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 “ดิจิตอลสเคป” คือ การศึกษาและทดลองสร้างสรรคศิ์ลปะคอมพิวเตอร์ (Computer Art)

ท่ีใชร้ะบบดิจิตอลในการบนัทึกภาพ ตกแต่งภาพ และการน าเสนอ ท าใหเ้กิดมุมมองใหม่ๆ ท่ีพิเศษ
แปลกตา วจิิตรพิสดาร และเปล่ียนแปลงสถานะของทิวทศัน์ท่ีถูกบนัทึกไดจ้ากการมองเป็นแบบ  
2 มิติ ไปสู่ประสบการณ์การมองเห็นรูปแบบใหม่ในหลายมิติ เกิดมิติใหม่แบบ 360 องศา เป็นทั้ง
กวา้ง ยาว ลึก ต้ืน ดา้นบน และดา้นล่าง เป็นสุนทรียภาพใหม่ในเชิงการประมวลผลโดยระบบ
ดิจิตอล 

 ในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีประกอบดว้ยผลงาน 5 ช้ินคือ ช้ินท่ี 1 ช่ือภาพ “My Perfect 
Coliseum #1” ขนาด 110x185 เซนติเมตร ช้ินท่ี 2 ช่ือภาพ “Wheel” ขนาด 110x110 เซนติเมตร  
ช้ินท่ี 3 ช่ือภาพ “Circle #1” ขนาด 110x110 เซนติเมตร ช้ินท่ี 4 ช่ือภาพ “My Perfect Coliseum #2”
ขนาด 110x205 เซนติเมตร และช้ินท่ี 5 ช่ือภาพ “My Perfect Coliseum #3” ขนาด 110x215 
เซนติเมตร โดยทั้งหมดน าเสนอดว้ยเทคนิคพิมพจ์ากระบบคอมพิวเตอร์ลงบนแผน่อะลูมิเนียม และ
จดัเป็นศิลปะคอมพิวเตอร์โดยจ าแนกจากกรรมวธีิสร้างสรรค์ 

 จากการทดลองสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ท าให้พบวา่ระบบดิจิตอลนั้นมีความ 
สามารถในการตอบสนองกระบวนการสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไร้ขอบเขต ดงันั้นจึงมีความเป็นไปได้
อ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีจะสร้างสรรคง์านศิลปะโดยใชก้ระบวนการผสมผสานเทคโนโลยแีละอุปกรณ์
ทุ่นแรงท่ีมีอยูม่ากมายในยคุปัจจุบนั ทั้งน้ีอยูท่ี่การตีความและความพยายามสรรหามุมมองใหม่ๆ ใน
การสร้างสรรคข์องตวัศิลปินทุกคน โดยงานวทิยานิพนธ์ ชุด “ดิจิตอลสเคป” เป็นตวัอยา่งหน่ึงของ
แนวทางการทดลองท่ีกล่าวมาน้ี 
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"Digitalscape" is the title of my thesis. The objective is to carry out a study and 

experiment to create a series of computer artworks. I used a digital camera to record everyday life 
scenes and then used digital software to manipulate, retouch, and present new and eye-catching 
perspectives. The digital processes allow me to change two-dimensional scenery to multi-
dimensional perspectives. These perspectives allow my audiences to view the two-dimensional 
digital images in a 360-degree, showing width, length, depth, shallowness, height, and lowness. 
The result of such creation expresses new aesthetic developed through the digital processes.  

My project consists of 5 pieces of artworks as follows: first "My Perfect Coliseum #1”, 
110x185 cm., second "Wheel", 110x110 cm., third "Circle #1", 110x110 cm., fourth "My Perfect 
Coliseum #2", 110x205 cm., and the last one "My Perfect Coliseum #3", 110x215 cm. All 
artworks were finished and completed with printing techniques on aluminum plate. They are 
categorized as “Computer Art”. 

Through the art thesis development, I have found that digital system can help with art 
creation unboundedly. It is sufficient to say that combination of technology and available 
resources in the modern era can expand the possibility of artworks. It depends on artists’ 
interpretation and ability of finding new perspectives for their creation. This art thesis 
"Digitalscape" is a method of such experimental approaches. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การคน้ควา้และการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์หวัขอ้เร่ือง “ดิจิตอลสเคป” ส าเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย ์ ดร. 
เตยงาม คุปตะบุตร และอาจารย ์ ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวทิยานิพนธ์ท่ีให ้
ค าแนะน า ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และยงัใหก้ าลงัใจเสมอ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์
สุรศกัด์ิ เจริญวงศ ์รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข และขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ และคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ ท่ีคอยไถ่ถามใหก้ าลงัใจ และคอยให้
ความช่วยเหลือ ขอกราบขอบพระคุณ 

กราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูใ้หก้  าเนิด และสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน ผูใ้หก้  าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัสติปัญญา รวมถึงครอบครัว ลูกชายทั้งสองท่ีเป็นแรงบนัดาล
ใจท่ีส าคญัยิง่ 

ขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีคอยช่วยเหลือในการติดตั้ง
ผลงานและติดต่อประสานงานใหโ้ดยตลอด 

สรรพส่ิงอนัใดท่ีก่อเกิดวทิยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ขอนอ้มรับ ระลึกถึงดว้ยความเคารพเป็น
อยา่งสูง ขอใหค้วามดีงามและประโยชน์ต่างๆ ไดเ้กิดแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้
ทางศิลปะตลอดไป 
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