ดูซับซ้อนและไม่เป็นรูปธรรม น าเสนอ
ออกมาอย่างเป็นรูปแบบในรูปแบบเกมส์ และให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการบังคับทิศทางของตัวละคร
ต่างๆ ภายในเกมส์ ซึ่งถูกแทนค่าเป็นข้อมูลต่างๆ ในโลกของความเป็นจริง และได้มีการ update 
ข้อมูลในความเป็นจริงตลอดเวลา แบบ real-time โดยสิ่งส าคัญของงานชุดนี้คือการจ าลองสิ่ง ซึ่ง
เป็นอยู่ในโลกความจริงแต่ไม่เป็นรูปธรรม ให้กลายเป็นสิ่งที่ เป็นรูปธรรมแต่ไม่เป็นอยู่ในโลก          
เป็นความจริง หรือเป็นความจริงในระดับ Hyper Reality ตามทฤษฎีของ  ฌอง บาวดริลลารด์ (Jean 
Baudrillard) 

 

ภาพที ่2 John Klima, Ecosystm, 2000ห 
ที่มา : John Klima, Ecosystm, 2000, Video Game เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.cityarts.com/ecosystm/ 

 
 
 
 

http://www.cityarts.com/ecosystm/
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 ทฤษฎีความอลวน (Chaos Theory) และ แฟรกตัล (Fractal)3 
เป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการวิวัฒน์ ของระบบการเปลี่ยนแปลง ผันแปร และดูเหมือนมี

ลักษณะสุ่มแต่แท้จริงมีแบบแผนอยู่เป็นขั้นเป็นตอน แต่แบบแผนนั้นจะวิวัฒน์จากตัวมันเองต่อไป 
หนึ่งในผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ คือ เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) ผู้ให้ค านิยามค าว่า Butterfly -
Effect ซึ่งหมายถึง ค่าความเริ่มต้นที่เปลี่ยนไปแม้เพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลมากมายต่อผลลัพธ์ระยะยาว
อย่างมหาศาลลักษณะของความอลวน มีคุณสมบัติ 5 ประการด้วยกัน คือ  

1. มีคุณสมบัติแบบไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinearly) 
2. ไม่ได้เกิดจากการสุ่ม (deterministic) คือลักษณะที่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวชัดเจนแน่นอน 
3. ไวต่อสภาวะเริ่มต้น (sensitivity to initial conditions) จากที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น

เรื่อง Butterfly Effect ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของทฤษฎีนี้ คือการเริ่มต้นที่ต่างกันนิดเดียวอาจ
ท าให้ผลลัพธ์บั้นปลายต่างกัน 

4. ไม่สามารถท านายล่วงหน้าในระยะยาวได้ (long-term prediction is impossible) 
เพราะอันเนื่องมาจาก คุณสมบัติในข้อสาม 

5. การแสดงลักษณะคล้ายกับตัวเอง (self-similarity) หรือที่เรียกว่า แฟรกตัล (fractal)     
เป็นคุณสมบัติที่มีความส าคัญมากของทฤษฎีความอลวน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบบ่อยถึงแม้คุณสมบัตินี้จะ
ไม่ใช่ตัวที่ชี้ขาดว่าเข้าข่าย ทฤษฎีความอลวน หรือไม่แต่ว่าคุณสมบัติข้อนี้ที่ศิลปินมากมายน ามาสร้าง
ผลงานศิลปะในแนว Generative Art หรือ Algorithmic art และ Fractal Art กล่าวคือการก าหนด
รูปแบบ หรือการสร้างรูปแบบ หรือระบบ ที่ตายตัวลงไปด้วยสมการ และให้คอมพิวเตอร์คิดค านวณ
ออกมา ภายใต้เงื่อนไขของสมการนั้นๆ โดยอาศัยคุณสมบัติของทฤษฎีความอลวน และ แฟรกตัล 
(fractal) จนก่อเกิดเป็นผลลัพธ์คือ รูปทรง รูปร่าง ที่ไม่สามารถรู้หรือขาดเดาผลลัพธ์ล่วงหน้าในระยะ
ยาวได้ ตามคุณสมบัติในข้อสี่ 
 
 
 
 

                                           
3 Theoni Pappas, The Magic Of Mathematics, (แปลโดยดร.กิตติกร นาคประสิทธ์ิ, โกสุม กรีทอง), 

พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lorenz
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Ronald Pellegrino เป็นศิลปิน วิดิโอ อาร์ท (Video Art) และซาวนด์ อาร์ต (Sound Art) 
ชาวอเมริกัน ที่ท างานโดยใช้การสร้างวิดิโอการเคลื่อนไหวจากหลักการของ Fractal และเขายังเป็น    
ผุ้บุกเบิกเส้นทางงานศิลปะที่เรียกว่า Audiovisual คือการน าเสนอเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่
สอดคล้องกัน เขาถือเป็นบุคคลส าคัญในวงการ Audiovisual ในประเทศอเมริกาเป็นอย่างมากและ
เป็นอาจารย์พิเศษสอนหลายๆที่ในอเมริกาอีกดว้ย  

 

ภาพที ่3  Ronald Pellegrino, Another World, 2017 
ที่มา  Ronald Pellegrino, Another World, 2017, Video, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559,     

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=_nIfG2r5zG4 

อิทธิพลด้านสังคม และวัฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture) 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมดิจิตอล มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของมนุษย์เราทุกคน ส่งผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย รวมถึง

แนวคิดและการด าเนินชีวิตและงานสร้างสรรค์ ชีวิตของวัฒนธรรมดิจิตอลมีลักษณะการรีบเร่งเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วและชั่วคราว ชีวิตของคนรุ่นใหม่ จึงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านนวัตกรรมของ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดทุกๆ วัน เมื่อการสื่อสารรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างเร็วตามไปรวมถึงความ

นิยมหรือ แนวทางการสร้างสรรค์ต่างๆ การใช้เทคโนโลยี แนวคิดที่มีเฉพาะทางเพราะการเรียนรู้เป็น

ระบบเปิดมากกกว่าการท่องจ าหรือการเรียนจากต าราเรียนในวิธีแบบการอ่านตัวหนังสือ เปลี่ยนไป

เป็นการอ่านภาษาภาพที่มากขึ้นและการเชื่อมโยงข้อมูลแทน (Hyper-text) แหล่งข้อมูลที่มีมากขึ้น 

ในทุกๆวัน และไม่มีวันสิ้นสุด จ านวนความรู้มหาศาลอยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลางคือ อินเตอร์เน็ตซึ่งมีขนาด

https://www.youtube.com/channel/UC0crjOP3jQnM4E4kQzcme0w
https://www.youtube.com/channel/UC0crjOP3jQnM4E4kQzcme0w
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ไม่จ ากัด มากเกินกว่าฐานในโลกความเป็นจริงจะเก็บได้  เมื่อมีพ้ืนที่ส่วนกลางข้อมูลหลายๆ ส่วนถูก

เชื่อมโยงเข้าหากัน ท าให้การเรียนรู้เป็นอย่างรวดเร็วแต่ชั่วคราวในขณะเดียวกันสังคมเปลี่ยนเป็น

สังคมดิจิตอล คนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมดิจิตอล การรับรู้การอ่านงานศิลปะสื่อสมัยใหม่นั้น บางอย่าง

อาจจะมีการผสมผสานให้เข้ากับพฤติกรรมของวัฒนธรรมดิจิตอล กล่าวคือ การอ่านน้อยและการจับ

ต้องรวดเร็ว มากกว่าการพินิจวิเคราะห์อยู่กับที่ การเปลี่ยนแปลงจากความจริง เป็นความจริงเสมือน

บ น เ ค รื อ ข่ า ย  Virtual Reality เ ป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  แ ล ะ อ ยู่ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น 

         แนวความคิดเรื่อง Hyper-text คือการผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลเชื่อมโยงเข้ากับพ้ืนที่ของ

ระบบดิจิตอลโดยมีการน าเสนอในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และความเกี่ยวข้อง มีการแปรรูปไปเป็นสื่อ

ต่างๆ เรียกว่า Hyper-media วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือวิธี Mapping     

ซึ่งคือวิธีการที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วยการอาศัยร่องรอยเดิม ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการพูดถึงความเกี่ยวเนื่อง

แ ล ะ ค ว า ม ค า บ เ กี่ ย ว ห รื อ ก า ร ซ้ อ น ทั บ กั น ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น ชุ ด แ ร ก แ ล ะ ชุ ด ที่ ส อ ง 

         ช่วงวัยของกลุ่มคนในวัฒนธรรมดิจิตอลนั้นมากที่สุดคือ กลุ่มคนเจนวาย (Generation Y) คือ

กลุ่มคนที่เกิดมาในช่วงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและพัฒนาตามอายุมา

ด้วยกัน เจนวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-2000 มีลักษณะไม่ชอบอยู่

ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข  ชอบเสพข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ หลากหลาย มีอิสระในความคิด 

มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรมเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับยุคท่ีเทคโนโลยีเติบโต

มาเช่นกัน จึงมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นอย่างดี เรียนรู้ไว แต่ด้วย

ความรวดเร็วจึงท าให้มีความอดทนต่อสิ่งๆหนึ่งไม่มาก และมีความสามารถท างานหลายๆ อย่างได้ใน

เวลาเดียวกัน 
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บทที่ 3 

 

การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

 

จากแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว มีความเป็นไปได้ หลากหลายของผลงานแต่ละชุด  

ทั้งทางความประทับใจเนื้อหาที่แตกต่าง มีผลถึงรูปแบบการจัดวางและรูปแบบของผลงาน รวมไปถึง

เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ 

ก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

ปัจจัยส าคัญในการแสดงออกด้านเนื้อหา คือ ความประทับใจ สู่สุนทรียะทางกายภาพ      

ของโลกทั้งสองพรหมแดน ความประทับใจในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น  พฤติกรรม

การบริโภคสื่อของคนในวัฒนธรรมดิจิตอล สีสัน เสียงสังเคราะห์ ความเป็นพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่ จ าลอง 

ความไม่ชัดเจนระหว่างสองพรหมแดน ความเป็นธรรมชาติของทั้งสองพรหมแดน ความผิดพลาดของ

ความเป็นดิจิตอลและความเป็นจริงเกิดเป็นสุนทรียะ เป็นต้น 

ด้านรูปแบบ  

ผลงานจะถูกติดตั้งบนพื้นที่จริงและสีสันมีที่มาจากแสงสังเคราะห์จากโปรเจคเตอร์ จากระบบ

ดิจิตอล การจัดวางและการบังคับผลโดยรวมเกิดจากข้าพเจ้า แต่ผลของงานในส่วนรายละเอียด      

ถูกสร้างมาจาก ซอฟต์แวร์หรือจากโลกดิจิตอล ผนวกกับความคิดและมุมมองต่างๆ การใช้สัญลักษณ์ 

หรือความหมายของกระบวนการที่สอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการล าดับความส าคัญของ

กระบวนการแนวความคิดและสุนทรียะทางกายภาพและเป็นส่วนส าคัญ 

ด้านเทคนิค  

เน้นเทคนิคทางซอฟต์แวร์หรือใช้โลกดิจิตอลเป็นตัวช่วยสร้างผลงานทั้งกายภาพและความคิด

บางส่วน การจัดวางลงพื้นท่ีจริง การแสดงออกเป็นเชิง 2มิติบน3มิติ หรืออาจจะมีการมีส่วนร่วมของผู้

ดู ท าให้เกิดการผกผันแปรเปลี่ยนไปโดยผู้ดูมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้มีความเป็นมนุษย์ด้วยคือ มุมมอง

เนื้อหาของผลงานและ การจัดวาง การเลือกและคัดสรรเทคนิคการให้ความหมายกับตัวเทคนิค     

การให้ความสมบูรณ์ของงานและความเป็นปัจเจกของตัวข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์  
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล  

ข้าพเจ้าคิดค านึงถึงความประทับใจที่อยากจะท าและเทคนิควิธีการที่สนใจอยู่ รวมไปถึง

ประเด็นต่างๆ ที่พบเจอ ความประทับใจอาจถูกแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  

1.ทางแนวความคิด เช่น หลักทฤษฎีต่างๆ  

2.ทางกายภาพ เช่น รูปแบบ เทคนิค สีสัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนดู  

2. ขั้นตอนการประมวลความคิด 

หลังจากศึกษาข้อมูลและส ารวจวิเคราะห์ตนเองถึง ความประทับใจในข้อมูลหรือกายภาพ

แล้ว การน าเสนอสุนทรียะออกมาผ่านงาน ต้องค านึงถึงความหมายและความคิด ที่มีอยู่ ใน

กระบวนการ ค านึงถึงเทคนิคและหาความเป็นไปได้เชิงความคิดและความสอดคล้องกันระหว่าง

เทคนิคและเนื้อของโลกทั้งสองพรหมแดน ถัดมาหาวิธีการน าเสนอความเป็นปัจเจกของข้าพเจ้าและ

โลกความเป็นจริงใส่เข้าไปผสมผสานกัน อาจใช้สัญลักษณ์ หรือการมีส่วนร่วม ทางกายภาพที่มีความ

สอดคล้องเชื่อมโยงถึงกันได ้

หลักการสร้างสรรค์ผลงานบนพ้ืนที่จริง จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมพ้ืนที่การมีส่วนร่วม

ของผู้ดู ทัศนธาตุ โครงสร้าง ระนาบ มิติ เสียง แสงในพื้นที่จริง  

3. ขั้นตอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานและภาพร่าง 

รูปทรง มีหลักการคัดสรรคือ การได้รับแรงบันดาลใจจาก สิ่งของในโลกความจริงเสมือน หรือ

รูปทรงที่มาจากการสังเคราะห์ หรือสร้างจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ

ซอฟต์แวร์ 

พื้นที่ว่าง ข้าพเจ้าพิจารณาขนาดของพ้ืนที่เชื่อมโยงกับขนาดของงานและ รูปแบบงาน รวม

ไปถึงแสงภายในงานด้วย โดยมีหลักคือ ต้องพิจารณาความเหมาะสมกับพ้ืนที่จริงโดยเน้น ความสว่าง

ของแสงภายในพ้ืนที่เป็นหลัก และการเว้นช่องไฟระหว่าง ผู้ชมกับตัวชิ้นงานแต่ละชิ้น 

สี ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลของสีมาจาก ความประทับใจในสีตระกูล RGB หรือสีของแสง ที่ไม่มี

อยู่จริงในธรรมชาติ และยังเป็นสีพ้ืนฐานของหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วโลก สีที่ดูแล้วมีความก ากวม 

ระหว่างพื้นที่จริงและพ้ืนที่จ าลอง เป็นสีที่ไม่มีจริงอยู่บนโลก และผสมผสานกับสีจากสภาพบรรยากาศ

ทั่วไปในโลกแห่งความเป็นจริง 
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พื้นผิว ชิ้นงานส่วนใหญ่มีพ้ืนผิว คือแสงบนพื้นผิวเรียบ และสื่อวิดีโอ  

การร่างภาพโดยใช้หลักการคิดดังกล่าว และการค านวณหามุมมอง และPerspective ใน

scale จ าลอง พร้อมทั้งก าหนดความเป็นไปได้คร่าวๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมด 

 

ภาพที ่4   ภาพการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม Photoshop 

 

ภาพที ่5  ภาพการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม Photoshop 
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ภาพที ่6  ภาพการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม Photoshop 

4. ขั้นตอนการสร้างผลงาน 

           1. การถ่ายท าวิดิโอในห้องฉากท่ีมีการจัดเตรียมไว้เพ่ือให้ได้ภาพต้นแบบก่อนน าไปพัฒนาต่อ

ในกระบวนการต่อไปในคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที ่7 ภาพการถ่ายท าวิดิโอในห้องฉากที่มีการจัดเตรียมไว้ 
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2. การน าภาพหรือวิดิโอต้นแบบมาเข้ากระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์โดยอาศัย

วิธีการ Fractal 

 

ภาพที ่8 ภาพน่าต่างของโปรแกรมค านวณ Fractal 

 

ภาพที ่9 ภาพล าดับผลลัพธ์ของการเข้ากระบวนการ Fractal 
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3.  งานบางส่วนต้องอาศัยการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยจัดเป็นล าดับภาพไว้ก่อนจะน าไปเข้า

สู่ขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที ่10  ภาพล าดับผลลัพธ์จากการท าภาพเคลื่อนไหว 

 

ภาพที ่11 ภาพล าดับผลลัพธ์จากการเข้ากระบวนการ Fractal 

4. การก าหนดขอบเขตของการฉายวิดิโอลงไปบนพ้ืนที่จริง (Projectin Mapping) โดยต้อง

อาศัยการท า ณ พ้ืนที่แสดงงาน 

 

ภาพที ่12  ภาพหน้าต่างของโปรแกรมในการ Mapping 
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ภาพที ่13  ภาพหน้าต่างของโปรแกรมในการ Mapping 

 

ภาพที ่14  ภาพทดลองติดตั้งยังไม่สมบูรณ์ 

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผล 

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหาคือ การน าเสนอสุนทรียะของ

ความคาบเกี่ยวระหว่างโลกความเป็นจริงและความเป็นจริงเสมือน แต่สิ่งที่น่าสนใจและมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทุกครั้งทุกชิ้นงาน คือเทคนิคการน าเสนอภาพในสื่อวิดิทัศน์ซึ่งถึงแม้ งานทุกชิ้นจะ

ประกอบด้วยวิธีการ Projection  Mapping แต่งานแต่ละชุดจะมีที่มาของ วิดิโอที่ใช้ Mapping 

ต่างกัน และรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานและคนดูก็แตกต่างกัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์คุณค่า

ทางทัศนศิลป์ได้หลายประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1. คุณค่าความงามทางสายตา โดยสีสันและการคลี่คลายรูปทรง รูปร่าง และการเคลื่อนไหว 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผ่านวิธีการ Fractal จงึท าให้ผู้ชมคาดเดาผลของภาพในระยะยาว

ไม่ได้ทั้งหมด  

2. คุณค่าของลักษณะเทคนิคเฉพาะของวิดีโอ จากวิธีการของ Fractal และ Glitch จึงท าให้

เกิดสุนทรีย์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้และสีสันของแสงที่มีความสดกว่าในโลกความเป็น

จริง 

3. คุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับคนดู ด้วยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบดิจิตอล 

ซอฟต์แวร์ในการเป็นสื่อกลางน าข้อมูลแห่งความเป็นจริงเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลของความจริง

เสมือนเช่น เสียงจากผู้ชมไปมีส่วนกระท ากับความบิดเบือนของภาพวิดิโอ เป็นต้น 

4. คุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู้ชมจะได้รู้สึกถึงความมีชีวิตของโลกความจริงเสมือนโดยที่

ยังมีส่วนทับซ้อนกับพ้ืนที่ของโลกความเป็นจริงอยู่ ผ่านสีสัน รูปแบบ ภาพ การเคลื่อนไหว และการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้ชมจากการกระท าของผู้ชมเองบางส่วน 
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บทที่ 4  

 

การสร้างสรรค์และพัฒนผลงาน 

 

ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวทางสื่อสมัยใหม่นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

กระบวนการของงานจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและปฏิบัติมาก่อน โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญของ

การมองเห็นและสีของแสง เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงได้ประยุกต์ และตั้งค าถาม จึงน าไปสู่การทดลองและ

พิสูจน์ข้อสันนิษฐานหลายๆครั้งในผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่งน ามาสู่การพัฒนาต่อยอดในเชิง

ความคิดและการทดลองที่พัฒนาต่อไป และข้าพเจ้าได้น าหลักคิดและประสบการณ์การสร้างสรรค์

ผลงานต่างๆในช่วงแรก มาต่อยอดและสรุปออกมาเป็นผลงาน แนวสื่อสมัยใหม่ ซึ่งยังมีกลิ่นอายความ

เป็นงานจิตรกรรมอยู่มากในชุดผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์พัฒนาและทดลองก่อนช่วงศิลปนิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในช่วงแรก จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการลอกเลียนสี 

และการมองเห็น โดยเปรียบเทียบระหว่าง สีของแสงและสีของวัตถุธาตุ ที่มีอยู่ในงานจิตรกรรม     

และผ่านเนื้อหาต่างของสังคมในมุมมองของข้าพเจ้า  โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ใน

วัฒนธรรมดิจิตอล จากการได้ทดลองสร้างงานสื่อสมัยใหม่ผสมผสานกับจิตรกรรมที่ยังเหลือความเป็น

จิตรกรรมทางกายภาพให้เห็นในงานอยู่ ต่อมาข้าพเจ้าได้ขยายขอบเขตและละทิ้ง สีวัตถุธาตุไปอยู่ใน

รูปแบบวิดิโอและสีสันที่น าเสนอผ่านสีของแสงและสีของวัตถุจริงๆ เกือบทั้งหมด สีในงานจิตรกรรม

น้อยลง โดยเบื้องต้นข้าพเจ้าตั้งค าถาม เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างความเป็นจิตรกรรมแบบเทคนิค

สีน้ ามัน หรือเทคนิคดั้งเดิมที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาตามหลักสูตร และสื่อสมัยใหม่โดยการแสดงออกคือสี

ของแสง ซึ่งทั้งสองส่วนมีความแตกต่างและความเหมือนกัน ข้าพเจ้าจึงมักเปรียบและแฝงนัยยะเข้าไป

ในงานโดยอาศัยสองส่วนนี้  

ปัญหาและผลกระทบของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าได้พบปัญหาในการศึกษาเกี่ยวกับด้านเนื้อหาที่จะน ามาใส่ลงกับเทคนิคและผลงาน 

เนื่องจากส่วนตัวข้าพเจ้าให้ความส าคัญน้อยมากเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นในเชิงสังคม ซึ่งค่อนข้างไกลตัว
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ของข้าพเจ้ามากท าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอึดอัดเวลาคิดเนื้อหาของงานและการผสมผสาน

เนื้อหาเพ่ือให้เข้ากับ เทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าเริ่มสังเกต และคิดทดลองในเชิงเทคนิควิธีการมากกว่า 

สารที่เป็นเชิงสังคม 

โดยเหตุนี้งานของข้าพเจ้าในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในเชิงเนื้อหายังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นรูปร่าง

ที่โครงสร้างของสารเด่นชัด แต่ทางกลับกัน ในเชิงเทคนิคมีการพัฒนาการทดลองเป็นล าดับ 

 

ภาพผลงานทดลองก่อนช่วงศิลปนิพนธ์ 

   

ภาพที ่15 ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Meso” 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบและวิดีโอ 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่16 ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Music Box” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่17 ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Object” 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบและ Projection Mapping 
ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่18 ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Vaporwave Scene” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

จากการที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือจุดประสงค์ทดลองด้านการผสมผสานเทคนิคเข้า

กับเนื้อหาแล้ว แล้วผลลัพธ์คือยังไม่สมบูรณ์ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์และขัดเกลาที่มาและ

ความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะขมวดทุกๆ ส่วนให้กลายเป็นงานที่ลงตัว 

ครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งทางเนื้อหาและเทคนิค จนในที่สุดข้าพเจ้าได้พบเนื้อหาและประเด็นที่น่าสนใจ

ที่ซ่อนอยู่ในเทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้าท ามาตลอด เริ่มต้นคือการสื่อสารของข้าพเจ้าและเจตนาของ

ข้าพเจ้า ส่งไปให้ซอฟต์แวร์ จนได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เป็นไปตามตั้งใจบ้างหรือนอกเหนือการ

ควบคุมบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าได้คิดว่า ตัวข้าพเจ้าเองได้สนทนาและสื่อสารอยู่กับสิ่งซึ่งเป็นระบบดิจิตอล 

ความคาบเกี่ยวอะไรบางอย่างในกระบวนที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระท าเองทั้งหมด แต่เป็นการร่วมกัน

สร้างระหว่างพ้ืนที่ความเป็นจริงและพ้ืนที่ความจริงเสมือน ที่ข้าพเจ้าต้องอาศัยทั้งสองส่วนเป็น

กระบวนการการท างานของข้าพเจ้า เฉกเช่นกัน Mapping สิ่งของในโลกความเป็นจริงเสมือนลงไป

บนพ้ืนที่จริง และเกิดปฏิกิริยากับผู้ชม ด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น การลบมุมห้องด้วยการลวงตาของแสง
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และภาพที่มีเส้นน าสายตา การส่งเสียงของสีที่เกิดจากการสังเคราะห์สีไปเป็นเสียงโดยวิธีการทาง

ดิจิตอล เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้าพเจ้าจึงได้สนใจความคลุมเครือตรงกลางระหว่างสองพรหมแดน 

และหยิบยกออกมาในรูปแบบต่างๆ ในงานสร้างสรรค์ ส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกความเป็นจริ ง

เสมือนและโลกแห่งความเป็นจริง คือ ตัวเลข กล่าวคือ ตัวเลขไม่มีอยู่จริงแต่เป็นความจริง เป็นจริง

เสมือน และก่อให้เกิดความเป็นจริง ข้าพเจ้าจึงน าเอาความเป็นธรรมชาติของตัวเลขมาเป็นกลวิธีใน

การสื่อสารและเป็นเนื้อหาของงาน ในการน าเสนอสุนทรียะของความคาบเกี่ยวระหว่าง พ้ืนที่แห่ง

ความเป็นจริง และพ้ืนที่ความเป็นจริงเสมือน โดยอาศัยหลักกฎเกณฑ์ต่างของตัวเลข เช่น               

ค่า Frequency ในDelay,วิธีการ Fractal, การสั่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้ชมด้วยตัวเลข      

และอีกมากมาย  

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพที ่19  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Silhouette” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่20  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Silhouette” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที ่21  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Window” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่22  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Window” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที ่23 ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Audiovisual at the Corner” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่24  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “Audiovisual at the Corner” 
เทคนิค วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที ่25  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Influence of Generative” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่26 ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Influence of Generative” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที ่27  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “Morphing 1” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่28  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “Morphing 1” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที ่29 ภาพพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Morphing 2” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 



33 
 

 
 

 

ภาพที ่30  ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน  “Morphing 2” 
เทคนิค  วิดีโอ และ Projection Mapping 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 31 ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “Audiovisual EXP” 
เทคนิค วิดีโอ และการแสดง 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่32 ภาพผลงานทดลองช่วงศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “Audiovisual EXP” 
เทคนิค  วิดีโอ เสียงและการแสดง 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
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บทที ่5 

 
บทสรุป 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เริ่มต้นตั้งแต่แรงบันดาลใจ และความประทับใจ
ส่วนตัวในด้านเทคนิค การตั้งข้อสังเกตในการมองสีและแสงในจิตรกรรม น าไปสู่การพัฒนาเนื้อหาไป
ในที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ และสารที่จะสื่อมากขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดจากแรงบันดาลใจ ของ
ข้าพเจ้าต่อสื่อสมัยใหม่และงานจิตรกรรม อันเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ น าไปสู่การน าเสนอออกมาผ่านงานศิลปะทั้งหมด โดยไม่จ ากัดเทคนิค รูปแบบ และ
เนื้อหา มีความอิสระและตอบสนองเจตนาของข้าพเจ้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียง
และศึกษามาโดยตลอดระยะเวลาการท างานศิลปนิพนธ์ 
 ในส่วนวิธีการและกระบวนการข้าพเจ้าได้ค้นพบเทคนิคและได้ต่อยอดเทคนิค และผสมผสาน
เข้ากับเนื้อหาได้อย่างที่ข้าพเจ้าคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดในงานชุดศิลปนิพนธ์ตรงตามเจตนา จนกลายเป็น
ความรู้ติดตัว และเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สารต่างๆ ผ่านงานศิลปะไปสู่คนดูได้ไม่มากก็น้อย 
 ผลลัพธ์ของการศึกษาถูกเรียบเรียงไว้ในศิลปนิพนธ์เล่มนี้ คือบทสรุปของการศึกษาและการ
หาความเป็นไปได้และสุนทรียะในทางเนื้อหาและทางกายภาพ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน
และคิดอย่างศิลปิน ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและจะช่วยผลักดันเกิด
แรงบันดาลใจและให้การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อยในอนาคต 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช่วงปี 2559 

“Meso”    ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  สีน้ ามันบนผ้าใบและวิดิโอ 
“Music Box”    ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Object”   ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Vaporwave Scene”   ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี 2559 

“silhouette”    ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“window”   ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Audiovisual at the Corner” ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Influence of Generative”  ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Morphing 1”   ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Morphing 2”    ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ และ Projection Mapping 
“Audiovisual EX”  ขนาด แปลผันตามพ้ืนที่  วิดิโอ เสียงและการแสดง 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 

ชื่อ-นามสกุล นายศิรสิทธิ์ ผู้พัฒนพงศ์  
เกิด   4 มกราคม 2537 
ที่อยู่   430 ถ.แก้วเงินทอง แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
E-mail   Tungsirasith@Gmail.com 
  
ประวัติการศึกษา 

 
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม) คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการแสดงงาน 
 
2559   - Singha Live Series no.3 - Of Montreal live BKK, Live RCA, กรุงเทพฯ   
2559  - LUSH - Green Nights Out Bangkok Music Festival, โรงแรมพูลแมน แกรนด์ 

สุขุมวิท, กรุงเทพฯ  
2559  - DAZ GAZ#1, Speedy Grandma Art space, กรุงเทพฯ  
2560  - Singha Light Live Series Vol 2.1 - HONNE live in Bkk, Voice Space, 

กรุงเทพฯ  
2560  - Leiden International Short Film Experience 2017, Grand Café de 

Burcht, ไลเดิน, เนเธอแลนด์  
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