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Abstract

In the period that computer games is one of human’s hobby. Interestedness
of various contents in games inspired me to experiment by creating adventure game
in the form of “New Media” as a piece of art. The purpose is to make the audience
be able to join and exchange experiences along with feeling through their behavior
and perspective to this kind of modern electronic media.
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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้เป็นบุพการี ที่คอยให้การสนับสนุน การ
อบรมสั่งสอน ส่งเสริมข้าพเจ้าในด้านการศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาตรี
ขอขอบคุณ อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่
ทั้งให้วิชาความรู้ และแนวคิดอันเป็นส่วนสาคัญต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ รวมถึงคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์วิชาความรู้ สถาบันการศึกษา และผู้ มีพระคุณทุกท่าน
รวมถึงทุกสรรพสิ่ง ประสบการณ์ ตลอดจนความชานาญทางด้านศิลปะของข้าพเจ้า จนนามาสู่ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์นี้ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาที่
เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้

ฉ

คานา
เอกสารฉบับ นี้ เ ป็ น ส่ว นประกอบของศิ ล ปนิ พ นธ์ สาขาวิช าทั ศ นศิ ล ป์ กลุ่ม วิช าเอก
สื่อ ผสม ปีก ารศึก ษา 2559 ของคณะจิต รกรรม ประติม ากรรมและภาพพิม พ์ มหาวิท ยาลัย
ศิล ปากร โดยมีว ัต ถุป ระสงค์ใ นการเขีย นเพื ่อ อธิบ ายถึ ง ขั ้น ตอนและกระบวนการในการ
สร้ างสรรค์ผ ลงานศิล ปนิ พ นธ์ ตามหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “กฎ-เกม / กด-เกณฑ์ ” ตั้งแต่ขั้ น ตอนการศึ ก ษา
หาแรงบัน ดาลใจ การคิด วิเ คราะห์ รวบรวมข้อ มูล ไปสู่ก ารแสดงออกด้ว ยผลงานศิ ล ปะ การ
แก้ปั ญหาและการพัฒ นาผลงาน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ
และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของตนเอง อันสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ผลงานตนเองต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Media) ซึ่งมีหน้าที่หลั กในการสร้างความสนุกสนานผ่ อน
คลายที่เรียกว่า “เกมคอมพิวเตอร์ ” (Personal computer game) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ให้
ภาพและเสียงหลากหลายรูปแบบ สามารถนาเสนอทั้งสาระและความบันเทิงในเวลาเดียวกัน มีการ
พัฒนาด้านรูปแบบและเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีบทบาททางสังคมเพิ่มขึ้นทุกขณะ นับเป็นสื่อ
บันเทิงชนิดหนึ่งที่นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ยอมรับว่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สื่อ” ที่มีอิทธิพล
มหาศาลต่อผู้เปิดรับ โดยจัดให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีความหมายและความสาคัญมากกว่า
ที่จ ะเป็ น เพีย งแค่เกมหรื อของเด็กเล่ นอย่างที่เข้าใจกัน รูปแบบของเกมที่มีเนื้อหาในเชิงของการ
สร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะให้แก่ผู้เล่นจึ งมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเกมบาง
ประเภทก็มีความล่อแหลมและยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม
ความเป็นมาและความสาคัญของการสร้างสรรค์
จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ข้าพเจ้ามีต่อการเล่นเกมแบบ Adventure Games หรือ เกมผจญ
ภัย ซึ่งเป็นรูปแบบของเกมประเภทหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปและ
ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก เราสามารถแบ่งประเภทของเนื้อหาเกมในรูปแบบนี้
จากประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมเป็น 2 ประเภท คือ เกมเพื่อความบันเทิงและสอดแทรกสาระ
กับเกมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว โดยเกมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว เป็นเกมที่ผู้เล่นได้รับความ
บันเทิงจากการเล่นเกมเป็นหลัก โดยไม่ได้รับประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกทั้งบางเกมยังมีภาพและเนื้อหา
ที่ส่อไปในทางรุนแรง นาไปสู่การตัดสินว่าเป็นการการปลูกฝังพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้เ ล่น โดยเฉพาะ
เด็ ก และเยาวชน อาจท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คมตามมาในภายหลั ง ส่ ว นเกมเพื่ อ ความบั น เทิ ง และ
สอดแทรกสาระ นอกจากผู้เล่นจะได้รับความบันเทิงแล้วยังได้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ความรู้รอบตัว การ
คิดที่เป็นระบบ การวางแผน ทักษะการคานวณ การใช้เหตุผล เป็นต้น ภาวะทางความคิดและผลที่มี
ต่อสังคมของการเล่ น “เกม” ที่ปรากฏขึ้นในสั งคมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสนใจสร้ าง
ผลงานศิลปะผ่านรูป แบบของการ “เล่น” เกมด้วยการอาศัยภาพลั กษณ์ อารมณ์ความรู้สึ ก และ
ทัศนคติที่ผู้คนมีต่อการเล่นเกมมาใช้ในการบวนการสร้างสรรค์
1
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การสร้างผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยอารมณ์ความรู้สึกจากการเล่นเกมซึ่ง เป็น
พื้น ที่ส ะท้อนพฤติกรรมมนุ ษย์ และทัศนคติที่ มีต่ อสื่ อและอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิคส์ ผ่ านการเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์แบบผจญภัย โดยการทดลองสร้างเกมให้ผู้ชมได้มีส่วนแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์
ดังนั้นในพื้นที่ของการสร้างสรรค์งานศิลปะ อานุภาพของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อข้าพเจ้าทั้ง
จากประสบการณ์ตรงและการรับรู้ผ่านผู้คนรอบข้างหรือสื่อต่าง ๆ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า
ตั้ ง ค าถามและหาความเป็ น ไปได้ ใ นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง “พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ” และ “เกม
คอมพิว เตอร์ ” ด้ว ยการทดลองสร้ างผลงานศิลปะที่เน้นให้ ผู้ช มเข้าไปเป็นส่ วนหนึ่งของงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการเล่นเกม โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ
แบบมีส่วนร่วม (Interactive art)
ข้าพเจ้าเลือกใช้สภาวะของการวางแผน ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และการแข่งขันที่
อยู่ในการเล่นเกมแบบผจญภัยเป็นพื้นที่ในการสื่อสารเนื้อหาผ่านเหตุการณ์และสถานที่ โดยผสมผสาน
กับ ภาพลั กษณ์ของตัว ละคร (Character) ที่มีความหมายของเนื้อหาซ่อนไว้ด้ว ยรูปแบบของการ
“เล่น” ที่พร่าเลือนความทรงจาที่มีต่อความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ชี้ชวนให้เกิดการตั้งคาถามผ่าน
สัญลักษณ์ เงื่อนไข และกฎ กติกาที่ปรากฏในเกมที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. ศึกษาค้นคว้าและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมมนุษย์ใน
มุมมองที่หลากหลายทั้งข้อดีและข้อเสียโดยใช้การสร้างผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วม
2. กระตุ้นให้เกิดการตั้งคาถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ชมผ่านการทดลองสร้าง
ผลงานศิลปะโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
3. นาเสนอภาวะทางสุนทรียศาสตร์ด้วยงานศิลปะแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบของเกม
คอมพิวเตอร์
แนวคิดของการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สะท้อนพฤติกรรมที่มนุษย์มี
ต่อสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (Personal computer game) โดย
การทดลองสร้างเกมรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้มีส่วนแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ขอบเขตด้านเนื้อหา ทดลองสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีเนื้อหาหลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้
มีส่วนร่วม
ขอบเขตด้านรูปแบบ เกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นได้ 1- 2 คน
ขอบเขตของเทคนิควิธีการ เกมคอมพิวเตอร์, เกมตู้
ขั้นตอนและการสร้างสรรค์
ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารแนวความคิดโดยมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ชม ผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง โดย
มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจและต้องการจะนาเสนอ
2. ศึกษาข้อมูลจากแนวงานที่เราชอบหรือศิลปินและอุดมการณ์ทางศิลปะที่เราสนใจ เพื่อเป็น
แนวทางการทางาน พัฒนางานหรือรูปแบบทางความคิดให้ส่งผลกับงานของเรามากที่สุด
3. ทาภาพร่างผลงานทั้งจากภาพถ่ายและการสเกตซ์ด้วยปากกา ดินสอ สีและคอมพิวเตอร์
กราฟิก (computer graphic) ตามความเหมาะสม
4. วิเคราะห์ วางแผน และตั้งข้อสังเกตโดยใช้แนวคิด อารมณ์ความรู้สึก เพื่อกลั่นกรองหา
ความลงตัวที่เหมาะสมให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
5. สร้างผลงานผ่านกระบวนการต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปผล และนาเข้าสู่การสัมมนา
7. นาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
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ภาพที่ 1 แผนการทางาน

ภาพที่ 2 Sketch โครงสร้างเนื้อหา, รายละเอียดในเกม
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการหารูปแบบการสร้างคาแรคเตอร์ และออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการหารูปแบบการสร้างคาแรคเตอร์
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการออกแบบแพลตฟอร์มโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
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ภาพที่ 6 ขั้นตอน Sketch Story Board, หน้าปก และฉากต่าง ๆ

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการออกแบบคาแรกเตอร์ผู้เล่นโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการออกแบบคาแรกเตอร์อื่น ๆ ในเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการออกแบบโมชั่น โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการออกแบบจัดวางฉาก และไอเทม โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการเขียนโค้ดเกม

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับปุ่มกด

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการติดตัง้
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แหล่งข้อมูลที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต บทความ รายการ
ทีวีและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและสังคมทั้งในอดีตปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับผลงาน
2. ข้อมูลภาพจากภาพถ่ายหรือที่ตนเองไปถ่ายรูปมาจากสถานที่จริง รวมถึงสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคมที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและผู้อื่นเมื่อเล่นเกม
3. รูปแบบวิธีการที่ใช้ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
4. การพบปะพูดคุยกับผู้คนหรือการสอบถามและเก็บข้อมูลโดยตรง

ภาพที่ 14 การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียน,นักศึกษา และTeacher Thailand
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ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่างรูปแบบเกม

ภาพที่ 16 ตัวอย่าง Reference คาแรคเตอร์ตัวละคร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, MacBook
2.โปรแกรม Unity 3D, โปรแกรม Illustrator cc, โปรแกรม Photoshop
3. เครื่องมือดิจิตอล เช่น ทีวี โทรศัพท์มือถือ เครื่องโปรเจคเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด จอยสติก
ฯลฯ
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสร้างเกมตู้ เช่น เมนบอร์ด สายไฟ สายจั้มพ์ ปุ่มกด
จอยสติก ฯลฯ
5.อุปกรณ์การติดตั้งผลงาน อื่น ๆ
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ภาพที่ 17 MacBook, คอมพิวเตอร์ Pc, จอยแพด, USB

ภาพที่ 18 ซอฟแวร์โปรแกรม Unity, Ai, Photoshop, Arduino

ภาพที่ 19 เมนบอร์ด Arduino

ภาพที่ 20 สายไฟ, สาย USB, สายVGA,

13

ภาพที่ 21 ปุ่มกดเกมตู้อาเขต LED, จอยสติ๊ก

ภาพที่ 22 โทรทัศน์, โปรเจคเตอร์

ภาพที่ 23 อุปกรณ์ติดตั้งผลงาน

บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าเชื่อว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีหลายวิธีที่สามารถสื่อสารเพื่อแสดงออก
ถึงจุดมุ่งหมายของผู้สร้ างสรรค์ให้ ได้มากที่สุ ด โดยอาศัยประสบการณ์จากสิ่ งที่ได้พบเห็น รวมทั้ง
การศึกษาเรี ย นรู้ รู ป แบบและกลวิธีใ นการนาเสนอเพื่ อน าไปสู่ แรงบันดาลใจและแนวทางในการ
สร้างสรรค์
ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งสาคัญยิ่งของตัวผู้สร้างสรรค์คืออารมณ์ ความรู้สึกต่อสิ่งที่ตนเอง
ต้องการจะแสดงออก หากขาดสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสร้างสรรค์อาจไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างที่ตั้ง
จุดมุ่งหมายไว้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สะท้อนพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่มีต่อสื่อและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่า นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยการทดลองสร้างเกม
รูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้มีส่วนแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์
อิทธิพลจากผลงานศิลปิน

ภาพที่ 24 เฟ็งเมงโบ (Feng Mengbo)
ที่มา: protagonists เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.ulisiggmovie.com/protagonists/feng-mengbo
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เฟ็งเมงโบ (Feng Mengbo)
เป็นศิลปินร่วมสมัยของจีน เกิดในปี ค.ศ. 1966 อาศัยและทางานอยู่ในกรุงปักกิ่ง เขาจบ
การศึกษาจาก Central Academy of Fine Arts กรุงปักกิ่ง ผลงานศิล ปะแบบอินสตอลเลชั่น ชิ้ น
สาคัญของเขาถูกนามาแสดงในนิทรรศการศิลปะ Documenta ครั้งที่ 10 ในปี 1997 และศิลปะวิดีโอ
เกม (Game Art) ถูกนามาแสดงใน Documenta ครั้งที1่ 1 ผลงานชุดนี้ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศของ
ศิลปะ Interactive กรังปรีซ์ Ars Electronica 2004
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 การปฏิวัติวัฒนธรรมจีน1ถึงจุดสูงสุดและมีผลกระทบอย่างมากในวัย
เด็กของเขาในช่วงปลายปี 1970 ประเทศจีนเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายเปิดวัฒนธรรมใหม่ๆ
และเทคโนโลยีที่ไหลเข้าสู่ประเทศจีนจากประเทศตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวส่ง
อิทธิ พลต่อเขาในทางที่น่ าทึ่ง ในปี 1993 สองปีห ลั งจากจบการศึกษาจากภาควิช าภาพพิมพ์ของ
Beijing Central Academy of Fine Arts เมื่ออายุ 27 ปี เขาได้รับเชิญไปแสดงผลงานศิลปะของเขา
ใน Biennale ของ “Aperto” จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินต่างประเทศ ในช่วงเวลานี้ภาพวาดเขา
สะท้อนความทรงจาในวัยเด็กโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการปฏิวัติวัฒนธรรม (1966-1976) จากนั้นก็พัฒนา
ผลงานไปสู่สื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานกราฟิก โปสเตอร์และภาพโฆษณา
ในปี 1997 เขาเริ่มที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างงานศิลปะคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปฏิวัติวัฒนธรรมจีนจนได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น ในปี 1999 เขาเริ่มต้นงานชุด Q3 (1999)
เป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่แทรกภาพของตัวเองลงไปเพื่อให้ตระหนักถึงความฝันวัยเด็กของเขาที่อยากจะ
เป็นวีรบุรุษ และพัฒนาต่อไปสู่ Q4U ในปีค.ศ. 2000

1

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, ศิ ลปิ นหญิ งกับศิ ลปะจีนสมัยใหม่, เข้าถึงเมือ่ 6 พฤษภาคม

2559,
เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/kampcom/Downloads/77655-186222-1-SM.pdf.
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ภาพที่ 25 The Long March: Restart (2008)
ที่มา: Artpractical เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.artpractical.com/review/from_new_york_feng_mengbo
ในเดือนตุลาคม 2008 ผลงานใหม่ชุด Q2008 จัดแสดงที่เซี่ยงไฮ้มีจุดเด่นนอกจากการใส่รูป
ของตัวเองและภาพผู้หญิงเปลือยกาย รวมถึงอาวุธต่าง ๆ จนถึงปี 2009 ผลงานที่ชื่อ “Long March”
ก็ถูกสร้างขึ้น Long March: Restart เป็นวีดีโอเกมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานองค์ประกอบภาพชุดสีที่มี
ชื่อเสียงในการรณรงค์ทางทหารในช่วงปี 1934-1936 ปรากฏให้เห็นในรายละเอียดต่าง ๆ ของเกม
รวมถึงการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนแบบภาพวาดโบราณ Long March: Restart ได้รับการ
แสดงเป็นครั้งแรกบนผนังดิจิตอล 80 ฟุตยาวใน MoMA PS1 นครนิวยอร์ก ผู้ชมสามารถเล่นเกมด้วย
การควบคุมแบบไร้สายซึ่งเป็นความตั้งใจของศิลปินในการจัด องค์ประกอบของผลงานกับผู้ชมให้
สอดคล้องกับความหมายเกี่ยวกับภาวะทางอานาจที่เกิดขึ้นในกองทหารของประเทศจีน
ตั ว ละครอย่ า งทหารจี น แดงที่ ก าลั ง ต่ อ สู้ กั บ มนุ ษ ย์ ต่ า งดาวคื อ ตั ว อย่ า งของการผสาน
จินตนาการเข้ากับ ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ร่วมสมัยกับชีวิตของศิลปิน เฟ็งเมงโบได้สะท้อนภาพ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
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ภาพที่ 26 Feng Mengbo, “Long March: Restart” (2008)
ที่มา: Hyperallergic เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก https://hyperallergic.com/15898/feng-mengbo-long-march/

ภาพที่ 27 A screencap from Feng Mengbo's “Long March: Restart” (2008)
ที่มา: Hyperallergic เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก https://hyperallergic.com/15898/feng-mengbo-long-march/
ศิลปินแปลงประวัติศาสตร์เป็นเกมแพลตฟอร์มในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ร็อคแมนสู้
กับซูเปอร์มาริโอมอนสเตอร์ ลูกไฟ ตัวเอกยิงกระป๋อง Coca-Cola ธงชาติอเมริกัน คอมมิวนิสต์ คา
ขวัญ เป็นต้น ตัวละครทั้งหมดถูกจัดสรรบนพื้นผิวและรูปแบบวีดีโอเกมที่ผู้เล่นร่วมสนุกไปโดยที่อาจไม่
เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่เลยด้วยซ้า
ดังนั้นเกมจึงกลายเป็นการนาเสนอเช่นเดียวกับบทวิจารณ์ประวัติศาสตร์การเมืองจีนจากปี
1950 กระป๋องโค้กเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของอิทธิพลตะวันตก ส่วนประกอบในเกมทั้งหมดจะทาให้
วัตถุ การมีส่วนร่วม และแนวความคิดที่ซับซ้อนเกิดเป็นศิลปวัตถุที่ผู้ชมสามารถเล่นได้จริง
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โทชิโอะ อิวาอิ (Toshio Iwai)

ภาพที่ 28 โทชิโอะ อิวาอิ (Toshio Iwai)
ทีม่ า: digicult เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.digicult.it/design/who-is-toshio-iwai/
ศิลปินอีกคนหนึ่งที่ทางานด้วยสื่อที่หลากหลายอย่าง Interactive media installation วิดีโอ
เกม งานโทรทัศน์ การแสดงดนตรี การออกแบบพิพิธภัณฑ์ และการออกแบบเครื่องมือดิจิตอลทาง
ดนตรี อิวาอิ เกิดที่เมืองคิระไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ในวัยเด็กเขาใช้เวลาในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
การพลิ ก ที่ มุ ม ของหนั ง สื อ ไปจนถึ ง ใช้ ม อเตอร์ ขั บ เคลื่ อ นของเล่ น ในปี 1981 อิ ว าอิ เ ข้ า ศึ ก ษาที่
University of Tsukuba ในสาขาศิลปะพลาสติกและสื่อผสม เขาเริ่มผลิตผลงานศิลปะแบบจัดวางที่
เผยให้เห็นความสนใจต่อเทคนิคการเคลื่อนไหว (Human phenakistoscope and Zoetrope) ที่มี
วิธีการที่ทันสมัยของการจับภาพและการสร้างอันเป็นพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเครื่ อง
ถ่ายเอกสาร กล้องวิดีโอ รวมถึงโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์กราฟิก และ stroboscopic ในจอวิดีโอ
โปรเจคเตอร์ วิดีโอและเทคโนโลยี LEDs
จนกระทั่งปี 1985 ผลงานชุด Time Stratum ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองในนิทรรศการศิลปะ
เทคโนโลยีชั้นสูงครั้งที่ 85 ที่จัดขึ้นใน Shibuya Seibu โตเกียว และรางวัลแกรนด์ที่นิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมัยญี่ปุ่นครั้งที่ 17 โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Meguro โตเกียว ในปี 1987 อิวาอิจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Tsukuba การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาศิลปะพลาสติกและสื่อผสม ในปีเดียวกันอิ
วาอิได้ร่วมออกแบบวิดีโอเกมแรกของเขากับ ASCII Corporation
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ภาพที่ 29 Toshio Iwai, Time Stratum II
ที่มา: sayitinfinglish เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://sayitinfinglish.blogspot.com/2005_07_01_archive.html

ภาพที่ 30 Another Time, Another Space (1993)
ที่มา: leonardo เข้าถึงเมื่อ:3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: https://www.leonardo.info/gallery/gallery332/iwai.html
ในปี 1991-92 อิ ว าอิ เ ป็ น ศิ ล ปิ น ในพ านั ก ที่ Exploratorium ในซานฟรานซิ ส โกและ
แคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างผลงานชุด Well of Lights (1992) and Music Insects (1992) งานของเขา
ถูกนาไปจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ collection ถาวรของพิพิธภัณฑ์ ในระยะเวลาต่อมา
เ ข า พั ฒ น า ผ ล ง า น ใ น รู ป แ บ บ interactive ใ น ชุ ด Another Time, Another Space (1993)
ณ Antwerp Centraal Station ประเทศเบลเยียม การติดตั้งใช้กล้องวิดีโอ 15 ตัวจับภาพสดของ
ผู้คนที่เดินทางไปยังสถานีและแสดงผลไปยังคอมพิวเตอร์อีก 30 ตัวในรูปแบบวิดีโอเพื่อนาเสนอผล
ของการเคลื่อนไหวและการบีบอัดของเวลาในพื้นที่หนึ่ง ๆ
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ในช่วงปี 1994-1995 อิวาอิเป็นศิลปินในพานักที่ ZKM (ศูนย์ศิลปะและสื่อ) ใน Karlsruhe
เยอรมนี ผลงานของเขาในช่วงนี้แสดงให้เห็นความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพโดยใช้
การติดต่อสื่อสาร แบบอินเตอร์เฟซ ซึ่งมีวัตถุ (เปียโน) เข้ามาเป็นส่วนประกอบสาคัญในการเชื่อมคนดู
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับผลงาน ความสนใจเหล่านี้ปรากฏในผลงานที่ชื่อ Resonance of 4, Piano As Image

ภาพที่ 31 Piano - As Media Image (1995)
ที่มา: inventinginteractive เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.inventinginteractive.com/2010/02/05/toshio-iwai/
จนกระทั่ ง ปี 1987 อิ ว าอิ ก็ ก ลาย เป็ น ศิ ล ปิ น คนแรกที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
นอกจากนี้ยังนาไปสู่การสร้างที่ประสบความสาเร็จด้วยโครงการวิดีโอเกมในเชิงพาณิชย์ด้วยผลงาน
อย่าง shoot 'em up Otocky (1987) ซึ่งผลิตร่วมกับ ASCII คอร์ปอเรชั่นสาหรับ Disk System ฟา
มิคอม add-on สาหรับนินเทนโดที่มีอยู่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น shoot 'em up Otocky กลายเป็น
เกมที่น่าทึ่งจากความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนการกาเนิดเพลงผ่านการเชื่อมโยงกับกลศาสตร์เกมที่
แตกต่างกันและการกระทาของผู้เล่นเกมผ่านโน้ต ดนตรีที่มีความหลากหลายของเสียงสังเคราะห์แบบ
ดิจิทัล Otocky เป็นสารตั้งต้นของ Rez เท็ตสึยะ Mizuguchi 2002 แคสต์และ PlayStation 2 เกม
การสารวจรูปแบบที่คล้ายกันของการกระทาของผู้เล่นและวิวัฒนาการดนตรี
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ภาพที่ 32 The shoot 'em up Battle Garegga (1996)
ที่มา: Wikipedia เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Fantasy#/File:Soundbox. Jpg

ภาพที่ 33 Sound Fantasy.
ที่มา: Wikipedia เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Fantasy#/File:Soundbox. jpg
ผลงานชุด Composition on the Table (1998/99) ประกอบด้วยตารางสีขาวที่ประกอบ
เข้ากับอุปกรณ์เพื่อรองรับภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่จะถูกฉายลงบนโต๊ะจากเพดานติดตั้งโปรเจคเตอร์
วิดีโอและลาโพงที่มีอยู่ ผู้ชมสามารถปรุงแต่งองค์ประกอบอินเตอร์เฟซการเปลี่ยนแปลงกราฟิกและ
เสียงที่เกิดขึ้นในลักษณะที่มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับการป้อนข้อมูลของผู้ชม วัตถุประสงค์ของงาน
นี้ ก็ คื อ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น จริ ง ผสมที่ เ ข้ า ร่ ว มหลายสามารถสร้ า งภาพและเพลง
ร่วมกัน องค์ประกอบของงานนี้เป็นนาไปสู่การพัฒนา Nintendo DS วีดีโอ Electro plankton ชิ้นที่
ถูกนาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของหอศิลป์ที่ SIGGRAPH'99, Los Angeles ในเวลาต่อมา
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ภาพที่ 34 Composition on the Table (1998/99)
ที่มา: alchetron เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: https://alchetron.com/Toshio-Iwai-638187-W
อิวาอิใช้ประโยชน์จากความสาเร็จข้างต้นมาต่อยอดผลงานศิลปะในโครงการศิลปะแบบจัด
วาง Music Insects ที่ซานฟรานซิสโก Exploratorium อิวาอิสร้างเกม Sound Fantasy โดยใช้การ
เคลื่อนไหวของแมลงสารวจตารางที่มีจุดสี ในฐานะที่เป็นแมลงผ่านจุด เครื่องชั่งน้าหนักดนตรี เสียง
และผลกราฟิกจะดังขึ้นเตือน ผู้เล่นสามารถเลือกสีจากจานสีและสีในตารางที่เรียกผลใหม่และเปลี่ยน
ทิศทางแมลง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในเกม Sound Fantasy คือพัฒนาการและประสิทธิภาพ
ระหว่างความสัมพันธ์ของภาพและเสียงที่กลายมาเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่ศิลปินใช้สื่อสารกับผู้ชม
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมผจญภัย (Adventure Games)
เกมมาริโอ (Mario Game) เกมและการ์ตูนมาริโอเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเกมนินเทนโด
สร้างโดยนักออกแบบวิดีโอเกมชื่อ ชิเงรุ มิยาโมโตะ หลังจากได้เป็นสัญลักษณ์นาโชคให้กับบริษัทและ
เป็นตัวเอกของเกมชุดแล้ว มาริโอได้ปรากฏตัวในวิดีโอเกมต่าง ๆ กว่า 200 เกม มาริโอถูกออกแบบให้
เป็นช่างประปาชาวอิตาลี ร่างอ้วนเตี้ย อาศัยอยู่ในอาณาจักรเห็ด มีภารกิจคือการช่วยชีวิตเจ้าหญิงพี
ชจากเต่าวายร้ายชื่อ บาวเซอร์ มาริโอมีน้องชายชื่อ ลุยจิ นอกจากนี้เขายังปรากฏในวิดีโอ

ภาพที่ 35 Shigeru Miyamoto (Miyamoto Shigeru, born November 16, 1952)
ที่มา: flickr เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.flickr.com/photos/vonguard/145902465/
เกมแนวอื่น ๆ เช่น แนวรถแข่ง เช่นเกมชุด มาริโอคาร์ต (Mario Kart) เกมแนวกีฬา เช่นเกม
ชุด มาริโอเทนนิส และ มาริโอกอล์ฟ เกมแนวสวมบทบาทของนินเทนโด เช่นเกมชุด เปเปอร์มาริโ อ
และ ซูเปอร์มาริโออาร์พีจี และเกมเพื่อการศึกษา เช่น มาริโออิซมิสซิง! และมาริโอสไทม์แมตชีน
แฟรนไชส์มาริโอยังได้ต่อยอดไปยังสื่ อต่าง ๆ มากมาย เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ
การ์ตูน และสินค้ามีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ อีกด้วย ผู้พากย์เสียงเขาคือชาลส์ มาร์ทิเนต พากย์ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1995
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ภาพที่ 36 Shigeru Miyamoto (Miyamoto Shigeru, born November 16, 1952)
ที่มา: latimes เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://www.latimes.com
เกมส์มาริโอ ถือกาเนิดครั้งแรกในชื่อ เล่นว่า "Jump Man" โดยมี "ชิเงรุ มิยาโมโตะ" เป็นผู้ให้
กาเนิด ว่ากันว่าจุดกาเนิดของมาริโอมาจากการที่วัยเด็กของมิยาโมโตะที่ชอบออกไปผจญภัยในทุ่ง
กว้าง โดยมาริโอเริ่มผจญภัยครั้งแรกด้วยการปีนตึกไปปราบลิงยักษ์ในดองกี้คองในปี 1981 จนไปถึง
มุดท่อไปปราบศัตรูใน "มาริโอ บราเธอร์" ในปี 1983 ต่อมามุดท่อไปมุดท่อมา มาโผล่ในอาณาจักรเห็ด
จนมาเป็น "ซูเปอร์ มาริโอ บราเธอร์" หรือที่คนไทยเรียก "มาริโอ 1" ในปี 1985 ที่สร้างปรากฏการณ์
ไปทั่วโลกแม้แต่ในประเทศไทย
หลังจากที่เกมมาริโอโลดแล่นบนเครื่อง 8 บิตมา 3 ภาค ก็ได้ได้รับการพัฒนาสู่ยุคเครื่อง 16
บิต ในปี 1990 เมื่อนินเทนโดเปิดตัวเครื่อง "ซูเปอร์แฟมิคอม"เครื่องคอนโซลเครื่องที่ 2 ของนินเทนโด
เกมเปิดตัวด้วย "ซูเปอร์ มาริโอ เวิลด์" ในภาพของอัศวินขี่มังกรชื่อ "โยชิ" ด้วยระบบแผนที่ของเกมมาริ
โอ 3 ที่ถูกพัฒนาให้มีมิติมากขึ้นและสามารถเข้าด่านเดิมซ้าเพื่อแก้ปริศนาเพิ่มเติมในด่านได้
ในนามของสัญลักษณ์ของนินเทนโด มาริโอเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์วิดีโอเกมและเป็นตัวเดียวกันกับที่ปรากฏในวิดีโ อเกม เกมชุดมาริโอทั้งหมดขายได้
มากกว่า 285 ล้านหน่วย เป็นการสร้างประวัติศาสตร์วิดีโอเกมชุดที่ขายดีที่สุดตลอดกาล นอกจากเกม
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องแล้ว มาริโอยังปรากฏตัวในเกมแนวอื่น ๆ รวมถึงเกมชุดมาริโอ้คาร์ท (Mario
Kart) เกมอาร์เคดแนวกีฬา (เช่นเกมชุด มาริโอ เทนนิส และ มาริโอ กอล์ฟ) และเกมชุดแนวบทบาท
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สมมุติของนินเทนโด นอกจากเกม รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และหนังสือการ์ตูน นอกจากนั้นแล้ว
เขาได้สร้างเส้นทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์อื่น ๆ อีกด้วย
ในตอนแรกนั้นมาริโอได้ถูกออกแบบออกมาโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่เรียกว่า
สไปรต์แบบ 2 มิติ แต่เกมที่ออกมาภายหลั ง เขาได้เปลี่ยนเป็นแบบ 3 มิติหลายเหลี่ยม นอกจาก
ผลงานที่เกี่ยวกับเกมแพลตฟอร์มและเกมเสริมแล้ว มาริโอยังปรากฏในวิดีโอเกมอื่น ๆ นอกจากเกม
ดั้งเดิม รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ มาริโอยังมีอิทธิพลในการผลิตสินค้าลิ ขสิทธิ์ต่าง ๆ และ
ปรากฏในวัฒนธรรมสมัยนิยม ชุดหนัง สือการ์ตูนนินเทนโดโคมิกส์ซิสเต็ม รวมถึงนินเทนโดแอดเวน
เจอร์บุ๊คส์ ก็สร้างขึ้นจากมาริโอเช่นกัน

ภาพที่ 37 นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถอดชุดมาริโอ ยืนถือลูกบอลสีแดงอยู่ภายใน
ที่มา: morning-news เข้าถึงเมื่อ: 3 มกราคม 2560
เข้าถึงได้จาก: http://morning-news.bectero.com/international/22-Aug-2016/85641
ในพิธีปิดโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ระหว่างการนาเสนอของญี่ปุ่น เจ้าภาพ โอลิมปิกฤดูร้อน
2020 ชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แต่งกายเป็นมาริโอ และปรากฏตัวกลางสนามโดยใช้ท่อ
วาร์ปจากแยกชิบุยะ มายังสนามกีฬามารากานัง เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะที่เกมคอมพิวเตอร์พัฒนา
ตัวเองไปกับสังคมวัฒนธรรมในฐานะพื้นที่ทางอิเล็กทรอนิคที่ผู้คนมีส่วนร่วมสังสรรค์อย่างกว้างขวาง
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เกมผจญภัยเผ่ามายา Maya Adventure Game เกมผจญภัยเผ่ามายาสามารถเล่นได้ 2
คนพร้อมกัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของนักสารวจหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเป็นตัวละครหลักและ
เพื่อน ๆ โดยที่ผู้หญิงใช้ปุ่ม W A S D ในการเล่น ตัวผู้ชายใช้ปุ่มลูกศรในการเล่น กดที่ปุ่ม Play สีฟ้า
เพื่อเริ่มเล่น จากนั้นกดวงกลม Play อีกที จะมีเนื้อเรื่องให้ดูเล็กน้อย จากนั้นเลือกเลเวลที่จะเล่น เกม
จึงเริ่มต้นโดยเราต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ แล้วไปยังทางออกให้ได้ เก็บเพชรไปด้วย เมื่อเดินไปแล้วเจอ
เครื่องหมายตกใจขึ้น ให้กดปุ่ม F วางระเบิดแล้วจะได้ไอเทมมาเพื่อนาไปใช้ผ่านด่านต่อไป

ภาพที่ 38 MAYA ADVENTURE | LEVEL 1-9 | ADVENTURE GAMES FOR KIDS
ที่มา: youtube เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560
เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=DtZ5ai1vuis

ภาพที่ 39 MAYA ADVENTURE GAMES FOR KIDS, Detail
ที่มา: youtube เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560
เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=DtZ5ai1vuis
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เกมผจญภัย (Adventure Game) เป็นวิดีโอเกมประเภทหนึ่ง22 ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น
ตัวละครตัวหนึ่งและต้องกระทาเป้าหมายในเกมให้สาเร็จลุล่วงไปได้ โดยเน้นไปที่การแก้ปริศนา โดย
ส่ ว นมากปริ ศ นาในเกมจะเน้ น ใช้ ต รรกะแก้ ปั ญ หาและใช้ สิ่ ง ของที่ ผู้ เ ล่ น เก็ บ มาระหว่ า งผจญภั ย
นอกจากนั้นผู้เล่นยังคงต้องพูดคุยกับตัวละครตัวอื่น ๆ อีกด้วย โดยส่วนมากเกมผจญภัย มักจะถูก
สร้างมาให้สาหรับเล่นคนเดียว เพราะเนื้อเรื่องและการลาดับเหตุการณ์เหมาะสาหรับเล่นคนคนเดียว
เท่านั้น
ระบบและรูปแบบของเกมผจญภัย
เกมผจญภัยเกือบทุกเกมในโลกมักจะมีพื้นฐานการเล่นคล้าย ๆ กัน โดยส่วนมากผู้เล่นจะ
ได้รับเป้าหมายในการทางาน 1 อย่าง ในระหว่างดาเนินเรื่องผู้เล่นจะต้องพบกับอุปสรรคและตัวละคร
มากมาย ผู้เล่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครตัวอื่น ทางานย่อย ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้วไขปริศนาเพื่อ
เดินทางต่อไป โดยพื้นฐานแล้วเกมผจญภัยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า "Fetch Quest" ซึ่งก็คือผู้เล่น
จะต้องนาวัตถุชิ้นหนึ่ง ไปให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือกระทาต่อวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง จากนั้นผู้เล่นอาจจะได้
วัตถุใหม่มาแล้วผู้เล่นก็ต้องนาวัตถุนั้นไปให้บุคคลหรือส่งของอื่นเพื่อให้ได้รับสิ่งของใหม่มา ในบางครั้ง
รูปแบบการเล่นนี้บางครั้งจะเรียกเป็นภาษาพูดว่า "นา X ไปให้ Y เพื่อรับ Z" นอกจากนั้นแล้วเกมผจญ
ภัยจะมีลักษณะที่เด่น ๆ ในตัวเกมดังนี้
การเคลื่อนที่ เกมผจญภัยจะต่างจากเกมแอ็กชั่น หรือเกมสวมบทบาท ตรงที่ว่าผู้เล่นจะมี
ขอบเขตการเคลื่อนไหวที่จากัด ถึงแม้สภาพการจะดูเหมือนผู้เล่นจะเคลื่อนที่ไปตรงนั้นได้ก็ตาม ตรง
ข้ามกับเกมแบบ First Person Shooter ซึ่งผู้เล่นสามารถเดินไปแทบทุกที่ของพื้นที่ได้ ถึงแม้จะทาให้
ตกเหวตายก็ตาม
การมีปฏิสัมพัน ธ์ ในเกมผจญภัยเกือบทุก เกม ถ้าเกมนั้นมีตัว ละครที่ไม่ใช่ศัตรู ผู้ เล่ นจะ
สามารถเข้าไปคุยกับบุคคลนั้นได้ ซึ่งบางเกมก็จะให้คุยไม่กี่ประโยค บางเกมจะให้เลือกคาตอบหรือ
คาพูดที่ต้องการพูดได้ ซึ่งการพูดคุยนั้นนอกจากทาให้เนื้อเรื่องดาเนินต่อไปแล้ว ตัวละครบางตัวจะให้
สิ่งของที่จาเป็นสาหรับการไขปริศนาต่อไปอีกด้วย

2

สุวชิ ยั พรรษา แล อภินันท์ รังสูงเนิน, การพัฒนาเกมคอมพิ วเตอร์ 3 มิ ติ, เข้าถึงเมื่อ 12

พฤษภาคม 2559, เข้า ถึง ได้จ าก http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT20113103232311.pdf.
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การรวบรวมสิ่งของ สิ่งที่ผู้เล่นเกมผจญภัยทุกคนพึงจะมีนั้นคือนิสัยเก็บทุกสิ่งทุกอย่า งที่
สามารถเก็บได้ ในเกมผจญภัยการเก็บสิ่งของนั้นถือเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะปริศนาบางชิ้นหรือบุคคล
บางคนในเกมจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นก็ต่อเมื่อมีวัตถุที่กาหนด ดังนั้นการพยายามรวบรวมวัตถุให้มาก
ที่สุดจะเป็นนิสัยของนักเล่นเกมผจญภัยทุกคน สิ่งที่ทาให้การรวบรวมสิ่งของในเกมผจญภัยต่างจาก
เกมอื่น ๆ นั้นตรงที่ สิ่งของทุกชิ้นในเกมมักจะเป็นสิ่งของสาคัญ ทิ้งไม่ได้ และมีเพียงชิ้นเดียว (ต่างจาก
ไอเทมในเกมสวมบทบาทหรืออาวุธในเกมแอ็กชั่น)
การไขปริศนา เกมผจญภัยนั้นนอกเหนือจากการหากุญแจและคุยกับตัวละครอื่น ๆ แล้ว
ปริศนาในเกมผจญภัยจะแตกต่างกันไปในแต่ละเกม แต่โดยส่วนมากสามารถจาแนกออกย่อย ๆ ได้
เป็น 3 ประเภท
1.ปริศนาแบบตรรกะ คือปริศนาที่ต้องใช้สมองและการคานวณในการไขปริศนาออกมา เช่น
การคานวณวิถีโค้งปืนใหญ่ การคานวณหาระดับออกซิเจนหรือการไขปริศนาตู้เซฟ ซึ่งปริศนาประเภท
นี้มักจะไม่ต้องใช้สิ่งของมาแก้ปริศนา (ยกเว้นต้องเอาสิ่งของมาใช้เพื่อให้เกิดปริศนา) และมักใช้สภาพ
รอบด้านเป็นตัวไขปริศนา เกมที่มักมีปริศนาประเภทนี้มักจะเป็นเกม Puzzle Adventure ซะส่วน
ใหญ่ เช่น Myst
2.ปริศนาแบบสามัญสานึก คือปริศนาที่ต้องใช้ความคุ้นเคยกับสถานการณ์และวัตถุแก้ปริศนา
ออกมา โดยส่วนมากมักเป็นปริศนาที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การเอาบัตรแข็ง ๆ สอดข้าง
ประตูเพื่อสะเดาะกลอน พ่น ควัน ใส่ ในห้ องเพื่อให้ มองเห็ นสั ญญาณเลเซอร์ หรือ เอาถังดับเพลิ ง
คาร์บอนไดออกไซด์มาฉีดใส่แผงวงจรทาให้เกิดการลัดวงจร เกมประเภทนี้โดยส่วนมากมักจะเป็นเกม
ที่ตัวละครเป็นคนธรรมดา เช่น Nancy Drew, The Moment of Silence, Fahrenheit
3.ปริศนาเฉพาะตัว คือปริศนาที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในเกมเท่านั้น ไม่สามารถเกิดได้ในโลกจริง
ปริศนาประเภทนี้ผู้เล่นต้องใช้จินตนาการที่สูงมาก จนหลาย ๆ ครั้งผู้เล่นอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ เช่น
ปริศนากดไดร์ฟซีดีรอม หรือ การเอาตุ้มหูหรือสร้อยไปให้หุ่นหัวเรือ ปริศนาประเภทนี้โดยส่วนมากมัก
พบในเกมที่ มี เ นื้ อ หาอยู่ บ นโลกจิ น ตนาการ เช่ น Simon the Sorcerer, Monkey Island, The
Legend of Kyrandia
ความตาย เกมผจญภัยบางเกมจะให้ผู้เล่นสามารถตายได้ แต่ต่างจากเกมอื่น ๆ เกมผจญภัย
จะให้ผู้เล่นตายได้ในเฉพาะจุดที่กาหนดเท่านั้น ตราบใดที่ผู้เล่นยังไม่ถึงจุดที่จะตายผู้เล่นจะไม่สามารถ
ตายได้ แต่โดยส่วนมาเกมผจญภัยมักจะไม่ให้ผู้เล่นตายเพื่อจะได้มีเวลาไขปริศนา
เกมผจญภัยส่วนมากมักจะมีเนื้อหาค่อนข้างเบา มีความรุนแรงต่าและเน้นไปที่มุขและคาพูดตลก
ขบขัน ทาให้เกมผจญภัยส่วนมากมักจะเล่นได้ทุกวัย แต่ถึงกระนั้นเกมผจญภัยบางเกมก็สร้างเนื้อหา
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ให้โหดร้าย หรือกระทั่งใช้คาหยาบคายเต็มไปหมด รวมทั้งบางเกมยังมีเรื่องของศพ เลือด และภาพคน
เปลือยกาย ซึ่งรุนแรงพอ ๆ กับเกมแอกชั่น

บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
จากความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นความคิดหลักในการทางานในระยะนี้ด้วย
สื่อใหม่ (new media) และเทคนิคที่ข้าพเจ้าเลือกใช้เพื่อตอบสนองความคิดให้ได้ตามเป้าหมายที่สุด
โดยยังยึดความคิดหลักคือการสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของการ “เล่นเกม” โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและประมวลความคิดเพื่อนาไปสู่การสร้างเกม
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. ขั้นตอนในการสรุป วิเคราะห์ผล และนาเสนอผลงาน
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการผลิตเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสาร
ความหมายและเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในเกม จนนาไปสู่ความคิดตอบโต้กับสิ่งที่เห็นโดยใช้อารมณ์และ
ความรู้สึกร่วม โดยอาจแบ่งได้ดังนี้
1.การหาข้อมูลทางเทคนิค การใช้โปรแกรมและกระบวนการผลิตเกมคอมพิวเตอร์
2.การเก็บบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายและภาพร่างผลงาน (sketch) เพื่อสร้าง character
ของตัวละคร สิ่งของ สถานที่ที่ปรากฏในเกม
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการประมวลผลความคิด
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลมากเพียงพอแล้วสิ่งที่บอกว่าแท้จริงเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรและ
ต้องการนาเสนอความรู้สึกนั้นในแง่ใด นาไปสู่การสรุปแนวคิดคร่าว ๆ ในเบื้องต้น โดยเน้นความสนุก
และความตื่นเต้นจากเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัย (Adventure Game)
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน เมื่อได้ภาพถ่ายที่พร้อมจะนามาเป็นรูปแบบในการ
สร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงมือปฏิบัติงานจริงโดยมีรายละเอียดที่สรุปได้ดังนี้คือ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเกมประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นรูปแบบของเกมที่สนใจเป็น
พิเศษคือเกมผจญภัย (Adventure Game)
2. เรียนรู้วิธีการและนาไปสู่การทดลองสร้างเกมพื้นฐานเบื้องต้น
3.กาหนดเงื่อนไขของเกมที่จะทาคือเล่นได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป สร้างเงื่อนไข มีพื้นที่ อุปสรรค
ซับซ้อน ศึกษาการเขียนเกมแบบ 2 players - 4 players
4.ศึกษาค้น คว้าข้อมูล เกี่ย วกับเนื้อหาของเกมที่จะผลิ ตขึ้นด้ว ยการสัมภาษณ์และปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ
5.นาข้อมูลมากาหนดกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตรูปแบบของเกม
6. ศึกษา reference ในการสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครในเกมและรูปแบบการนาเสนอ
7.วางแผนการสร้างผลงาน
8.ทาแบบร่าง storyboard และภาพรวมของงานทั้งหมดในเกมรวมถึงรายละเอียด item
คาแรคเตอร์ตัวละคร รูปแบบกราฟิก และแพลตฟอร์มของเกม
9. สร้างกราฟิกและปรับแก้ตามแผนการทางาน สร้างกราฟิก ออกแบบคาแรคเตอร์ ฉาก
และเสียงเอฟเฟคต่าง ๆ
10.ปรับแก้จนสมบูรณ์
11.เขียนโค้ดโปรแกรม unity
12.นากราฟิกที่สมบูรณ์มาใส่โค้ดโปรแกรม
13.ทดลองวิธีการนาเสนอ วิธีการจัดวาง วิธีการเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ จอยสติก ทดลองสร้าง
อาเขต (เกมตู้) ในรูปแบบของตนเอง
14.สรุปรูปแบบที่จะนาเสนอ ทดลองจัดวาง
ขั้นตอนการนาเสนอและติดตั้งผลงาน
การนาเสนอผลงานในลักษณะของศิลปะแบบจัดวางเพื่อสร้างพื้นที่ทางศิลปะที่ผู้ชมมีส่วนร่วม
ผ่านการเล่นเกม อาจเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่นในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือ
ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นของส่วนบุ คคลและสาธารณะ โดยนาเสนอทั้งภาพและเสี ยง การสร้างสรรค์
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ผลงานในศิลปนิพนธ์ ชุดนี้มีการติดตั้งผลงานในลักษณะนี้เพื่อรองรับผลิตผลทางความคิดที่ข้าพเจ้า
ต้องการผลิตออกมาด้วยภาพ สิ่งของ และสัญลักษณ์ที่ผู้เล่นสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนในการสรุปวิเคราะห์ผล
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญต่อคุณค่าทางทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นจากผลงานโดยสามารถวิเคราะห์ได้
หลายประเด็นดังนี้
1. คุณค่าของความงามจากองค์ประกอบของภาพในรูปแบบวิดีโอเกม
2. ลักษณะเทคนิคเฉพาะที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมและออกแบบตัวละครด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้เล่นและเป็นสื่อที่มีความหมายในตัวของมันเอง
3. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกจากการที่ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงาน

บทที่ 4
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการสืบเนื่องมาจากผลงานชุดก่อนศิลป
นิพนธ์ ซึ่งรูปแบบผลงานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้ามีลักษณะแบบจัดวางโดยมีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มกั บ วั ส ดุ ส าเร็ จ รู ป วิ ดี โ อ และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สื่ อ สารเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ประสบการณ์ในการหาความหมายเชิงสั ญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในระยะนี้เริ่ม
ปรากฏให้เห็นความสนใจในสื่อใหม่ที่มีภาวะของการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
แลกเปลี่ยนทางความคิดผ่านเนื้อหาที่แฝงอยู่ในผลงาน โดยที่ข้าพเจ้าเลือกใช้เรื่องราวที่ตนเองสนใจ
เช่น การศึกษา การเมือง และวิถีชีวิตของวัยรุ่นมานาเสนอด้วยสัญลักษณ์ของวัตถุสิ่งของ รวมทั้ง
เงื่อนไขในการเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงาน ซึ่งถูกนามาพัฒนาต่อในผลงานชุดศิลปนิพนธ์
ปัญหาและผลกระทบของการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้มีลักษณะของการทดลองในกระบวนการผลิตผลงานทั้งในส่วน
ของวัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าต้องศึกษาเรียนรู้ใหม่ ทาให้เกิดความล่าช้าและ
ความผิดพลาดเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามมีการปรับแก้จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคาแนะนา
จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้สามารผลิตผลงานได้ตรงตามแผนการที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกระบวนการสร้างสรรค์ได้ดังนี้
1. การออกแบบกราฟิกในเกมมีความล่าช้า รูปแบบไม่ลงตัว รายละเอียดมาก ปรับแก้บ่อย
2. เมื่อลองใส่กราฟิกเข้าไปกับโค้ดโปรแกรม Unity และทดลองเล่นได้เกิด Bug
3. การทดลองการนาเสนอผ่านการสร้างรูปแบบเกมตู้ (อาเขต) ของตนเองซึ่งต้องใช้อุปกรณ์
และการเขียนโค้ดโปรแกรมผ่าน Arduino ความเสี่ยงของบอร์ดคือไม่ค่อยเสถียร เมื่อสายไฟเลื่ อน
เพียงนิดเดียวก็ทาให้ค่าเปลี่ยน เนื่องด้วยรูปแบบเกมที่ซับซ้อน การเล่นแบบ 2 คนต้องต่อชิ้นส่วนมาก
เมื่อใช้สายไฟมากขึ้น ค่าที่ส่งเข้ามาในซอฟแวร์จึงไม่สมูธเหมือนวิธีการต่อกับจอยสติ๊ก เกิดปัญหาการ
เซตตั้งสายไฟเมื่อ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และ mock-up เข้ากับโต๊ะนักเรียน
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4. ฮาร์ทดิสก์ที่เซฟไฟล์งานทั้งหมดเสีย ต้องรวบรวมข้อมูลที่มีสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด
ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 40 ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 1
ชื่อผลงาน
“Chairs of Intellectuals”
เทคนิค
Mixed media, Installation
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ปีที่สร้าง
พ.ศ. 2557

ภาพที่ 41 ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 2
ชื่อผลงาน
The Echo of Creative class
เทคนิค
Interactive, Video Installation
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ปีที่สร้าง
พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 3
ชื่อผลงาน
“Bang! Bang!”
เทคนิค
Interactive, Installation
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ปีที่สร้าง
พ.ศ. 2559

ภาพที่ 43 ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 4
ชื่อผลงาน
“The truth behind blackboards?”
เทคนิค
Mixed media, Installation
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ปีที่สร้าง
พ.ศ. 2559
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การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1
จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเป็นการทดลองสร้างผลงานศิลปะโดยเน้นให้ผู้ชมเป็น
ส่วนหนึ่งของงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการเล่นเกมจาก
กระบวนการทางศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Interactive art) ข้าพเจ้าเลือกใช้ภาวะของการวางแผน ความ
สนุกสนาน ความตื่นเต้น การแข่งขัน ที่อยู่ในการเล่นเกมแบบผจญภัย (Adventure) เป็นพื้นที่ในการ
สื่อสารเนื้อหาผ่านเหตุการณ์และสถานที่ โดยผสมผสานกับภาพลักษณ์ของตัวละคร (Character) ที่มี
ความหมายซ่อนไว้ เนื้อหาใช้รูปแบบของการ “เล่น” แสดงถึงความพร่าเลือนของความทรงจาที่มีต่อ
ความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ชี้ชวนให้เกิดการตั้งคาถามผ่านสัญลักษณ์ เงื่อนไข กฎ และกติกาที่
ปรากฏในเกมที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผลงานดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเกมประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นรูปแบบของเกมที่สนใจเป็น
พิเศษคือเกมผจญภัย (Adventure Game)
2. เรียนรู้วิธีการและนาไปสู่การทดลองสร้างเกมพื้นฐานเบื้องต้น
3. กาหนดเงื่อนไขของเกมที่จะทาคือเล่นได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป สร้างเงื่อนไข มีพื้นที่ อุปสรรค
และความซับซ้อน ศึกษาการเขียนเกมแบบ 2 players - 4 players
4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมที่จะผลิตขึ้นจากการสัมภาษณ์และปรึก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ
5. นาข้อมูลมากาหนดกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตรูปแบบของเกม
6. ศึกษา reference ในการสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครในเกมและรูปแบบการนาเสนอ
7. วางแผนการสร้างผลงาน
8 .ร่าง storyboard และภาพรวมของงานทั้งหมดของเกม
9. ร่างรายละเอียดของ item คาแรคเตอร์ตัวละคร รูปแบบกราฟิกและแพลตฟอร์มของเกม
10. สร้างกราฟิกและปรับแก้ผลงานให้เป็นไปตามแผนการทางาน
แนวความคิด แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์เป็นการ ทดลอง
สร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายและมุ่งเน้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
รูปแบบ เป็นช่วงเวลาของการทดลองหารูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นได้ 1- 2 คน
เทคนิค มีการทดลองกระบวนการจัดการทางวัสดุด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการนาเอาวัตถุสิ่งของ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาประกอบเข้ากับเกมคอมพิวเตอร์ (Personal computer game)
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1

ภาพที่ 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1, ทดลองสร้างแพลตฟอร์ม เขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1, ทดลอง เขียนโค้ดกับแพลตฟอร์มที่ออกแบบ
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1, เขียนโมชั่นกราฟริกตัวละคร

ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1, เขียนโค้ดเชื่อมต่อกับกล้อง

ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1, ออกแบบกราฟริกที่นามาใช้ในเกม
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การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ถูกทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ผสานกันทั้งความคิดและวัสดุ แต่ยังสามารถปรากฏออกมาทั้งในส่วนของโปรแกรม (software) และ
วัสดุอุปกรณ์ (Hardware) เพื่อนาไปสู่ความชัดเจนในการสื่อสาร ความลงตัวของกระบวนการจัดการ
ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมเล่นเกมที่สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ดังนี้
1. สร้างกราฟิก ออกแบบคาแรคเตอร์ ฉาก และซาวน์เอฟเฟคต่าง ๆ
2. ปรับแก้ให้สมบูรณ์
3. เขียนโค้ดโปรแกรม unity
4. นากราฟิกที่สมบูรณ์มาใส่โค้ดโปรแกรม
5. ทดลองวิธีการนาเสนอ วิธีการจัดวาง วิธีการเล่นผ่านคอมพิวเตอร์และจอยสติ๊ก
6. ทดลองสร้างอาเขต (เกมตู้) ในรูปแบบของตนเอง
7. สรุปรูปแบบที่จะนาเสนอและทดลองจัดวาง
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2

ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ภาพรวมโครงสร้างหน้าเกมทั้งหมด

40

ภาพที่ 50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 หน้าแรกเข้าสู่เกม

ภาพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Story Board , Game map level
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ภาพที่ 52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 หน้าเลือกตัวละคร, ถ่ายภาพโปรไพล์เพื่อเข้าสู่เกม

ภาพที่ 53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 เข้าสู่เกม, Level 1 (อนุบาล 1)

ภาพที่ 54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ตัวอย่างหน้าสรุปคะแนน, Level 2 (อนุบาล 2)
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ภาพที่ 55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 เปลี่ยนชุดตัวละคร, Level 3 (ประถมศึกษาปีที่ 1)

ภาพที่ 56 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Level 4 (ประถมศึกษาปีที่ 2)

ภาพที่ 57 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Level 5 (ประถมศึกษาปีที่ 3)
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ภาพที่ 58 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Level 6 (ประถมศึกษาปีที่ 4)

ภาพที่ 59 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Level 7 (ประถมศึกษาปีที่ 5)

ภาพที่ 60 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 Level 8 (ประถมศึกษาปีที่ 6)
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ภาพที่ 61 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปีที่สร้าง

กฎ-เกม / กด-เกณฑ์
Game Interactive, Installation
แปรผันตามพื้นที่
พ.ศ. 2560

บทที่ 5
บทสรุป
จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “กฎ-เกม” (Rule - Game: Interactive Art)
ตั้ ง แต่ ก ารค้ น หาแรงบั น ดาลใจจนถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และความหมายสู่ ก ารผลิ ต ผลงานศิ ล ปะ
กระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อสื่อสมัยใหม่ในพื้นที่ของโลกแห่งศิลปะ ที่ไม่ต้องการ
ให้เกิดความซ้าซากและสามารถแสดงออกได้อย่างแตกต่าง เมื่อนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งใช้กระบวนการทดลองในการพัฒนาผลงาน การแสดงออกของข้าพเจ้าจึงสะท้อนผ่าน
ผลงานที่สามารถตอบสนองและ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแรงบันดาลใจและแนวความคิดออกมาได้อย่าง
สมบูรณ์ทั้งที่มีสถานะของความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้การหาความเป็นไปได้ทางอารมณ์ความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์
และการจัดการแบบที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าอย่างมีขั้นตอนแบบแผนจนเกิดพื้นที่ทางความหมายจากการ
“เล่ น ” อย่ า งสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า
กระบวนการต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้ าสร้ างสรรค์ขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นสู่ การพัฒ นาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์จะ
สามารถเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านความรู้สึกและความคิดไปสู่ผู้ชมงานได้ไม่มากก็
น้อย
ผลลัพธ์ที่ปรากฏในศิลปนิพนธ์ชุดนี้คือสุนทรียภาพอันเป็นผลผลิตจากการศึกษาทาความ
เข้าใจภายใต้เจตนารมณ์แห่งการแลกเปลี่ยนการรับรู้ของผู้คนด้วยผลงานศิ ลปะที่มีลักษณะของเกม
คอมพิวเตอร์
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ดวงฤทั ย เอสะนาชาตั่ ง , วั น ทนี ย์ ศิ ริ พั ฒ นานั น ทกู ร , จั ก รพั น ธ์ วิ ล าสิ นี กุ ล . พลั ง การวิ จ ารณ์ :
ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มิ่งมิตร, 2547.
ธนาวิ โชติประดิษฐ. ปรากฏการณ์นิทรรศการ-รวมบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สมมุติ, 2553.
ข้อมูลระบบออนไลน์
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, ศิลปินหญิงกับศิลปะจีนสมัยใหม่, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2559, เข้าถึง
ได้จาก file:///C:/Users/kampcom/Downloads/77655-186222-1-SM.pdf.
สุวิชัย พรรษา และอภินันท รังสูงเนิน. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร3 มิติ เกมโซลาผจญภัย. เข้าถึง
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 เข้าถึงได้จาก
http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT-20113103232311.pdf.
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน

เทคนิค

ขนาด

“Chairs of Intellectuals”

สื่อผสม, ศิลปะจัดวาง

แปรผันตามพื้นที่

“The Echo of Creative class”

AR, ศิลปะปฏิสัมพันธ์

แปรผันตามพื้นที่

ศิลปะปฏิสัมพันธ์

แปรผันตามพื้นที่

สื่อผสม, ศิลปะจัดวาง

แปรผันตามพื้นที่

เทคนิค
เกม, ศิลปะปฏิสัมพันธ์

ขนาด
แปรผันตามพื้นที่

“Bang! Bang!”
“The truth behind
blackboards?”
ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
“กฎ-เกม / กด-เกณฑ์”

48
ประวัติผู้สร้างสรรค์
ชื่อ-นามสกุล ปรางนภา มหาวัง
วันเดือนปีเกิด 15 มีนาคม พ.ศ.2537
ที่อยู่
252 ซอยศุภฤกษ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310
โทรศัพท์
097 153 3513
ประวัติการศึกษา
2554
โรงเรียนหอวัง
2559
ศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ (กลุ่ ม วิ ช าเอกสื่ อ ผสม) คณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงงาน
2557
- 10 steps the art exhibition by the faculty of Painting Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University
2558
-“Creative Shield” นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์สังคม โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนเพื่อสังคมที่น่าอยู่
ณ สยามสแควร์วัน
- PSG Art Project “สัตย์ ฉันจะซื่อตรง” 2558 PSG Art Gallery
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-“Myanmar My friend เมียนม่าร์ เพื่อนเรา” Photography Exhibition
หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
-“สัตย์ สัญจร” หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2560
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2560 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
, กรุงเทพมหานคร
เกียรติประวัติ
2560
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประจาปี 2559

