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บทคัดย่อ
ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์โดยปรับประยุกต์ใช้ระบบอินเทอร์เฟซทีม่ ี
อยู่ในการสร้างรูปแบบการโต้ตอบระหว่างผลงานศิลปะและผู้ชมงานศิลปะเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมงาน
เกิดภาวะจดจ่ออยู่กับผลงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างอารมณ์ดี เป็นการผ่อนคลายมนุษย์จากความตึงเครียด
ของสังคมในเวลาปัจจุบันผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ชุดนี้จะนําเสนอในรูปแบบของประติมากรรมจัดวาง
ที่มีฟังก์ชั่นให้ความผ่อนคลายโดยใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุ สร้างบรรยากาศที่ลดความตึ งเครียด
ให้กับผู้ชม เนื้อหาของงานนั้นจะเป็นการให้ความสําราญแก่ผู้ชมและผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในฐานะ
ส่วนหนึ่งของผลงานโดยการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผลงาน

ง
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Abstract
My aim is to create an interactive artwork by adapting existing interface systems
to create interaction between the artwork and the audience. This is to persuade the
audience to concentrate in the artwork with a good mood, which helps relief stress
from today's tense society. This piece of interactive artwork is presented as installed
sculptures that use visual elements to help release tension and create a friendly
atmosphere. The main content of this artwork is to provide the audience with pleasure
and also to have the audience involved, to effectively fulfill the purpose of the
artwork.
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การศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ และแนวทางในการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้า ขอขอบคุณ อาจารย์
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร เป็นอย่างสูงในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ รับฟั ง
ปัญหาของข้าพเจ้า ตลอดทั้งให้ความรู้และคําแนะนํามากมายจนนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึก ษาและ
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์นี้ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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คานา
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่ม
วิชาเอกสื่อผสม ปีการศึกษา 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนําเสนอผลงานชุด “เครื่องมืออารมณ์ดี ( The Tools of Good Mood)”
โดยเริ่มตั้งแต่ การอธิบายความเป็นมาของความคิด เรื่อยไปจนกระทั่งข้อมูล เทคนิคที่ถูกใช้
ในผลงานเพื่อประกอบสร้างเป็นองค์ความรู้ มีการหยิบยกงานเชิงทดลอง ความรู้ด้านไอที และข้อมูล
ทางด้านที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน การวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน
และโปรแกรมเมอร์ ประกอบกับ มโนทัศน์ในการมอง อุป กรณ์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และศิลปะ
ปฏิสัมพันธ์ ของข้าพเจ้าที่จะนําข้อมูลที่ศึกษาไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อยไปจนถึงบท
วิเคราะห์ผลงานที่มีทั้งผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์และผลงานชุด ศิลปนิพนธ์ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่า
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะสร้างความเพลิดเพลินหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เท่านั้นก็เพียงพอที่จะ
บรรลุเป้าหมายของข้าพเจ้าแล้ว
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เครื่องมือคือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อขยายขีดความสามารถของตัวเองมาตั้งแต่ 2.6 ล้านปี
ที่ผ่านมา นักมนุษยวิทยาเชื่อว่า เครื่องมือคือขั้นตอนที่สําคัญของการพัฒนามนุษยชาติ กล่าวคือ
เครืองมือคือกุญแจที่สําคัญที่ทําให้มนุษย์สามารถขึ้ นไปอยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่ อาหาร ขวาน หอก
ลูก ดอก และคันธนูช่วยมนุษย์ในการล่าสัตว์ประกอบอาหาร และกินอาหาร ต่อมาเมื่อมนุษย์มี
วิวัฒนาการ จากผู้ล่าอาหาร เป็นมาผู้เลี้ยงสัตว์ และทําการเกษตรมนุษย์ได้ประดิษฐ์เครืองมือ ไว้
มากมาย โดยใช้วัสดุที่หาได้ตามแต่ภูมิภาคของโลกรังสรรค์เป็นเครื่องมือชนิดต่าง ๆ
ในตอนปลายศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ได้
มีการประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรกรรม การทําเหมืองแร่ การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
มากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิกโฉมหน้าสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโลกอย่าง
ถอนรากถอนโคน เช่น เครื่องจักรไอนํ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
ในช่วงศตรวรรษที่ 20 จนถึง 21 ในเวลาปัจจุบัน มนุษย์ก็ยังคงประดิษฐ์เครื่องมือออกมา
อย่างมากมาย เพื่อตอบสนองเป้าหมายของมนุษย์ในการพัฒนาสั งคมและยกระดับคุณภาพชีวติ และ
สิ่ง แวดล้อ ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเเพทย์ เครื่องมือวิท ยาศาสตร์ เครื่องมือเทคโนโลยี
เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือทางการศึกษา ในช่วงเวลานี้เอง มนุษย์ยังได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่อาจ
ไม่ได้ตอบสนองในเรื่องประโยชน์ใช้สอย แต่เป็นเรื่องของการสร้างความเพลิดเพลินใจด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าสนใจเครื่องมือที่มีลักษณะโต้ตอบระหว่างเครื่องมือและผู้ใช้เครื่องมือ และความ
สลับซับซ้อนของการโต้ตอบ โดยเฉพาะอย่าง การโต้ตอบที่ต้องผ่านระบบอินเทอเฟส (Interface)
หรือ จุดที่ระบบสองระบบเจอกันและทําปฏิกิริยาต่อกัน ระบบอินเทอเฟสมักเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์
และรูปแบบการโต้ต้อบมีหลายแบบได้แก่ เป็นการโต้ตอบผ่านวัตถุ ผ่านการใส่คําสั่งรหัส และ ผ่าน
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การใส่คําสั่งด้วยเสียงมนุษย์ เป็นต้น ระบบอินเทอเฟสปรากฏอยู่ในตู้เกมส์ ตู้เพลง และเกมส์ออนไลน์
เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art) โดยปรับประยุกต์ใช้
ระบบอินเทอเฟสที่มีอยู่ ในการสร้างรูปแบบการโต้ตอบระหว่างผลงานศิลปะและผู้ชมงานศิลปะ เพื่อ
เชิญชวนให้ผู้ชมงานเกิดภาวะจดจ่ออยู่กับผลงานที่อยู่ตรงหน้ าอย่างอารมณ์ดี เป็นการผ่อนคลาย
มนุษย์จากความตึงเครียดของสังคมในเวลาปัจจุบัน
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ชุดนี้จะนําเสนอในรูปแบบของประติมากรรมจัดวางที่มีฟังก์ชั่น ให้
ความผ่อนคลายโดยใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุ( visual elements)สร้างบรรยากาศที่ลดความตรึง
เครียดให้กับผู้ชม เนื้อหาของงานนั้นจะเป็นการให้ความสําราญแกผู้ชมและผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมใน
ฐานะส่วนนึงของผลงานโดยการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานให้บรรลุวัตถุป ระสงค์
ของผลงาน
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านเนื้อหา ระบบปฎิสัมพันธ์ในเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ด้านรูปแบบ ศิลปะปฏิสัมพันธ์
ด้านเทคนิค ระบบอินเทอเฟสการทํางานของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม processing
วิธีการศึ กษา
1. ศึกษาและทําความเข้าใจการทํางานของเครือ่ งมือที่มรี ะบบอินเทอเฟส
2. ศึกษาผลงานศิลปินทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ออกแบบรูปแบบของการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผลงานศิลปะและผู้ชมงาน
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4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําเร็จรูปผนวกเข้ากับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างสรรค์และ
นําเสนอผลงานในรูปแบบงานศิลปะปฏิสัมพันธ์
แหล่งข้อมูล
1. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. บุคคลที่มีความรู้
3. ห้องสมุด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาศิลปนิพนธ์
1. คอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
3. อื่น ๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ข้าพเจ้าคาดว่าจะได้รับความรู้จากประสบการณ์และเทดนิคการประกอบสิ่งสองสิ่งหรือสิ่ง
หลายสิ่งและการปรับประยุกต์ใช้ระบบอินเทอเฟสที่มีอยู่ ในการสร้างรูปแบบการโต้ตอบระหว่าง
ผลงานและผู้ชมงาน ในฐานะของงานศิลปะ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
เนื่อ งด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดนี้นําเสนอในรูปแบบของการปฏิสัม พันธ์ระหว่างมนุษย์ ,
คอมพิวเตอร์และส่วนต่อประสาน ( Human computer interaction and interface ) ในผลงาน
ศิลปนิพนธ์ที่มีชื่อว่า “เครื่องมืออารมณ์ดี” ข้าพเจ้าคงต้องอธิบายความเป็นมาและเป้าหมายของศิลป
นิพนธ์ชุดนี้ว่าด้วยการสร้างความผ่อนคลายให้มนุษย์จากความตรึงเครียดของสังคมในเวลาปัจจุบันใน
รูปแบบการโต้ตอบระหว่างผลงานศิลปะและผู้ชมงานศิลปะ (Interactive art ) โดยประประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และส่วนต่อประสานอื่น ๆ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งประเภทของข้อมูล
ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. ข้อมูลทางด้าน คอมพิวเตอร์,ซอตฟ์แวร์และส่วนต่อประสาน
1.1 ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
1.2 ซอฟต์แวร์(Software) ที่ใช้ในการทํางานศิลปนิพนธ์
1.2.1 Processing
1.2.2 Arduino
1.2.3 JAVA
2. ข้อมูลทางด้านศิลปกรรม
2.1 อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ต
2.2 เกมส์กับศิลปะ
2.3 กรณีศึกษา
- Poetic-AI
- Scenocosme “Métamorphy”
- Ingrid Ingrid “Domino Effect”
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คอมพิวเตอร์ (computer) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวัน หน่วยงานต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นบริษัท องค์ก ร สถาบันการศึก ษา หน่วยงานของรัฐ หรือการใช้ง านส่วนบุค คลได้ นํ า
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างงานให้เกิดประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ คือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับข้อมูลหรือชุดคําสั่ง และดําเนินการตาม คําสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น
การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลเกี่ยวกับ การคํานวณ การเปรียบเทียบด้าน ตรรกะ และแสดง
ผลลัพธ์ พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคตได้ คอมพิวเตอร์นั้นมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วมาก
ตั้งแต่ยุคสมัยดึกดําบรรพ์เป็นต้นมา มนุษย์เรามีความพยายามที่จะคิดค้นเครื่องมือให้มาช่วยในการ
คํานวณและการนับ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้นิ้วมือนับ จนมาใช้ก้อนกรวด หิน มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการที่ง่ายกว่า
นี้ จนกลายมาเป็นกลไกทีใช้ในการคํานวณ จนวิวัฒนาการมาเป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น
4 ยุค ดังนี้
ยุคก่อนเครื่องจักรกล (Premachanical) (พ.ศ. 2497-2501) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอด
สุญ ญากาศ(Vacuum tube) เป็นวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์ เครื่องยังมีขนาดใหญ่มาก ใช้ก ระแสไฟฟ้า
จํานวนมาก ทําให้เครื่องมีความร้อนสูงจึงมักเกิดข้อผิดพลาดง่าย คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้แก่ UNIVAC I
, IBM 600

ภาพที่1 คอมพิวเตอร์หลอดสุญญากาศ
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ยุคเครื่อ งจัก รกล (Mechanical) (พ.ศ. 2502-2507) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ท รานซิสเตอร์
(Transistor)เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจํา คอมพิวเตอร์มีขนาด
เล็กกว่ายุคแรกต้นทุนตํ่ากว่า ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และมีความแม่นยํา

ภาพที่ 2 คอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์
ยุ ค เครื ่ อ งจั ก รกลระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electromechanical) (พ.ศ. 2508-2513)
คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นสารกึ่งตัวนําที่สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะ
ไว้แล้วพิมพ์บนแผ่นซิลิกอน(Silicon) เรียกว่า "ชิป"

ภาพที่ 3 คอมพิวเตอร์วงจรไอซี
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ยุคเครื่องอิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic) (พ.ศ. 2514-2523) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจร LSI
(LargeScale Integrated Circuit) เป็นการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผ่นซิลิก อนชิป 1 แผ่น
สามารถบรรจุได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ทําให้เกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่สําคัญ
สําหรับการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกว่า "ไมโครโปรเชสเซอร์"

ภาพที่ 4 คอมพิวเตอร์วงจร LSI

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยก็ว่าได้ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่กําลัง
ปรับให้ทันกับยุคสมัยอย่างมือถือเองก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีไว้ในครอบครอง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ที่ตอบสนองทุกการทําธุรกิจอย่างการส่งอีเมล์ ใช้สั่ งของ หรือแม้กระทั่งโอนเงิน นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องเพิ่มความสนุกสนาม ความบันเทิง ให้กับพวกเราอีกด้วย ซึ่งระบบพวกนี้จะทํางานไม่ได้เลยถ้ า
ขาดสิ่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ นั้นมันเป็นชุดคําสั่งที่จะทําการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ทํางานตามคําสั่งที่เราต้องการยังรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยงั ทําการแปลง
จากเลขฐานสองให้กลายเป็นข้อมูล ภาพ เสียง หรือตัวอังษรต่าง ๆ ที่เราเห็นหรือใช้งานอยู่นั่นเอง ซึ่ง
สิ่งนี้สามารถแยกได้ 2 ประเภทใหญ่หลักๆ คือ
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1. ซอฟต์แวร์สําหรับระบบ (System Software) คือชุดคําสั่งที่เป็นระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
ทํางานควบคู่กับระบบต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือจะกล่าวง่ายๆนั่นก็ คือ
Windows Mac หรือแม้แต่ Linux และนอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรมที่เขียนในภาษาคอมพิวเตอร์
อย่าง C C# Java Pascal พวกนี้เองก็เป็นหนึ่งในการช่วยให้ ซอฟต์แวร์นั้นมีระบบที่สมบูรณ์ม าก
ยิ่งขึ้น
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) มันคือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบ ถูกทํามา
ให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถสั่งงานเพือ่ ตอบสนองรูปแบบการทํางานอย่าง เครือ่ ง
คิดเลข โปรแกรมแต่งรูป หรือแม้แต่ โปรแกรมแชท ต่าง ๆ เองก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกเครื่องต้อง
มีนอกจากนี้ยังรวมถึง ซอฟต์แวร์สําหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่ องานนั้น ๆ
เช่น โปรแกรมบริหารต่าง ๆ โปรแกรมออกแบบบ้าน หรือ โปรแกรมPOS เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้
สามารถดัดแปลงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังมี ซอฟต์แวร์สําหรับงาน
ทั่วไป เป็นโปรแกรมที่พร้อมในการใช้งานโดยไม่ต้องทําการเขียนเองแต่เราจะไม่สามารถปรับหรือ
แก้ไขตัวโปรแกรมได้ เช่น MS Office Adobe IE และ เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น1

1

สกาวรัตน์ จงพัฒนากร, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554)
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Processing
เป็นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นมีภาษาสําหรับการเขียนโค้ดภายใต้บริบทของทัศนศิลป์Processing
ได้ส่งเสริมความรู้ดา้ นซอฟต์แวร์ในด้านทัศนศิลป์และเป็นภาพที่เห็นได้ในเทคโนโลยี Processing เป็น
ห้องสมุดกราฟิกโอเพ่นซอร์สและสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่สร้างขึ้นสําหรับ
ศิลปะอิเล็กทรอนิกส์ สื่อศิลปะสมัยใหม่ และนักออกแบบกราฟิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ารสอน
พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ในบริบทของทัศนศิลป์ Processing
จะใช้ภาษาJavaพร้อมกับการทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นลําดับและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และการ
ดําเนินการทาง aliased นอกจากนี้ยังมีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้เพื่อทําให้ขั้นตอนการรวบรวม
และการประมวลผลง่ายขึ้นโครงการนี้ริเริ่มขึ้นในปี 2544โดย Casey Reas และ Ben Fry ซึ่งเคยเป็น
ทั ้ ง กลุ ่ ม สุ น ทรี ย ศาสตร์แ ละการคํ า นวณที่ MIT Media Lab ในปี 2012 พวกเขาเริ ่ ม มูล นิธ ิก าร
ประมวลผลร่วมกับ Daniel Shiffman ที่เข้าร่วมเป็นผู้นําโครงการที่สาม JohannaHedva เข้าร่วม
มูลนิธิในปี 2014 ในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุน2

ภาพที่ 5 software Processing

2

Casey Reas และBen Fry, Processing, (The MIT Hardcover)
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Arduino
เป็น บริษัท ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ โปรเจคและกลุ่มผู้ใช้ที่ออกแบบและผลิ ต
ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเดี่ยวและชุดไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับ การสร้างอุปกรณ์ดิ จิตอล
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับใบอนุญาตภายใต้ GNU Lesser General Public License (LGPL) หรือ
GNU General PublicLicense (GPL), อนุญาตให้ผลิตบอร์ด Arduino และจําหน่ายซอฟต์แวร์โดย
ใครก็ได้ บอร์ด Arduino มีวางจําหน่ายทั่วไปในรูปแบบ preassembled หรือชุด do-it-yourself
(DIY)การออกแบบบอร์ด Arduino ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และตัวควบคุมที่หลากหลาย บอร์ดได้รับการ
ติดตั้งชุดพินอินพุทและเอาท์พุทแบบอนาล็อกและอนาล็อก (I / O) ที่อาจเชื่อมต่อกับบอร์ดเอ็กซ์
แพนชั่นหรือแผงวงจร (แผงป้องกัน) และวงจรอื่น ๆ บอร์ดมีอินเตอร์เฟสการสื่อสารแบ บอนุกรม
รวมถึง Universal Serial Bus (USB) ในบางรุ่นซึ่งใช้สําหรับการโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ไมโครคอนโทรลเลอร์ส ามารถตั้ง โปรแกรมโดยใช้ภาษาการเขียโปรแกรม C และ C ++
นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือคอมไพเลอร์ดั้งเดิมแล้วโครงการ Arduino ยังมีสภาพแวดล้อมการ
พัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ตามโครงการประมวลผลภาษาโครงการ Arduino เริ่มต้นในปี2005 เป็น
โปรแกรมสําหรับนักศึกษาที่ Interaction Design Institute Ivrea ใน Ivrea, Italy, มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัด หาวิธีท ี่ป ระหยัดและง่ายสําหรับผู้เริ่ม ต้นและมืออาชีพในการสร้างอุปกรณ์ที่โ ต้ ตอบกับ
สภาพแวดล้อมโดยใช้เซ็นเซอร์และ ตัวกระตุ้น ตัวอย่างทั่วไปของอุปกรณ์ดังกล่าวที่มี ไว้สําหรับผู้เริ่ม
หัดเล่น ได้แก่ หุ่นยนต์ง่ายเทอร์โมสแตทและเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว3

3

Arduino, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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Arduino Uno R3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบOpen-source บนแพลตฟอร์ม Arduino
ของแท้จากผู้ผลิต arduino.cc ประเทศอิตาลี ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ชิพ ATmega328 รันที่
ความถี ่ 16 MHzหน่ ว ยความจํ า แฟลช 32 KB แรม 2 KB บอร์ ด ใช้ ไ ฟเลี้ ย ง 7 ถึ ง 12V มี ร ะดับ
แรงดันไฟฟ้าในการทํางานและขาสัญญาณอยู่ที่ 5 V (TTL) มี Digital Input / Output 14 ขา (เป็น
PWM ได้ 6 ขา) มี Analog Input 6 ขาSerial UART 1 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุด เขียนโปรแกรมบน
ซอฟท์แวร์ Arduino IDE และโปรแกรมผ่านพอร์ต USB เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้ นเรียนรู้การ
พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์หรือแม้แต่ผทู้ ี่ไม่เคยเรียนรูด้ ้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนก็สามารถนํามาสร้าง
ต้นแบบที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้4

ภาพที่ 6 Arduino Uno R3

4

Arduino Uno R3, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2563, https://www.thaieasyelec.com/arduinouno-r3.html
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JAVA
เนื่องจากชื่อที่เหมือนกัน และการเรียกขานที่มักจะพูดถึงพร้อมกันบ่อย ๆ ทําให้คนทั่วไป มัก
สับสนว่า ภาษาจาวา และ จาวาแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งเดียวกัน ในความเป็นจริงนั้น ทั้งสองสิ่ง แม้จะ
ทํางานเสริมกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน โดย ภาษาจาวานั้น คือภาษาสําหรับใช้เขียนโปรแกรม
ภาษาหนึ่ง ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น ส่วน จาวาแพลตฟอร์มนั้น คือสภาพแวดล้อมสําหรับการใช้งาน
โปรแกรมจาวา โดยมีอ งค์ป ระกอบหลัก คือ จาวาเวอร์ชวลแมชีน (Java virtual machine) และ
ไลบรารีมาตรฐานจาวา (Java standard library)โปรแกรมที่ทํางานบนจาวาแพลตฟอร์มนั้น ไม่
จําเป็นจะต้องสร้างด้วยภาษาจาวา เช่น อาจจะใช้ ภาษาไพทอน (Python) หรือ ภาษาอื่น ๆ ก็ได้
ส่วนภาษาจาวานั้น ก็สามารถนําไปใช้พัฒนาโปรแกรมสําหรับแพลตฟอร์มอื่นได้เช่นเดียวกัน เช่น
คอมไพเลอร์ GCI สามารถคอมไพล์โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา ให้ทํางานได้ โดยไม่ต้องใช้ จาวา
เวอร์ชวลแมชีน5
ส่วนต่อประสาน(Use Interface)
ประวัติความเป็นมาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ประมาณต้นศตวรรษที่
ค.ศ.1980 มีก ารศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์ เริ่มจากโรงงานที่ใช้
แรงงานมนุษย์ในการทํางาน ต่อมามีการพัฒนาเครื่องจักรแทน แรงงานมนุษย์ จึงจําเป็นต้องศึกษา
และวิจ ัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของมนุษย์เพื่อ นํามาปรับ ปรุงการทํางานของ
เครื่องจักร จนกระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีนักวิจัยและ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่ม ให้ความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสัง สร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่ต่อสู้
หลังจากจากสงครามโลกครั้งทีส่ อง ประมาณปี ค.ศ.1949 เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับด้านกายภาพ
ของเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ว่าเครื่องจักรมีผลต่อการเพิ่มฐานการผลิตได้หรือไม่ รวมถึง
การศึกษาปัจจัยของมนุษย์เกี่ยวกับร่างกายสภาพจิตใจข้อจํากัดและความแตกต่างของแต่ล ะคน
ประสิทธิภาพในการทํางาน และออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายและผู้ใช้รู้สึก
สนุกในการใช้งาน ตลอดจนการศึกษาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จนกระทั่งถึงยุคที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย ทําให้
5

การพัฒนาโปรแกรมภาษา JAVA, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2563,
http://anonjava.blogspot.com/2013/12/java-programming-language-object.html
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นักวิจัยและ นักวิทยาศาสตร์ที่มี ความเชี่ยวชาญได้ศึกษาและวิจัยเป็ นจํานวนมาก จนกลายมาเป็น
ระบบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer) ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การใช้ง านในบ้ า นและสํ า นั ก งาน เพื ่ อ เพิ ่ ม ความ
สะดวกสบายใน การทํางานและสร้ างความบันเทิง ในชีว ิตประจํ าวัน รวมถึง การพัฒ นาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อ ใช้ในหน่วยงานที่ม ุ่งเน้นการใช้งานหลายคน แต่ส ิ่ง ที่สําคัญ ที่สุดใน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์และบรรลุสงิ่
ที่ต้องการ6

ภาพที่ 7 พัฒนาการในการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ ( User Interface )

การออกแบบ User Interface จะพิจารณาประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเป็นหลัก
ซึ่ง รูปแบบของการโต้ตอบมีหลายรูปแบบดังนี้การโต้ตอบด้ วยการพิมพ์คําสั่ง (Command Line
Interaction) เป็นการโต้ตอบกับระบบโดยที่ผู้ใช้จะต้องพิมพ์คําสั่งลงในช่องป้อนคําสั่งเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการทํางานในระบบ ผู้ใช้จ ะต้องจําคําสั่ง ไวยากรณ์ และ กฎเกฑณ์ต่าง ๆ เช่น คําสั่ง ของ
ระบบปฏิบัติการ DOS รวมถึงการใช้ Shortcut Keys และ Function Keys ด้วยการโต้ตอบด้วยเมนู
คําสั่ง
(Menu Interaction)เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยการแสดงเมนูคําสั่ง โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องป้อน
คําสั่งเองรูปแบบเมนูมีดังนี้ คือ
6

สุธารัตน์ ชาวนาฟาง,ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์, (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2560)
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- Pull-down Menu เมนูแสดงคําสั่ง โดยแบ่งรายการของคําสั่งเป็นหมวดหมูเ่ มื่อ
ผู้ใช้คลิกจะแสดงคําสั่งจากบนลงล่าง
- Pup-up Menu เมนูแสดงคําสั่ง เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกวัตถุ หรือ Object ใด ๆ ใน
จอภาพคําสั่งหรือ
คุณสมบัติทเี่ กี่ยวข้องกับ Object นั้นจะแสดงออกมา
- Toor Bar เป็นปุม่ เลือกที่เตรียมไว้
หลักเกณฑ์ในการออกแบบเมนูคาสั่ง
- แต่ละเมนูคําสั่งควรเลือกใช้คําสั่งที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
- ควรมีการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิมพ์เล็กตามความเหมาะสม
- ควรมีการจัดกลุ่มคําสัง่ ที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ในกลุม่ เดียวกัน
- ไม่ควรมีเมนูคําสั่งมากเกินไป
- เมื่อมีการเลือกเมนูคําสั่ง ควรออกแบบให้มีแถบสีปรากฏทีเ่ มนูคําสัง่ ที่ถูกเลือกการ
โต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction)
- เป็นการโต้ตอบทีผ่ ู้ใช้ระบบจะต้องป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่อยู่ในฟอร์มที่แสดง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ คล้ายการกรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษ
- ชื่อของช่องป้อนข้อมูลต้องสื่อความหมาย
- แบ่งส่วนของข้อมูลให้เหมาะสม
- ควรแสดงข้อมูลเริ่มต้น Default ให้กับช่องป้อนข้อมูลที่ตอ้ งใช้ข้อมูลนั้นบ่อยครั้ง
- ช่องป้อนข้อมูลนั้นไม่ควรยาวมากเกินไป
- ไม่ควรให้หน้าของฟอร์มยาวมากจนเกินไป ซึ่งต้องทําให้ Scroll ลงไปมา
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การโต้ตอบผ่านวัตถุ (Object-Based Interaction)
วัตถุสัญลักษณ์ หรือ วัตถุรูปภาพ ถูกใช้เป็นตัวแทนคําสั่งหรือฟังก์ชั่น โดย
ผู้ใช้ส ามารถโต้ตอบกับวัตถุเหล่านั้นเพื่อการออกคําสั่งวัตถุสัญลัก ษณ์หรือวัตถุ
รูปภาพแทนคําสั่งการทํางานถูกเรียกว่า Icon ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่บนหน้าจอ และ
ช่ ว ยให้ ผ ู ้ ใช้ เ ข้า ใจได้ ง ่ า ยขึ ้น การโต้ ต อบด้ว ยภาษามนุษ ย์ (Natural Language
Interaction)
- เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยภาษามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นประโยคภาษา พูด หรือ
เขียน
- อยูบ่ นพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาตฺ
- เป็นเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ต
อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive art) เป็นรูปแบบของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมในลักษณะที่ให้
ผู้ชมมีส่วนร่วมกับงานศิลปะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การติดตั้งงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคที ฟ
บางอย่างจะทําได้โดยการให้ผู้สังเกตการณ์หรือผู้มาเยี่ยมชม เดิน,เข้าไป,อยู่บนงาน เพื่อนเป็นส่วนนึง
ของงานศิลปะ งานศิลปะประเภทนี้ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซและเซ็นเซอร์เพื่อตอบสนอง
ต่อการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงหรือการป้อนข้อมูลประเภทอื่นๆแม้ว่าตัวอย่างแบบอินเทอร์แอค
ทีฟที่เก่าแก่ที่สุดบางงานจะมีอายุย้อนกลับไปถึงปี ค.ศ. 1920 แต่ศิลปะดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่โลก
ศิลปะอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปลายปี 1990
ศิลปะจะกลายเป็นศิลปะโต้ตอบได้เมื่อการมีส่วนร่วมของผู้ชมเป็นส่วนหนึ่ง ที่สําคัญ ของงาน
ศิลปะพฤติกรรมผู้ชมสามารถทําให้งานศิลปะเปลี่ยนแปลงได้ ในการสร้างงานศิลปะเชิงโต้ตอบศิลปิน
จะพิจารณาว่างานจะมีลักษณะหรือมีเสียงที่ส่งผลต่อผู้สังเกตการณ์อย่างไร แก่นแท้ของศิลปะโต้ตอบ
อยู่ในพฤติกรรมของผู้สังเกตการณ์มากกว่าในด้านอื่น ๆ ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ทํางาน
ศิลปะแบบโต้ตอบจึงเป็นค่อนข้างแตกต่างจากจิตรกร ภาพวาดเป็นแบบจิตรกรรมและอื่น ๆ ศิลปินจะ
พิจารณาปฏิกิริยาของผู้ชม, การรับรู้ของผู้ชม,ความสัมพันธ์ของสี, การอ้างอิงขนาดหรือเป็นรูปร่าง
เป็นสิ่งที่สําคัญ อย่างไรก็ตามในกรณีของศิลปะเชิงโต้ตอบมันเป็นพฤติกรรมของผู้ชมที่ตอบสนองต่อ
กิจ กรรมของงานศิล ปะเป็นสําคัญ ที่ส ุด ไม่ส ามารถกําหนดการมีส ่วนร่วมของผู้ชมได้ในแง่ของ
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ระยะเวลาที่พวกเขาดูงาน มันจะต้องอยู่ในแง่ของสิ่งที่พวกเขาทําอย่างไรศิลปินจะพัฒนาปฏิสัมพันธ์
กับชิ้นส่วนและตั้งคําถามเช่นว่าผู้ชมมีความเจ็บปวดหรือความสุข
ศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟมีสิ่งที่โดดเด่นด้วย 'พฤติกรรม' แบบพลวัตเพื่อตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าภายนอกเช่นคนเคลื่อนไหวและพูด สําหรับศิลปินนี่หมายถึงการสังเกตผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยการ
ตอบสนองของพวกเขา มีวิธีการทําความเข้าใจการทํางานของ 'performs' ว่ามันตอบสนองอย่างไรต่อ
ท่าทาง เสียงและคุณสมบัติอื่น ๆ ของพฤติกรรมผู้ชมในสภาพแวดล้อมทันที การสังเกตการตอบสนอง
ของงานศิลปะแบบโต้ตอบสามารถเผยให้เห็นผลลัพธ์ที่ อ าจหรือไม่อาจคาดเดาได้จากมุมมองของ
ศิลปินการทําความเข้าใจว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากงานศิลปะเชิง
โต้ตอบนั้นเป็นอย่างไร ความงามของศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟประกอบด้วยลักษณะของรูปแบบ
ของระบบทั้งหมดนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพของผู้ชมรวมถึงประสบการณ์ของการ
กระทําและการตอบสนองเช่นเดียวกับประสบการณ์การรับรู้ในงานศิลปะแบบคงที่
ปฏิสัมพันธ์และระบบ งานศิลปะเชิงโต้ตอบสามารถอธิบายได้ในแง่ของพฤติกรรมกลไกของ
มันดําเนินการอย่างไรและวิธีการสร้าง ดังที่กล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการดูงานศิลปะเชิงโต้ตอบ
ในแง่ของระบบ ระบบคือชุดขององค์ประกอบหรือวัตถุที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้เป็นผลลัพธ์อื่น ๆ ได้ ระบบคงที่คือสิ่งที่ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงเช่นงานศิลปะเช่นจิตรกรรมเป็นหลัก เรากําลังหมายถึงงานศิลปะที่ประกอบด้วยระบบที่
เปลี่ยนแปลงภายในตัวเองและตําแหน่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏแก่ผู้สังเกตการณ์ระบบศิลปะทาง
กายภาพของตัวมันเองนั้นสามารถถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มีผู้ชมเข้ามา
เกี่ยวข้องสิ่งนี้เรียกว่า ' The Matrix ' ใน Cornock และบทความของ Edmonds 1970 ที่กล่าวถึงใน
บท 'ศิลปะปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม7

7

Ernest Edmonds ,interactive art,เข้าถึงได้จาก
https://pdfs.semanticscholar.org/e245/df020ff7f8b8a99750f8c9c4f70f4db7971a.pdf
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เกมส์กับศิลปะ ( Game and Art )
เกมศิล ปะ (arthouse game) หรือบางกลุ่ม รู้จ ัก กัน ว่ า auteur gameเป็นงานศิล ปะสิ อ
ซอฟท์แวร์ ดิจิทัลเชิงตอบโต้รูปแบบใหม่ และเป็นเกมศิลปะซึ่งอยู่ในกลุ่มย่อยของวีดีโอเกมประเภท
ซีเรียส (serious video game). คําว่า“เกมศิลปะ”เริ่มใช้ทางวิชาการเป็นครั้งแรกในปี 2002 และ
เป็นที่เข้าใจกันว่าใช้อธิบายถึงวีดีโอเกมอย่างหนึ่งที่ถูกออกแบบให้เน้นด้านศิลปะหรือมีโครงสร้างที่จง
ใจสร้างปฏิกิริยาบางอย่างต่อคนดู เกมศิลปะเป็นเกมเชิงตอบโต้ (interactive)(โดยปกติจะแข่งขันกับ
คอมพิวเตอร์ กับตัวเอง หรือกับผู้เล่นคนอื่น) และเป็นเจตนาทางศิลปะของอีก ฝ่ายเพื่อให้เกิดการคิด
ต่อในชิ้นงานนั้น ทั้งยังพยายามอย่างมากให้ มีเอกลักษณ์ ไม่ซํ้าใคร และบ่อยครั้งยังโดดเด่นในด้าน
ความงามทางสุนทรียะศาสตร์และความซับ ซ้อนในการออกแบบ แนวความคิดนี้ได้ถูกนําไปขยายต่อ
โดยผู้สร้างทฤษฎีศิลปะจนกลายไปเป็นกลุ่ม ของเกมประยุกต์ (modded, modified gaming)โดยได้
ประยุกต์เกมที่ไม่ใช่เกมศิลปะ (nonart game)ที่มีอยู่แล้วให้มี กราฟฟิกที่เห็นได้ว่ามีก ารนําเสนอ
ความเป็นศิลปะ ซึ่งต่างจากการประยุกต์ที่ตั้งใจเปลี่ยนฉากที่เล่นหรือเปลี่ยนเรื่องเล่า เกมประยุกต์ที่
สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางศิลปะ บางครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ศิลปะวีดีโอเกม” (video game art)
เกมศิลปะมักถูกพิจารณาว่าเป็นการนําเสนอวีดีโอเกมในฐานะงานศิลปะคําจํากัดความของเกมศิลปะ
นั้นถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ Tiffany Holmes(สาขาศิลปะสถาบันแห่งชิคาโก) ใน
รายงานปี 2003 ของเธอสําหรับการประชุม เมลเบิร์น ดีเอซี หัวข้อ“Arcade Classicsก้าวสู่ศิลปะ?
แนวโน้มปัจจุบันของประเภทเกมศิลปะ”ศาสตราจารย์ Holmesนิยามเกมศิลปะว่าเป็น “ผลงานเชิง
ตอบโต้มักเป็นในทางขบขัน โดยศิลปินทัศนศิลป์ซึ่งทําสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า:ท้า
ทายลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม นําเสนอบทวิจารณ์สังคมหรือประวัติศาสตร์ที่สําคัญ หรือเล่าเรื่อง
ในเชิงวรรณกรรม” ในรายงานยังได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเกมศิลปะต้อ งมีลักษณะอย่างน้อย 2ข้อ
ต่อไปนี้ (1) “มีวิธีที่จะชนะหรือประสบความสําเร็จในการแข่งขันทางปัญญาอย่างชัดเจน” (2) “มีการ
เดินทางผ่านระดับ (level) ต่าง ๆ (ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นไปตามลําดับขั้น)” (3) “มีตัวละครหลักหรือ
คนที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนผู้เล่น” คําจํากัดความนี้ถูกทําให้กระชับขึ้นในรายงานเดือน ตุลาคม ปี2003
ของ Rebacca Cannonซึ่ง เน้นการแบ่งประเภทตามลัก ษณะการแข่งขันมุ่งสู่เป้าหมายนิยามเกม
ศิลปะว่า“หมายรวมถึงเกมที่เล่นได้ง่ายทั้งหมด (หรือง่ายในบางระดับ) เกมศิลปะจะมีรูปแบบเชิงตอบ
โต้เ สมอ และการตอบโต้นั้นมีพ ื้นฐานมาจากการอยากแข่งขันโดยหลักๆแล้วเกมศิลปะจะค้นหา
รูปแบบเกมในวิธีใหม่เพื่อการเล่าเรื่องที่วางแผนไว้หรือการวิจารณ์วัฒนธรรม”ภายใต้หัวข้อเรื่องเกม
ศิลปะนั้น มีการเสนอให้แบ่งแยกย่อยเพิ่มเติม ในรายงานปี 2003 Tiffany Holmesได้แบ่งเกมศิลปะ
เป็ น 2กลุ ่ ม หลั ก ๆคื อ “เกมศิ ล ปะสิท ธิ ส ตรี” (feminist art game) (เป็ น เกมศิล ปะที่ ก ่อ ให้เ กิ ด
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แนวความคิดเรื่องเพศและการผูกขาดบทบาท) และ“เกมศิลปะย้อนยุค”(retro-styled art game)
(เป็นเกมศิลปะที่ใช้ กราฟฟิกความละเอียดตํ่าคู่กับเนื้อหาทางวิชาการหรือทางทฤษฎีและยกเลิก
รูปแบบของเกมArcade Classicsเพื่อหันไปผลักดันแผนปฏิบัติการที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์) ในปี
2005นักทฤษฎีศิลป์ Pippa Tshabalalanée Stalker นิยาม เกมศิลปะอย่างกว้างๆว่าเป็น “วีดีโอ
เกม ที่มักอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มากกว่าเครื่องคอนโซล ซึ่งโดยทั่วไปจะขุดคุ้ยประเด็นทางสังคม
หรือทางการเมือง แต่ก็ไม่เสมอไปโดยใช้วีดีโอเกมเป็นสื่อกลาง”เธอได้นําเสนอวิธีจัดกลุ่มที่แตกต่างกัน
2 ข้อตามสาระสําคัญและตามประเภทเพื่อการแบ่งแยกย่อยต่อไป ในการแบ่งตามสาระสําคัญนั้น
Stalker นิยาม “เกมศิลปะที่สวยงาม” ว่าเป็น “เกมศิลปะที่ใช้สื่อเกมมานําเสนอจุดประสงค์ท าง
ศิลปะ”และเธอได้ยังนิยาม “เกมศิลปะที่มีการเมืองหรือแผนปฏิบัติการเป็นส่วนประกอบ”ว่าเป็น
“เกมศิลปะที่มีจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง มากกว่าเรื่องความงามและมีประเด็นสําคัญคือใช้สื่อเกม
คอมพิวเตอร์นําประเด็นนั้นออกสู่สาธารณชน หรืออย่างน้อยสู่โลกศิลปะ โดยตั้งใจที่จะดึงดูดแรงหนุน
หรือความเข้าใจในหัวข้อนั้น”ในการแบ่ง ตามประเภทนั้น Stalkerระบุว่า “เกมประยุกต์ศิลป์( art
mod)เป็น “เกมศิลปะที่แสดงออกผ่านร่างกาย” (ผู้เล่นมีการใช้ร่างกายเกี่ยวข้องในเกม มักมีผลทาง
ร่างกาย อย่างเช่น เกิดความเจ็บปวดจากการกระทําของเขา) “ machinima”และ “เกมศิลปะ
ตอบสนองแบบทันกาล 3 มิติ”(3D real-time artgame) (เป็นเกมศิลปะที่แสดงลักษณะทั้งหมดของ
เกมในท้องตลาดอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านการเขียนโปรแกรมและการขาย) การระบุว่าเกมประยุกต์ศิลป์
กับ machinima เป็นรูปแบบหนึ่งของเกมศิลปะนั้นขัดแย้งกับคํานิยามเรื่องเกมประยุกต์ศิลป์ของ
Cannonซึ่งเน้นที่รูปแบบเชิงไม่ตอบโต้และไม่แข่งขันของสื่อรูปแบบนี้ตั้งแต่คํานิยามในยุคต้นเหล่านี้มี
การพัฒนาขึ้น นักทฤษฎีศิลป์ได้ยํ้าเรื่องบทบาทในเจตนาทางศิลปะ (ของข้าพเจ้า หรือ ภัณฑารักษ์)
และนิยามอื่น ๆ ก็ได้ปรากฏขึ้นจากทั้งในโลกศิลปะและโลกวีดีโอเกม ซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่าง “เกมศิลปะ” (art game)และสิ่งที่มีมาก่อนอย่าง“ศิลปะวีดีโอเกม”(videogame art)
ใจความหลักของนิยามทั้งหมดนี้ ทําให้เกิดทางแยกระหว่าง ศิลปะและวีดีโอเกม และมักสับสนกับ
รูปแบบงานศิลปะที่ไม่มีการตอบโต้อย่าง“ศิลปะวีดีโอเกม” และแนวความคิดเรื่องวีดีโอเกมในฐานะ
งานศิลปะ(ซึ่งไม่ต้องคํานึงถึงเจตนาทางศิลปะ) ลักษณะสําคัญที่เกมศิลปะมีซึ่งเชื่อมโยงกับวีดีโอเกมได้
นั ้ น คล้ า ยกั บ สิ ่ ง ที ่ ห นั ง อาร์ ต มี ซ ึ ่ ง เชื ่ อ มโยงได้ ก ั บ หนั ง นั ่ น เ องจากบทความ “Arcade
ClassicsSpawnArt? Current Trends in the Art Game Genre” ของ Tiffany Holmes ได้กล่าว
ว่า“การกําหนดประเภทเกมอาร์ต จากการศึกษาในประวัติศาสตร์ที่อธิบายอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนที่สําคัญของ ‘เกมศิลปะ’ เพื่ออธิบายการทํางานแบบโต้ตอบมักจะถูกสร้างมาให้สนุก ศิลปิน
มักจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าอย่างเช่นการท้าทายแบบแผนทางวัฒนธรรม เสนอบทวิจารณ์
ทางสังคมหรือประวัติศาสตร์ที่มีความหมายหรือบอกเรื่องราวในลักษณะที่แปลกใหม่ เพื่อให้เข้าใจมาก
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ขึ้น ในการสร้างเกมส์ที่มีเนื้อหาเฉพาะอย่างศิลปะจะต้องมีอย่างน้อยสองอย่าง วิธีที่กําหนดไว้เพื่อชนะ
หรือประสบความสําเร็จในความท้าทายทางจิตใจผ่านชุดของระดับ (ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นลําดับชั้น)
หรือศูนย์กลางตัวละครหรือไอคอนที่แสดงถึงผู้เล่น” 8

8

Tiffany Holmes , Arcade Classics Spawn Art? Current Trends in the Art Game Genre,
เข้าถึงได้จากhttp://www.techkwondo.com/external/pdf/reports/Holmes.pdf
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‘POETIC – AI’ จากข้อมูลล้านบรรทัด สู่นิทรรศการศิลปะจากคอมพิวเตอร์
Atelier des Lumières เป็ น แกลอรี ่ ศ ิ ล ปะในปารี ส ที ่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า งพื ้ น ที ่ แ ละ
ประสบการณ์สุนทรียะแบบใหม่ ตัวสถานที่ติดตั้ง โปรเจคเตอร์ 120 ตัว ฉายเข้าใส่ในพื้นที่จัดแสดง
ด้วยพลังของแสงและการฉายภาพนี้เองจึงทําให้ผู้ชมได้ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ในการชมศิลปะในอีก
รูปแบบหนึ่งนิทรรศการเปิดตัวชุดแรกเป็นการนําเอางาน Gustav Klimt มารวบรวมและออกแบบ
ใหม่ ล่าสุด ทางแกลเลอรี่พาเราไปสู่ดินแดนของดิจิทัลผ่านนิทรรศการ POETIC – AI นิทรรศการที่ใช้
ระบบ AI ในการออกแบบภาพ แสง สี และรูปทรง พาเราไปสู่โลกแห่งไซไฟดูเหมือนว่าเราจะหลงไหล
ในแสงและศิล ปะจากภาพจํ าลองจากแสงมาอย่ า งยาวนาน ในสมั ย ศตวรรษที ่ 18- 19 สมัยที่
วิทยาศาสตร์กําลังเฟื่องฟู ชาวยุโรปจะมีการไปดู Magic Lantern คล้ายๆ ไปสวนสนุก เข้าไปในห้อง
แล้วก็ใช้เครื่องฉายภาพ ฉายภาพลวงตาหรือภาพผีปีศาจออกมาจริง ๆ การไปดูหนังก็เป็นความบันเทิง
จากแสงในทํานองเดียวกัน จนมาถึงตอนนี้เรามีศิลปะแบบดิจิทัลและเครื่องฉายคุณภาพสูง ทางศิลปิน
และนักออกแบบจึงสามารถพาเราไปสู่ประสบการณ์เชิงสุนทรียะแบบอื่น ๆ ได้

ภาพที่ 8 ภาพจากนิทรรศการ ‘POETIC – AI’
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POETIC – AI เป็นผลงานจาก OUCHHH นิทรรศการก็ตามชื่อเลยว่าเป็นกวีนิพนธ์ผลงานของ AI ทาง
สตูดิโอได้สร้าง AI และนําข้อมูลจํานวนมหาศาล เรื่องราว หนังสือ บทความ อันเป็นผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์สําคัญป้อนให้กับปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลกว่า 20 ล้านบรรทัดถูกโปรแกรมสร้างออกมา
เป็นภาพ แสง และเส้นสาย กลายเป็นอัลกอริทึมที่ไม่รู้จบ เป็นดินแดนที่เหมือนความฝันของระบบ
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 9 ภาพจากนิทรรศการ ‘POETIC – AI’
OUCHHH ถือ เป็นสตูดิโ อออกแบบสื่อใหม่ท ี่ผ ลิตงานในอิส ตันบูล ลอสแอนเจลิส และ
ลอนดอน ตัวสตูดิโอเชี่ยวชาญสื่อผสมทั้งกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเทคโนโลยีฉายภาพ ได้รับรางวัล
สําคัญเช่น RED DOT Award.
Atelier des Lumières ถือเป็นอีกหนึ่งไอคอนทางศิลปะใหม่ของปารีส ปัจจุบันมีนิทรรศการ
จัดแสดงอยู่ถึงสามชุดKlimt and Vienna คือนิทรรศการเปิดตัวชุดแรกที่ใช้ภาพของ Klimt มาทําให้
พื้นที่ดูระยิบระยับไปด้วยทองคําและลายเส้น 9

9

Vanat putnark ,POETIC-AIจากข้อมูลล้านบรรทัด สู่นิทรรศการศิลปะจากคอมพิวเตอร์, เข้าถึงเมื่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จากhttps://thematter.co/brief/poetic-ai-in-paris/51211
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Metamorphy
Metamorphy เป็นงานภาพและเสียงแบบโต้ตอบ ผู้ชมได้รั บเชิญให้สัมผัสและสํารวจความ
ลึกของม่านกึ่งโปร่งใสของการติดตั้ง ผิวที่เป็นสัญลักษณ์นี้มีความยืดหยุ่นที่พอดีกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลง: มันบิดเบี้ยวเมื่อผู้ชมสัมผัสและกลับคืนรูปเมื่อปล่อย การรองรับมือแต่ละข้างเผยให้เห็น
ความลึกที่แตกต่างกัน การสัมผัสของความลึก เลเยอร์ที่ต่างกันเผยให้เห็นภาพในจินตนาการ สื่อของ
ภาพและเสียงทําให้เกิดโลกที่ลึกลับ

ภาพที่ 10 ภาพจากนิทรรศการ Metamorphy

Metamorphy สร้างความกํากวมระหว่างพื้นที่ทางกายภาพจริงพื้นที่เสมือนจริงปรากฏโดย
การสะท้อนของกระจกจริงและพื้นทีเ่ สมือนทีส่ ร้างขึ้นโดย videoprojections ของอุปกรณ์ดิจิตอล ใน
การสร้างทางประสาทสัมผัสนี้การสะท้อนที่แท้จริงผสานกับภาพเสมือนจริงทําให้เกิดภาพลวงตาของ
ความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวเมื่อผู้ชมวาดท่าทางลงไปบนม่านจะสร้างภาพและเสียงออกมาตามที่ผู้ชม
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สัมผัสแบบเรียลไทม์ มันจะแสดงผลแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและความลึกของการสั มผัสโดยผู้ชม
และภาพจะสะท้อนในกระจกให้ผู้ชมสามารถเห็นได้ มีการใช้กล้อง 3D ตั้งอยู่ตรงข้ามกับม่านเพื่อให้
จับและวิเคราะห์ท่าทาง ความลึก ภาพ 3 มิติได้รับการประมวลผลและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ใน
ซอฟต์แวร์ การบิดเบี้ยวทางกายภาพของม่านจะถูกแมปเข้ากับเมทริกซ์ข้อมูลทําให้เห็นภาพพื้นผิว
ของเลเยอร์และเอฟเฟกต์วิดีโอซ้อนทับตามความลึกที่แตกต่างกันและมีเสียงในแต่ละระดับความลึก
ด้วย10

ภาพที่ 11 ภาพจากนิทรรศการ Metamorphy

10

Metamorphy, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก

http://www.scenocosme.com/metamorphy_e.htm
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Ingrid Ingrid “Domino Effect”
Domino Effect ศิลปะจัดวางแบบโต้ตอบใหม่โดย Ingrid ingrid เกมโดมิโน่ยักษ์นี้ประกอบ
ไปด้วยโดมิโน 120 สีกระจายอยู่ทั่วทั้งหกสถานีเพื่อสร้างเอฟเฟกต์เสียงและแสง

ภาพที่ 12 ภาพจากนิทรรศการ“Domino Effect”
ผลงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเผชิญหน้ารอบ Dominos เทคโนโลยีถูกใช้เพื่อเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน “ ดินแดนดิจิตอลเป็นประตูสู่การติดต่อกับมนุษย์และเพื่อความสัมพันธ์ที่จับ
ต้องได้กับวัตถุและสิ่งแวดล้อม” การสัมผัสที่เรียบง่ายปลุกโดมิโนและเอฟเฟกต์แสงต่อไปในทุกการ
ผลักดันสะกิดแตะหรือตบ ไม่จําเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนเนื่องจากการติดตั้งนี้มีความทนทานและ
ทนต่อสภาพอากาศ มั นถูกสร้างและทดสอบเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิความเย็น ฝนและลมไม่ทําให้มัน
เสียหายในการสร้างงานให้ขัดกับอากาศที่หนาวเย็นเราจึงเลือกใช้โทนสีที่ดูร้อนอบอุ่ น “ เราต้องการ
ให้มันเล่นได้และสนุกสนาน” Levasseur อธิบาย11

11

Domino Effect, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.signify.com/enus/blog/archive/spotlight/domino-effect
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บทที่ 3
ว่าด้วยการพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
การที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานอินเทอแอคทีฟโดยเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแผง
โต้ตอบ เนื่องจากข้าพเจ้า สนใจเทคนิคสื่อผสมที่มกี ารเปิดโอกาสให้ผชู้ มได้เป็นส่วนนึ่งของงานและเฝ้า
สังเกตุการณ์ผู้ชม เพื่อสังเกตุท่าทางหรือ ปฏิกิริยาบางอย่างของผู้ชม สําหรับตัว ข้าพเจ้าเองนั้นได้รับ
ศึกษาในแขนงศิลปะ มีความรู้และทักษะของศิลปะไม่ว่าจะทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม
ทั้งหมดนี้เป็นฐานให้แก่ ข้าพเจ้าในการออกแบบผลงานอินเทแอคทีฟอาร์ตแต่ลําพังแค่ ความรู้ด้าน
ศิลปกรรมเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากผลงานมีการใช้ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ แผงโต้ตอบ และความรู้ในเชิงเทคนิคเฉพาะหลายๆอย่าง ตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้ผ่านการศึกษา
ในแขนงดังกล่าว แขนงที่ ข้าพเจ้า ศึกษาอยู่ไม่ค่อยมีการส่งเสริมการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี
หรือเทคนิคเฉพาะในการทํางานประเภทนี้ม ากนัก ข้าพเจ้า เองจึง ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและเทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่2 ด้วยตัวเอง ทําให้ ข้าพเจ้าได้พบว่า การนํา
เครื่องมือที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทําให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผลลัพธ์
เดิมของเครื่องมือ ข้าพเจ้ามีการผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ในรูปแบบของความ
งามทางศิลปะ
ในส่วนของบทนี้จะมีก ารพูดถึงสองส่วนได้แก่ วิธีการเรียนรู้และกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน ในบทที่2 ข้าพเจ้าได้ กล่าวถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ส่วนต่อประสานที่ว่าด้วยการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ถึงเครื่องมือในเชิงของการให้ ความบันเทิง ความสนุก-อารมณ์ดี โดยเริ่มศึกษา
จากการทํางานของแผงโต้ตอบ (User Interface) กับการใช้ทัศนธาตุใน สร้างสรรค์ผลงานอินเทอแอค
ทีฟอาร์ต ข้าพเจ้าได้ศึกษาโปรเจคต่าง ๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างไว้ในบทที่2 ซึ่ง โปร
เจคเหล่านี้ส่วนมากเป็นโปรเจคจากบุคคลทั่วไป เพื่อใช้งานทั่วไปไม่ได้มีไว้เพื่อตอบสนองต่องานศิลปะ
แต่อย่างใด มาเป็น แนวทางเพื่อทําความเข้าใจวิธีการ กระบวนการทํางาน ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าที่ต้องนําทักษะทางศิลปะและทักษะ ทางอิเล็กทรอนิกส์ มาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่ต้องการมากที่สุด และเพื่อนําความรู้ในส่วนต่ าง ๆ มาเป็นประกอบ รวมกันเป็นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้
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ภาพที่ 13 Leap Motion เป็นอุปกรณ์อินพุตคล้ายเมาท์แต่ไม่จําเป็นต้องสัมผัสด้วยมือ

ภาพที่ 14 ในภาพเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้ทํางานร่วมกับทัศน์ธาตุในงานศิลปะ จัดแสดง
ในงาน“OPENHOUSE2019” มหาวิทยาลัยศิลปากร
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วิธีการเรียนรู้ของข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้ในแขนงที่มีความเกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์ มาก่อนหน้าที่จะสร้างผลงานศิลปนิพข้าพเจ้าธ์ได้ฝึกหัดการใช้อุปกรณ์จากตัวอย่างผลงาน
ของบุคคลจากเว็ปที่รวบร่วมโปรเจคต่าง ๆ จากผู้คนที่เ ข้ามาแลกเปลี่ยนโปรเจคกันนับว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่ทําให้ข้าพเจ้าเอง อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเว็ปเหล่าเป็นเหมือนชุมชนออนไลน์ที่จะมี ผู้ใช้
คนอื่น ๆ เข้ามาช่วยกันตอบปัญหาเปรียบเสมือนทางลัดสําหรับผู้คนที่ไม่มีความรู้และไม่มีพื้นฐาน ตัว
ข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

ภาพที่ 15 Kinect เป็นอุปกรณ์อินพุตสําหรับเล่นวิดีโอเกมเป็นกล้องจับความเคลื่อนไหว

ภาพที่ 16 ในภาพเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Kinect ให้ทาํ งานร่วมกับทัศน์ธาตุในงาน
ศิลปะ จัดแสดงในงาน “OPEN HOUSE 2019” มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กระบวนการสร้างสรค์
ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งผลงานเป็น 5 ชิ้น ตามลําดับตั้งแต่ผลงานช่วงปี 3 จนถึงปัจจุบัน ผลงาน
ชิ้นที่ 1 เป็นช่วงระหว่างที่ ข้าพเจ้ากําลังขุดคุ้ยอยู่กับการหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ
ศิลปะเคลื่อนไหว” ในชั้นปีที่ 3 ในขณะนั้นข้าพเจ้าเพิ่งจะได้รู้จักกับเทคนิค อินเทอแอคทีฟ เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในเทคนิคภายใต้หั วข้อ”ศิลปะเคดลื่อนไหว” ทําให้ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจว่าจะ สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้เทคนิค อินเทอแอคทีฟ โดยอินเทอแอคทีฟ ที่ทําในตอนนั้นยังไม่ได้คิดไปถึงขึ้นต้องใช้
เครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรมากมาย ขอเพียงแค่ ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน
แนวความคิดมีอ ยู่ว่าข้าพเจ้า ต้องการสร้างเครื่องมือบางอย่างที่ขยับ และสร้างความเคลื่อนไหว
บางอย่าง ลักษณะของผลงานเป็นรู้ทรงสี่เหลีย่ มมีกลไกอยู่ภายในจํานวน 16 ชิ้น จะมีกลไกแบบง่าย ๆ
ใช้ รอก กับ เชือก การทํางานของมันคือผู้ชมจะต้องดึงเชือกแต่ละเส้นโดยจะมีกลไกที่ต่างกัน 16 ชิ้น
ขยับไปข้างหน้าและถูกแผ่นใสทําให้เกิดร่องรอยของกลไกที่ผู้ชมเป็นคนสร้างขึ้น ผลงานชิ้นนี้ถือเป็น
ผลงานที่เป็นเครื่องมือที่จะนําผู้ชมไปสู่อะไรบางอย่างเป็นชิ้นแรกและทําให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของศิลป
นิพนธ์ในปัจจุบัน

ภาพที่ 17 ผลงานอินเทอแอคทีฟชิ้นแรกทีท่ ําขึ้นในระดับชัน้ ปีที่3 หัวข้อ“ศิลปะเคลื่อนไหว”
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ผลงานชิ้นที่2 ชื่อผลงาน “0000” ทําขึ้นในปี2562 ในขณะกําลังหาแนวทางในการทํา ศิลป
นิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานในช่ วงแรกของศิลปนิพนธ์เป็นผลงานเชิงทดลอง ที่มีการใช้หลักการของการ
โต้ตอบ แม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่ซับซ้อน แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ ข้าพเจ้าอยากพัฒนาเทคนิคและ
เนื้อหาของงานแนวอินเทอแอคทีฟขึ้นไปอีกขั้น ผลงานชิ้นข้าพเจ้าเริ่มรู้จักอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
เบื้องต้นแล้วข้าพเจ้าจึงได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มี การใช้อุปกรณ์มากขึ้นใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้น มีการ
เขียนโค้ดใน Processing และ Arduino ให้ทํางานร่วมกันผ่านคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ลักษณะผลงาน
เป็นหลอดไฟ LED จํานวน 28 หลอดเรียงต่อกันมีลักษณะคล้ายป้ายตัวเลข แนวความคิดของผลลงาน
ชิ้นนี้คือข้าพเจ้าต้องการนําหลอดไฟไปติดตั้งตามรูปทรงภายนอกวัตถุต่าง ๆ และให้ผู้ชมเป็นผู้เปิด-ปิด
ไฟ เพื่อให้ภาพและแสงกับทํางานร่วมกับวัตถุหรือสิ่งอื่น ๆ ได้ทําให้คนดูได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยการใช้อินเทอเฟสสร้างผลลัพธ์ตรงนี้แล้วผลลัทธ์ก็ไปปรากฏอีกที่ แล้วมันจะสร้างลักษณะที่ทําให้
อารมณ์ดี และผลของมันก็จะทํางานร่วมกับสิ่งที่มันอยู่ ซึ่งศิลปนิพนธ์ได้ถูกต่อยอดจากผลงานชิ้นนี้ทั้ง
ด้านเทคนิคและแนวความคิด ถึงแม้ว่ารูปแบบจะถูกปรับเปลี่ยน แต่อุปกรณ์และโปรแกรมยังสามารถ
ใช้ร่วมกันได้

ภาพที่ 18 ผลงาน “0000” เป็นผลงานปี5 เทอม1
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ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงาน “001” เป็นผลงานที่เรียกว่าเป็นผลงานต่อยอดจากชิ้น “0000” ก็ได้
เนื่องจากข้าพเจ้ามีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแผงโต้ตอบ ทําให้ผลงานชุดนี้มีการใช้อุปกรณ์
เหล่านี้หลายอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ มีการใช้แล็ปท็อป บอร์ดควบคุม Arduino Sensor ultrasonic และ
กล้องจับความเหลื่อนไหว Kinect ซอตฟ์แวร์ มีการใช้Touch designer และ Processing เป็นการ
สร้างผลงานที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ง่ายสร้างผลลัพธ์ได้มากว่าหนึ่ง
ในผลงานชุดนี้ผู้ชมจะต้องเข้ามาในบริเวณตัวงานที่มีลักษณะเหมือนซุ้มไฟในแต่ละมุมจะมี
เครื่อ งตรวจจับระยะ( Sensor ultrasonic ) ติดอยู่ก ับ ตั วประติมากรรมเมื่อมีส ่วนใดส่วนนึ่งของ
ร่างกายผู้ชมอยู่ในระยะมันจะส่งค่าไปที่ Touch designer เพื่อเล่นเสียง และเมื่อผู้ชมยืนอยู่ในจุดนั้น
จะมีกล้องจับความเหลื่อนไหว Kinect วางอยู่ด้านหน้าผู้ชมคอยจับ ความเคลื่อ นไหวของผู้ชมเพื่อ
แสดงภาพท่าทางของผู้ชมขณะกําลังใช้ส่ วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวผ่าน Processing
ฉายผ่านเครื่องฉายภาพ(Projector ) ไปด้านหน้าของผู้ชมให้ผู้ชมเห็นท่าทางของตัวเองที่ กําลัง ขยับส่
วงต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อที่จะเล่นกับเสียงที่เกิดขึ้นเหมือนกับการเต้น
ข้าพเจ้าคิดว่าผลงานชิ้น 001 นี้ประสบความสําเร็จแล้วในการเป็นผลงานต่อยอดจากชิ้น
Kinetic เนื่องจากมีการใช้ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ครั้งนึงเคยอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ทั้งการ
ทํางานของเครื่องตรวจจับระยะ(Sensor ultrasonic ) ที่ทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ไ ด้ดี หรือจะเป็น
กล้องจับความเหลื่อนไหว Kinect ก็เช่นกัน ทั้งหมดทํางาน สัมพันธ์กันดีท ุกอย่างแต่ถึงอย่ างนั้น
ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่าผลงานชิ้น Kinetic เมื่อตอนปีการศึกษาที่3 มีความน่าสนใจกว่า ทําให้ ข้าพเจ้า
ต้องมองย้อนกลับไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงได้พบว่าผลงานชิ้นแรกถึงแม้จะไม่มีผลลัพธ์ที่มี
ความซับซ้อนแต่ มีกระบวนการเล่นที่มองแล้วเข้าใจง่าย ทําให้ผู้ชมรับรู้การทํางานของเครื่องมือตาม
ประสบการณ์รับรู้ของผู้ชมที่มีต่อ เครื่องมือโต้ตอบอื่น ๆ ในชีวิตประจําวัน ข้าพเจ้าจึงมาตั้งวิธีคดิ ใน
กระบวนการสร้างสรรค์เสียใหม่ โดยมีความคิดริเริ่ม ที่ใช้ แผง โต้ตอบชิ้นเดียว แต่ผ ู้ชมสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้มากว่าหนึ่งชิ้น
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ภาพที่ 19 ภาพผลงาน “001” ขณะกําลังประเมินจากคณาจารย์ภาควิชาสื่อผสม

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการเชื่องโยงและเงื่อนไขของคําสัง่ ในโปรแกรม Touch designer
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ภาพที่ 21 อุปกรณ์ ultrasonic sensor ใช้จับความเคลื่อนไหว

ภาพที่ 22 ตัวอย่างภาพที่ Kinect แสดงผลขณะที่มผี ู้ชมอยูใ่ นระยะของตัวงาน
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ผลงานชิ้นที่ 4 เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อผลงาน The Tools Of Good Mood เป็นผลงาน
พัฒนามาจากผลงาน “0000” แนวความคิดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ได้รับการปรับปรุงจากคําวิจารณ์
ของอาจารย์ในภาควิชาตอนตรวจประเมินผลงาน “0000” แนวความคิดคือการให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์
กับผลงานโดยมีอารมณ์ดี เนื่องจากผลงาน “0000” มีความเป็นไปได้ในการสร้างคํา ขึ้นมาใหม่จาก
รูปแบบที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น
ผลงานชุด the tools of good mood เป็นการกลับมาให้ความสนใจในตัวแผงโต้ตอบ ที่จะ
ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือประสานผู้ชมและผลงาน เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจใน
เทคนิคและเรียนรู้เครื่องมือ จนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ข้าพเจ้าจึงกลับมาทีแ่ ผงโต้ตอบ โดยเริ่มค้นคว้าจาก
แผงโต้ตอบแบบตู้เกมส์ ( game arcade )ในช่วงยุค 80 ถึงยุค90 เป็นช่วงที่มีการคิดค้นระบบอินเทอ
เฟค ออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ คันบังคับ ปุ่มกด หรือเซนเซอร์ ซึ่ง ข้าพเจ้าได้
หยิบปุ่มกด มาใช้เป็นสื่อกลางในการประสานผู้ชมกับผลงาน เนื่องจากข้าพเจ้ามีความเชื่อที่ว่า เมื่อ
ผู้ชมมองปุ่มกด ผู้ชมจะสามารถรับรูไ้ ด้โดยสัญชาตญาณ ว่ามันทํางานอย่างไร เนื่องจากปุ่มกดหรือแผง
โต้ตอบประเภทนี้มีอยู่ในทั่วไปในชีวิตประจําวัน ทําให้ข้าพเจ้าแทบไม่ต้องอธิบายว่ามันทํางานอย่างไร
หรือเล่นอย่างไรข้าพเจ้าต้องการให้ผู้เล่นนําเสนอรูปแบบหรือสร้างคําใหม่ๆที่ผู้เล่นต้องการที่จะสื่อ
หรือจะพูดผ่านชุดคําที่ข้าพเจ้ามีให้ การที่ข้าพเจ้าสร้างชุดคําให้ผู้เล่น แทนที่จะให้ผู้เล่นเขียนมันขึ้นมา
เอง เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการสร้างเงื่อนไขหรือขอบเขตของการเล่นขึ้น เสมือนเป็นรูปแบบของ
เกมส์ ( Platform ) ผ่านเครื่องมือที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเลียนแบบตู้เกมเพื่อให้ผู้เล่นรับรู้ว่าเครื่องมือนี้
หรือผลงงานชิ้นนี้ทําหน้าที่เป็นเกมส์ ผลงานชิ้นนี้ประกอบด้วยปุ่มกด ( button ) แบบกดติดกดดับ
เป็นการสั่งเปิดคําหรือปิดคํา ผ่านแผงโต้ตอบที่สร้างให้มีลักษณะเป็นตู้เกมส์ เพื่ อสื่อสารหรือสร้างคําที่
ผู้เล่นต้องการ
ดังนั้นผลงานชิ้น The Tools Of Good Mood นี้ช้าพเจ้าจึงได้คิดคําขึ้นมาให้ผู้ชม เปิด-ปิด
ไฟผ่านปุ่มกด เพื่อให้ผู้ชมเรียบเรียง ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิด ผ่านชุดคําที่กําหนด
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นข้าพได้ทําการฉลุแผ่นไม้ เพื่อให้เกิดคําขึ้นมาแล้วจึงนําหลอด LED ใส่เรียงให้
เกิดคําจากนั้นจึงทําการบัดกรีหลอด LED ในส่วนของการติดตั้งนั้น ข้าพเจ้านําแผ่นชุดคํามาเรียงต่อ
กัน แล้วทําการบัดกรีขั้วใดขั้วหนึ่ง ( สมมุติขั้วบวก ) ของทุกแผ่นให้ต่อกันไปเรื่อย ๆ จากจึงต่ออีกขั้ว (
ขั้วลบ ) ไปที่ปุ่มกดหรืออินเทอเฟส แล้วจึงนําทั้งสองขั้วไปที่ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching
Power Supply) กายภาคของผลงาน The Tools Of Good Mood จะมีลักษณะเป็นแผงคําต่อกัน
และมีอินเทอเฟสอยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณแผงคํา
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างชุดคําที่ถูกใช้ในผลงาน the tools of good mood

ภาพที่ 24 ภาพผลงาน the tools of good mood ขณะแสดงนิทรรศการN72
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ผลงานชิ้นที่ 5 ในส่วนนี้จะเป็นบทวิเคราะห์เพิ่มเติมจากงาน the tools of good mood
จากชิ้นที่ 4 เนื่องจากบทวิเคราะห์แรกนั้นเป็นการวิเคราะห์จากงานที่ถูกแสดงในนิทรรศการ N72 ณ
หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร สนามจันทร์ ใน
ส่วนนี้นั้นจะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของการประเมินศิลปนิพนธ์ ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นั้นได้มีการประกาศมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้มีการปิดสถานที่ทําการ และในขณะที่ผลงานกําลังถูก
จัดแสดงอยู่นั้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม ได้มีฝนตกอย่างหนักส่งผลทําให้งานของข้าพเจ้าที่จัดแสดง
บริเวณชั้น4 ซึ่งเป็นที่เปิดโล่ง ลมและนํ้าทําให้ผลงงานเสียหายแต่ยังมีโ ชคดีอยู่บ้างที่ชิ้นงานบางส่วน
สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้ง เหตุการณ์นี้ทําให้ข้าพเจ้าที่เตรียมความพร้อมในการประเมิน ณ หอ
ศิลป์บรมราชกุมารี เป็นไปได้ยากทําให้ข้าพเจ้าจึงต้องขนย้ายงานทั้งหมดออกจากหอศิลป์ เพื่อทําการ
ซ่อมแซม ติดตั้งใหม่ที่บ้านพักของข้าพเจ้า การทํางานเป็นไปได้อย่างยากลําบากเนื่องจากสถานที่ไม่
เอื้ออํานวย อีกทั้งสถานการณ์โควิดในขณะนั้นส่งผลให้ข้าพเจ้าทํางานได้อย่างยากลําบาก อุปกรณ์ต่าง
เริ่มหมดไปพร้อมกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกที จนท้ายที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถทํางานจนลุล่วงไปได้
ภายใต้ข้อจํากัดมากมาย ทั้งเงิน เวลา อุปกรณ์ และพื้นที่

ภาพที่ 25 ผลงานเสียหายเนื่องจากพายุฝน
เมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นวันส่งประเมิน ซึ่งการประเมินครั้งนี้ข้าพเจ้าต้อง
นําเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากนัก ศึก ษาและอาจารย์ไม่สามารถพบปะกันได้
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่วนผลลัพธ์ของการประเมินเป็นอันว่าข้าพเจ้าไม่ผ่านการ
ประเมิน กรรมการต้องการให้ข้าพเจ้าทํางานเพิ่ม โดยให้เหตุผลไว้ว่า ผลงานขาดความสมบูรณ์ ทาง
คณะกรรมการจึงยื่นข้อเสนอให้ข้าพเจ้าได้ทํางานต่อ
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ภาพที่ 26 ภาพขณะกําลังทํางานอยู่ทบี่ ้านพัก

ภาพที่ 27 ภาพผลงานเมื่อทําการติดตั้งที่บ้านพัก
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ภาพที่ 28 ภาพการต่อสายไฟจากชิ้นงานเข้าสู่อินเทอร์เฟส
ข้าพเจ้าได้นําข้อบกพร่องของงานนํามาปรับปรุงแก้ไขในผลงานชิ้นใหม่เนื่องจากข้าพเจ้า
มองเห็นว่าการแก้งานนั้นมีความยากมากกว่าการทํางานใหม่เนื่องจากข้อจํากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ข้าพเจ้า
จึงหาวิธิการทํางานที่สอดคล้องกับข้อจํากัดที่มี และข้าพได้ใช้เทคนิคจากชิ้นงาน “0000” ทําอินเทอ
เฟสขึ้นมาใหม่ ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้มีแนวความคิดที่จะให้มีผู้ชสองคนใช้ผลงานศิลปนิพนธ์เป็น
เครื่องมือในการแสดงออกผ่านชุดคํา ข้าพเจ้าเห็นว่าการทําชิ้นงานในชิ้นเล็ก จํานวนมากแล้วจึงนํามา
เรียงต่อกันนั้นมีปัญหาอย่างมาก เนื่องจากจะต้องต่อสายไฟโดยไม่ให้สายไฟหลุด ออกจากแผ่นก่อน
หน้าเมื่อทําการติดตั้ง ทําให้มีการซ่อมแซมก่อนทุกครั้ง ทําให้เสียเวลาและผลงานไม่มี ความสเถียรใน
เรื่องของการไหลของไฟฟ้า จึงฉลุแผ่นไม้ แผ่นใหญ่ทําให้ทํางานสะดวกขึ้น ขนย้ายง่ายขึ้น มั่นคง
ลักษณะของงานจะมีแผ่นคําสองแผ่นติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายแล้วขวาของห้องโดยมีแผงโต้ตอบอยู่กลาง
ห้องผู้ชมจะหันหน้าเข้าหากันและทั้งคู่จะมองเห็นแผ่นป้ายของอีกคน ผู้ชมสองคนจ ะกดแสดงคํา
โต้ตอบกันผ่านชุดคําที่มีให้
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ภาพที่ 29 ขณะกําลังฉุลแผ่นไม้แผ่นใหญ่

ภาพที่ 30 บัดกรีหลอด LED ด้านหลังของแผ่นไม้พร้อมทั้งเดินสายไฟ
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ภาพที่ 31 แผงโต้ตอบทีส่ ามารถมองได้สองด้านทั้งบนและล่างสําหรับสองคน

ภาพที่ 32 แผ่นชุดคําแผ่นใหญ่สองแผ่น
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บทที่ 4
วิเคราะห์ผลงานและการหาความเชื่อมโยง
วิเคราะห์ผลงาน และการหาความเชื่อมโยง ในการวิเคราะห์ผลงานและการหาความเชื่อมโยง
ก่อนอื่นข้าพเจ้าคงต้องกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการแนะนํา ถึงตัว ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าชื่นชอบ
ผลงานศิลปะที่สามารถให้ผู้ ชมมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และข้าพเจ้าเองก็มักจะชอบไปมี ส่วน
ร่วมกับงานศิลปะของผู้อื่นอยู่บ่อย ๆ อาจเป็นเพราะการที่ศิลปะทําให้ผู้ชมได้เข้ามามีบ ทบาท มีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึง ได้ง่ายกว่าผลงานศิลปะที่มีความเป็นปัจเจก ( individual) อย่างภาพ จิตรกรรม
ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ ซึ่งโดยมาก แล้วจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวศิลปิ นผู้สร้าง
งานเองเสียมากกว่า แต่ ข้าพเจ้า เองกลับมองว่าการสร้างสรรค์ ผลงานศิล ปะแบบปฏิสัม พันธ์ (
Interactive art )อาจจะต้องคํานึงผู้ชมเหนือสิ่งอื่นใด นั้นเป็นเพราะสิ่งสําคัญของงาน ศิลปะแบบ
ปฏิสัมพันธ์นี้ที่จะขาดไปไม่ได้นั้นคือผู้ชมที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการเฝ้าสังเกตุผลลัพธ์ของงานจากผูช้ ม
เปรียบเสมือนผลงานของข้าพเจ้าเป็นปากกาและกระดาษที่มอบอํานาจการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ชม ซึ่ง
แน่นอนผลลัพธ์จะ แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ การรับรู้ ทัศนคติ และนิสัยของผู้ชมแต่ละคน
ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกศิลปะแบบ ปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
ข้าพเจ้าเองต้องการนําเสนอประเด็น มุมมอง หรือความเชื่องโยงบางอย่างจากงานไปสู่ผู้ชม
ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นประเด็นทางสังคม แต่ไม่ได้อยากให้ผลงานเกินเลยไปถึงขั้น ที่มีเนื้อหาหนัก แน่น
รุนแรงหรือการเมืองมากเกินไปนัก แต่เพื่อ ไม่ให้หลุดออกจากความคาดหมายในตอนต้นที่ ข้าพเจ้า
ตั้งใจไว้ ข้าพเจ้าเลยกลับมามองว่าผลงานศิลปะแบบปฏิสัมพันธ์เองมี ความคลับคล้ายคลับคลากับ
เกมส์อยู่ไม่ใช่น้อย ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเองก็มีวิธีการคิดที่คล้ายกับการสร้างเกมส์ เกมส์กับ
ศิลปะแบบปฏิสัมพันธ์มอบความบันเทิงที่เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน เลียนแบบเกมส์แต่ก็ไม่ใช่เกมส์
ด้วยบริบท ของมันเองทําให้มันมีข้อแต่ต่างกันอยู่ ในส่วนรูปแบบผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมี
ลักษณะเป็นเครื่องมือ ที่ให้ความรู้สึก แบบเล่นเกมส์ มีบริบทเป็นศิลปะ
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ข้าพเจ้าจะเริ่มวิเคราะห์ 2 ประเด็นคือ การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ชมและอารมณ์ของผู้ชม
โดยต้องขอหยิบยกงานเชิงทดลองขณะกําลังทําศิลปนิพนธ์มาเป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากถูกนําออกไป
จัดแสดงข้างนอกทําให้ข้าพเจ้าได้พูดคุยและสังเกตุผู้ชมหลายคนขณะกําลังมีส่วนร่วมกับผลงาน การ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้ชมนั้นส่วนใหญ่จะมักจะเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมกันสองคน อาจจะเป็นเพื่อนหรือ
แฟน ส่วนผู้ชมที่เข้ามามีส่วนร่วมคนเดียวนั้นมักจะเก็บอาการไม่กล้ามีส่วนร่วมกับงานอย่างเต็มที่
เหมือนผู้ชมที่มาสองคน นั่นจึงทําให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่าผลงานของข้าพเจ้าเกมกับเกมส์ ๆ หนึ่งที่ยิ่งเล่น
กันหลายคนยิ่งทําให้มีความน่าสนใจ ส่วนใหญ่ผลงานที่จัดแสดงข้างนอกนั้นเป็นกิจกรรมกลางคืนและ
เป็นกิจกรรมที่มีการเล่นดนตรีเมื่อรวมองค์ประกอบเหล่านี้แล้วงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Art) จึงมีความสนุกมากขึ้น เนื่องจากบริบทมันสนุกอยู่แล้วจึงง่ายที่งานปฏิสัมพันธ์จะสร้างความสนุก
ได้ การได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ที่ถูกจัดแสดงในลักษณะนี้ผู้ชมถือเป็นส่วนสําคัญ การได้
สังเกตผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงาน เกิดความตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น ถ่ายภาพ ชักชวนเพื่อนมามีส่วน
ร่วมกับผลงาน เมื่อมีผู้ชมกลุ่มนึงกําลังมีส่วนร่วมอยู่กับงานก็จะทําให้ผู้ชมอีกกลุ่มเกิ ดความสนใจและ
รอที่จะได้มีส่วนร่วมกับผลงานด้วยตัวเอง โดยภาพรวมแล้วผลงานสอดคล้องไปกับบริบท ผู้ชมชอบ
และสนุกกับงาน

ภาพที่ 33 บรรยากาศงาน “24 hours” ที่มกี ารประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Kinect ให้ทํางาน
ร่วมกับทัศน์ธาตุในงานศิลปะ
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ภาพที่ 34 ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนนึ่งของงาน “GIF(T) Festival” 2019
หมวกที่ติดจอทีวีแสดงผลจากแล็ปท็อปที่ผู้ชมสามารถวาดรูปบนแล็ปท็อปผ่านโปรแกรม
processing

ภาพที่ 35 ในภาพเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้ทํางานร่วมกับทัศน์ธาตุในงานศิลปะ จัดแสดง
ในงาน“OPENHOUSE2019” มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาพที่ 36 ในภาพเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Kinect ให้ทาํ งานร่วมกับทัศน์ธาตุในงาน
ศิลปะ จัดแสดงในงาน “OPEN HOUSE 2019” มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทที่ 5
สรุป
ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการสนใจศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art) ในช่วงที่ข้าพเจ้ายังอยู่ชั้นปี
ที่ 3 จากการทํางานภายใต้หัวข้อศิลปะเคลื่อนไหว ตอนนั้น ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ประเภทนี้แม้แต่น้อย ว่าการสร้างงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ ควรมอบอะไรให้ผู้ชมแล้วผู้ชมได้รับอะไรจาก
การปฏิสัมพันธ์ผลงงานที่สร้างขึ้น ข้าพเจ้าเพียงแค่ทําให้มันขยับได้เพียงเท่านั้น ข้าพเจ้าคิดและเชื่อมา
โดยตลอดว่างานศิลปะปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมจะสามารถทําให้ผู้ชมรู้สึกไปกับมันมากกว่า ต่อมา
ข้าพเจ้าเริ่มศึกษา ดูงานศิลปะปฏิสัมพันธ์จากกลุ่มศิลปินต่าง ๆ ที่ทํางานในแวดวงศิลปะปฏิสัมพันธ์ทาํ
ให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ศิลปะประเภทนี้ส่วนใหญ่ทํา ขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชม โดยใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่หลากหลาย และต้องมีความรู้เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย ซึ่งกลุ่มศิลปินเหล่านี้
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ และการใช้
ฮารด์แวร์ ทําให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าการทํางานปฏิสัมพันธ์ (ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ต้องมีความรู้
มากพอๆกับการมีความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียว อีกทั้งยิ่งรู้จัก เทคนิค อุปกรณ์ ยิ่งทําให้มีความเป็นไป
ได้ในกาผสมผสาน เทคนิคและอุปกรณ์ได้มาขึ้นเท่านั้น ทําให้ข้าพเจ้าหลงไหลศาสตร์แขนงนี้มากพอๆ
กับหลงไหลในความงานของศิลปะทีเดียว ข้าพเจ้าคิดว่าการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะทําให้
ข้าพเจ้ามีมุมมองด้านความงามประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม ( อิเล็กทรอนิกส์ ) ทําให้
ข้าพเจ้านําองค์ความรู้ทั้งสองอย่างนี้มาผสมกันเพื่อสร้างงานศิลปะในยุคดิจิทัล
ส่วนมากข้าพเจ้าจะชื่นชอบการใช้แสงในงานเนื่องจากข้าพเจ้าคิดว่าแสงเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะรับรู้
ได้เป็นอันดับแรกเมื่อมองเห็นผลงาน รองลงมาจะเป็นเรื่องของการกระสานผู้ชมกับผลงานโดยแผง
โต้ตอบ อาจจะเป็นตัวรับสัญญาณหรืออุปกรณ์ใดๆที่สามารถส่งค่าได้ เพื่อเปิดการทํางานของผลลัพธ์
ในผลงานชุดแรกๆข้าพเจ้าพยายามจะสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและน่าสนใจ แต่นั้นก็ทําให้ส่วนต่ าง ๆ
ประสานซับซ้อนไปด้วย ทําให้ข้าพเจ้าต้องสร้างส่วนต่อประสานที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน จึงคิดว่าการกด
หรือการสัมผัส แตะ เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุด ทําให้ผลงานชิ้ นชุดท้ายจึงเป็นปุ่มกดที่เรียบง่าย
และไม่ซับซ้อน

44

45

ถึงแม้ว่าผลงานชิ้นชุดท้ายของข้าพเจ้าจะดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งตัวส่วนต่อประสาน และตัว
แสดงผล แต่ร ะหว่างที่ ข้าพเจ้าได้ลองผิดลองถู กกับ เครื่องมือ อุป กรณ์ และปรึกษาผู้ชํานาญมา
มากมายก่ อ นจะเป็ น ผลงานชุ ด the tools of good mood นั ้ น เหมื อ นข้ า พเจ้ า ได้ เ รี ย นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไปแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าความรู้เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการทํางานศิล ปะ
ปฏิสัมพันธ์ (ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าพเจ้าในภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่านที่สนใจงานศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Art) ให้ผ ู้อ ่านลองศึก ษาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อุป กรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น หรือหาเพื่อนคณะ
วิศวกรรมที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดหรือการสร้างหุน่ ยนต์ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้เก่งถึงขนาด
สร้างหุ่นได้แต่ข้าพเจ้าเพียงแค่ต้องการทราบข้อมูล การทํางาน วิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อนํามา
ดัดแปลง แก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของผลงาน อยากให้ผู้อ่านที่สนใจทดลองวิธีการใช้งานอุปกรณ์
เพื่อหาความเป็นไปได้ ในการทํ างานศิล ปะ แต่ก ็ควรระวัง การใช้ง านที่ผ ิ ด วิ ธี ปัจ จุบ ันการทํ า
Interactive Art กําลังเป็นที่นิยมในหมู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทศกาลดนตรี หรือ กิจกรรมโฆษณา ควร
ศึกษาทดลองจําพวกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้หลากหลายยิ่งรู้จักมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ทํางานง่าย
เท่านั้น
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
“Leap Motion air piano”
“Head Processing”
“Kinect1”
“24 hours”
“ศิลปะเคลือ่ นไหว”
“0000”
“001”
“the tools of good mood”
“the tools of good mood2”

เทคนิค
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
สื่อผสม
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ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
แปรผันตามพื้นที่
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ประวัติผู้สร้างสรรค์
ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
2555-2557
2558-2562

ประวัติการแสดงงาน
2562

นายเข้ม ศรีวิชัยมูล
12 พฤษภาคม 2540
92 หมู่ 2 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
085-8700152,080-0790788

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
- ศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- นิทรรศการ “GIF(T) Festival”, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม
- นิทรรศการ “SU Open House”, คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัด
นครปฐม
-นิทรรศการ “24 Hours Gallery”, คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัด
นครปฐม
- นิทรรศการ“Awakening Bangkok 2019”, Warehouse 30,
กรุงเทพมหานคร

2563

- นิทรรศการ “Refractive Error”, Galleries's Night Bangkok 2020,
BLACKLIST Gallery by Matdot Art Center กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ “N72”,หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัด
นครปฐม
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