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บทคดัย่อ 

 

ศิลปนิพนธ์ฉบบันีX เป็นการศึกษาวิจยัเกี?ยวกบัเอไออาร์ตและเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตใน

รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที?ศิลปินใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื?องมือในการสร้างสรรค ์ เพื?อ

ทาํความเขา้ใจถึงแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินที?ใช้การเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคศิ์ลปะแนวทางดงักล่าว โดยศึกษาจากขอ้มูลเอกสารและผลงานจาํนวน 8 

ผลงาน จากศิลปินตะวนัตกจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ ศิลปิน Gene Kogan, Mario Klingemann, Memo 

Akten และ Reflik Anadol แลว้นาํมาวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาพบวา่ 

1. ศิลปินนิยมนาํเสนอแนวความคิดการเปลี?ยนภาพของโลกความจริงให้เป็นภาพ

ผลงานศิลปะ โดยมีเนืXอหาเกี?ยวกบัภาพจิตรกรรมเป็นหลกั และถ่ายทอดแนวความคิดลงสู่รูปแบบ

ของผลงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

2. ผลงานสร้างสรรคส่์วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบ Interactive video ประเภทปฏิสัมพนัธ์

แบบไม่สมัผสักบัผลงาน โดยนาํเสนอผา่นสื?อระนาบสองมิติ ภายในภาพเคลื?อนไหวมีลกัษณะแสดง

ออกแบบกึ?งนามธรรมผา่นรูปทรงธรรมชาติเป็นหลกั 

3. การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks ถูกนาํมาใช้

ร่วมกบัโปรแกรมสาํคญัชื?อ OpenCV ที?ทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถมองเห็นภาพได ้และศิลปินนิยม

สอนขอ้มูลไปตามแนวความคิดและเป้าหมายในการสร้างสรรคข์องศิลปิน โดยเฉพาะอยา่งยิ?งภาพ

ผลงานศิลปะใหก้บัคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 

 

This art thesis focuses on a study of AI art and generative art in the interactive form 

where artists utilizes computer learning to create works of art. The thesis aims to make an 

understanding of concepts, forms, and artistic methods that fall in the scope of the branches of art, 

putting an emphasis on documents and 8 works of art by 4 western artists namely Gene Kogan, 

Mario Klingemann, Memo Akten, and Reflik Anadol. It has come to a conclusion that: 

1. The artists tend to represent a concept of transforming the reality into art based 

on painting. They apply their ideas to artistic forms coherently.  

2. Generally, the works are in the form of interactive video which are not touched 

by the audience, represented through 2-dimensional planes. The moving images represent semi-

abstract illustrations with natural shapes. 

3. Generative adversarial networks are utilized with an important program called 

OpenCV which is able to make computers “see” things. The artists tend to key data into computers 

in keeping with their ideas and purposes, especially images of art. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

ศิลปนิพนธ์ครัX งนีXสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ และไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยดี

ตลอดมา ขา้พเจา้ขอ้นอ้มรําลึกถึงพระคุณของบิดาและมารดาที?เลีXยงดูอบรบสั?งสอน มอบความรัก

ความห่วงใยตลอดมา ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านที?เป็นผูป้ระสิทธ์ประสาทวิชา

ความรู้ และขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยล์ลินธร เพญ็เจริญ อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ ที?คอยชีXแนะ

แนวทาง ใหค้วามช่วยเหลือ จวบจนกระทั?งศิลปนิพนธ์เล่มนีXสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

กราบขอบคุณเพื?อน ๆ ที?คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจในการเรียนตลอด

ระยะเวลา 5 ปี ขา้พเจา้จึงขอขอบคุณมา ณ ที?นีX  

ฉ 



 

 

คาํนํา 

 

ศิลปนิพนธ์ฉบับนีX เป็นการศึกษาเกี?ยวกับเอไออาร์ตหรือศิลปะจากเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Art) และเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต (Generative Art) ที?นาํเสนอ

ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ที?ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็น

เครื?องมือในการสร้างสรรค ์ เพื?อทาํความเขา้ใจถึงแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรคที์?

ศิลปินใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคผ์ลงาน จากตวัอยา่งศิลปินตะวนัตกที?คดัเลือกมา

ศึกษาจาํนวนทัXงหมด 4 คน ในจาํนวน 8 ผลงาน ซึ? งผูว้ิจยัมาทราบภายหลงัจากการคน้หาขอ้มูล

เพิ?มเติมพบว่า ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินเหล่านีX ได้ถูกจัดอยู่ในแนวทางที?หลากหลาย แต่มกั

กล่าวถึงอยูใ่นแนวทางเอไออาร์ตเป็นสาํคญั ซึ? งทาํให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ครัX งนีX  รวมถึงชื?อหวัขอ้

ศิลปนิพนธ์มีความคลาดเคลื?อนอยา่งหลีกเลี?ยงไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม การศึกษาครัX งนีX ถือเป็นกา้วแรก

ของผูว้ิจยั รวมทัXงผูที้?สนใจสามารถเขา้ใจแนวทางของศิลปะร่วมสมยั (Contemporary Art) ดงักล่าว

ที?เพิ?งเคลื?อนไหวอยูใ่นวงการศิลปะไดไ้ม่นานมานีX  

 

 

 

ช 



 

 

สารบัญ 

หนา้ 

บทคดัยอ่  

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

กิตติกรรมประกาศ 

คาํนาํ 

สารบญั 

สารบญัภาพ 

บทที? 

1   บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

วตัถุประสงคข์องโครงการศิลปนิพนธ์ 

ขอบเขตของโครงการศิลปนิพนธ์ 

ขัXนตอนและวธีิการศึกษา 

2 อินเตอร์แอคทีฟอาร์ตและการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

นิยามและความหมายของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

ความเป็นมาของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

 นิยามและความหมายของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

 ความเป็นมาของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

 นิยามและความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกของคอมพิวเตอร์ 

 นิยามและความหมายการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วธีิการ Generative 

Adversarial Networks 

3 ประวติัและผลงานของศิลปิน 

Gene Kogan 

ประวติัการสร้างสรรค ์

ผลงานของ Gene Kogan 

Mario Klingemann 

.................................................................................................................................. 

 

.................................... 

 

ง 

..............................................................................................................

.................... 

 

.................................... 

 

จ 

...................................................................................................................

............... 

 

.................................... 

 

ฉ 

........................................................................................................................................ 

 

.................................... 

 

ช 

.....................................................................................................................................

... 

 

.................................... 

 

ซ 

..............................................................................................................................

.......... 

 

.................................... 

 

ญ 

ซ 

...............................................................

................ 

 

.................................... 

 

1 

1 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

10 

18 

18 

19 

23 

 

26 

31 

31 

32 

36 

39 

...........................................................................................................................

.............. 

 

.................................... 

 

.................................................................

.............. 

 

.................................... 

 

.........................................................................

...... 

 

.................................... 

 

......................................................................................

. 

 

.................................... 

 

..................................................

............................. 

 

.................................... 

 

............................................................................................... 

 

.................................... 

 

................................................

............................................... 

 

.................................... 

 

..............................................................

................................. 

 

.................................... 

 

...................................................................................

............ 

 

.................................... 

 

....................................

....................................

....................... 

 

.................................... 

 

..................................................

............................................. 

 

.................................... 

 

...........................

...........................

...........................

.............. 

 

...........................

......... 

 

......................................................................................

......... 

 

.................................... 

 

........................................................................................

....... 

 

.................................... 

 

.......................................................................................................... 

 

.................................... 

 

...................................................................................

....................... 

 

.................................... 

 

..............................................................................

............................ 

 

.................................... 

 

...............................................................................................

........... 

 

.................................... 

 



 

บทที?                       หนา้ 

ประวติัการสร้างสรรค ์

ผลงานของ Mario Klingemann 

Memo Akten 

ประวติัการสร้างสรรค ์

ผลงานของ Memo Akten 

Reflik Anadol 

ประวติัการสร้างสรรค ์

ผลงานของ Reflik Anadol 

4 วเิคราะห์ผลงานของศิลปิน 

แนวความคิดการสร้างสรรค ์

รูปแบบการสร้างสรรค ์

วธีิการสร้างสรรค ์

การเลือกขอ้มูลภาพ 

วธีิการ Generative Adversarial Networks 

เครื?องมือในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

5 สรุป 

สรุปผลการศึกษา 

ปัญหาที?พบในการทาํศิลปนิพนธ์ 

ขอ้เสนอแนะ 

 

บรรณานุกรม 

ประวติัผูว้จิยั 

ฌ 

...................................................................................

....................... 

 

.................................... 

 

40 

42 

45 

46 

49 

53 

53 

55 

58 

58 

63 

70 

70 

73 

74 

79 

79 

81 

82 

 

83 

87 

 

....................................................................

...................................... 

 

.................................... 

 

.........................................................................................................

. 

 

.................................... 

 

...................................................................................

....................... 

 

.................................... 

 

..............................................................................

............................ 

 

.................................... 

 

.......................................................................................................

... 

 

.................................... 

 

...................................................................................

....................... 

 

.................................... 

 

............................................................................

.............................. 

 

.................................... 

 

...........................................................................................

............... 

 

.................................... 

 

..................................................................................

........................ 

 

.................................... 

 

..........................................................................................

................ 

 

.................................... 

 

..................................................................................................

........ 

 

.................................... 

 ............................................................................................................................... 

 
 

.................................... 

 

..................................................................................................

.............................  

 

.................................... 

 

..........................................................................

.....................................................  

 

.................................... 

 

.........................................................................................................

......................  

 

.................................... 

 

...........................................................................................................................

....  

 

.................................... 

 

............................................................................................................................

...  

 

.................................... 

 

.......................................................................................

................... 

 

.................................... 

 

....................................................

....................................................

.. 

 

.................................... 

 

..............................................................

............................................ 

 

.................................... 

 



 

สารบัญภาพ 

ภาพที&  หนา้ 

1 William S. Burroughs, Shotgun Art, 1982 

2 A. Michael Noll, Gaussian Quadratic, 1963 

3 Benoit B. Mandelbrot, Fractal Geometry, 1986 

4 John Maeda, AI Infinity, 1992 

5 Roman Verotsko, Frontispiece, 1990 

6 Maurizio Bolognin, CIMs, 2000 

7 ความผดิพลาดของคอมพิวเตอร์ของทุกทีมที&เขา้แข่งขนัตั=งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2016 

8 ส่วนประกอบของการเรียนรู้เชิงลึกของคอมพิวเตอร์ 

9 โครงข่ายแบบป้อนไปขา้งหนา้ (Feed-Forward Neural Networks) 

10  โครงข่ายแบบวนซํ= า (Recurrent Neural Networks) 

11      โครงข่ายแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural Networks) 

12 Generative Adversarial Networks 

13 กระบวนการสร้างภาพโดยการสุ่มของตวัเลข 

14      การสร้างภาพตวัเลขดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

15      การสร้างภาพใบหนา้ดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

16 การสร้างภาพจากประโยคดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

17 Gene Kogan, The Rub, 2012, Performance 

18 Gene Kogan, Silhouettes in Saigon, 2014, Interactive installation, Dimension  

variable 

19 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

20 Gene Kogan, Meat Puppet, 2017, Interactive video 

21 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

22 Gene Kogan, Style Transfer, 2018, Interactive video 

23 Mario Klingmann, Dada Visualization, 2009, Digital Print 

24 Mario Klingmann, Pose-to-Picture, 2017, Digital Print 

25 Mario Klingmann, The Butcher's Son, 2018, Digital Print 

26     Mario Klingmann, 79530 Self Portraits, 2018, Interactive video 

......................................................................

............................................................ 

 

.................................... 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

21 

23 

24 

24 

25 

27 

27 

28 

29 

29 

32 

 

33 

34 

35 

37 

38 

40 

41 

41 

42 

 

 

...................................................................

............................................................... 

 

.................................... 

 

..............................................................

..............................................................

...... 

 

.................................... 

 

........................................................................................

.......................................... 

 

.................................... 

 

..............................................................................

.................................................... 

 

.................................... 

 

.....................................................................................

............................................. 

 

.................................... 

 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

.......... 

 

..........

..........

..........

...... 

 

.......................................................

.......................................................

.................... 

 

.................................... 

 

...................................

...................................

...................................

......................... 

 

...................................

. 

 

..........................................................

..........................................................

.............. 

 

.................................... 

 

.........................................

.........................................

.........................................

....... 

 

.................................... 

 

....................................................................................

.............................................. 

 

.................................... 

 

.................................................................

................................................................. 

 

.................................... 

 

......................................

......................................

......................................

................ 

 

.................................... 

 

....................................

....................................

....................................

...................... 

 

.................................... 

 

............................

............................

............................

............................

.................. 

 

............................

........ 

 

....................................................................

.............................................................. 

 

.................................... 

 

................................................................................................................

.................. 

 

.................................... 

 

.....................................................

.....................................................

........................ 

 

.................................... 

 

.......................................................

.......................................................

.................... 

 

.................................... 

 

.....................................................

.....................................................

........................ 

 

.................................... 

 

.....................................................

.....................................................

........................ 

 

.................................... 

 

.........................................

.........................................

.........................................

....... 

 

.................................... 

 

................................................

................................................

.................................. 

 

.................................... 

 

...........................................

...........................................

...........................................

. 

 

.................................... 

 

.................................

.................................

.................................

............................... 

 

.................................

ซ 



ฎ 

ภาพที&                       หนา้ 

27 Mario Klingmann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

28  Mario Klingmann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

29      Memo Akten, Gold, 2008, Interactive video 

30      Memo Akten, Laser Forest, 2013, Interactive installation, Dimension variable  

31 Memo Akten, Keeper of Our Collective Consciousness, 2014, Installation, 

Dimension variable 

32     Memo Akten, Learning to See: Hello, World, 2017, Interactive installation,  

Dimension variable 

33 Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, 2017, Interactive installation,  

Dimension variable 

34 Memo Akten, We are made of star dust, 2017, Interactive video 

35 Reflik Anadol, Quadrature, 2009, Installation, Dimension variable 

36     Reflik Anadol, Infinity Room, 2015, Installation, Dimension variable 

37 Reflik Anadol, Virtual Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

38 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive installation, Dimension  

variable 

39 Reflik Anadol, Virture Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

40 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

41 Gene Kogan, Style Transfer, 2018, Interactive video 

42 Mario Klingemann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

43 Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, 2017, Interactive installation,  

Dimension variable 

44 Memo Akten, We are Made of Star Dust, 2017, Interactive video 

45     Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, 

Interactive installation, Dimension variable 

46 Reflik Anadol, Virtual Archive, 2017, Interactive installation, 

Dimension variable 

 

 

44 

44 

46 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

51 

52 

53 

54 

 

55 

56 

59 

60 

60 

 

61 

62 

 

62 

 

62 

......................................

......................................

......................................

............. 

 

.................................... 

 

......................................

......................................

......................................

................ 

 

.................................... 

 

..............................................................

..............................................................

...... 

 

.................................... 

 

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.... 

 

.........

.........

.........

......... 

 

............................................................................................

...................................... 

 

.................................... 

 

...........................................................................................

....................................... 

 

.................................... 

 

............................................................................................

...................................... 

 

.................................... 

 

.................................

.................................

.................................

............................... 

 

.................................

... 

 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............. 

 

.............................

....... 

 

........................

........................

........................

........................

........................

.......... 

 

........................

............ 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..............................................................................................................

.................... 

 

.................................... 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.....................................................

.....................................................

........................ 

 

.................................... 

 

....................................................

....................................................

.......................... 

 

.................................... 

 

............................................................................................

...................................... 

 

.................................... 

 

.......................................

.......................................

.......................................

............. 

 

.................................... 

 

................................

................................

................................

................................

.. 

 

................................

.... 

 

.............................................................................................

..................................... 

 

.................................... 

 

......................................................

......................................................

...................... 

 

.................................... 

 



ฏ 

ภาพที&  หนา้ 

47 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive installation, Dimension  
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บทที$ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ศิลปนิพนธ์ฉบบันี-    เป็นการศึกษาเกี5ยวกบัเอไออาร์ตหรือศิลปะจากเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence Art)  ซึ5 งมีแนวทางยอ่ยอีกแนวทางหนึ5งคือ เจนเนอร์เรทีฟ

อาร์ต  (Generative Art) ที5นําเสนอในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตหรือศิลปะปฏิสัมพันธ์  

(Interactive Art) ที5ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์  (Machine Learning)  เป็นเครื5 องมือในการ

สร้างสรรค์  เพื5อทาํความเขา้ใจถึงแนวความคิด รูปแบบ  และวิธีการสร้างสรรค์ที5ศิลปินใช้การ

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคเ์อไออาร์ตและเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

ปัจจุบนัเทคโนโลยใีนสาขาต่าง ๆ ไดพ้ฒันาไปอยา่งมากตลอดช่วงเวลาตั-งแต่การ

ปฏิวติัอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) และกา้วกระโดดมากยิ5งขึ-นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที5 20 - 

21 การพฒันาที5เกิดขึ-นมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกนัคือเพื5อสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษยม์าก

ยิ5งขึ-น นบัตั-งแต่เครื5องจกัรสาํหรับช่วยทอผา้ วทิยแุละโทรทศัน์ที5ช่วยในการสื5อสาร จนกระทั5งเกิด

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที5ทาํใหเ้กิดผลกระทบจนถึงปัจจุบนั หนึ5งในเทคโนโลยี

ใหม่ที5ส่งผลต่อสงัคมในปัจจุบนัอยา่งมากที5สุดคือ เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ ์  (Artificial 

Intelligence) 

เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐเ์ป็นเทคโนโลยทีี5ต่อยอดมาจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

ซึ5 งเริ5มตน้จากคาํถามที5วา่ดว้ย “เครื5องจกัรสามารถคิดไดห้รือไม่”1 ในปี ค.ศ. 1950 โดย Alan Turing  

บิดาของวทิยาการคอมพิวเตอร์ ไดเ้สนอการทดสอบความฉลาดของเครื5องจกัรในชื5อวา่ “Imitation 

game” จนเกิดคาํถามใหม่คือความฉลาดคืออะไร นกัวจิยัในยคุนั-นจึงพยายามสร้างแนวความคิด   

ต่าง ๆ เพื5อสร้างคอมพิวเตอร์ใหฉ้ลาดขึ-น แต่ปัญหากมี็จาํนวนมหาศาลต่อการพฒันาต่อยอด ทั-งใน

เรื5องของประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ หรือจาํนวนขอ้มูลที5ใชใ้นการสอนคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้

การพฒันาหยดุนิ5งเป็นเวลาหลายปี นกัวจิยัที5ยงัมุ่งมั5นในการพฒันาต่อจึงกลบัมาตั-งขอ้สงัเกตถึง

ความฉลาดใหม่ โดยตั-งคาํถามใหม่อีกครั- งคือคอมพิวเตอร์มีความสามารถพื-นฐานเช่นเดียวกบัมนุษย์

 
1A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, accessed October 1, 2019, available 

from https://www.csee.umbc.edu/courses/471/ papers/turing.pdf 



 

 

2 

ไดห้รือไม่ เช่น การฟัง การพดู การเขียน หรือการมองเห็น นาํไปสู่การมุ่งเนน้ไปที5การพฒันา

คอมพิวเตอร์ใหส้ามารถแยกแยะและวเิคราะห์ภาพ 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ คือการทาํให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก

ขอ้มูลที5มีอยู ่คอมพิวเตอร์จึงเปรียบเสมือนผูเ้รียนและขอ้มูลเปรียบเสมือนประสบการณ์ในกระบวน 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ จึงสามารถแบ่งเป็นสองส่วนหลกัคือขอ้มูลและคอมพิวเตอร์ โดยภายใน

กระบวนการเรียนรู้จะใช้อลักอริทึมในการสร้างกฎขึ-นมา เพื5อแยกแยะหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

รูปแบบขอ้มูลขาเขา้ แตกต่างกบัการเขียนโปรแกรมที5มนุษยจ์ะเป็นผูส้ร้างกฎหรือคาํสั5ง เพื5อให้ได้

ผลลพัธ์ที5ตอ้งการ ทั-งนี-การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ  

ในปัจจุบนัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์สามารถจาํแนกประเภทไดเ้ป็น 4 ประเภท 

โดยจาํแนกจากวธีิการสอนคอมพิวเตอร์ ประเภทที5 1 คือ การเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised 

Learning) เป็นวธีิการสอนโดยการใหค้อมพิวเตอร์หาคาํตอบของปัญหาดว้ยตนเองหลกัจากเรียนรู้

ชุดขอ้มูลตวัอยา่ง ซึ5 งคอมพิวเตอร์จะหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํถามกบัคาํตอบ ประเภทที5 2 คือ 

การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) เป็นการเรียนรู้ที5ไม่มีคาํตอบ มีเพียงชุดขอ้มูล

ที5ประกอบดว้ยคุณลกัษณะเท่านั-น ดงันั-น การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จึงอยูใ่นลกัษณะการหา

ความสมัพนัธ์ของชุดขอ้มูลและจาํแนกออกเป็นกลุ่ม จากความแตกต่างของคุณลกัษณะในชุด

ขอ้มูล ประเภทที5 3 คือ การเรียนรู้แบบกึ5งมีผูส้อน (Semi-Supervised Learning) เป็นการรวมการ

ทาํงานของการเรียนรู้แบบมีผูส้อนกบัแบบไม่มีผูส้อน โดยคอมพิวเตอร์จะจาํแนกขอ้มูลเป็นกลุ่ม

และกาํกบัชนิดของกลุ่มขอ้มูลที5ถูกแบ่งออกมา และประเภทที5 4 คือ การเรียนรู้แบบเสริมกาํลงั 

(Reinforcement Learning) เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการลองผดิลองถูก โดยมีรางวลัและการ

ลงโทษ ซึ5 งตอ้งมีการกาํหนดสถานะ การกระทาํ และรางวลั สาํหรับรางวลัจะขึ-นอยูก่บัสถานะ การ

กระทาํ หรือทั-งสองสิ5ง หากทาํไดจ้ะไดรั้บรางวลัแบบรางวลัที5ไม่ไดรั้บทนัที ซึ5 งจะอยูใ่นลกัษณะ

ของการเล่นเกม และรางวลัที5ไดรั้บทนัทีจะอยูใ่นลกัษณะของการควบคุมหุ่นยนต ์

อย่างไรก็ตาม การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ยงัเป็นเทคโนโลยีที5สอนให้เพียง

นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกร สามารถนาํไปใชต่้อในดา้นอุตสาหกรรม กระทั5งเกิดไลบรารีหรือคลงั

ชุดคาํสั5ง (Library)2 เกี5ยวกบัการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ขึ-น ศิลปินจึงเริ5มหนัมาทดลองใชร่้วมกบั

การสร้างสรรคศิ์ลปะผลงาน จนกลายเป็นจุดเริ5มตน้ให้ศิลปินนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใช้

เป็นเครื5องมือในการสร้างสรรค ์เช่นเดียวกบัพูก่นัและสีในงานจิตรกรรม 

 
2ไลบรารี หรือ คลงัชุดคาํสั2ง หมายถึง ที2เก็บรวบรวมชุดคาํสั2งที2แปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

เรียบร้อยแลว้ และถูกจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลหรือคอมพิวเตอร์ โดยที2สามารถเรียกใชไ้ดท้นัที, อา้งจาก Sanook, 

Library, accessed October 1, 2019, available from https://dictionary.sanook.com/ search/dict-computer/library 
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กระทั5งในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการจัดการแข่งขันเกี5ยวกับการนําการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์มาแยกแยะรูปภาพ เพื5อใหเ้กิดการพฒันาความฉลาดของคอมพิวเตอร์ที5เพิ5มยิ5งขึ-น โดย

ใช้ชื5อการแข่งขนัว่า “ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge” ซึ5 งถือว่าเป็นการจดั

แข่งขนัที5มีระดบัใหญ่มากและมีความสําคญัต่อการพฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดา้นเทคโนโลยกี็ยงัคงมีอยู ่เพราะทีมที5เขา้ร่วมแข่งขนัไม่มีทีมใดที5สามารถทาํ

ใหค้อมพิวเตอร์ตอบไดถู้กตอ้งมากกวา่ 70%3 จนในปี ค.ศ. 2012 ไดป้รากฏทีมหนึ5งที5สามารถสร้าง

ใหค้อมพิวเตอร์ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 70% ซึ5 งเป็นขอ้จาํกดัในช่วงเวลานั-นได ้โดยทีมนี- ได้

สร้างผลกระทบต่อวงการจากโมเดลที5ชื5อว่า "AlexNet" โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้หรือการสอน

คอมพิวเตอร์แบบใหม่ที5เรียกว่า การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ5 งในปัจจุบนัมีการใช้อย่าง

แพร่หลายและเป็นที5นิยมอย่างมาก และดว้ยเทคนิคนี- ที5ทาํให้เกิดการต่อยอดไปสู่เทคนิควิธีการ

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์อื5น ๆ อีกมากในปัจจุบนั หนึ5งในนั-นคือ “Generative Adversarial Networks” 

เป็นวิธีการหรือเทคนิคที5มีความสาํคญัและเป็นตวัขบัเคลื5อนใหค้อมพิวเตอร์สามารถสร้างสรรคไ์ด้

ดว้ยตนเอง4 

ขณะเดียวกนัเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต ปัจจุบนัเป็นศิลปะร่วมสมยั (Contemporary Art) ที5

มีแนวความคิดในเรื5องความตอ้งการสร้างผลงานที5ลดการอาํนาจจากการควบคุมโดยศิลปินใหน้อ้ย

ที5สุดหรือให้อิสระแก่ระบบ (Autonomous System) มากที5สุด ซึ5 งเป็นรากฐานหนึ5 งที5ทาํให้เกิดผล

งานศิลปะที5ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5องมือในปัจจุบนั ดว้ยแนวความคิดในเรื5องการ

สร้างผลงานที5มีอิสระทางกระบวนการได้นําไปสู่เทคนิคในการสร้างสรรค์ กาลเวลาได้ทาํให้       

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตสร้างรูปแบบลกัษณะผลงานจากสื5อที5เป็นวตัถุสามารถจบัตอ้งไดไ้ปสู่การสื5อที5

เป็นมลัติมีเดีย (Multimedia) จากคอมพิวเตอร์ เนื5องจากความสามารถของคอมพิวเตอร์ที5ตอบสนอง

ความตอ้งการของศิลปินในแนวทางนี-  การพฒันาของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตกลายเป็นสิ5งที5พฒันาคู่ไป

กับพฒันาการของคอมพิวเตอร์ตั- งแต่ปี ค.ศ. 1950 ซึ5 งคอมพิวเตอร์กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการ

เปลี5ยนแปลง จนถูกเรียกว่าการปฏิวติัอุตสาหกรรมครั- งที5 3 หรือ การปฏิวติัคอมพิวเตอร์5 สืบเนื5อง

 
3Jason Brownlee, A Gentle Introduction to the ImageNet Challenge (ILSVRC), accessed 

October 28, 2019, available from https://machinelearningmastery.com/introduction-to-the-imagenet-large-scale-

visual-recognition-challenge-ilsvrc/ 
4Zach Monge, CycleGANs to Create Computer-Generated Art, accessed October 28, 2019, 

available from https://towardsdatascience.com/cyclegans-to-create-computer-generated-art-16108 2601709 
5 กรุงเทพธุรกิจ, ปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 พลกิ "มนุษย์" เหนือหุ่นยนต์, เขา้ถึงเมื2อ 6 พฤศจิกายน 

2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/783724 
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จากการพฒันาคอมพิวเตอร์ที5มีประสิทธิภาพมากขึ-น หรือการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ที5ใช้อย่าง

แพร่หลาย 

เทคโนโลยีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นส่วนหนึ5 งของเจนเนอร์เรทีฟ

อาร์ตตั-งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2015 ถึงปัจจุบนั แต่หากสงัเกตในเรื5องของช่วงเวลา จะเห็นวา่เทคโนโลยกีาร

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยทีี5มีความสดใหม่และรวดเร็วเป็นอยา่งมาก หากนบัระยะเวลา

ตั-งแต่ช่วงที5กลบัมาแพร่หลายอีกครั- งกลบัมีระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ดว้ยความใหม่นี-ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดั

ต่อศิลปินที5ตอ้งการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5องมือ ยกตวัอย่าง การทาํความเขา้ใจ

กระบวนการสร้างที5เกิดจากคอมพิวเตอร์ จาํเป็นตอ้งมีพื-นฐานทางดา้นการเขียนโปรแกรม หาก

ตอ้งการใชใ้นเชิงที5ลึกขึ-นจาํเป็นตอ้งมีพื-นฐานคณิตศาสตร์เช่นกนั ดว้ยเหตุนี-ทาํให้ศิลปินที5ใชก้าร

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5 องมือส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้านที5

เกี5ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีรวมทั-งบางส่วนเป็นศิลปินที5ทาํงานเจเนอร์เรทีฟอาร์ตตั-งแต่ตน้ ทาํใหศิ้ลปิน

บางคนกลายเป็นทั-งผูพ้ฒันาและผูริ้เริ5ม โดยศิลปินที5นาํมาเป็นตวัอยา่งในการศึกษานั-น เป็นศิลปิน 

เอไออาร์ตและเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตที5นาํเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะอินเทอร์แอคทีฟ โดยใช้

วิธีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาเกี5ยวขอ้งตั-งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบนั และไดรั้บรางวลัหรือมี

ความสําคัญต่อแนวทางศิลปะที5ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ5 งศิลปินตัวอย่าง

ประกอบด้วย Gene Kogan, Mario Klingemann, Memo Akten และ Refik Anadol ศิลปินเหล่านี- มี

ลกัษณะของผลงานที5คลา้ยคลึงในบางประการ หนึ5 งในนั-นคือแนวความคิดของการสร้างสรรคที์5

ตอ้งการใหอิ้สระแก่คอมพิวเตอร์มากที5สุด  

จากการสืบคน้ขอ้มูลเบื-องตน้ แนวทางในการสร้างสรรคข์องศิลปินตวัอยา่งมีจุดร่วม

ในด้านการใช้รูปแบบที5คลา้ยกันคือ การใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ Generative 

Adversarial Networks ซึ5 งจัดอยู่ในประเภทการเรียนรู้แบบกึ5 งมีผู ้สอน  เป็นเครื5 องมือในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน แต่ศิลปินแต่ละคนยงัคงมีลกัษณะของผลงานที5เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเช่นกนั  

แนวทางการสร้างสรรค์ของ Gene Kogan มีลักษณะผลงานที5 มุ่งเน้นไปที5การ

เปลี5ยนแปลงรูปทรง ให้อยู่ในกระบวนแบบ (Style) เชิงคิวบิสม์ (Cubism) ดว้ยการนาํภาพศิลปะ

กระบวนแบบนั-นมาซอ้นทบักบัภาพวิดีโอ (Video) แบบตามเวลาจริง ซึ5 งเป็นศิลปินคนแรกที5ไดน้าํ

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks มาใชแ้ละในปัจจุบนัเป็นหนึ5ง

ในผูที้5มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะแนวทางนี-  เนื5องจากศิลปินเป็นผูก่้อตั-งโครงการชื5อ "Machine 

Learning for Artist" ซึ5 งเป็นแหล่งขอ้มูลการศึกษาฟรีเกี5ยวกบัการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มา

ใช้สําหรับศิลปิน โดยมีการจดัทาํแหล่งขอ้มูล หนังสือ และการสอนปฏิบติัการ ในปัจจุบนัได้

สร้างสรรคผ์ลงานมาแลว้ไม่ตํ5ากวา่ 34 ผลงาน 



 

 

5 

แนวทางการการสร้างสรรค์ของ  Mario Klingemann มีลักษณะของการสร้าง

ข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการฝึกสอนคอมพิวเตอร์ เพื5อสร้างความเป็นอิสระในการ

สร้างสรรคข์องคอมพิวเตอร์ จากการเติมเตม็ขอ้มูลส่วนที5ผดิพลาดเหล่านั-น และรูปแบบของผลงาน

ยงัใช้รูปทรงของมนุษยจ์ากภาพวิดีโอตามเวลาจริงให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพของผูช้มตรงหน้า  

เหมือนเป็นกระจกสะทอ้นภาพของคน ๆ นั-น เพียงแต่เป็นภาพที5บิดเบี- ยวจากการสร้างขึ-นโดย

คอมพิวเตอร์ ผลงานของศิลปินไดรั้บรางวลัจากหอสมุดแห่งชาติองักฤษในปี ค.ศ. 2016 และรางวลั

อนัดบัหนึ5งในการประกวด "The Lumen Prize" ในปี ค.ศ. 2018 ซึ5 งเป็นรางวลัสาํหรับการประกวด

ผลงานศิลปะที5สร้างขึ-นดว้ยเทคโนโลยีระดบัโลก ศิลปินมีผลงานแสดงตั-งแต่ปี ค.ศ. 2002 - 2019 

จาํนวน 41 ผลงานนับตั- งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา ปัจจุบนัศิลปิน Mario Klingemann นับเป็น

ศิลปินผูบุ้กเบิกเอไออาร์ตคนสําคัญ6 มีผลงานที5ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5 องมือ

สร้างสรรคม์ากกวา่ 20 ผลงาน 

แนวทางการสร้างสรรค์ของ  Memo Akten มีการนําเอารูปทรงของมนุษย์มา

สร้างใหม่เป็นภาพของอวกาศและธรรมชาติ โดยภาพเหล่านั-นจะเปลี5ยนไปตามการกระทาํของผูช้ม

ตามเวลาจริง โดยศิลปินมีแนวความคิดการใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสะทอ้นความเป็น

มนุษยแ์ละการทาํความเขา้ใจธรรมชาติผ่านสื5อที5เป็นศิลปะ ผลงานของศิลปินไดรั้บรางวลัอนัดบั

หนึ5 งในการประกวด ''The Prix Ars Electronica" ในปี ค.ศ. 2013 ซึ5 งเป็นการประกวดศิลปะที5

เกี5ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีทั5วโลกและรางวลัจากเทศกาล "Japan Media Arts" ในปี ค.ศ. 2015 ซึ5 งเป็น

เทศกาลประจาํปีที5จดัขึ-นโดยหน่วยงานดา้นวฒันธรรมของญี5ปุ่น ศิลปินมีผลงานแสดงตั-งแต่ปี ค.ศ. 

2009 - 2019 จาํนวน 31 ผลงาน โดยเริ5มปรากฏผลงานที5ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5องมือ

ตั-งแต่ปี ค.ศ. 2015 - 2019 จาํนวนมากกวา่ 24 ผลงาน 

แนวทางการสร้างสรรคข์อง Refik Anadol จะเป็นการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

มาจดัการขอ้มูลจาํนวนมากแลว้จึงแสดงผลออกมาเป็นภาพของขอ้มูลเหล่านั-น โดยผูช้มจะเป็น

ผูส้าํรวจภาพของขอ้มูลที5คอมพิวเตอร์สร้างขึ-นมา ผลงานของศิลปินไดรั้บรางวลัของ "Google's Art 

and Machine Intelligence Artist Residency" ในปี ค.ศ. 2016 และปี ค.ศ. 2018 ซึ5 งเป็นรางวลัจากการ

คดัเลือกผลงานที5ถูกสร้างขึ-นภายในโครงการที5ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคแ์ละ

รางวลั "Florence Biennale Award" สําหรับหมวดหมู่ "New Media Art" ในปี ค.ศ. 2019 เพื5อเป็น

การชื5นชมกระบวนการสร้างสรรคที์5ทาํใหผู้ช้มเกิดการรับรู้ในรูปแบบใหม่และทาํลายขอ้จาํกดัทาง

 
6Codaf, Mario Klingemann, accessed March 15, 2020, available from https://cadaf.art/ 

artists/mario-klingemann 
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จินตนาการ7 ในปัจจุบนัศิลปินมีผลงานตั-งแต่ปี ค.ศ. 2008 - 2019 จาํนวน 46 ผลงาน โดยตั-งแต่ปี 

ค.ศ. 2016 เป็นตน้มา ศิลปินได้ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5 องมือในการสร้างสรรค์

มากกวา่ 24 ผลงาน 

การใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยงัคงเป็นเรื5องใหม่อยูม่ากและยงั

นิยมใชใ้นเชิงพาณิชยใ์นธุรกิจดา้นการเงินและอุตสาหกรรม ซึ5 งในดา้นศิลปะปรากฏเห็นไดน้อ้ย 

สาเหตุอาจมีหลายปัจจยั เช่น การทาํความเขา้ใจที5เป็นไปไดย้าก การเขา้ถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที5

มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั- งนี- จึงมุ่งเน้นไปที5การศึกษาแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการ

สร้างสรรคเ์อไออาร์ตและเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตจากศิลปินทั-งหมด 4 

คน เพื5อแสดงให้เห็นถึงตวัอย่างแนวทางของศิลปะที5มีจุดร่วมกบัเทคโนโลยี (The Intersection of 

Art and Technology) ที5ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัในตะวนัตก 

 

วตัถุประสงค์ของศิลปนิพนธ์ 

1. ศึกษาแนวความคิดและรูปแบบเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตกบัอินเทอร์แอคทีฟ โดยใชก้าร

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

2. ศึกษาวิธีการสร้างสรรคเ์จนเนอร์เรทีฟอาร์ตกบัอินเทอร์แอคทีฟอาร์ต โดยใชก้าร

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

 

ขอบเขตของศิลปนิพนธ์ 

1. ศึกษาผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตที5ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5 องมือ

สร้างสรรคต์ั-งแต่ปี ค.ศ. 2015 - 2019 

2. ศึกษาผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตของศิลปินตะวนัตกทั-งหมด 4 คนได้แก่ Gene 

Kogan, Mario Klingemann, Memo Akten และ Refik Anadol โดยศึกษาเฉพาะผลงานที5นาํเสนอใน

รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟคนละ 2 ผลงาน รวมเป็นจาํนวนทั-งสิ-น 8 ผลงาน ซึ5 งศิลปินเหล่านี- เป็น

ศิลปินผูส้ร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟอาร์ตที5ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเนื5อง ตั-งแต่ปี ค.ศ. 

2015 และไดรั้บรางวลัจากการประกวดหรือเป็นผูบุ้กเบิกศิลปะแนวทางดงักล่าว  

 

 

 

 
7Florence Biennale, Refik Anadol, accessed October 29, 2019, available from https://www.flor 

encebiennale.org/en/refik-anadol/ 
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วธีิการศึกษา  

การศึกษาครั- งนี- เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษา

วิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารและผลงานของศิลปิน ซึ5 งจะนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

(Descriptive) ตามขั-นตอนดงัต่อไปนี-  

1. ศึกษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

1.1 รวบรวมเอกสารที5เกี5ยวขอ้งกบัเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

1.2 รวบรวมเอกสารที5เกี5ยวขอ้งกบัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

1.3 รวบรวมผลงานของศิลปินที5นาํมาศึกษา 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1 ตรวจสอบขอ้มูล 

2.2 จดัระเบียบขอ้มูล 

2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

3. สรุปผลการศึกษา 

4. เขียนรายงานการศึกษา โดยนาํเสนอในรูปแบบความเรียง แผนผงั ตาราง ภาคผนวก 

และภาพประกอบ 

5. จดัทาํเอกสารตน้ฉบบัเป็นรูปเล่มสาํหรับนาํเสนอและเผยแพร่ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื5อให้เกิดความเขา้ใจในคาํบางคาํที5นาํมาใช้เฉพาะในศิลปนิพนธ์ฉบบันี-  ผูว้ิจยัจึง

กาํหนดความหายของคาํหรือนิยามเฉพาะของคาํต่าง ๆ ไวด้งันี-  

อินเทอร์แอคทีฟอาร์ต หรือ ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ศิลปะที5มีการตอบโตท้าง

กายภาพระหว่างผูช้มกบัผลงานศิลปะ โดยมากพบมากในผลงานนิวมีเดียอาร์ตหรือศิลปะสื5อใหม่  

(New Media Art)   
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บทที$ 2 

 

อนิเทอร์แอคทฟีอาร์ตและการเรียนรู้ของคอมพวิเตอร์ 

 

เจนเนอร์เรทฟีอาร์ต 

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต คือ แนวทางหนึ3 งของนิวมีเดียอาร์ตหรือดิจิทลัอาร์ต  (Digital Art)  

และเอไออาร์ต  ซึ3 งเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตเป็นคาํที3มีความหมายคลุมเครือ ส่วนใหญ่หากกล่าวถึงศิลปะ

แนวทางนีI จะหมายถึงศิลปะที3ถูกสร้างจากคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยสร้าง

จากการเขียนโปรแกรม  หรือใชโ้ปรแกรมเฉพาะทางที3มกัไม่ถูกใชใ้นชีวิตประจาํวนัมาสร้างสรรค์

ผลงาน  ซึ3 งโดยมากเป็นโปรแกรมไวส้าํหรับทาํใหค้อมพิวเตอร์ปฏิบติัการไดด้ว้ยตนเอง 

 1. นิยามและความหมายของเจนเนอร์เรทฟีอาร์ต 

คาํว่า "เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต" เป็นคาํที3เกิดจากการผสมกนัระหว่างคาํว่า "เจนเนอร์เร-

ทีฟ"  (Generative)  กบัคาํว่า  "ศิลปะ"  (Art)  โดยคาํว่า  "เจนเนอร์เรทีฟ"  หมายถึงการผลิต หรือ

สร้างบางสิ3ง1  และสามารถหมายถึงสิ3งที3ทาํให้พฒันาไดเ้ช่นกนั2  หากนาํมารวมตรงตวักบัคาํว่า

ศิลปะจะหมายถึง ศิลปะที3สร้างบางสิ3 งขึIนมา  หรือศิลปะที3ทาํให้พฒันา  ซึ3 งเป็นความหมายที3

คลุมเครือ เนื3องจากความกวา้งอยา่งมากของความหมาย 

ในปี ค.ศ. 1972 ศิลปิน Eduardo McEntyre และศิลปิน Miguel Ángel Vidal ผูก่้อตัIงกลุ่ม

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต (Generative Art Group) ไดนิ้ยามความหมายของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตไวด้งันีI  

 

 

 

 

 

 
1Cambridge Dictionary, Generative, accessed August 29, 2019, available from https:// 

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generative 
2Collins, Generative, accessed August 29, 2019, available from https://www.collinsdic                

tionary.com/dictionary/english/generative 
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เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตคือ รูปแบบนามธรรมทางเรขาคณิตที8องคป์ระกอบพื<นฐานถูก

สร้างขึ<นเพื8อสร้างรูปแบบอื8น ๆ โดยการหมุนของรูปแบบเริ8มตน้ในลกัษณะที8ก่อใหเ้กิดการ

ออกแบบที8สลบัซบัซอ้น เมื8อรูปแบบใหม่นั<นสัมผสักนั ซอ้นทบักนั หรือถอยห่างกนั จาก

ความผนัแปรที8ซบัซอ้น3 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตคือ ศิลปะที3เกิดจากการนาํ

องคป์ระกอบพืIนฐานมารวมกนัจนเกิดเป็นความซบัซอ้น เช่น การหมุนและการซอ้นทบั เพื3อสร้าง

องค์ประกอบหรือรูปร่างใหม่ ซึ3 งมีลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต  สังเกตว่าจากคาํนิยามที3มี

ความหมายค่อนขา้งกวา้งในดา้นกระบวนการทาํงาน แต่ผลลพัธ์ที3ออกมาตอ้งการเพียงองคป์ระกอบ

ใหม่ที3เกิดจากการสุ่มจากองคป์ระกอบพืIนฐานของรูปทรงเรขาคณิตกลายเป็นความคลุมเครือต่อ

รูปแบบการนาํเสนอ เพราะรูปแบบการนาํเสนอผลงานศิลปะนีIสามารถแสดงนิยามความหมายที3ต่าง

ออกไป เช่น ศิลปะที3ใชก้ารสุ่ม ศิลปะที3ใชก้ารผสมองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั ศิลปะที3เปลี3ยนแปลง

ตลอดเวลา หรือศิลปะที3สร้างจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ยการนิยามจากการแสดงออก

เหล่านีI  เจเนอร์เรทีฟอาร์ตจึงมีรูปแบบที3คลุมเครือกบัคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art) อลักอริทึม

อาร์ต (Algorithm Art) ดิจิทลัอาร์ต ฯลฯ 

ในปี ค.ศ. 2003 Philip Galanter ศิลปินและอาจาร์ผูส้อนเกี3ยวกบัเจนเนอร์ทีฟอาร์ต

และการคาํนวณดว้ยคอมพิวเตอร์ ซึ3 ง Philip Galanter ไดนิ้ยามความหมายของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตไว้

ดงันีI  

 

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต คือศิลปะปฏิบติัอยา่งหนึ8ง ที8ศิลปินใชร้ะบบในการทาํงาน เช่น 

ชุดของกฎภาษาธรรมชาติ (Natural language) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื8องจกัร หรือการ

ประดิษฐ ์โดยที8กาํหนดใหมี้การเคลื8อนไหวในระดบัอิสระ (Autonomy Contributing) หรือ

ส่งผลใหง้านศิลปะเสร็จสมบูรณ์4 

 

 

 

 
3Philip Galanter, What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory, 

accessed August 29, 2019, available from https;//www.philipgalanter.com/ download /ga2003_paper.pdf 
4Ibid. 
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จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นนิยามของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตที3เฉพาะเจาะจงมาก

ยิ3งขึIน ซึ3 งหมายถึงการสร้างสรรคที์3ใหอ้าํนาจแก่ระบบอยา่งอิสระ (Autonomous System) ในนิยามนีI

คาํว่า "ระบบ" ไม่ใช่สิ3งที3เจาะจงถึงระบบการทาํงานของคอมพิวเตอร์ แต่หมายถึงกระบวนการที3

ทาํงานประสานกนัจนเป็นระบบ เช่น ปฏิกิริยาทางเคมี การประกอบตวัเอง หรือกระบวนการทาง

กายภาพอื3น ๆ และคาํวา่ "ระบบที3เป็นอิสระ" คือ ระบบที3มีอาํนาจในตวัเอง หรือมีเจตจาํนงเสรีเป็น

ของตนเอง ซึ3 งในปัจจุบนัระบบที3มีเจตจาํนงเสรีเป็นเพียงแนวคิดเชิงอุดมคติ เพราะระบบที3เป็น

อิสระโดยสมบูรณ์ต่างก็ทาํงานโดยการควบคุมของมนุษยไ์ม่มากก็นอ้ย เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตจึงใช้

แนวคิดนีI เพื3อพยายามสร้างผลงานศิลปะจากระบบที3เป็นอิสระมากที3สุด  

ความคลุมเครือของความหมายระหว่างเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตกับดิจิทัลอาร์ตและ

คอมพิวเตอร์อาร์ต เกิดขึIนจากความหมายที3ส่งผลต่อกระบวนการสร้างผลงาน เพราะกระบวนการ

สร้างเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตจะให้ความสําคญัแก่ระบบที3เป็นอิสระ การสร้างสรรค์ดว้ยระบบทาง

กายภาพจึงเป็นเรื3องที3ยากและอาจใชเ้วลาเป็นอยา่งมาก ต่อการสร้างและการพฒันาผลงานหนึ3งชิIน 

ศิลปินส่วนใหญ่จึงใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการสร้างระบบและประมวลผล ทาํใหผ้ลลพัธ์ของ

ผลงานถูกมองว่าเป็นการสร้างจากคอมพิวเตอร์หรือดิจิทลัอาร์ต ซึ3 งเป็นคาํที3มีความหมายซ้อนทบั

กับคอมพิวเตอร์อาร์ต ด้วยเหตุผลจากกระบวนการสร้างสรรค์ที3ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื3 องมือ       

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตจึงกลายเป็นศิลปะที3เกี3ยวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรม จากการใชภ้าษาสาํหรับ

สื3อสารกบัคอมพิวเตอร์ (Natural language)5 สมการ และอลักอริทึม6 เพื3อสร้างการสุ่มหรือระบบ

สําหรับสิ3 งที3เรียกว่า "ระบบอิสระ" ให้ได้มากที3สุด ด้วยเหตุผลนีI ทาํให้เกิดความคลุมเครือทาง

ความหมายกบัอลักอริทึมอาร์ต ซึ3 งมีความหมายต่างกนัคืออลักอริทึมอาร์ตไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบั

ระบบที3เป็นอิสระ 

 

 

 

 
5Natural language   คือ ภาษาที)ถูกพฒันาขึ3นเพื)อใช้เป็นสื)อกลางในการสื)อสารระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ โดยจะมีกฎและรูปแบบการสื)อสารที)แตกต่างในแต่ละภาษาที)ใชสื้)อสารกบัคอมพิวเตอร์, อา้งจาก 

Longdo Dict, Natural language, accessed September 1 , 2 0 1 9 , available from https://dict.long do.com/search/ 

Natural%20language 
6อลักอริทึม คือ หลกัการคิดหรือกระบวนการแกปั้ญหาอย่างเป็นลาํดบัขั3น, อา้งจาก Mindphp.com, 

อัลกอริทึม คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร การเขียนโปรแกรม, เข้าถึงเมื)อ 1 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/6842-what-is-a-algorithm.html 
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2. ความเป็นมาของเจนเนอร์เรทฟีอาร์ต 

ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที3 20 ถือเป็นยคุเริ3มตน้ของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต เนื3องจาก          

การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของวิทยาการต่าง ๆ ซึ3 งนําไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นหนึ3 งในสิ3งที3สร้างการเปลี3ยนแปลงต่อสังคมและศิลปะ 

รวมทัIงระบบการสุ่มที3เริ3มตน้ขึIนหลงัจากการเกิดขึIนของคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่นาน โดยทัIงสองอยา่งนีI

เป็นปัจจัยที3ทาํให้เกิดเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตในเวลาต่อมา ศิลปิน Ellsworth Kelly ผูเ้ริ3 มต้นการ

สร้างสรรคด์ว้ยวิธีการสุ่มจากการใชก้ระดาษสีมาตดัปะเพื3อทาํให้เกิดภาพที3มีสีสัน โดยไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากการสุ่มแปะซ่อมแซมเต็นทค์าบาน่า (Cabana Tent) แมว้่าจะยงัไม่ไดส้ร้างสรรคจ์าก

ระบบที3เป็นอิสระ แต่ถือวา่เป็นผูส้ร้างแรงขบัเคลื3อนใหเ้กิดเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตคนหนึ3ง  

 

 
 

ภาพที3 1 William S. Burroughs, Shotgun Art, 1982 

ที3 มา  :  Nia Andino, The Writing Artist - William S Burroughs, accessed September 1 , 2019 , 

available from http://www.andinostyles.com/news/2 0 1 5 / 4 / 2 5 / the-writing-artist-william-s-

burroughs 

 

กลุ่มศิลปินที3ใช้รูปแบบการซํI าและกฎต่าง ๆ เช่น ศิลปิน Carl Andre, Mel Bochner 

และ Sol LeWitt ศิลปินกลุ่มนีIนาํเสนอผลงานออกมาในลกัษณะของระบบที3มีองคป์ระกอบความ

แน่นอนและความไม่แน่นอนในการสร้างสรรคผ์ลงาน แต่โดยรวมแลว้อยู่ในกรอบของระบบที3

ศิลปินตัIงกฎไว ้ซึ3 งยงัไม่ไดใ้หอิ้สระแก่ระบบการทาํงานของผลงานอยา่งเตม็ที3 กระทั3งมีศิลปินที3เริ3ม

แสดงให้เห็นการให้ความอิสระแก่ระบบการสร้างสรรคม์ากขึIน คือ ศิลปิน William S. Burroughs 

ผูส้ร้างจิตรกรรมจากการใชปื้นลูกซองเพื3อระเบิดกระป๋องสีสเปรย ์ทาํให้เกิดการระบายสีแบบสุ่ม

และรอยแตกของไมอ้ดั (ภาพที3 1) แสดงให้เห็นถึงการทาํงานโดยที3ศิลปินให้อาํนาจอิสระแก่

กระบวนการสร้างสรรคม์ากที3สุด 
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ศิลปินเหล่านีI มีลกัษณะผลงานที3ใชก้ารสร้างสรรคจ์ากสื3อที3เป็นรูปธรรม เช่น หมึก สี 

หรือประติมากรรม ซึ3 งในการสร้างผลงานยงัคงมีขอ้จาํกดับางอยา่งอยู ่ ทาํใหก้ารแสดงใหเ้ห็นการ

มอบอาํนาจอิสระแก่ระบบเป็นเรื3องยาก รวมทัIงการพฒันาเพื3อใหเ้กิดความอิสระมากขึIน แมแ้ต่การ

สุ่มซึ3งเป็นขัIนพืIนฐานที3สุดของระบบอิสระ การใชก้ระบวนการสร้างสรรคจ์ากสื3อรูปธรรมยงัเป็น

เรื3องยากและทา้ทายต่อการพฒันาผลงานเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุผลนีI จึงทาํใหค้อมพิวเตอร์มีบทบาท

มากขึIนต่อการสร้างสรรคข์องเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต 

 

 
 

ภาพที3 2 A. Michael Noll, Gaussian Quadratic, 1963 

ที3มา  :  Spalter Digital, Gaussian-Quadratic (1963) , accessed August 18, 2019, available from 

http://spalterdigital.com/artworks/gaussian-quadratic-1963/ 

 

การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้ป็นจุดเปลี3ยนที3สําคญัของเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตและได้

เริ3 มต้นแสดงให้เห็นสู่สาธารณะในปี ค.ศ. 1963 โดยวิศวกร A. Michael Noll ในผลงานชื3อ 

"Gaussian Quadratic" (ภาพที3 2) ไดใ้ชก้ารรบกวนความยาว ทิศทาง และตาํแหน่งองคป์ระกอบของ

เส้น โดยการสุ่มตวัเลขในสมการ เพื3อสร้างรูปแบบที3มีอิสระแก่ระบบมากขึIน กระทั3งในปี ค.ศ. 1965 

ศิลปิน Frieder Nake ได้ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ที3ซับซ้อนมากขึIนกว่า A. Michael Noll โดย

เปลี3ยนรูปแบบของเส้นให้มีลกัษณะเป็นวงกลมร่วมอยูใ่นองคป์ระกอบของเส้นที3ซ้อนทบักนั แต่

ดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานัIนที3มีความสามารถในการประมวลผลตํ3าและมีขอ้จาํกดั

ของภาษาที3ใช้สื3อสารกับคอมพิวเตอร์ที3เป็นภาษาโปรแกรมระดับตํ3า (Low-level programming 



 
 

 

13 

language)7 จึงกลายเป็นขอ้จาํกดัอยา่งมากต่อการสร้างสรรค ์หรือแมแ้ต่เทคโนโลยสีาํหรับรับขอ้มูล

ที3ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ เช่น เครื3องพิมพ ์จอคอมพิวเตอร์ หรือโปรเจคเตอร์ (Projector) ยงัไม่ถูก

พฒันาเหมือนดงัเช่นปัจจุบนั ส่งผลให้ผลงานของศิลปินมีรูปแบบการนาํเสนอและกระบวนการที3

คลา้ยคลึงกนั  

 

 
 

ภาพที3 3 Benoit B. Mandelbrot, Fractal Geometry, 1986 

ที3มา : John Timmer, Mandelbrot: Art, math, science and works in progress, accessed August 

18, 2019, available from https://arstechnica.com/science/2012/10/mandelbrot-art-math-science-

and-works-in-progress/ 

 

ศิลปินเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตที3ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื3 องมือในช่วงเวลานีI จะใช้

กระบวนการที3แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนสองกลุ่มคือ ใชก้ารสุ่มและใชก้ารตัIงกฎ โดยศิลปินที3ใชก้าร

ตัIงกฎมีจุดเริ3มตน้จากการนาํความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์มาใช ้ความรู้ต่าง ๆ อยู่ในรูปของสมการ

และตวัแปร ซึ3 งเป็นสิ3งที3นามธรรมอยา่งมาก ส่งผลต่อการนาํแนวคิดเพื3อแสดงความเป็นนามธรรม

ให้เป็นรูปธรรมของศิลปินเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตกลุ่มที3ใช้กฎ ตวัอย่างที3เห็นได้ชัดในผลงานชื3อ 

"Fractal Geometry" (ภาพที3 3) ของนกัคณิตศาสตร์ Benoit B. Mandelbrot ที3ถูกสร้างขึIนในปี ค.ศ. 

1986 จากการใชห้ลกัการสร้างที3ไม่สิIนสุดในคณิตศาสตร์ และในกรณีของศิลปินที3ใชก้ารสุ่มจะนิยม

 
7ภาษาโปรแกรมระดบัตํ)า   คือ ภาษาที)สร้างขึ3นเพื)อใหม้นุษยใ์ชสื้)อสารกบัคอมพิวเตอร์  ซึ) งเป็นภาษาที)

ทาํความเขา้ใจไดย้ากต่อการอ่านและเขียน แต่สามารถส่งงานไปยงัฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะ

ใกลเ้คียงกบัชุดตวัเลขซึ)งเป็นพื3นฐานการทาํงานของคอมพิวเตอร์มากที)สุด, อา้งจาก ITNews4u, ภาษาคอมพวิเตอร์ 

คืออะไร มารู้จักโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ทัEง 3 ระดับกัน, เขา้ถึงเมื)อ 1 สิงหาคม 2562, เขา้ถึงได้จาก 

http://itnews4u.com/levels-of-computer-languages.html 
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ใชห้ลกัการความไม่แน่นอนและความสามารถของเครื3องคอมพิวเตอร์เพื3อจาํลองการสุ่มตวัเลข แลว้

จึงนาํตวัเลขที3ถูกสุ่มมาใส่ในตวัแปรเพื3อสร้างผลงาน เช่นเดียวกบัวิศวกร A. Michael Noll และ 

ศิลปิน Frieder Nake 

 

 
 

ภาพที3 4 John Maeda, AI Infinity, 1992 

ที3 ม า  :  Maedastudio, AI Infinity, accessed September 4 , 2 0 1 9 , available from https://maeda 

studio.com/ai-infinity-1992/ 

 

ในปี ค.ศ. 1990 คอมพิวเตอร์ถูกพฒันาใหมี้ขนาดเลก็ลง มีประสิทธิภาพในการ  

ประมวลผลที3สูงขึIน และราคาที3ถูกลง ทาํใหค้อมพิวเตอร์ที3ใชโ้ดยเฉพาะในองคก์รหรือสถาบนัวจิยั 

กลายเป็นสิ3งที3คนทั3วไปสามารถซืIอมาใชไ้ด ้ รวมทัIงภาษาที3ใชสื้3อสารกบัคอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันาเป็น

ภาษาโปรแกรมระดบัสูง (High-level programming language)8 และภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object 

programming language)9 ดว้ยปัจจยัเหล่านีIทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาขอ้จาํกดัต่าง ๆ ที3เคยเกิดขึIนได้

และยงัสามารถพฒันาใหมี้ความซบัซอ้นขึIนไดเ้ช่นกนั ศิลปิน John Maeda คือหนึ3งในศิลปินที3

 
8ภาษาโปรแกรมระดบัสูง   คือ ภาษาที)สร้างขึ3นเพื)อใหม้นุษยสื์)อสารกบัคอมพิวเตอร์ไดส้ะดวกมากขึ3น 

โดยใชค้าํสั)งที)ประกอบดว้ยคาํต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ ทาํใหผู้อ้่านและเขียนสามารถเขา้ใจไดท้นัที แต่จะใชเ้วลาใน

การสั)งงานคอมพิวเตอร์ชา้กวา่ภาษาระดบัตํ)า ตวัอยา่งภาษาระดบัสูงไดแ้ก่ ภาษาซี (C Language) ภาษาวิชวลเบสิก 

(Visual Basic Language) และภาษาไพทอน (Python Language), อา้งจาก เรื)องเดียวกนั. 
9ภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ   คือ ภาษาที)ใชแ้นวคิดของวตัถุ  โดยการจดัแบ่งการเขียนคาํสั)งออกเป็นชุด ๆ 

ซึ) งแต่ละชุดเรียกวา่วตัถุ จากนั3นจึงนาํวตัถุหรือชุดคาํสั)งมารวมกนัเป็นโปรแกรมชุดคาํสั)งขนาดใหญ่ขึ3น เมื)อสร้าง

โปรแกรมขึ3นมาใหม่สามารถเรียกใชว้ตัถุที)เคยสร้างไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งสร้างใหม่ ทาํใหล้ดเวลาการเขียน

โปรแกรมลงอยา่งมาก, อา้งจาก Marcuscode, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, เขา้ถึงเมื)อ 1 สิงหาคม 2562, เขา้ถึงได้

จาก http://marcuscode.com/lang/java/object-oriented-programming 
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สามารถแสดงความสามารถของการใชค้อมพิวเตอร์ไดใ้นช่วงเวลานัIนผา่นผลงานชื3อ "AI Infinity" 

(ภาพที3 4) รวมทัIงเป็นผูก่้อตัIง "MIT Media Lab" เพื3อสอนและพฒันาศิลปินและนกัเทคโนโลย ีโดย

นกัออกแบบ Ben Fry และ ศิลปิน Casey Reas ทัIงคู่คือหนึ3งในผูเ้รียนที3ไดพ้ฒันาและสร้าง

แพลตฟอร์ม (Platform) ฟรีสาํหรับผูที้3สนใจเรียนรู้และสร้างสรรคด์ว้ยการเขียนโปรแกรมชื3อวา่ 

“Processing” ซึ3 งเป็นหนึ3งในปัจจยัที3ทาํใหค้นทั3วไปสามารถเขา้ถึงการสร้างสรรคด์ว้ยการเขียน

โปรแกรมมากขึIนในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที3 5 Roman Verotsko, Frontispiece, 1990 

ที3มา : Roman Verotsko, Boole Edition, accessed September 4, 2019, available from http:// 

www.verostko.com/boole.html 

 

ในช่วงเวลาเดียวกนั ศิลปิน Roman Verotsko ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานโดยมีแนวความคิด

ในการตัIงคาํถามถึงการทาํงานศิลปินดว้ยเครื3องจกัร โดยการติดปากกากบัเครื3องจกัรที3ควบคุมดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที3ศิลปินสร้างขึIนจากการเลียนแบบการเคลื3อนไหวของการเขียนพูก่นัจีน ใน

ผลงานชุด “Frontispiece” (ภาพที3 5) ทาํให้เห็นพฒันาการของการใชเ้ครื3องจกัรสาํหรับรับขอ้มูลที3

ส่งออกจากคอมพิวเตอร์และความสามารถของคอมพิวเตอร์ที3มากขึIน  

ตัIงแต่ปี ค.ศ. 1900 - 2000 จะสังเกตว่า เทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อ           เจน

เนอร์เรทีฟอาร์ต โดยเริ3มพฒันาแนวทางอยา่งรวดเร็วคู่ขนานไปกบัการพฒันาเครื3องคอมพิวเตอร์ 

เนื3องจากขอ้จาํกดัทัIงกระบวนการและแนวความคิด ซึ3 งพฒันาไปอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 

2000 กลุ่ม "ACG" (The Aesthetics + Computation Group) ซึ3 งเป็นกลุ่มของนักเรียนที3ถูกคดัเลือก

โดย ศิลปิน John Maeda ผูก่้อตัIง MIT Media Lab สมาชิกในกลุ่ม "ACG" นีIจดัวา่มีอิทธิพลอยา่งมาก

ต่อเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตในปัจจุบนั เช่น ศิลปิน Golan Levin, Simon Greenwold หรือ Ben Fry และ 

Casey Reas ที3ไดพ้ฒันาและสร้างโปรแกรม "Processing" ในช่วงแรกสมาชิก 
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ส่วนใหญ่จะใชภ้าษาโปรแกรม C++10 และเครื3องมือสร้างกราฟิกที3เรียกว่า "ACU" สร้างโดย "Ben 

Fry", "Tom White" และ "Jared Schiffman" กระทั3งในปี ค.ศ. 2001 ไดมี้การประชุมเชิงปฏิบติัและ

เรียนรู้โดยการสอนการเขียนโปรแกรม "Design By Numbers"11 ทาํให ้Ben Fry และ Casey Reas  มี

แนวคิดในการสร้างโปรแกรม "Processing" โดยใชก้ารผสมระหว่างภาษาโปรแกรม Java12 และ

ภาษาของทีมวิจยัที3พฒันาขึIนเพื3อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมใน "Processing" ดว้ยความสาํเร็จนีI

ส่งผลใหมี้ศิลปินและนกัออกแบบหนัมาสร้างสรรคเ์จนเนอร์เรทีฟอาร์ตมากขึIน 

 

 
 

ภาพที3 6 Maurizio Bolognin, CIMs, 2000 

ที3 มา  :  Maurizio Bolognin, SMSMS (SMS Mediated Sublime), CIMs (Collective Intelligence 

Machines), accessed September 5, 2019, available from http://www.bolognini.org/ foto/cims.htm 

 
10ภาษาโปรแกรม C++ คือ ภาษาโปรแกรมที)ถูกพฒันาขึ3นเพื)อทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ3นต่อการเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุและการเขียนโปรแกรมปกติ รวมทั3งสามารถจดัการและเขา้ถึงระดบัหน่วยความจาํได ้ทาํให้มี

ความยืดหยุ่นสูงมากต่อการพฒันาซอฟต์แวร์, อา้งจาก Marcuscode, แนะนําภาษา C++, เขา้ถึงเมื)อ 1 สิงหาคม 

2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://marcuscode.com/lang/c/introduction 
11Design By Numbers คือ การสอนการเขียนโปรแกรมที)ถูกคิดคน้โดย John Maeda เพื)อให้นกัเรียนที)

ถูกสอนสามารถสร้างซอฟต์แวร์สําหรับศิลปิน นักออกแบบ และผูที้)ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ได้สามารถเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ3 น , อ้างจาก  John Maeda, Design By Numbers, accessed September 4, 2019 

available from https://mitpress.mit.edu/books/design-numbers  
12ภาษาโปรแกรม  Java  คือ ภาษาโปรแกรมที)ถูกพฒันาขึ3นเพื)อรองรับการทาํงานไดพ้ร้อมกนัและเป็น

ภาษาที)สร้างมาจากภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุได ้ซึ) งความสามารถที)เด่นชดัคือการทาํงานขา้มระบบปฏิบติัการและ

แพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องแปลงภาษาเป็นภาษาเครื) องก่อน, อา้งจาก Marcuscode, ภาษา Java, เขา้ถึงเมื)อ 1 

สิงหาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://marcuscode.com/lang/java 



 
 

 

17 

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออีกหนึ3งสิ3งที3พฒันาอยา่งรวดเร็วในช่วงคริสตศ์ตวรรษที3 20 

ทาํให้ในปี ค.ศ. 2000 โทรศพัท์มือถือมีราคาถูกลงและมีขนาดที3เล็กลง ทาํให้คนทั3วไปสามารถ

นาํมาใชง้านไดใ้นชีวติประจาํวนั ศิลปิน Maurizio Bolognin ไดน้าํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาทาํงาน 

ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ในผลงานที3มีชื3อวา่ “CIMs” (ภาพที3 6) โดยการเชื3อมต่อคอมพิวเตอร์

เขา้กบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เพื3อใหทุ้กคนที3มีโทรศพัทมื์อถือสามารถมีส่วนร่วมกบัผลงานไดทุ้ก

คน และจากการกระทาํของผูช้มสามารถสร้างภาพแบบสุ่มตามที3ไดโ้ปรแกรมไว ้ผลงานชิIนนีI ยงั

แสดงให้เห็นพฒันาการในการใชสื้3อ เพื3อแสดงขอ้มูลที3รับจากคอมพิวเตอร์โดยใชเ้ครื3องฉายภาพ

ดิจิทลัหรือโปรเจคเตอร์ (Projector)  

ในปี ค.ศ. 2003 ผลสัมฤทธิj จากการสร้างโปรแกรม "Processing" ไดแ้สดงออกมาโดย 

ศิลปิน Jared Tarbell ผูเ้ริ3 มแรกการใช้โปรแกรม "Processing" ในการสร้างผลงานศิลปะชื3อว่า 

“Substrate” ในปี ค.ศ. 2003 จากกระบวนการทาํซํI าและการสุ่มที3ไม่รู้จบของเส้นตรงที3ซ้อนทบั

สลบักนั ซึ3 งผลงานชิIนนีI ไดถู้กสร้างออกมาเป็นจาํนวนมาก เพื3อแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าทึ3งจากการ

สุ่มจากโปรแกรม 

ขณะเดียวกนัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ซึ3 งเป็นเครื3องมือที3ถูกพฒันามาอยา่งต่อเนื3อง

ตัIงแต่คริสตศ์ตวรรษที3 20 และในปี ค.ศ. 2005 การเรียนรู้เชิงลึกก็ไดเ้กิดขึIน ทาํใหเ้ป็นจุดเริ3มตน้ใน

การเขา้มามีบทบาทต่อการสร้างผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต จากการพฒันาอลักอริทึมที3ใชใ้นการ

สอนคอมพิวเตอร์จากหลกัการของการเรียนรู้เชิงลึก 

ในช่วงแรกของการเกิดการเรียนรู้เชิงลึกเป็นเพียงเครื3องมือที3ถูกใชใ้นองคก์รเฉพาะ

ดา้นธุรกิจบางแห่ง และในศูนยว์ิจยัปัญญาประดิษฐ์ ในโลกศิลปะยงัไม่ไดรั้บความสนใจมากนกั 

ส่วนหนึ3งเพราะการนาํมาปรับใชต้อ้งใชเ้วลานานในการเรียนรู้ และทฤษฎีที3เกี3ยวขอ้งกบัการเรียนรู้

เชิงลึกยงัมีไม่มากพอ ทาํให้ขอบเขตการสร้างสรรคมี์จาํกดั หากนาํมาสร้างผลงานก็จะไม่ต่างกบั

ภาพที3ถูกสร้างจากการสุ่มขอ้มูล จนกระทั3ง Ian Goodfellow นกัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไดคิ้ดคน้ 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks หรือ GANs ในปี ค.ศ. 2014 

ทาํใหก้ระแสการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์กลบัมาอีกครัI ง เนื3องจากความสามารถของ GANs ที3

สามารถสร้างผลงานศิลปะจากเรียนรู้ขอ้มูล โดยภาพที3ถูกสร้างขึIนเป็นความจงใจของคอมพิวเตอร์

เอง ซึ3 งความสามารถนีI ยงัสร้างความเชื3อมโยงไปสู่แนวคิดการสร้างผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตได้

เป็นอยา่งดี 
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นอกจากนีI การสร้าง พฒันา และการใช้งานการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ยงัทาํงานที3

เกี3ยวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรม ซึ3 งภาษาคอมพิวเตอร์ที3ใชต่้างอยูบ่นแนวคิดของภาษาโปรแกรมฟรี

ที3เผยแพร่เป็นสาธารณะ (Open source language) ทาํให้ผูใ้ช้ตัI งแต่ระดับทั3วไปจนถึงผูเ้ชี3ยวชาญ

สามารถเขา้ถึงได ้เกิดเป็นชุมชนการพฒันาขึIน เพื3อช่วยเหลือในการแกปั้ญหาและร่วมมือกนัพฒันา 

ทาํใหศิ้ลปินมีช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งความรู้และเครื3องมือมากยิ3งขึIน 

ไม่เพียงแต่ศิลปินที3ให้ความสนใจการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ต่อการนํามาใช้

สร้างสรรค ์นกัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ หรือสายอาชีพที3เกี3ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์

ต่างเริ3มสนใจการนาํมาใชส้ร้างสรรค ์จนผูส้นใจเหล่านีIบางส่วนผนัตนเองเป็นศิลปิน เช่น ศิลปิน 

Gene Kogan, Kyle McDonald, Mike Tyka และ Memo Akten เป็นตน้ 

 

การเรียนรู้ของคอมพวิเตอร์ 

ปัจจุบนัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ถูกใชเ้ป็นเครื3องมือในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ 

เพื3อใชแ้กปั้ญหาเกี3ยวกบัขอ้มูลที3มีจาํนวนมหาศาล ทาํใหส้ามารถใชผ้ลลพัธ์ไดใ้นเวลาไม่นาน เช่น 

การจาํแนกขอ้มูลขนาดใหญ่ การตรวจจบัใบหนา้ การพยากรณ์ หรือการแปลภาษา เป็นตน้  

1. นิยามและความหมายของการเรียนรู้ของคอมพวิเตอร์ 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนรู้ของเครื3องกล13 คือ การทาํใหค้อมพิวเตอร์

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที3 มีอยู่ คอมพิวเตอร์จึงเปรียบเสมือนผูเ้รียนและข้อมูล

เปรียบเสมือนประสบการณ์ ในกระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จึงสามารถแบ่งเป็นสองส่วน

หลกัคือขอ้มูลและคอมพิวเตอร์ โดยภายในกระบวนการเรียนรู้จะใช้อลักอริทึมในการสร้างกฎ

ขึIนมาเพื3อแยกแยะหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากรูปแบบขอ้มูลขาเขา้ แตกต่างกบัการเขียนโปรแกรมที3

มนุษยจ์ะเป็นผูส้ร้างกฎหรือคาํสั3ง เพื3อให้ไดผ้ลลพัธ์ที3ตอ้งการ ทัIงนีI การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ  

ประเภทแรก  การ เ รียน รู้แบบมีผู ้สอน  (Supervised Learning) คือ  การทําให้

คอมพิวเตอร์สามารถหาคาํตอบของปัญหาไดด้ว้ยตนเอง หลกัจากเรียนรู้ชุดขอ้มูล โดยคอมพิวเตอร์

จะหาความสัมพนัธ์ระหว่างคาํถามกบัคาํตอบ ซึ3 งผูส้ร้างจาํเป็นตอ้งบอกคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จาก

ลกัษณะขอ้มูล ในปัจจุบนัการเรียนรู้แบบมีผูส้อนนิยมนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการแกปั้ญหาเรื3องของ

การจาํแนกประเภท (Classification) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) วิธีการที3นิยม

 
13คทา ประดิษฐวงศ,์ การเรียนรู้ของเครืKองกล Machine Learning (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2560), 1-2. 
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นํามาใช้ เช่น  โปรแกรม "Nearest Neighbor", "Naive Bayes", "Linear Regression" และ "Neural 

Networks" 

ประเภทที3สองการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) คือ การเรียนรู้ที3ไม่

มีคาํตอบ มีเพียงชุดขอ้มูลที3ประกอบดว้ยคุณลกัษณะเท่านัIน ดงันัIน การเรียนรู้ของเครื3องจึงอยู่ใน

ลักษณะการหาความสัมพนัธ์ของชุดข้อมูลและจําแนกออกเป็นกลุ่ม จากความแตกต่างของ

คุณลกัษณะในชุดขอ้มูล วิธีการนีI นิยมใชโ้ปรแกรม เช่น "K-means", "Hierarchical clustering", "K-

NN", "Principal Components Analysis"  และ" T-SNE" 

ประเภทที3สามการเรียนรู้แบบกึ3 งมีผูส้อน (Semi-Supervised Learning) คือ การรวม

การทาํงานของการเรียนรู้แบบมีผูส้อนกบัแบบไม่มีผูส้อน โดยการจาํแนกเป็นกลุ่มและกาํกบัชนิด

ของกลุ่มขอ้มูล ที3ถูกแบ่งออกมา วิธีการที3นิยมนาํมาใช ้เช่น "Generative Adversarial Networks", 

"Cluster Assumption" และ "Manifold Assumption" 

ประเภทที3สี3การเรียนรู้แบบเสริมกาํลงั (Reinforcement Learning) คือ การเรียนรู้ใน

รูปแบบลองผิดลองถูก โดยมีรางวลัและการลงโทษ ซึ3 งตอ้งมีการกาํหนดสถานะ การกระทาํ และ

รางวลั สาํหรับรางวลัจะขึIนอยูก่บัสถานะ การกระทาํ หรือทัIงสองสิ3ง หากทาํไดจ้ะไดรั้บรางวลัแบบ 

รางวลัที3ไม่ไดรั้บทนัที ซึ3 งจะอยูใ่นลกัษณะของการเล่นเกม และรางวลัที3ไดรั้บทนัทีจะอยูใ่นลกัษณะ

ของการควบคุมหุ่นยนต ์วิธีการนีI นิยมนาํมาใชเ้ป็นโปรแกรม เช่น "Temporal difference", "Monte 

Carlo Methods" และ "Direct Policy Search" 

2. ความเป็นมาของการเรียนรู้ของคอมพวิเตอร์ 

ประวติัศาสตร์ของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เริ3 มปรากฏในปี ค.ศ. 1943 จากนัก

ประสาทวทิยาชื3อ Warren McCulloch และนกัคณิตศาสตร์ชื3อ Walter Pitts ไดเ้ขียนบทความเกี3ยวกบั

การสร้างแบบจาํลองเซลล์ประสาทโดยใช้วงจรไฟฟ้า14 แนวคิดนีI เป็นตน้แบบให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายประสาทเทียม ซึ3 งถือวา่เป็นรากฐานแก่การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมา  

ปี ค.ศ. 1950 นักคณิตศาสตร์ชื3อ Alan Turing ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชื3อ "Computing 

Machinery and Intelligence" ซึ3 งในเอกสารไดต้ัIงคาํถามวา่ “เครื3องจกัรคิดไดอ้ยา่งไร”15 ซึ3 งเป็นความ

พยายามที3จะอธิบายการพฒันาของปัญญา โดยไดเ้สนอแบบทดสอบปัญญาของเครื3องจกัรชื3อว่า 

"Imitation Game" การทดสอบนีI มีผลอย่างมากต่อการพฒันาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ใน

 
14AI in Radionlogy, History of Machine Learning, accessed November 4, 2019, available from 

https://www.doc.ic.ac.uk/~jce317/history-machine-learning.html 
15A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, accessed October 1, 2019, available from 

https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers /turing.pdf 
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ปัจจุบนั จากการใหม้นุษยแ์ยกแยะการสื3อสารของคู่ตรงขา้มระหวา่งมนุษยห์รือคอมพิวเตอร์ ตัIงแต่

นัIนมาการพฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จึงไดเ้ริ3มขึIน 

ปี  ค .ศ .  1951  นักวิทยาศาสตร์ชื3อ  Marvin Minsky และ  Dean Edmonds ได้สร้าง

เครือข่ายประสาทเทียมสาํเร็จครัI งแรก จากการเลียนแบบการทาํงานของสมองสิ3งมีชีวติ ส่งผลใหเ้กิด

การสร้างคอมพิวเตอร์เสริมแรงแบบอนาล็อก (SNARC) ซึ3 งเป็นคอมพิวเตอร์ที3ใช้หลกัการของ

เครือข่ายประสาทเทียม และนาํมาเรียนรู้และใหค้น้หาทางออกของเขาวงกตเหมือนการทดสอบหนู 

ถือว่าเป็นเรื3 องน่าสนใจมากในช่วงเวลานัI น และเป็นพืIนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมา แต่กระแสกเ็บาลงเนื3องจากทรัพยากรในการคาํนวณที3ไม่มีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้ความสามารถในการทาํงานตํ3า เกิดขอ้ผิดพลาดสูง จนกระทั3งกระแสกลบัมาอีกครัI งในปี 

ค.ศ. 1996 จากการที3คอมพิวเตอร์ของบริษทั IBM ชื3อ "Deep Blue" สามารถชนะแข่งขนัหมากรุก

โลกในรอบแรกของการแข่งขนัได้ แต่ถึงอย่างไรนัIนการใช้ทรัพยากรเพื3อประมวลผลก็ยงัไม่

เพียงพอต่อการพฒันาเท่าที3ควร 

ปี ค.ศ. 2006 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึIน รวมทัIงการพฒันาการ์ดจอเพื3อสร้าง

ประสิทธิภาพแก่คอมพิวเตอร์ได้ดีมากขึI น นักวิจัยจึงได้กลับมาสํารวจระบบการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์อีกครัI ง โดยเทคนิคที3นาํกลบัมาใชคื้อ "Back Propagation" ซึ3 งเป็นการนาํค่าผิดพลาด

ของผลลพัธ์ของขอ้มูลขาออกไปพฒันาตนเองต่อจนไดผ้ลลพัธ์ที3ถูกตอ้ง แต่การพฒันาไดเ้ริ3มชะลอ

ตวัลง เพราะไม่วา่จะพฒันาอยา่งไร ความฉลาดของคอมพิวเตอร์กไ็ม่มีความสามารถเท่ามนุษยไ์ดอ้ยู่

ดี เนื3องจากมนุษยมี์การรับขอ้มูลไดจ้ากหลายทาง ทัIงการฟัง มอง หรือการอ่าน ทาํใหก้ารวิเคราะห์

ของมนุษยย์งัคงเหนือกวา่คอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลานีI ถือวา่เป็นยคุตายของการพฒันาการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ 

กระทั3 ง เ กิ ดก ารแ ข่ งขัน ที3 มี ชื3 อ ว่ า  "ImageNet Large Scale Visual Recognition 

Challenge" ในปี ค.ศ. 2010 โดยการแข่งขนันีI เป็นตวัแปรสาํคญัที3ทาํใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมา การแข่งขนันีI มีเป้าหมายคือการประเมินความสามารถของคอมพิวเตอร์

ในการวิเคราะห์ภาพ จากแนวคิดใหม่ในการพฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ จากเดิมที3มุ่งไปทาํ

ให้คอมพิวเตอร์มีความฉลาด ไดเ้ปลี3ยนเป็นการพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถทาํสิ3งพืIนฐานของ

มนุษยไ์ด ้เช่น การมอง การอ่าน การฟัง หรือการเขียน ทาํให้การแข่งขนัครัI งนีI มุ่งไปที3การมองเห็น

เพื3อวิเคราะห์และแยกแยะของคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขนัจะใช้ชุดขอ้มูลภาพสําหรับฝึกสอน
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คอมพิวเตอร์ถึง 10 ลา้นภาพที3มีป้ายกาํกบัหมวดหมู่วตัถุมากกวา่หนึ3งหมื3นภาพ16 ซึ3 งในช่วงเวลานัIน

ถือวา่เป็นชุดขอ้มูลที3มีขนาดใหญ่มาก 

 
ภาพที3 7 ความผดิพลาดของคอมพิวเตอร์ของทุกทีมที3เขา้แข่งขนัตัIงแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2016 

ที3มา : germank, ImageNet History Plot, accessed October 10, 2019, available from 

https://gist.github.com/germank/a542f22be0dad004b18775a7976d1a0b 

 

ความสาํเร็จของการแข่งขนัเกิดขึIนในปี ค.ศ. 2012 จากทีมของมหาวิทยาลยัโทรอนโต 

(University of Toronto) ประเทศแคนาดา ซึ3 งเป็นทีมเดียวที3สามารถทาํให้คอมพิวเตอร์ตอบได้

ถูกตอ้งถึง 85% จากเดิมที3ไม่มีทีมใดเลยที3สามารถทาํให้คอมพิวเตอร์ตอบถูกเกิน 75%17  เนื3องจาก

การทิIงการพฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาที3ผา่นมาและไดส้ร้างการพฒันาแบบ

ใหม่ของตนเองขึIนมาชื3อวา่การเรียนรู้เชิงลึก จากการพฒันาในครัI งนีI ถือวา่เป็นการเปลี3ยนแปลงการ

พฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ครัI งสาํคญัไปแบบถาวร สังเกตไดจ้ากตารางแสดงความผดิพลาด

ของคอมพิวเตอร์ (ภาพที3 7) ตัIงแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นตน้มา ความผิดพลาดไดล้ดนอ้ยลงจนในปี ค.ศ. 

2016 ที3เริ3มถูกตอ้งคงตวัถึง 95%18 

 
16Imagenet, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 2010, accessed November 3, 

2019, available from http://image-net.org/challenges/LSVRC/2010 
17 Jason Brownlee, A Gentle Introduction to the ImageNet Challenge (ILSVRC), accessed 

November 3, 2019, available from https://machinelearningmastery.com/introduction-to-the-imagenet-large-

scale-visual-recognition-challenge-ilsvrc/ 
18Ibid. 
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บริษทั DeepMind Technologies ไดก่้อตัIงขึIนในปี ค.ศ. 2010 และถูกซืIอต่อโดย Google 

ในปี ค.ศ. 2014 ซึ3 งเป็นบริษทัที3มีชื3อเสียงอยา่งมากต่อการพฒันาเครือข่ายใยประสาทเทียม ผลงาน

สําคญัของบริษทัที3ถูกกล่าวถึงทั3วโลกชื3อ "AlphaGo" ปัญญาประดิษฐ์ที3สามารถชนะนักเล่นโกะ

อนัดบัหนึ3งของโลกไดใ้นปี ค.ศ. 2017 ความสาํเร็จนีI มีความสาํคญัเนื3องจากนกัวิจยัคาดวา่การสร้าง

ใหค้อมพิวเตอร์สามารถชนะมนุษยเ์ป็นสิ3งที3ยากมาก เนื3องจากความซบัซอ้นในการเดินหมาก หาก

เทียบกบัการเดินหมากของเกมหมากรุกจะใชก้ารเดินเฉลี3ย 35 แบบ ในขณะที3โกะสามารถมีไดถึ้ง 

250 แบบ ซึ3 งหมายความว่าในทุกครัI งของการเดินจะมีความเป็นไปได ้250 แบบ และเป็นเช่นนีI   

เรื3อย ๆ เป็นทวคูีณ ดว้ยปัญหานีIทาํใหก้ารคาดการณ์กย็งัไม่สามารถครอบคลุมไดท้ัIงหมดแมว้า่จะใช้

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ตาม แต่ปัญหานีI ไดห้มดไปเมื3อนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใชฝึ้กฝน

จากลกัษณะการเดินหมากของผูเ้ล่นโกะระดบัสูงกวา่ 30 ลา้นครัI ง รวมถึงเมื3อเรียนรู้วิธีการเดินแลว้ 

นกัวจิยัไดใ้หค้อมพิวเตอร์แข่งตนเองกวา่หนึ3งลา้นครัI ง เพื3อนาํผลลพัธ์ไปพฒันาตนเอง 

ขณะเดียวกันเฟซบุ๊ก  (Facebook) ได้นําการเรียนรู้เชิงลึกมาพัฒนาต่อยอดเป็น

โปรแกรม "DeepFace"19 ใน ปี ค.ศ. 2014 โดยมีเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจําและ

ตรวจสอบบุคคลไดอ้ย่างแม่นยาํเทียบเท่ากบัมนุษย ์การพฒันานีI สามารถสังเกตไดจ้ากการระบุ

ใบหนา้ของบุคคลอตัโนมติั เมื3อมีการอพัโหลดภาพถ่ายลงเฟซบุ๊ก หรือแชทบอท (Chatbot) ชื3อว่า 

"Eugene Goostman" ได้ผ่านการทดสอบ "Imitation Game" สําเร็จครัI งแรก โดยผูท้ดสอบเชื3อว่า

กาํลงัสนทนากบัเดก็ยเูครนจริง ๆ   

ในปีเดียวกนัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks ได้

เกิดขึIนโดยทีมนกัวจิยันาํโดย  "Ian Goodfellow" ซึ3 งมีเป้าหมายเพื3อทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้

ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูส้อน เทคนิคนีI จะใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์สองชุดเพื3อทาํการแข่งขนั

กนั ทาํให้เกิดการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาให้ฉลาดมากยิ3งขึIน ความสาํเร็จอยา่งมากในช่วงเวลาที3

ผา่นมาสร้างความน่าเชื3อถือมากขึIนต่อการใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ส่งผลใหธุ้รกิจต่าง ๆ เริ3ม

กลบัมาสนใจและนาํมาใชป้ระโยชน์อีกครัI ง 

ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมายนําการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั แมว้่าการพฒันาในดา้นนีI ยงัอยูใ่นช่วงเริ3มตน้ก็ตาม ซึ3 งธุรกิจเหล่านีIมกัอยูใ่นรูปของ

แอปพลิเคชนั (Application) ทาํใหม้นุษยผ์ูใ้ชง้านมีความสะดวกสบายมากขึIน ตวัอยา่งเช่น การระบุ

 
19DeepFace คือโครงการวจิยัของเฟซบุก๊ ซึ) งเป็นหนึ)งในโครงการจดจาํใบหนา้มนุษย ์ (Face 

recognition) โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมลึกเกา้ชั3นและมีการเชื)อมต่อกนัถึง 120 ลา้นชุด, อา้งจาก Jusci, เฟซบุ๊ก

เปิดโครงการ DeepFace จดจาํใบหน้าได้เกือบเท่ามนุษย์, เขา้ถึงเมื)อ 4 พฤศจิกายน 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://jusci.net/node/3232 



 
 

 

23 

ใบหนา้บุคคลเฟซบุก๊ การคน้หาเส้นทางของ Google map การตรวจจบัสแปม (Spam) โดยอตัโนมติั

ในอีเมล (E-mail) หรือรถขบัเคลื3อนอตัโนมติัของบริษทัชื3อ "Tesla"  

3. นิยามและความหมายของการเรียนรู้เชิงลกึของคอมพวิเตอร์ 

หากการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนยอ่ยของปัญญาประดิษฐ ์การเรียนรู้เชิงลึกจึง

เป็นส่วนยอ่ยหนึ3งของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ เปรียบดงัเทคนิคในการสอนใหค้อมพิวเตอร์ โดย

การลอกเลียนแบบการทาํงานของระบบโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย ์

  

 
 

ภาพที3 8 ส่วนประกอบของการเรียนรู้เชิงลึกของคอมพิวเตอร์ 

ที3มา : Ravindra Parmar, Training Deep Neural Networks, accessed October 15, 2019, available 

from https://towardsdatascience.com/training-deep-neural-networks-9fdb196 4b964 

 

อลักอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกถูกสร้างขึIนจากการนาํโครงข่ายใยประสาทเทียม

หลายชัIนมาต่อกัน ซึ3 งชัIนแรกจะทาํหน้าที3ในรับขอ้มูลและชัIนสุดท้ายทาํหน้าที3ส่งผลลพัธ์การ

ประมวลผล แต่ในส่วนชัIนที3อยูร่ะหวา่งชัIนแรกและชัIนสุดทา้ยจะมีหนา้ที3ในการรับและส่งขอ้มูลไป

พร้อม ๆ กนั ในส่วนนีIจะถูกเรียกวา่ "Hidden Layer" (ภาพที3 8) 

คาํวา่ "Deep Learning" มีที3มาจากการใชช้ัIนในส่วนของ Hidden Layer มาต่อ ๆ กนัจน

เกิดเป็นหลายชัIน โดย Hidden Layer ของแต่ละชัIนทาํหนา้ที3เหมือนเซลลป์ระสาทจาํนวนมาก ซึ3 งมี

หนา้ที3ในการประมวลผลจากขอ้มูลที3รับเขา้มาจากชัIนก่อนหนา้และส่งผลลพัธ์ไปยงัชัIนที3อยูถ่ดัไป

และในแต่ละชัIนจะมีค่าถ่วงนํI าหนัก (Weight) ค่าความเอนเอียงของข้อมูล (Bias) และวิธีการ

ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ที3 (Activation Function) เป็นอิสระต่อกนั ดงันัIนยิ3งมีชัIน Hidden layer 

และการป้อนขอ้มูลใหม้ากเท่าไร ชัIนแต่ละชัIนจะสามารถเรียนรู้และแยกแยะลกัษณะของขอ้มูลที3มี

ความซบัซอ้นมากยิ3งขึIนได ้ 
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ภาพที3 9 โครงข่ายแบบป้อนไปขา้งหนา้ (Feed-Forward Neural Networks) 

ที3 ม า  : Packt, Training Deep Neural Networks, accessed October 15, 2 0 1 9 , available from 

https://subscription.packtpub.com/book/big_data_and_business_intelligence/97817883978 72/1/c 

h01lvl1sec21/feed-forward-and-feedback-networks 

 

 

 
 

ภาพที3 10 โครงข่ายแบบวนซํI า (Recurrent Neural Networks) 

ที3 มา  : Cory Maklin, LSTM Recurrent Neural Network Keras Example, accessed October 15, 

2019, available from https://towardsdatascience.com/machine-learning-recurrent-neural-networks-

and-long-short-term-memory-lstm-python-keras-example-86001ceaaebc 

 

การสร้างความแม่นยาํให้แก่คอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเรียนรู้เชิงลึกจะมีขัIนตอนใหญ่ 2 

ขัIนตอนคือ ขัIนตอนแรกเป็นการแปลงขอ้มูลที3รับกบัขอ้มูลที3เป็นผลลพัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปของโมเดลทาง

สถิติ ซึ3 งส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะการแปลงแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Tranformation) จากนัIน
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จึงนาํโมเดลสถิติมาผา่นวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น อนุพนัธ์ (Differential) 20  ทัIงสองขัIนตอนจะถูก

ทาํซํI าจนกวา่จะไดโ้มเดลที3มีความแม่นยาํในระดบัที3พึงพอใจ นอกจากนีIการเรียนรู้เชิงลึกยงัสามารถ

แบ่งประเภทไดอี้ก 2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ โครงข่ายแบบป้อนไปขา้งหน้า (Feed-Forward Neural 

Networks) ซึ3 งเป็นโมเดลที3มีโครงสร้างเรียบง่ายที3สุด เนื3องจากการดาํเนินการของขอ้มูลจะไปใน

ทิศทางเดียว คือการรับขอ้มูลจากชัIนรับขอ้มูลและส่งต่อผา่นชัIน Hidden layer จนกระทั3งส่งผลลพัธ์

ออกในชัIนสุดทา้ยและจะไม่มีการส่งขอ้มูลกลบัมาวนซํI า (ภาพที3 9) และอีกรูปแบบคือโครงข่าย

แบบวนซํI า (Recurrent Neural Networks) ซึ3 งในส่วนของชัIน Hidden Layer จะสามารถเกบ็ขอ้มูลไว้

ได้ ทาํให้สามารถรับข้อมูลที3 เป็นลาํดับและให้ผลลัพธ์เป็นลาํดับข้อมูลได้ ด้วยลักษณะของ

ความสามารถในการเกบ็ขอ้มูลทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลกลบัไปวนซํI าได ้(ภาพที3 10) 

 

 

 

ภาพที3 11 โครงข่ายแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural Networks) 

ที3มา : Michal Zejmo, Architecture of sample CNN model, accessed October 18, 2019, available 

from https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-sample-CNN-model_fig3_3187625 66 

 

การเรียนรู้เชิงลึกแบบโครงข่ายแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural Networks) 

หรือ CNN เป็นรูปแบบหนึ3 งที3ออกแบบขึIนมาเฉพาะเพื3อเพิ3มความสามารถในการสกดัลกัษณะใน

ขอ้มูลที3มีความซบัซอ้นมากยิ3งขึIน โดยมกัถูกใชใ้นการแกปั้ญหาประเภทการรับรู้ เช่น รูปภาพ เสียง 

 
20อนุพนัธ์ คือ การหาค่าความเปลี)ยนแปลงเฉลี)ยในช่วงเวลาที) x ถึง   x + h เมื)อ h เป็นจาํนวนจริงที)ไม่ใช่

ศูนย,์ อา้งจาก ติวเตอร์ คณิต ฟิสิกส์.คอม, แคลคูลสัเบืEองต้น เรืKอง อนุพนัธ์ของฟังชัน, เขา้ถึงเมื)อ 25 ตุลาคม 2562, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tutormathphysics.com/index.php/component/content/article/185-math-m6-2-no2-calcu 

lus/1486-math-m6-2-no1-calculu s-05.html 

 



 
 

 

26 

หรือวิดีโอ เป็นตน้ การดาํเนินการภายในโมเดลจะมีลกัษณะของการเก็บขอ้มูลเป็นพิกเซล ซึ3 ง

โดยทั3วไปจะจดัเกบ็เฉดสีขาวดาํ (Grey Scale) ในชัIนแรกและในอีกสามชัIนถดัไปจะเกบ็เฉดสี ต่าง ๆ 

แลว้จึงส่งไปยงัชัIน Hidden Layer เพื3อทาํการเรียนรู้และจะทาํการสกดัลกัษณะเฉพาะของขอ้มูล เพื3อ

ทาํการแยกแยะขอ้มูล จากนัIนจึงส่งผลลพัธ์เป็นคาํตอบในลกัษณะของความน่าจะเป็น  

กระนัIนในปัจจุบนัยงัมีขอ้จาํกดัของการเรียนรู้เชิงลึก ปัญหาถูกแบ่งเป็นสามขอ้ใหญ่ ๆ 

คือ การจดัประเภทขอ้มูล ซึ3 งในขัIนตอนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งมีการจดัประเภท

ขอ้มูลโดยมนุษยก่์อนจะนาํไปฝึกสอน หากขอ้มูลมีความผิดพลาดตัIงแต่ในส่วนการรับขอ้มูล การ

ทาํนายผลลพัธ์ก็จะผิดพลาดตามมาเช่นกนั ขอ้ที3สองคือความตอ้งการชุดขอ้มูลจาํนวนมากในการ

ฝึกสอน เช่น ในบางกรณีตอ้งการขอ้มูลถึงหนึ3 งลา้นตวัอย่างเพื3อทาํการฝึกสอนให้คอมพิวเตอร์มี

ประสิทธิภาพเทียบเท่ามนุษย ์และขอ้ที3สามคือปัญหาในการอธิบายสิ3งที3คอมพิวเตอร์กาํลงัคิดอยู่ 

เนื3องจากความซบัซอ้นอยา่งมากของโครงข่ายประสาทเทียม จึงเป็นเรื3องยากที3จะทาํความเขา้ใจว่า

ทาํไมคอมพิวเตอร์ถึงตดัสินใจเช่นนัIน 

4. นิยามและความหมายการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial 

Networks 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks หรือ GANs คือ

การเรียนรู้เชิงลึกรูปแบบหนึ3ง ซึ3 งมีลกัษณะการทาํงานแบบ Autoencoder คือโครงข่ายประสาทเทียม

ที3มีผลลพัทเ์หมือนขอ้มูลหรือ Data เขา้ไปยงัคอมพิวเตอร์ ทาํใหส้ามารถสร้างและแสดงผลลพัธ์ได้

ในขณะเดียวกนั โดยประกอบดว้ยสองส่วนคือ ส่วนที3ทาํหนา้สร้างขอ้มูล (Generator) และส่วนที3ทาํ

หนา้ที3ตรวจสอบขอ้มูล (Discriminator) ทัIงสองส่วนนีIจะทาํหนา้ที3ในลกัษณะที3แข่งขนักนั กล่าวคือ 

ส่วนที3สร้างขอ้มูลจะพยายามสร้างขอ้มูลใหใ้กลเ้คียงเป้าหมายมากที3สุดและส่วนตรวจสอบขอ้มูลก็

ตอ้งตรวจสอบวา่ขอ้มูลที3รับมาเป็นขอ้มูลตน้แบบจากเป้าหมายหรือขอ้มูลที3ถูกสร้างโดยส่วนที3สร้าง

ขอ้มูล 

ผลลพัธ์จากการตรวจสอบขอ้มูลโดยส่วนที3ตรวจสอบขอ้มูลจะอยู่ในรูปแบบของ

ความน่าจะเป็น ซึ3 งจะแสดงความน่าจะเป็นของทัI งสองส่วนคือ ส่วนที3สร้างขอ้มูลและส่วนที3

ตรวจสอบขอ้มูล สาํหรับส่วนที3สร้างขอ้มูล หากมีความน่าจะเป็นที3สูงหมายถึงสามารถสร้างขอ้มูล

ไดเ้หมือนตน้แบบมากขึIน ในทางกลบักนัค่าความน่าจะเป็นของส่วนที3ตรวจสอบขอ้มูลอาจมาก

หรือนอ้ยไปตามการวเิคราะห์ขอ้มูลที3ไดรั้บมา หากมีความน่าจะเป็นตํ3า ผลการวเิคราะห์จะถูกส่งไป

ที3ส่วนที3ตรวจสอบขอ้มูลเพื3อหาขอ้ผดิพลาดและพฒันา สงัเกตวา่บางครัI งความน่าจะเป็นของส่วนที3

ตรวจสอบข้อมูลจะไม่อ้างอิงกับความถูกต้องของส่วนที3ตรวจสอบข้อมูล เพราะรูปแบบการ
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ตรวจสอบขอ้มูลจะมีการสลบักนัระหวา่งการรับขอ้มูลจากขอ้มูลตน้แบบกบัขอ้มูลจากส่วนที3สร้าง

ขอ้มูลขึIนมาใหม่ 

 

 
 

ภาพที3 12 Generative Adversarial Networks 

ที3 ม า  : Jonathan Hui, Understanding Generative Adversarial Networks (GANs), accessed 

October 25, 2019, available from https://medium.com/@jonathan_hui/gan-whats-generative-advers 

arial-networks-and-its-application-f39ed278ef09 

 

เมื3อส่วนของการสร้างขอ้มูลแสดงผลลพัธ์ออกมา จะส่งขอ้มูลไปยงัส่วนที3ตรวจสอบ

ขอ้มูล ซึ3 งจะมีการเกบ็ขอ้มูลไวจ้ากขอ้มูลตน้แบบ แลว้จึงนาํขอ้มูลที3ไดรั้บจากส่วนสร้างขอ้มูลมาหา

ความน่าจะเป็นของขอ้มูลที3ถูกสร้างว่าเป็นขอ้มูลปลอมกี3เปอร์เซ็นต ์รวมทัIงแสดงความน่าจะเป็น

ของข้อมูลต้นแบบเช่นกัน จากนัIนจะส่งค่าความผิดพลาดไปยงัส่วนที3สร้างข้อมูลและส่วนที3

ตรวจสอบขอ้มูล เพื3อนาํไปพฒันาการสร้างและการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบต่อไป กระบวนการนีIจะ

ทาํซํI าไปเรื3อย ๆ จนกวา่จะถึงระดบัที3พึงพอใจ (ภาพที3 12) 

 

 
 

ภาพที3 13 กระบวนการสร้างภาพโดยการสุ่มของตวัเลข 

ที3 ม า  : Joseph Rocca, Understanding Generative Adversarial Networks (GANs), accessed 

October 25, 2019, available from https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adver 

sarial-networks-gans-cd6e4651a29 
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ภาพที3 14 การสร้างภาพตวัเลขดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

ที3 ม า  : Guoqiang Zhong, Wei Gao, Youzhao Yang, Generative Adversarial Networks with 

Decoder-Encoder Output Noise, accessed October 29, 2019 , available from https://www.sema 

nticscholar.org/paper/Generative-Adversarial-Networks-with-Output-Noise-Zhong-Gao/8076215 

00f 3d13bb839483b8b9227f3aa72e7d48 

 

บทบาทของการสุ่มมีความสาํคญัอยา่งมากต่อโครงข่ายในรูปแบบนีI  เนื3องจากส่วนที3

สร้างขอ้มูลจะใชค่้าสุ่มเพื3อสร้างขอ้มูลปลอมออกมา ซึ3 งในทางทฤษฎีเป็นไปไม่ไดเ้ลยที3จะสร้าง

ตวัเลขแบบสุ่มได้ เพราะในการสร้างตวัเลขแบบสุ่มก็เป็นการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ซึ3 งเป็น

ลกัษณะที3สามารถตรวจสอบได ้ดงันัIน ตวัเลขที3เป็นแบบสุ่มจึงไม่ใชก้ารสุ่มจริง ๆ ดว้ยปัญหานีI

นกัวิจยัจึงใชก้ารสุ่มที3แสดงค่าในลกัษณะที3กระจายตวัแบบสุ่มอยา่งเหมาะสมในระดบัที3ยอมรับได้

ระหว่างค่า 0 และ 1 หากเป็นการทาํงานกบัรูปแบบของภาพ เช่น การสร้างภาพสุนัขในสี3 เหลี3ยม

จตุัรัสสีขาวดาํ ขนาด N คูณ N โมเดลจะทาํการเปลี3ยนรูปแบบของขอ้มูลเป็นเวกเตอร์ (Vector) 

จากนัIนจึงสร้างขอ้มูลจากตวัเลขการกระจายตวัแบบสุ่มระหวา่ง 0 ถึง 1 เพื3อสร้างเวกเตอร์ขอ้มูลที3มี

ความน่าจะเป็นภาพสุนัขออกมา (ภาพที3 13) หรือการสร้างตวัเลขขึIนมาใหม่ (ภาพที3 14) ซึ3 งเป็น

กระบวนการตวัอย่างในช่วงแรกของแนวคิดนีI  โดยในชุดขอ้มูลจะมีภาพของตวัเลขตัIงแต่ 0 ถึง 9 

เป้าหมายของคอมพิวเตอร์คือการสร้างตวัเลขใหไ้ดเ้หมือนกบัตวัเลขที3เป็นชุดขอ้มูลเขา้มากที3สุด ใน

กระบวนการจะเป็นการเรียนรู้โดยที3คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากความถูกตอ้งจากการเปรียบเทียบความ

น่าจะเป็นของผลลพัธ์และนาํไปพฒันาตนเองให้สร้างภาพที3ดียิ3งขึIน กระบวนการนีI ไดน้าํไปสู่การ

นาํไปปรับใชก้บัการสร้างภาพขึIนใหม่จากภาพถ่ายในเวลาต่อมา 
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ภาพที3 15 การสร้างภาพใบหนา้ดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

ที3มา : Alec Redford, Luke Metz, Soumith Chintala, Unsupervised Representation Leaning with 

Deep Convolutional Generative Adversarial Networks, accessed October 25, 2019 , available 

from https://arxiv.org/pdf/1511.06434.pdf 

 

ปี ค.ศ. 2016 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Alec Redford, Luke Metz และ Soumith 

Chintala ไดท้าํการวิจยัการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks 

มาสร้างภาพขึIนใหม่จากคอมพิวเตอร์ที3ไดรั้บการฝึกสอน สิ3งโดดเด่นในการวจิยัคือการสร้างใบหนา้

ของมนุษยขึ์Iนมาใหม่ โดยเป็นภาพที3ไม่มีอยู่ในชุดขอ้มูลตวัอย่าง ซึ3 งคอมพิวเตอร์จะนําภาพที3

เกี3ยวขอ้งมาเปรียบเทียบและสร้างภาพขึIนมาใหม่จากขอ้มูลภาพที3นาํมาเปรียบเทียบ เช่นในตวัอยา่ง 

(ภาพที3  15) เป้าหมายคือภาพใบหน้าของผูห้ญิงที3สวมแว่น แต่จะสังเกตว่าในชุดข้อมูลไม่มี

ขอ้มูลภาพของผูห้ญิงสวมแว่นเลย มีเพียงใบหนา้ของผูช้ายสวมแว่น ผูช้ายไม่สวมแว่น และผูห้ญิง

ไม่สวมแวน่ จากชุดขอ้มูลคอมพิวเตอร์จะทาํการเรียนรู้ผูห้ญิง ผูช้าย และผูช้ายที3สวมแวน่ จากนัIนจึง

สร้างภาพที3มีความน่าจะเป็นที3เป็นภาพผูห้ญิงสวมแวน่ใหม้ากที3สุด 

 

 
 

ภาพที3 16 การสร้างภาพจากประโยคดว้ยวธีิการ Generative Adversarial Networks 

ที3มา : Han Zhang, Tao Xu, Hongsheng Li, StackGAN: Text to Photo-realistic Image Synthesis 

with Stacked Generative Adversarial Networks, accessed October 25, 2019 , available from 

https://arxiv.org/pdf/1612.03242.pdf 
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ความสามารถของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิ ธีการ  Generative Adversarial 

Networks ได้พฒันามากขึIนในปี ค.ศ. 2017 จากความสามารถในการสร้างภาพจากการสุ่มของ

ตวัเลข สู่การสร้างภาพขึIนจากการใชค้าํและประโยคหรือการอธิบายภาพเป็นประโยคบอกเล่า (ภาพ

ที3 16) โดยเพิ3มกระบวนการในส่วนของส่วนที3สร้างขอ้มูล จากเดิมที3ทาํหนา้ที3เพียงสร้างภาพขึIนจาก

การสุ่มของตวัเลข เป็นการเพิ3มการเรียนรู้รูปประโยคที3มีลกัษณะดงัเช่นการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

วิธีการ Generative Adversarial Networks จากนัIนจึงส่งไปที3ส่วนที3ตรวจสอบขอ้มูล เพื3อหาความ

น่าจะเป็นและส่งต่อที3วิเคราะห์ให้ปรับปรุง กล่าวคือกระบวนการนีI มีลกัษณะของการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks สองระบบ แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที3

เรียนรู้ประโยคและส่วนที3สร้างภาพขึIน 

ด้วยความสามารถของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial 

Networks ทาํให้เป็นที3นิยมมากในการแกปั้ญหาประเภทขอ้มูลที3เกี3ยวกบัการรับรู้ เช่น ภาพ วิดีโอ 

หรือเสียง โดยโมเดลนีI จะเขา้ไปสร้างขอ้มูลขึIนมาใหม่ ซึ3 งอาจอยูใ่นรูปแบบของภาพที3ทบัซอ้นกบั

ภาพจริง เช่น โปรแกรมชื3อ "Deepfake" เป็นโปรแกรมสร้างวิดีโอปลอมใบหน้าบุคคล และ 

"Pose2Pose" เป็นโปรแกรมสาํหรับถ่ายโอนท่าเตน้จากตน้ฉบบัมายงัวิดีโอของบุคคลทั3วไป เป็นตน้ 

หรือเป็นภาพใหม่ที3ถูกสร้างขึIนมา เช่น โปรแกรมชื3อ "ACGAN" เป็นการจาํลองสร้างใบหนา้บุคคล

ตามช่วงอาย ุและ "Pix2Pix" เป็นโปรแกรมสร้างภาพขึIนมาใหม่จากภาพตน้ฉบบั เป็นตน้ 
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บทที$ 3 

 

ประวติัและผลงานของศิลปิน 

 

เนื$อหาภายในบทนี$ จะกล่าวถึงตวัอยา่งศิลปินชาวตะวนัตกผูส้ร้างสรรคเ์อไออาร์ตและ

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตทีGมกัมีการทาํงานคลา้ยคลึงกนัคือ การใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีการ 

Generative Adversarial Networks ซึG งจดัอยูใ่นประเภทการเรียนรู้แบบกึGงมีผูส้อน เป็นเครืGองมือใน

การสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพืGอนาํเสนอแนวความคิดของการสร้างสรรคที์G

ต้องการให้อิสระแก่คอมพิวเตอร์มากทีGสุด แต่ถึงกระนั$นลกัษณะของผลงานของแต่ละคนก็มี

เอกลกัษณ์อย่างชัดเจน ซึG งศิลปินตวัอย่างประกอบดว้ย Gene Kogan, Mario Klingemann, Memo 

Akten และ Refik Anadol  

 

Gene Kogan 

ศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผูนิ้ยามตนเองว่าเป็นศิลปินและโปรแกรมเมอร์1 

ศิลปิน  Gene Kogan มีความสนใจในระบบการทํางานอิสระ  ความฉลาดของการรวมกลุ่ม 

(Collective Intelligence) เจนเนอร์เรทีฟอาร์ต และวทิยาการคอมพิวเตอร์ ซึG งศิลปินเป็นผูร่้วมทาํงาน

ในโครงการซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรมทีGเกีGยวขอ้งกบัคลงัขอ้มูลสาํหรับสาธารณะ และถูก

เชิญไปฝึกอบรมและบรรยายในเรืGองเกีGยวกบัการเขียนโปรแกรมกบัศิลปะหลายครั$ ง รวมทั$งเป็นผู ้

ก่อตั$งโครงการชืGอ "Machine Learning for Artist" ซึG งเป็นโครงการเกีGยวกบัการให้ความรู้สําหรับ

ศิลปินและบุคคลทัGวไปทีGสนใจในการใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

และโครงการชืGอ  "Autonomous Artificial Artist" ซึG งเป็นโครงการเกีG ยวกับการพัฒนาศิลปิน

ปัญญาประดิษฐ์ ศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตมาแลว้ 27 ผลงาน กล่าวไดว้่าศิลปิน

เป็นบุคคลหนึGงทีGสาํคญัต่อศิลปะทีGไดน้าํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

 

 

 
1Gene Kogan, Gene Kogan, accessed November 24, 2019, available from https://genekogan.com/ 
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1. ประวติัการสร้างสรรค์ 

ศิลปินจบมธัยมศึกษาจาก "Council Rock High School South" ในปี ค.ศ. 2004 และ

ไดเ้ขา้ศึกษาต่อปริญญาตรีทีGมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (Columbia University) คณะวิทยาศาสตร์ สาขา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ จนจบการศึกษาในปี ค.ศ. 2008 และไดท้าํงานต่อในดา้นการวิเคราะห์เพืGอ

พฒันาอัลกอริทึม ทีGบริษทัชืGอ "FreshDirect" จนถึงปี ค.ศ. 2010 ได้เริG มเป็นนักวิจัยด้านการฝึก

คอมพิวเตอร์ทีGบริษทัชืGอ "Sourcetone" และเป็นผูส้อนการเขียนโปรแกรมสําหรับศิลปินในพาํนกั

ขององค์กรชืGอ "Harvestworks" รวมทั$ งเป็นอาจารย์สอนทีGมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York 

University) จนกระทัGงในปี ค.ศ. 2019 ศิลปินไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มชืGอ "Lacuna Lab" ใน

ประเทศเยอรมนี ซึG งเป็นโครงการสาํหรับศิลปินทีGตอ้งการผสมผสานระหว่างความงามและตรรกะ 

เพืGอนํามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทาํให้ศิลปินได้ยา้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอาศยัอยู่ทีG

ประเทศเยอรมนี นอกจากนี$ ศิลปินไดถู้กเชิญไปบรรยาย การสอน และผลงานวิจยัอย่างต่อเนืGอง

ตั$งแต่ปี ค.ศ. 2009 - 2013 

 

 
 

ภาพทีG 17 Gene Kogan, The Rub, 2012, Performance 

ทีG มา  : Tremor Theater Collective, Tremor Theater Collective, accessed November 27, 2019, 

available from https://tremorcollective.tumblr.com/ 

 

ศิลปินเริG มแสดงผลงานตั$ งแต่ปี ค.ศ. 2012 โดยผลงานแสดงชิ$นแรกเป็นผลงาน

ศิลปะการแสดงทีGนิวยอร์ก ชืGอว่า "The Rub" (ภาพทีG 17) ซึG งในช่วงปี ค.ศ. 2012 - 2014 ผลงาน

ทั$งหมดลว้นเป็นศิลปะการแสดงทั$งสิ$น อยา่งไรก็ตามทุก ๆ ผลงานทีGศิลปินนาํเสนอจะนิยมใชสื้Gอ

สมยัใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึGงของผลงาน โดยในช่วงแรกคือปี ค.ศ. 2012 - 2013 ศิลปินจะนิยมใช้

เครืGองฉายภาพดิจิทลัหรือเครืGองโปรเจคเตอร์ร่วมกบัเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงดว้ย และในปี 

ค.ศ. 2014 ศิลปินไดส้ร้างสรรคผ์ลงานชืGอ "Machine Yearning" เป็นผลงานทีGศิลปินนาํแขนกลมาใช้
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แทนแขนมนุษย ์แลว้แสดงร่วมกบัภาพจากเครืGองโปรเจคเตอร์ อีกทั$งมีการใชเ้ซนเซอร์ (Sensor) ชืGอ 

"Kinect" เป็นครั$ งแรก เซนเซอร์นี$จะทาํหนา้ทีGตรวจจบัการเคลืGอนไหวของแขนกล นอกจากนี$ ศิลปิน

ไดเ้ผยแพร่โคด้ (Code) หรือภาษาคอมพิวเตอร์ทีGศิลปินไดโ้ปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์ทาํตามคาํสัGงทีG

ไดรั้บของผลงานทุกชิ$นสาํหรับผูที้Gสนใจไวเ้ช่นกนั 

 

 
 

ภาพทีG 18 Gene Kogan, Silhouettes in Saigon, 2014, Interactive installation, Dimension variable 

ทีG ม า  : Gene Kogan, Kinect Projector Toolkit, accessed November 27, 2019, available from 

https://genekogan.com/works/kinect-projector-toolkit/ 

 

จนกระทัGงปลายปี  ค .ศ .  2014 ทีG ศิลปินได้เ ริG มเปลีGยนมาแสดงผลงานรูปแบบ              

อินสตอลเลชนัอาร์ต (Installation art) ซึG งส่วนใหญ่จะเป็นการจดัวางดว้ยสืGอสมยัใหม่ร่วมกบัการ

เขียนโปรแกรม โดยผลงานอินสตอลเลชนัชิ$นแรกชืGอวา่ "Silhouettes in Saigon" (ภาพทีG 18) ผลงาน

ชิ$นนี$ ศิลปินยงัคงใชเ้ซนเซอร์ชืGอ "Kinect" เพืGอนาํมาตรวจจบัการเคลืGอนไหวของมนุษย ์ซึG งศิลปินได้

ใชโ้ปรแกรม "Processing" และ "OpenFrameworks" เพืGอสร้างภาพเคลืGอนไหวตามเวลาจริงขึ$นมา 

และศิลปินยงัคงใชเ้ซนเซอร์ชนิดนี$สร้างสรรคผ์ลงานจนถึงปี ค.ศ. 2015 ซึG งเป็นปีทีGการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks เริGมถูกเผยแพร่ ทาํให้ศิลปินเริGมทีGจะนาํการ

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์รูปแบบนี$ มาทดลองสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพืGอหาความเป็นไปไดจ้าก

ความสามารถของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ศิลปินไดท้ดลองกบัภาพเคลืGอนไหวจากภาพยนตร์

และการ์ตูน 
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ภาพทีG 19 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

ทีGมา : Gene Kogan, Cubist Mirror, accessed November 27, 2019, available from https:// 

vimeo.com/167910860 

 
ปี ค.ศ. 2016 ศิลปิน Gene Kogan ไดเ้ริGมนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาแสดงผล

งานครั$ งแรกในผลงานชืGอ "Cubist Mirror" (ภาพทีG 19) จากการต่อยอดมาจากผลงานทดลองในปี 

ค.ศ. 2015 มาใช ้และนบัตั$งแต่ผลงานชิ$นนี$ เป็นตน้มา ศิลปินไดใ้ชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มา

สร้างสรรค์ผลงานทั$งหมด ในปีต่อมา ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานทีGพฒันาต่อยอดจากผลงานชืGอ 

"Cubist Mirror" และผสานคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ให้สามารถสร้างเสียงขึ$นมา

จากภาพวาด โดยใชก้ารมองเห็นของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคแ์ละการตรวจจบัภาพทีGถูกวาดขึ$น 

ซึG งเหมือนกบัภาพในฐานขอ้มูล Data คอมพิวเตอร์จะสร้างเสียงของวตัถุเหล่านั$นขึ$นมา ผลงานชิ$นนี$

มีชืGอวา่ "Doodle Tunes" ในปีเดียวกนันี$ เองทีGศิลปินเริGมไดรั้บเชิญไปบรรยายและสอนปฏิบติัเกีGยวกบั

การนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมกบัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในสถาบนัต่าง ๆ 

ศิลปินได้แสดงผลงานชืGอ "Why the Future Still Need Us" จนถึงปี ค.ศ. 2017 ทีG

ศิลปินเริGมสร้างสรรคผ์ลงานแตกต่างจากเดิม โดยผลงานมีชืGอว่า "Neural Synthesis" จากการทาํให้

คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ$นมาเองจากโจทยที์Gไดรั้บ ทาํให้ภาพทีGถูกสร้างขึ$นมีรูปแบบของความเป็น

นามธรรม ซึG งมีลกัษณะเดียวกบัรูปแบบทีGกูเกิล  (Google) ได้สร้างขึ$นมาและถูกเรียกว่า "Deep 

Dream"2  

 

 
2Alex Rayner, Can Google’s Deep Dream Become an Art Machine?, accessed November 28, 

2019, available from https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/28/google-deep-dream-art 
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ภาพทีG 20 Gene Kogan, Meat Puppet, 2017, Interactive video 

ทีGมา : Gene Kogan, Meat Puppet, accessed November 30, 2019, available from https://twitter.com 

/genekogan/status/1057303123738398725 

 

ในปีเดียวกนั ศิลปินไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ให้สามารถสร้างวิดีโอ

เลียนแบบใบหนา้ของบุคคลตน้แบบได ้ซึG งเป็นการต่อยอดจากการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

วิธีการ Generative Adversarial Networks ดว้ยโปรแกรมทางเทคนิคหนึG งทีGเรียกว่า "Pix2Pix" และ

การตรวจจบัใบหนา้มาใชร่้วมกนั ผลงานชิ$นนี$ ชืGอวา่ "Meat Puppet" ซึG งผลงานถูกนาํไปจดัแสดงทั$ง

ในรูปแบบเดีGยวและคู่กบัผลงานชิ$นอืGน ๆ ไดแ้ก่ ผลงานชืGอ "Cubist Mirror", "Doodle Tunes" และ 

"Neural Synthesis" เป็นตน้ ผลงานเหล่านี$ ถูกนาํไปจดัแสดงจนถึงปี ค.ศ. 2019 มีบางผลงานทีGถูก

นาํไปพฒันาต่อใหเ้ป็นวดีิโอ เช่น ผลงานชืGอ "Neural Synthesis" ทีGเปลีGยนจากภาพนิGงในปี ค.ศ. 2017 

ให้เป็นภาพเคลืGอนไหวแสดงการเปลีGยนแปลงของภาพทีGเกิดจากการคิดของคอมพิวเตอร์ไวใ้นปี 

ค.ศ. 2019 

โครงการ "Machine Learning for Artist" เป็นโครงการทีGเริGมจดัขึ$นตั$งแต่ปี ค.ศ. 2016 

ซึG งเป็นปีเดียวกับการเริG มแสดงผลงานศิลปะทีG ถูกสร้างขึ$ นโดยการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงคข์องโครงการคือ การเป็นแหล่งขอ้มูลการศึกษาเกีGยวกบัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

สาํหรับศิลปิน โดยจะมีการสอนทั$งในรูปแบบของการสาธิตการปฏิบติัและวดีิโอการบรรยาย  
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ปี ค.ศ. 2019 ศิลปินไดจ้ดัตั$งโครงการใหม่ขึ$น โดยใชชื้Gอว่า "Autonomous Artificial 

Artist" ซึG งเป็นโครงการทีGมีจุดประสงคเ์พืGอสร้างปัญญาประดิษฐ์ทีGสามารถสร้างผลงานศิลปะทีGมี

เอกลกัษณ์และไม่ซํ$ าดว้ยตนเอง ศิลปินนิยามชืGอยอ่ของโครงการว่า "AAA" ศิลปินไดก้ล่าวถึงการ

สร้างผลงานศิลปะดว้ยตนเองไวด้งันี$   

 

การกระทาํโดยตนเอง หมายถึง AAA สามารถแสดงให้เห็นถึงเจตจาํนง

อิสระจากผูส้ร้าง แมแ้ต่ปัญญาประดิษฐ์ทีDมีความซับซ้อนทีDสุดทีDขาดความอิสระก็ไม่ไดมี้

ความคิดสร้างสรรคม์ากไปกว่าหุ่นจาํลองบนแขนของนกัพากยเ์สียง ความเป็นเอกลกัษณ์ 

หมายถึงการแสดงความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แค่เพียงลอกเลียนแบบจากสิDงอืDน 

และโดยไม่ซํQ า หมายความว่า แมว้่างานศิลปะอาจถูกคดัลอกได ้แต่ความคิดสร้างสรรคไ์ม่

สามารถทาํซํQ าไดใ้นทีDอืDน เช่น ใครคนหนึD งอาจบนัทึกชิQนส่วนของเบโธเฟน (Ludwig van 

Beethoven) แต่ไม่สามารถแต่งเพลงเหมือนเบโธเฟนได้3 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ปัญญาประดิษฐที์Gสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะได้

ดีจาํเป็นตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่ถูกควบคุมจากผูส้ร้าง ซึG งจะทาํให้เกิดเอกลกัษณ์ของ

ปัญญาประดิษฐเ์อง และดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์ทาํใหไ้ม่สามารถทาํซํ$ าใหม่ได ้ 

2. ผลงานของ Gene Kogan 

ผลงานของ Gene Kogan จะมีเอกลกัษณ์คือการใชเ้ทคนิคทีGเรียกวา่ "Style Transfer" 

ซึG งเป็นเทคนิคทีGเป็นการจดัองคป์ระกอบภาพใหม่ จากการนาํลกัษณะของภาพอืGนมาใช ้ทาํให้ผล

งานมีรูปแบบของศิลปะเชิงทดลอง ศิลปินไดท้าํการทดลองตั$งแต่การใช้กบัภาพนิGง วิดีโอ และ

ภาพเคลืGอนไหวตามเวลาจริงในปี ค.ศ. 2015 โดยผลงานทีGใชเ้ทคนิคนี$และนาํมาแสดงครั$ งแรกมีชืGอ

วา่ "Cubist Mirror" ในปี ค.ศ. 2016 และไดพ้ฒันาต่อเป็นผลงาน "Style Transfer" ในปี ค.ศ. 2018 

2.1. ผลงานชื$อ Cubist Mirror 

ผลงานชิ$นนี$ เป็นผลงานชิ$นหนึGงทีGเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปิน ซึG งไดจ้ดัแสดงครั$ ง

แรกทีG "School for Poetic Computation" ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2016 และไดจ้ดัแสดง

อย่างต่อเนืGองในปีถดัมาทุกปี ซึG งผลงานชิ$นนี$ ถูกจดัวางโดยใชจ้อภาพ LCD เพืGอแสดงผลลพัธ์จาก

การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และกลอ้งทีGถูกติดตั$ งติดกับจอภาพเพืGอทาํหน้าทีGรับภาพจาก

ภายนอกเพืGอใหค้อมพิวเตอร์ใชใ้นการประมวลผล 

 
3 Gene Kogan, Artist in the Cloud, accessed December 1, 2019, available from 

https://medium.com/@genekogan/artist-in-the-cloud-8384824a75c7 



 37 

 
 

ภาพทีG 21 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

ทีGมา : Gene Kogan, Cubist Mirror, accessed November 27, 2019, available from https://vimeo. 

com/167910860 

 

ภาพทีGปรากฏในจอภาพจะมีลกัษณะของภาพจิตรกรรมเชิงคิวบิสม ์โดยมีโทนสี

เหลืองเป็นโทนสีหลกัในภาพ ซึG งภาพทีGปรากฏอยูเ่ป็นภาพทีGเปลีGยนแปลงตามการเคลืGอนไหวของ

ผูช้ม (ภาพทีG 21) ในลกัษณะตามเวลาจริง ดว้ยกระบวนแบบเชิงคิวบิสมที์Gแสดงในภาพทาํใหเ้กิดการ

ลดทอนรูปทรงของสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมทั$งรูปทรงของมนุษยที์Gอยูใ่นระยะการมองเห็นของ

คอมพิวเตอร์ โดยระยะใกลแ้ละไกลของวตัถุก็มีผลต่อการลดทอนรูปทรงภายในภาพทีGเกิดจากการ

สร้างสรรคข์องคอมพิวเตอร์เช่นกนั  

ผลงานชืGอ "Cubist Mirror" มีแนวความคิดคือ การเปลีGยนภาพในโลกแห่งความ

จริงใหเ้ป็นภาพผลงานศิลปะ ศิลปินไดใ้ชก้ารเรียนรู้เชิงลึกวิธีการ "Convolutional Neural Network" 

ซึG งศิลปินนาํมาต่อยอดจากโคด้ของ Yusuke Tomoto โดยต่อยอดจากงานวิจยัของ Justin Johnson, 

Alexandre Alahi และ Li Fei-Fei ชืGอวา่ "Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-

Resolution" เพืGอสร้างเทคนิคทีGเรียกว่า "Style Transfer" ซึG งเป็นวิธีการเปลีGยนแปลงภาพทีGรับเขา้มา

ใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิต  

การสร้างสรรค์ของศิลปินจะสร้างจากคลังข้อมูลฟรีสาธารณะเป็นภาษา 

คอมพิวเตอร์ "C++" ในชืGอว่า "OpenFrameworks" ร่วมกบัคลงัขอ้มูลการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

เพืGอนาํฝึกให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพขึ$นมาใหม่ได ้โดยขั$นตอนของการรับภาพและแสดง

ภาพจะเป็นหนา้ทีGของโปรแกรมชืGอ "Openframeworks" ทีGจะจบัภาพเคลืGอนไหวตามเวลาจริง จาก

กลอ้งเว็บแคม (Webcam) แลว้จึงนําไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์จากการใช้การเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ จากนั$นจึงแสดงภาพของผลลพัธ์ออกมาบนหนา้จอแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD (Liquid 

Crystal Display) ซึG งหนา้จอเปรียบดงักระจกทีGสะทอ้นโลกภายนอก 
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2.2. ผลงานชื$อ Style Transfer 

ผลงานชิ$นนี$ เป็นผลงานทีG เริG มการทดลองตั$ งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยนํามาต่อ

ยอดจากผลงานชืGอ "Cubist Mirror" ศิลปินได้ศึกษาจากโค้ดของ Justin Johnson ซึG งได้นํามาต่อ

ยอดจากงานวิจยัชืGอ "A Neural Algorithm of Artistic Style" โดยนกัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Leon 

A. Gatys, Alexander S. Ecker และ Matthias Bethge ในงานวิจยัแสดงให้เห็นการปรับเปลีGยนภาพ

จากการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม 

ในช่วงแรกของการทดลองนาํมาใช้ ศิลปินไดท้าํการทดลองกบัวิดีโอ ซึG งจะ

ทาํงานในรูปแบบของบนัทึกภาพนิGงภาพต่อภาพแลว้จึงนาํภาพทั$งหมดมารวมกนัจนกลายเป็น

ภาพเคลืGอนไหว แต่ยงัมีปัญหาเรืGองการใชเ้วลาในการประมวลผลทีGใชเ้วลานาน จนกระทัGงในปี ค.ศ. 

2018 ศิลปินไดน้าํกระบวนแบบทางศิลปะหลากหลายแนวทางทีGแตกต่างกนัมาใชเ้พืGอแสดงผลดว้ย 

รวมทั$งพฒันาใหมี้ความเร็วในการประมวลผลมากยิGงขึ$น  

 

 
 

ภาพทีG 22 Gene Kogan, Style Transfer, 2018, Interactive video 

ทีGมา : Jer Thorp, Style Transfer, accessed November 28, 2019, available from https://twitter.com 

/genekogan/status/979132295520153600 

 

ภาพทีGถูกแสดงผลออกมาบนจอแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD ทั$ง 3 จอ ในผลงาน

ชืGอ "Style Transfer" (ภาพทีG 22) จะมีลกัษณะไปตามรูปแบบของผลงานจิตรกรรมทีGศิลปินเลือกใช้

สําหรับสอนคอมพิวเตอร์เพียงรูปแบบเดียวในแต่ละจอภาพ โดยภาพใช้สอนประกอบดว้ยภาพ 

"The Great Wave of Kanagawa" โดย Hokusai "Composition with Red, Blue and Yellow" โดย Piet 

Mondrian และ "Intersecting Lines" โดย "Wassily Kandinsky" เมืGอผูช้มเขา้ไปในบริเวณดา้นหน้า

จอแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD ทั$งหมด 3 จอ จอภาพจะแสดงผลลพัธ์ออกมาเป็นภาพผูช้มทีGอยู่ใน

ผลงานศิลปะชิ$นต่าง ๆ รวมถึงวตัถุอืGน ๆ ทีGอยูใ่กลเ้คียงพอทีGคอมพิวเตอร์มองเห็นก็จะเปลีGยนภาพ
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ตามไปด้วย ผลงานชิ$นนี$ แสดงทีGนิทรรศการชืGอ "Toronto International Film Festival" ในปี ค.ศ. 

2018 โดยศิลปินไดอ้ธิบายแนวคิดไวด้งันี$   

 

การเยีDยมชมแกลเลอรีDครัQ งนีQ จะทาํใหทุ้กคนอยูใ่นภาพ คลา้ยกบับุคคลทีDเรียนรู้การวาด

ภาพเหมือนศิลปินคนโปรด คอมพิวเตอร์เหล่านีQ ไดรั้บการฝึกฝนให้ตีความรูปแบบการวาด

ภาพของศิลปินทีDมีชืDอเสียงสามคน ดว้ยการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ขัQนสูง วิดีโอตามเวลาจริง 

และงานศิลปะทีDมีชืDอเสียง คอมพิวเตอร์จะใช้รูปภาพจากวิดีโอตามเวลาจริงและรูปแบบ

ภาพวาดมาสร้างศิลปะชิQนใหม่4 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า ผูช้มจะถูกสะทอ้นเขา้ไปในภาพ เหมือนกบัการ

เรียนรู้ภาพวาดจากศิลปินคนโปรดจากการเลียนแบบภาพผลงานศิลปะต้นฉบับเหล่านั$น โดย

คอมพิวเตอร์ไดรั้บการฝึกฝนให้ตีความภาพวาดเหล่านั$นและแปรผลลพัธ์เป็นภาพวาดของตนเอง

ขึ$นมา จากสามองค์ประกอบของผลงานคือ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ วิดีโอตามเวลาจริง และ

ผลงานศิลปะทีGมีชืGอเสียง 

วิธีการสร้างสรรคข์องผลงานชิ$นนี$ ใชว้ิธีการเดียวกบัผลงานชืGอ "Cubist Mirror" 

โดยใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ Generative Adversarial Networks มาสร้างสรรคภ์าพผลลพัธ์ 

และใชจ้อแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD เพืGอเป็นสืGอในการนาํเสนอผลลพัธ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

Mario Klingemann 

ศิลปินชาวเยอรมนี ผูที้Gมีความสนใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก 

และเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตและเอไออาร์ต โดยผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินจะมีลักษณะเป็น

ภาพเคลืGอนไหวและภาพนิGงทีGมีความคลุมเครือของรูปทรงจากร่างกายมนุษย ์ซึG งศิลปินไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากขอ้จาํกดัในการสร้างสรรค ์และจากการสร้างสรรคด์ว้ยการรวมตวัวตัถุและระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั5  

 

 
4  Gene Kogan, Style Transfer Mirror, accessed December 3, 2019, available from https:// 

www.instagram.com/p/BhGp0CmAgTr/ 
5 AIArtists, Mario Klingemann, accessed December 20, 2019, available from https:// 

aiartists.org/mario-klingemann 
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1. ประวติัการสร้างสรรค์ 

ศิลปินเกิดในปี ค.ศ. 1970 และเริGมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ. 

1980 และเริGมทาํงานดา้นโฆษณาและการออกแบบตั$งแต่ปี ค.ศ. 1991 - 1993 จากนั$นไดร่้วมก่อตั$ง

กลุ่มชืGอ "Filter Factory Discussion Group" ซึG งทํางานเกีGยวกับการออกแบบโปสเตอร์และสืG อ

สิGงพิมพ ์และในปี ค.ศ. 1997 ไดร่้วมก่อตั$งกลุ่มชืGอ "Coma" กลุ่มศิลปินมีเดีย (Media) ตั$งแต่นั$นมา

ศิลปินไดพ้ฒันาการทาํงานศิลปะควบคู่ไปกบัการพฒันาปัญญาประดิษฐ ์

 

 
 

ภาพทีG 23 Mario Klingmann, Dada Visualization, 2009, Digital print 

ทีG ม า  : Mario Klingemann, Dada Visualization, accessed December 3, 2019, available from 

https://twitter.com/quasimondo/status/1043388318191378432 

 

ผลงานในช่วงแรกของศิลปิน ตั$งแต่ปี ค.ศ. 2002 - 2015 จะเป็นผลงานในรูปแบบ

ของภาพพิมพ์ระบบดิ จิทัล  (Digital Print) บางผลงานเ ป็นรูปแบบของข้อ มูลภาพ  (Data 

Visualization) (ภาพทีG 23) รวมทั$งผลงานอินสตอลเลชนับางส่วน ซึG งทั$งหมดมีความเกีGยวขอ้งกบั

การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครืGองมือในการสร้างสรรค ์ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินไดรั้บรางวลัของหอสมุด

แห่งชาติองักฤษ จากผลงานชืGอ "Anavision" กระทัGงในปี ค.ศ. 2016 ศิลปินไดเ้ปลีGยนไปสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะทีGใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ตั$งแต่นั$นมาทุกผลงานจะเป็นการนาํการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์มาใช ้
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ภาพทีG 24 Mario Klingmann, Pose-to-Picture, 2017, Digital print 

ทีG มา  : Mario Klingemann, Neural pose to picture, accessed December 4, 2019, available from 

https://twitter.com/quasimondo/status/870745801227722756 

 

ปี  ค .ศ .  2016 ศิลปินได้ทํางานชิ$นแรกในชืG อ  "Deep Dream: The Art of Neural 

Networks" ซึG งถือเป็นจุดเริGมตน้ของการสร้างสรรคด์ว้ยการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ในปีต่อมาแนว

ทางการสร้างสรรค์ของศิลปินเริGมมีความชดัเจนขึ$น จากรูปแบบของภาพทีGแสดงออกมาอย่างมี

เอกลกัษณ์ โดยผลงานชิ$นแรกคือ "Pose-to-Picture" (ภาพทีG 24) ทีGแสดงใหเ้ห็นความเป็นนามธรรม 

บิดเบี$ยวของรูปทรงร่างกายมนุษย ์และอีกผลงานทีGมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่มีความชดัเจนของรูปร่าง

มากยิGงขึ$นคือ "My Artificial Muse" แต่ถึงอยา่งไรบางผลงานเช่น "Alternative Face" ก็ไม่ไดแ้สดง

ลกัษณะของความบิดเบี$ยวของรูปทรง แต่เป็นการจาํลองใบหนา้ของนกัร้อง ผลงานในปีนี$ จึงมีความ

หลากหลายเป็นอยา่งมาก จนในปี ค.ศ. 2018 ทีGผลงานเริGมไปในทิศทางเดียวกนัมากขึ$น 

 

 
 

ภาพทีG 25 Mario Klingmann, The Butcher's Son, 2018, Digital print 

ทีG ม า  : The Lumen Prize, The Butcher's Son, accessed December 6, 2019, available from 

https://lumenprize.com/artwork/the-butchers-son/ 
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ปี ค.ศ. 2018 ศิลปินเริGมนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรครู์ปแบบอินเทอร์

แอคทีฟ ผลงานชิ$นแรกทีGนํามาใช้คือ "79530 Self Portrait" และ "Uncanny Mirror" ในปีเดียวกัน 

นอกจากนี$ ยงัมีผลงานทีGไดรั้บรางวลัชนะเลิศ "Lumen Price" จากผลงานชืGอ "The Butcher's Son" 

(ภาพทีG 25) และปี ค.ศ.2019 ทีGมีผลงานบางชิ$นทีGไดพ้ฒันาต่อยอดจากผลงานชิ$นก่อน แต่ทั$งหมด

ยงัคงรูปแบบลกัษณะทีGเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินและการใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ไวอ้ยู ่

2. ผลงานของ Mario Klingemann 

ลกัษณะผลงานของศิลปินมีลกัษณะบิดเบี$ ยวของรูปทรงจากร่างกายมนุษย  ์โดย

ลกัษณะบิดเบี$ยวนี$ เกิดจากการตีความโดยคอมพิวเตอร์ ซึG งเป็นผลมาจากช่วงกระบวนการทีGขอ้มูลถูก

ส่งเขา้มามีลกัษณะทีGผิดพลาด เช่น การไม่ครบของขอ้มูลหรือขอ้มูลทีGมีมากเกินความจาํเป็น ดว้ย

เหตุนี$ทาํใหค้อมพิวเตอร์มีอาํนาจในการคิดต่อเติมสิGงทีGขาดหายไป 

2.1. ผลงานชื$อ 79530 Self Portraits 

ผลงานชิ$นนี$ มีแนวความคิดการเปลีGยนภาพของโลกจริงให้เป็นภาพผลงาน

ศิลปะ โดยมีเป้าหมายในการสาํรวจการทาํงานของผลลพัธ์จากการสร้างภาพขึ$นมาใหม่โดยใชก้าร

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks จากการเปลีGยนแปลงข้อมูลทีG

ผิดพลาด เพืGอให้คอมพิวเตอร์ไดตี้ความลกัษณะของใบหน้าของมนุษยขึ์$นใหม่  จนเกิดผลลพัธ์ทีG

แปลกไปจากรูปร่างปกติของมนุษย ์

 

 
 

ภาพทีG 26 Mario Klingmann, 79530 Self Portraits, 2018, Interactive video 

ทีGมา : Ars Electronica, 79530 Self Portraits, accessed December 10, 2019, available from https:// 

www.flickr.com/photos/arselectronica/29597021467 
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ผลงานชืGอ "79530 Self Portraits" จะถูกติดตั$งบนโครงสร้างโลหะ โดยจอแสดง

ภาพดิจิทลั LCD และกลอ้งจะถูกติดตั$งอยูเ่บื$องหนา้ผูช้ม (ภาพทีG 26) ทาํหนา้ทีGแสดงผลลพัธ์ของการ

ประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ จากการสังเกตผูช้มทีGเขา้มาในพื$นทีGดา้นหนา้ผลงานตามเวลาจริง ซึG ง

ภาพทีGปรากฏภายในจอจะมีลกัษณะเหมือนภาพวาดสีนํ$ ามนัในยคุคลาสสิคช่วงคริสตศ์ตวรรษทีG 17 - 

196 และมีความบิดเบี$ยวจากการประมวลผลทีGผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์ ซึG งผลงานนี$จดัแสดงทีG "Ars 

Electronica" ในปี ค.ศ.2018 ศิลปินไดอ้ธิบายวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานชิ$นนี$ไวด้งันี$  

 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks ทัQงสามตวัและ

กลอ้ง จะสร้างความเชืDอมโยงในรูปแบบปิดทีDพวกเขาไดตี้ความและแปลงขอ้มูลเขา้ทีDไดรั้บ

ซึD งกนัและกนั ในแต่ละการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ทีDถูกฝึกฝนจะไดรั้บขอ้มูลเกีDยวกบัภาพ

จิตรกรรมสีนํQ ามนัในยุคคลาสสิกจากศิลปินทีDมีชืDอเสียง (Old Master) นบัพนัทีDถูกรวบรวม

จากหลายประเทศในยุโรป วตัถุประสงค์หนึD งของโมเดลคือสร้างแผนทีDความหมายทาง

ชีวภาพของใบหน้าทัQงหมดทีDพบในรูปภาพ อีกโมเดลหนึD งแปลงแผนทีDเหล่านีQ กลบัไปเป็น

ภาพบุคคล และโมเดลทีDสามจะเพิDมรายละเอียดและพืQนผวิใหก้บัผลลพัธ์ ซึD งกลอ้งถ่ายทาํของ

ศิลปินถูกจดัวางในองศาทีDแตกต่างกนัทาํใหเ้กิดการรบกวนและเปลีDยนแปลงความหมายของ

ใบหนา้7 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลงานชิ$นนี$ มีวิธีการสร้างสรรคโ์ดยใชก้ารเรียนรู้

ของคอมพิวเตอร์จาํนวน 3 โมเดล โดยแต่ละโมเดลจะทาํหนา้ทีGต่างกนั โมเดลหนึGงจะทาํหนา้ทีGสร้าง

แผนทีGความหมายทางชีวภาพของใบหนา้ โมเดลทีGสองทาํหนา้ทีGแปลงขอ้มูลแผนทีGเป็นภาพบุคคล 

และโมเดลทีGสามทาํหนา้ทีGในการเพิGมรายละเอียดและพื$นผิวของใบหนา้ ซึG งโมเดลทั$งสามถูกฝึกฝน

จากขอ้มูลภาพวาดศิลปินระดบัสูงจาํนวนมาก แต่ขอ้มูลเขา้สาํหรับใชส้ร้างภาพใบหนา้ขึ$นมาใหม่จะ

ถูกรบกวนโดยการจดัวางองศากลอ้งโดยศิลปิน ทาํใหเ้กิดการเปลีGยนแปลงใบหนา้ทีGแปลกประหลาด 

 

 

 

 
6จุฑาภรณ์ พฤษภา, เอไอ ศิลปินไร้จิตวญิญาณที4กาํลงัเปลี4ยนแปลงนิยามผู้สร้างงานศิลปะ, เขา้ถึงเมื4อ 

15 มีนาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก https://becommon.co/culture/ai-artist-definition-art-creator/?fbclid=IwAR33PK-

L05rOwMV 8ueZnaduxzr-9tASySMP90AAAPcVVqxDmu16cGzviim0 
7  Ars Electronica, 79530 Self Portraits / Mario Klingemann, accessed December 10, 2019, 

available from https://www.flickr.com/photos/arselectronica/29805812848 
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2.2. ผลงานชื$อ  Uncanny Mirror 

แนวความคิดของผลงานชิ$นนี$ คือ การเปลีGยนภาพของโลกจริงเป็นภาพผลงาน

ศิลปะ ซึG งมีเนื$อหาแสดงให้เห็นถึงการตีความมนุษยจ์ากมุมมองการมองเห็นของปัญญาประดิษฐ์8 

โดยผูช้มจะพบกบัภาพสะทอ้นของตนเองทีGเกิดจากการตีความสิGงทีGคอมพิวเตอร์เห็นจากการทาํงาน

โดยใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วธีิการ Generative Adversarial Networks 

 

 
 

ภาพทีG 27 Mario Klingmann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

ทีG ม า  : Hardmaru, Uncanny Mirror, accessed December 10, 2019, available from https:// 

twitter.com/quasimondo/status/1037251012094963712 

 

 
 

ภาพทีG 28 Mario Klingmann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

ทีG ม า  : Mario Klingemann, Uncanny Mirror, accessed December 10, 2019, available from 

https://twitter.com/quasimondo/status/1038089301085413376 

 

 
8 CLOT Magazine, Exhibition: 'Entangled Realities: Living With AI' at Hek in Basel, accessed 

December 10, 2019, available from https://www.clotmag.com/news/exhibition-entangled-realities-living-with-

ai-at-hek-art-basel 
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ผลงานชิ$นนี$ ถูกติดตั$งติดกบักาํแพง โดยเบื$องหน้าของผูช้มจะพบกบัจอแสดง

ภาพดิจิทลัแบบ LCD ทีGจะแสดงผลลพัธ์จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เมืGอผูช้มเขา้ไปใน

ระยะการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ภาพทีGปรากฏจะมีลกัษณะเปลีGยนไปตามลกัษณะใบหน้าของ

ผูช้ม (ภาพทีG 27) รวมถึงวตัถุใดกต็ามทีGมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนใบหนา้ของมนุษย ์คอมพิวเตอร์ก็

จะแสดงผลลพัธ์ออกมา (ภาพทีG 28) 

ศิลปินได้ใช้การเ รียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิ ธีการ  Generative Adversarial 

Networks ซึG งถูกฝึกฝนโดยชุดขอ้มูลภาพใบหนา้มนุษย ์เพืGอใหค้อมพิวเตอร์สามารถตีความลกัษณะ

ทางกายภาพใบหนา้ของมนุษยที์Gถูกตรวจจบัเจอในระยะการมองเห็น และทาํการสร้างภาพผลลพัธ์

จากการมองเห็นบนจอแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD การตีความขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์ทาํใหเ้กิดภาพ

ทีGมีลกัษณะของใบหนา้ทีGบิดเบี$ยว เนืGองจากขอ้มูลทีGไม่เพียงพอในขั$นตอนการฝึกฝนคอมพิวเตอร์ 

หากนาํกระดาษมาวาดรูปใบหนา้หรือสิGงทีGมีลกัษณะเหมือนมนุษย ์คอมพิวเตอร์ก็จะตีความสิGงทีGอยู่

ตรงหนา้เป็นหนา้ตาของมนุษยจ์นเกิดความบิดเบี$ยว  

 

Memo Akten 

ศิลปินชาวตุรกี ผูนิ้ยามตนเองว่าเป็นศิลปินมีเดีย (Media Artist) นักประพนัธ์เพลง 

นกัวิจยั และนกัเรียนรู้ (Philomath) โดยศิลปินจะใชก้ารคาํนวณเป็นสืGอกลางของการบรรจบกนัของ

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จริยธรรม และประเพณี เพืGอหาจุดตดัของวิทยาศาสตร์กบั        

จิตวญิญาณ  

การสร้างสรรคข์องศิลปินจะใชก้ารทาํงานของอลักอริทึมและซอฟตแ์วร์เพืGอนาํมาใช้

อธิบายแนวคิดของศิลปิน ซึG งผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินจะเป็นรูปแบบของการนาํการเคลืGอนไหว 

เสียง พฤติกรรมเชิงนามธรรม การเปลีGยนแปลงของข้อมูลจาํนวนมากของกระบวนการทาง

ธรรมชาติ และมานุษยวิทยา มาแปรผลลพัธ์เป็นภาพเคลืGอนไหว เสียง การจดัวางองคป์ระกอบแสง 

(Light Installation) และเพอร์ฟอร์แมนซ์ 

1. ประวติัการสร้างสรรค์ 

ศิลปินเกิดในปี ค.ศ. 1975 ทีGเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี และไดจ้บการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาในปี ค.ศ. 1992 จากนั$นได้ศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาทีGมหาวิทยาลยั 

"Bosphorus Universit" ประเทศตุรกี  จนถึงปี  ค .ศ .  1997 แล้ว จึง เ รียนต่อปริญญาเอกด้าน

ปัญญาประดิษฐ ์ทีGมหาวทิยาลยัแห่งลอนดอน (University of London) ระหวา่งปี ค.ศ. 2014 - 2017  

 



 46 

 
 

ภาพทีG 29 Memo Akten, Gold, 2008, Interactive video 

ทีG มา  : Memo Akten, Gold, accessed December 18, 2019, available from https://www.memo.tv/ 

portfolio/gold/ 

 

ศิลปินเริGมมีการแสดงผลงานในปี ค.ศ. 2008 จากผลงานชืGอ "Trash City" ซึG งลกัษณะ

ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินในช่วงแรกจะเป็นผลงานทีGสร้างสรรคโ์ดยการเขียนโปรแกรมเพืGอสร้าง

ภาพเคลืGอนไหวหรือลกัษณะทีGเป็นอินเทอร์แอคทีฟ เช่น ผลงานชืGอ "Gold" (ภาพทีG 29)  

ปี ค.ศ. 2011 ศิลปินเริGมสร้างสรรคผ์ลงานกบัการใชเ้สียง โดยนาํมารวมกบัวิดีโอทีG

เกิดจากการเขียนโปรแกรม เพืGอใหส้อดคลอ้งกบัเสียงทีGถูกบรรเลงขึ$น ศิลปินไดส้ร้างสรรคอ์อกมา

ในรูปแบบของชุดผลงาน ใช้ชืGอว่า "Simple Harmonic Motion" ซึG งผลงานไดถู้กพฒันาขึ$นในชิ$น  

ต่อ ๆ ไป จากการทาํเพียงวิดีโอ สู่การนาํแสงไฟ และการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใชใ้น

ปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพทีG 30 Memo Akten, Laser Forest, 2013, Interactive installation, Dimension variable 
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ทีG ม า  : Memo Akten, Laser Forest, accessed December 19, 2019, available from https:// 

www.memo.tv/portfolio/laser-forest/ 

ตั$งแต่ปี ค.ศ. 2012 ศิลปินเริGมทาํงานกบัแสงไฟและมีการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั

มากยิGงขึ$น เช่น แขนกลและโดรน (Drone)  (ภาพทีG 30) แต่การใชง้านร่วมกบัแสงไฟของศิลปินยงัคง

อยูใ่นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเขา้มาเกีGยวขอ้งเช่นเดิม ในปีเดียวกนัศิลปินเริGมทาํการทดลอง

การสร้างสรรค์โดยใช้เลเซอร์ (Laser) จนเกิดผลงานชิ$นแรกชืGอ "Laser Finger" ซึG งเป็นผลงาน       

อินเทอร์แอคทีฟอาร์ต ผูช้มเป็นผูเ้ขา้มาปรับภาพทีGเกิดจากการยงิแสงเลเซอร์ จากนั$นในปี ค.ศ. 2013 

ศิลปินไดส้ร้างสรรคผ์ลงานอีกหนึGงชิ$นชืGอ "Laser Forest" (ภาพทีG 31) ทีGผูช้มสามารถเขา้ไปเล่นกบั

เครืGองมือกาํเนิดแสงเลเซอร์ทีGมีลกัษณะเป็นแท่น เพืGอใหเ้กิดการเปลีGยนแปลงของทั$งบรรยากาศและ

ภาพบนเพดาน กระทัGงปี ค.ศ. 2014 ศิลปินเริGมเกิดความสนใจการทาํงานร่วมกนัของคอมพิวเตอร์กบั

การทาํงานของมนุษย ์ศิลปินไดน้าํผลงานชุด "Simple Harmonic Motion" กลบัมาอีกครั$ ง แต่ครั$ งนี$

ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัควบคุมมนุษยที์Gกาํลงัตีกลองใหเ้กิดเสียงเพลง โดยผูตี้กลองจะตีกลองตาม

ช่วงเวลาของตนเองทีGถูกกาํหนดไว ้ 

 

 
 

ภาพทีG 31 Memo Akten, Keeper of Our Collective Consciousness, 2014, Installation, Dimension 

variable 

ทีG มา  : Memo Akten, Keeper of Our Collective Consciousness, accessed December 19, 2019, 

available from https://www.memo.tv/portfolio/keeper-of-our-collective-consciousness/ 

 

ศิลปินเริGมเขา้ใกลก้ารทาํงานร่วมกบัการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มากยิGงขึ$น ในปี ค.ศ. 

2014 ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานชืGอ "Keeper of Our Collective Consciousness" (ภาพทีG 32) ซึG ง

ศิลปินไดใ้ชโ้ปรแกรมคน้หาขอ้มูล (Search Engine) ของกูเกิล (Google) ในการสร้างบทกวีขึ$นมา 

และตั$งแต่นั$นเป็นตน้มา ผลงานของศิลปินไดใ้ชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ทั$งสิ$น  
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ในช่วงปีทีGศิลปินกาํลงัศึกษาปริญญาเอก ศิลปินไดส้ร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบของ

การทดลอง เพืGอหาความเป็นไปได้จากการใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึG งในผลงานชืGอ "Dirty Data" ศิลปินไดท้ดลองนาํขอ้มูลทีGไม่ไดถู้กคดั

กรองมาใชฝึ้กฝนคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพใบหนา้ ทาํให้ภาพทีGไดอ้อกมามีลกัษณะทีGผิดเพี$ยน

แปลกประหลาด 

 

 
 

ภาพทีG  32 Memo Akten, Learning to See: Hello World, 2017, Interactive Installation, Dimension 

variable 

ทีGมา : Memo Akten, Learning to See: Hello World, accessed December 20, 2019, available from 

https://www.memo.tv/portfolio/learning-to-see-hello-world/ 

 

ไม่เพียงเท่านี$  ศิลปินยงัมีผลงานวิจยัเกีGยวกบัการควบคุมมนุษยโ์ดยเครือข่ายประสาท

เทียมเพืGอการแสดงออกทีGหลากหลาย9 ซึG งศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานขึ$ นเป็นผลงานชุดชืGอ 

"Learning to See" (ภาพทีG 33) โดยการฝึกให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และเขา้ใจเหมือนมนุษยม์องวตัถุ

รอบตวั ผลงานชุดนี$ เป็นผลงานทีGทาํอย่างต่อเนืGองตลอดทั$งปี จนเกิดเป็นลกัษณะเด่นชัดขึ$นใน

ผลงานของศิลปิน 

2. ผลงานของ Memo Akten  

ผลงานของศิลปิน Memo Akten มีลกัษณะเป็นการนาํวตัถุสิGงของและร่างกายมนุษย์

มาแปรเปลีGยนเป็นภาพทีGเกิดจากการตีความขึ$นใหม่ของคอมพิวเตอร์ จากการใช้การเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์มาใช้ ซึG งแนวความคิดสําคญัของศิลปินคือ ความต้องการสร้างสรรค์ศิลปะของ

 
9 Memo Akten, Info, accessed December 20, 2019, available from https://www.memo.tv/info/ 
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คอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ โดยสร้างความสมัพนัธ์โตต้อบระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การสะทอ้น

ใหเ้ห็นตวัตนภายในของมนุษย ์รวมถึงวธีิทีGใชใ้นการมองโลกในมุมมองต่าง ๆ  

2.1. ผลงานชื$อ Learning to See: Gloomy Sunday 

แนวความคิดของผลงานชิ$นนี$ อยูใ่นผลงานชุดชืGอ "Learning to See" นี$ คือ การ

สร้างสรรคข์องคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ โดยมุ่งเนน้การทาํความเขา้ใจบริบทของสิGงทีGเห็นจากสิGงทีG

เป็น ไม่ใช่จากสิGงทีGเห็น ซึG งศิลปินไดอ้ธิบายแนวคิดไวด้งันี$   

 

เครือข่ายประสาทเทียมทีDมองโลกภายนอกจะพยายามทาํความเขา้ใจกบัสิDงทีD

เห็นจากบริบทของสิDงทีDเคยเห็นมาก่อน แต่ทาํไดเ้พียงทาํความเขา้ใจจากชุดขอ้มูลทีDรู้อยู่

แลว้ เช่นเดียวกบัเรา เพราะเราก็มองสิDงต่าง ๆ เช่นนัQน อย่ามองสิDงต่าง ๆ เพียงเพราะ

พวกมนัเป็นอะไร แต่ใหม้องจากสิDงทีDเราเป็น10 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า ผลงานชุดนี$ เปรียบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

กบัมนุษยที์Gกาํลงัมองโลกภายนอก โดยสิGงทีGมองอยูไ่ม่ไดเ้กิดขึ$นจากสิGงเหล่านั$นทีGเป็นอยู ่แต่เกิดจาก

ภาพจาํหรือประสบการณ์ทางการเห็นของคน ๆ นั$นทีGสะสมมาแลว้จึงตีความสิGงทีGเห็นนั$น ศิลปินจึง

ตอ้งการใหเ้ปลีGยนมุมมองของวตัถุเหล่านั$นในแบบทีGเป็นอยูจ่ริง ๆ ไม่ใช่จากความหมายการตีความ

หรือความเขา้ใจทีGถูกสร้างขึ$นมาจากตวัของเราเอง 

 

 
 

ภาพทีG 33 Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, 2017, Interactive installation, 

Dimension variable 

ทีG มา  : Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, accessed December 20, 2019, available 

from http://www.memo.tv/portfolio/learning-to-see/ 
 

10Memo Akten, Learning to See, accessed December 20, 2019, available from http://www. 

memo.tv/ portfolio/learning-to-see/ 
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ผลงานชุดนี$ ประกอบดว้ยภาพงานชืGอ "Learning to See: Gloomy Sunday" จะ

เป็นการนาํสิGงของมาวางประกอบกนับนโต๊ะทีGถูกจดัเตรียมไว ้โดยมีกลอ้งอยูด่า้นบนโต๊ะ ซึG งจะทาํ

หนา้ทีGดงัดวงตาของคอมพิวเตอร์ ทุกการเคลืGอนไหวบนโต๊ะ รวมทั$งมือของผูช้ม คอมพิวเตอร์จะทาํ

การตีความภาพเหล่านั$นแลว้แปรผลลพัธ์ออกมาผา่นภาพจากเครืGองโปรเจคเตอร์ดา้นหนา้ ทั$งนี$ภาพ

ทีGไดจ้ากผลลพัธ์ของการตีความโดยคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามสิGงทีGคอมพิวเตอร์เคยเรียนรู้ เช่น 

ภาพดอกไม ้ภาพทะเล หรือภาพทอ้งฟ้า เป็นตน้ (ภาพทีG 34) 

ผลงานชิ$นนี$ ใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพในแต่ละเฟรมทีGไดจ้าก

กลอ้งเวบ็แคม ซึG งจะคอยจบัตาดูวตัถุบนโต๊ะทีGส่วนใหญ่เป็นวตัถุในชีวิตประจาํวนั ผูช้มสามารถจบั

ตอ้งผลงานหรือจดัวางวตัถุของตนไวบ้นโต๊ะทีGศิลปินจดัเตรียมไว ้เมืGอผูช้มทาํการเคลืGอนไหววตัถุ

บนโต๊ะ ภาพจะถูกเปลีGยนเป็นภาพทีGถูกตีความใหม่บนจอแสดงผล โดยคอมพิวเตอร์จะทาํการ

ตีความใหม่ทุก ๆ 30 วินาที และจะทาํการเปลีGยนแปลงฉากบนจอแสดงผล ซึG งฉากแต่ละฉากคือชุด

ขอ้มูลทีGแตกต่างกนัในกระบวนการฝึกฝนคอมพิวเตอร์ ศิลปินไดจ้าํกดัชุดขอ้มูลไวจ้าํนวน 5 ชุด ทีG

แตกต่างกนัเปรียบดงัธาตุทั$งสีG คือ มหาสมุทรและคลืGนแทนนํ$ า ทอ้งฟ้าและเมฆแทนอากาศ ไฟและ

ดอกไมแ้ทนชีวิต และภาพจากกลอ้งโทรทศัน์อวกาศแทนจกัรวาล ซึG งเปรียบดงัพระเจา้11 ผูช้ม

สามารถใชเ้วลาอยา่งรวดเร็วหรือยาวนานหลายชัGวโมงเพืGอสร้างกาแลก็ซี (Galaxy) ทีGสมบูรณ์แบบ 

สร้างคลืGนทีGชอบทีGสุด หรือจดัช่อดอกไมที้Gสวยงาม 

2.2. ผลงานชื$อ We are Made of Star Dust  

แนวคิดของผลงานชิ$นนี$  ศิลปินได้ใช้แนวความคิดหลกัเช่นเดียวกบัผลงาน 

"Learning to See: Gloomy Sunday" คือ การสร้างสรรคข์องคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ โดยมุ่งเนน้การ

ทาํความเขา้ใจบริบทของสิGงทีGเห็นจากสิGงทีGเป็น ซึG งศิลปินไดอ้ธิบายแนวคิดไวด้งันี$  

 

เราอาจถูกล่อลวงให้คิดว่าเครือข่ายประสาทเทียมนีQ ได้เรียนรู้ว่าในพืQนทีD

ห่างไกลมีลกัษณะอย่างไร แต่แน่นอนว่าไม่ถูกตอ้งทัQงหมด กลอ้งโทรทศัน์ฮบัเบิล 

(Hubble Space Telescope) ไม่ไดใ้ห้ภาพเหล่านีQ ทีDสมบูรณ์แก่เราต่อการแสดงภาพของ

อวกาศ แต่ให้ออกมาเป็นขอ้มูลตวัเลขและเราตีความตวัเลขเหล่านัQนโดยมนุษย ์ทีDเป็น

ทัQงวศิวกรรม นกัวทิยาศาสตร์ หรือแมแ้ต่ศิลปิน เรานาํขอ้มูลมาต่อกนัเป็นเลเยอร์และยงั

เพิDมสีเขา้ไปในภาพเหล่านัQน ซึD งเราไม่รู้ว่าพืQนทีDห่างไกลนัQนมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

เครือข่ายประสาทเทียมนีQ จึงไม่ไดเ้รียนรู้วา่พืQนทีDห่างไกลเป็นอยา่งไร แต่เป็นการเรียนรู้

 
11 Memo Akten, Learning to See, accessed December 20, 2019, available from http://www.memo. 

tv/ portfolio/learning-to-see/ 



 51 

จากสิDงทีDเราคิดว่าพืQนทีDห่างไกลควรจะมีลกัษณะเหมือนขอ้สันนิษฐานหรือวิสัยทศัน์ทีD

โรแมนติก (Romantic) ของเรา12 

 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ภาพทีGเกิดขึ$นจากทั$งคอมพิวเตอร์และมนุษยต่์าง

ถูกสร้างให้เกิดขึ$นมาจากขอ้สันนิษฐานและวิสัยทศัน์ของผูที้Gทาํการสร้างภาพเหล่านั$นขึ$นมา โดย

ศิลปินไดน้าํไปเปรียบเทียบกบัภาพของอวกาศทีGห่างไกล เพราะภาพทีGแสดงออกมานั$นต่างถูก

ตีความขึ$นใหม่จากตวัเลขซึG งเป็นชุดขอ้มูลทีGไดจ้ากกลอ้งโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ก็ไดเ้รียนรู้จากภาพ

ทีGถูกตีความเหล่านั$นเช่นกนั ซึG งแทจ้ริงแลว้ไม่มีทางรู้อยา่งแน่นอนว่า ณ พื$นทีGห่างไกล ภาพจะเป็น

เช่นไร คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ$นมาจากชุดความคิดของมนุษย ์และมนุษยเ์องก็สร้างภาพขึ$นมาจาก

ชุดความคิดของตนเอง จากสิGงทีGคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั$น  

 

 
 

ภาพทีG 34 Memo Akten, We are Made of Star Dust, 2017, Interactive video 

ทีG มา  : Memo Akten, We are Made of Star Dust, accessed December 20, 2019, available from 

https://www.memo.tv/portfolio/we-are-made-of-star-dust/ 

 

ผูเ้ข้าชมสามารถเข้าไปในพื$นทีGทีG ถูกจัดเตรียมและมองผ่านเข้าไปยงักล้อง      

เว็บแคมเบื$องหน้า จากนั$ นภาพจะแสดงผลบนจอแสดงภาพจากการตีความขึ$ นมาใหม่โดย

คอมพิวเตอร์ การมองเขา้ไปยงักลอ้งเวบ็แคมเบื$องหนา้จะสร้างภาพอวกาศขึ$นมา ไม่เพียงแต่ดวงตา

ทีGคอมพิวเตอร์สามารถตีความเป็นภาพอวกาศได ้แต่ยงัรวมถึงผิวหนงั นิ$วมือ หรือร่างกายมนุษยที์G

อยูเ่บื$องหนา้ ภาพอวกาศทีGถูกตีความขึ$นมาใหม่จะเปลีGยนแปลงไปตามการเคลืGอนไหวของเราอยา่ง

ต่อเนืGอง (ภาพทีG 35) 

 
12 Memo Akten, We are made of star dust, accessed December 20, 2019, available from https:// 

www.memo.tv/portfolio/we-are-made-of-star-dust/ 
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โมเดลการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ตวันี$ ไดรั้บการฝึกฝนจากชุดขอ้มูลภาพจาก

กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจํานวนมาก โดยใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Deep 

Convolution Generative Adversarial Networks ซึG งคอมพิวเตอร์จะทาํการรับภาพจากกลอ้งเวบ็แคม

ถ่ายทอดสดเขา้มาวิเคราะห์องคป์ระกอบของภาพ แลว้จึงตีความส่วนต่าง ๆ ใหเ้ป็นภาพของอวกาศ

ตามทีGควรจะเป็น ไม่เพียงแต่องคป์ระกอบของภาพทีGถูกสร้างขึ$นมาใหม่ แต่ยงัรวมถึงสีของภาพ

อวกาศทีGถูกสร้างขึ$นจะถูกยอ้มขึ$นมา จากการอิงจากชุดขอ้มูลทีGคอมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้ก่อนหนา้นี$   

 

Reflik Anadol 

ศิลปินชาวตุรกี ผูเ้ป็นทั$ งนักออกแบบ ผูก้าํกับ และศิลปิน ซึG งส่วนใหญ่จะเป็นการ

สร้างสรรค์ศิลปะประเภทสาธารณะ  (Public Art) โดยใช้รูปแบบของประติมากรรมข้อมูล 

(Parametric Data Sculpture) ภาพเคลืGอนไหว และเสียง จากความสัมพนัธ์ระหว่างโลกดิจิทลัและ

โลกกายภาพ รวมทั$งศิลปินไดใ้ชก้ารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกบัสืGอสมยัใหม่ 

1. ประวติัการสร้างสรรค์ 

ศิลปินเกิดในปี ค.ศ.1985 ทีGเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี ศึกษาปริญญาตรีในปี ค.ศ. 

2005 ทีGมหาวิทยาลยั "Istanbul Bilgi University" ดา้นการถ่ายภาพและวิดีโอ และศึกษาต่อปริญญา

โททนัทีหลงัจากจบการศึกษาปริญญาตรีในปี ค.ศ. 2009 ดา้นวิจิตรศิลป์ทีGมหาวิทยาลยัเดียวกนั 

จากนั$นไดศึ้กษาต่อปริญญาโทเพิGมอีกหนึG งปริญญาดา้นการออกแบบสืGอศิลปะในปี ค.ศ. 2012 - 

2014 ทีGมหาวทิยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย (University of California) 

 

 
 

ภาพทีG 35 Reflik Anadol, Quadrature, 2009, Installation, Dimension variable 

ทีG ม า  : Reflik Anadol, Quadrature, accessed December 20, 2019, available from http://refik- 

anadol.com/works/quadrature/ 
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การแสดงผลงานของศิลปินเริGมปรากฏขึ$นในปี ค.ศ. 2008 จากผลงานชืGอ "Track 08" 

ซึG งช่วงแรกการสร้างสรรค์จะเป็นไปในลกัษณะภาพเคลืGอนไหวบนสถาปัตยกรรม (ภาพทีG 36) 

จนกระทัGงในปี ค.ศ. 2013 ศิลปินเริGมนาํขอ้มูลดิจิทลัหรือ Data มาใช ้เพืGอสร้างรูปทรงประติมากรรม

หรือภาพกราฟิกทีGเกิดจากการทาํขอ้มูลภาพ รวมทั$งการนาํแสงไฟมาใชเ้ป็นส่วนหนึGงของผลงาน 

ตั$งแต่ปี ค.ศ. 2013 ทีGศิลปินเริGมนาํขอ้มูล Data มาใช ้และการทาํงานของศิลปินเริGมมี

ความเกีGยวขอ้งกบัเทคโนโลยหุ่ีนยนตม์ากยิGงขึ$นนบัตั$งแต่นั$น หนึGงในนั$นคือการนาํแขนกลมาใชใ้น

ผลงานชืGอ "The Aether Project" ซึG งแขนกลจะเคลืGอนไหวสอดคลอ้งกบัการเคลืGอนไหวจากมือของผู ้

เขา้ชม รวมทั$งภาพจากเครืGองโปรเจคเตอร์จะฉายลงบนวตัถุทีGแขนกลถืออยู ่ 

 

 
 

ภาพทีG 36 Reflik Anadol, Infinity Room, 2015, Installation, Dimension variable 

ทีG มา  : Reflik Anadol, Infinity Room, accessed December 20, 2019, available from http://refik 

anadol.com/works/infinity-room/ 

 

ปี ค.ศ. 2015 ศิลปินเปลีGยนรูปแบบของผลงานเป็นการใชเ้ครืGองฉายภาพดิจิทลัหรือ

เครืGองโปรเจคเตอร์ร่วมกบักระจกสะทอ้น เพืGอสร้างห้องทีGกวา้งอย่างไม่รู้จบ ผลงานชิ$นนี$ ชืGอว่า 

"Infinity Room" (ภาพทีG 37) และผลงานชืGอ "Liminal Room" ผลงานทั$งสองชิ$นถูกใช้แสดงอย่าง

ต่อเนืGองจนถึงปี ค.ศ. 2016  

กระทัGงปี ค.ศ. 2017 ศิลปินเริGมมีความสนใจในการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มา

ใชร่้วมกบัขอ้มูลจาํนวนมาก ซึG งศิลปินไดน้าํมาแสดงเป็นสองรูปแบบใหญ่ ๆ คือ ภาพสามมิติของ

ขอ้มูลและแบบสองมิติ แต่ทั$งหมดลว้นแลว้แต่นาํมาใชแ้สดงภาพขอ้มูล และลกัษณะการแสดงของ

ผลงานยงัคงเป็นการฉายภาพจากเครืG องโปรเจคเตอร์ แต่ได้เริG มนําเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 

(Virtual Reality) 
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ภาพทีG 37 Reflik Anadol, Virtual Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ทีG มา  : Reflik Anadol, Virtual Archive, accessed December 21, 2019, available from http://refik 

anadol.com/works/virtual-archive/ 

 

 ผลงานชืGอ "Virtual Archive" (ภาพทีG  38) เป็นหนึG งในผลงานทีG ศิลปินได้ผสาน

เทคนิคในการสร้างสรรคที์Gน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เนืGองจากศิลปินไดน้าํขอ้มูล Data เทคโนโลยโีลก

เสมือนจริง และการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมกนั  ซึG งผลงานในชิ$นต่อ ๆ มาไดมี้การปรับ

รูปแบบเป็นการนาํการตอบโตร้ะหว่างผูช้มกบัผลงานมาใชม้ากยิGงขึ$น และไดเ้กิดผลงานขึ$นมาอีก

หนึG งชิ$นในปีเดียวกนัชืGอว่า "Archive Dreaming" ทั$งสองผลงานมีลกัษณะทีGคลา้ยคลึงกนัคือการ

มุ่งเนน้ไปทีGภาพของขอ้มูลจาํนวนมหาศาล หลงัจากนั$นตั$งแต่ปี ค.ศ. 2018 - 2019 ผลงานของศิลปิน

จึงไดเ้ปลีGยนแปลงไปจากเดิม เป็นการนาํการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. ผลงานของ Reflik Anadol 

ผลงานของศิลปิน Reflik Andol มีลกัษณะของการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนมากอย่าง

ชดัเจน ซึG งขอ้มูลเอกสารเหล่านั$นจะเปลีGยนแปลงไปตามโจทยที์Gศิลปินไดรั้บมา แต่วิธีการแสดงให้

ผูช้มรับรู้ยงัเป็นเช่นเดิม คือ การใหผู้ช้มเขา้ไปสาํรวจขอ้มูลจาํนวนมาก ซึG งปกติจะเป็นลกัษณะของ

ตัว เลข  และศิลปินได้นําตัว เลขเหล่านั$ นมาแปรผลลัพธ์ เ ป็นภาพโดยนําการเ รียนรู้ของ      

คอมพิวเตอร์มาใช ้

2.1. ผลงานชื$อ Archive Dreaming 

แนวความคิดของผลงานชิ$นนี$ คือความตอ้งการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสารสําคญั

ให้คงสภาพเดิมอยู่อย่างถาวรในระบบดิจิทลั โดยใชค้าํถามเป็นแก่นหลกัของแนวคิด คือ จะเกิด

อะไรขึ$ นหากพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของธนาคาร "Ottoman" ซึG งเป็นศูนย์กลางของ
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สิGงประดิษฐแ์ละเอกสารสาํคญัไดถู้กทาํลายหรือสูญหายจากผลกระทบ เช่น การเปลีGยนแปลงสภาพ

อากาศหรือสงครามในอนาคต หากเป็นเช่นนั$น จะมีวธีิจดัเกบ็และเขา้ถึงไดอ้ยา่งไร13 

 

 
 

ภาพทีG 38 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ทีG ม า  : Reflik Anadol, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available from 

http://refikanadol .com/works/archive-dreaming/ 

 

ผลงานชืGอ "Archive Dreaming" ถูกติดตั$งในห้องทีGมีผนังลอ้มรอบเป็นวงกลม

สาํหรับการฉายภาพขอ้มูล (ภาพทีG 39) เอกสารรอบหอ้ง โดยตรงกลางของหอ้งจะมีแท่นวางแทบ็เลต็ 

(Tablet) เพืGอใหผู้ช้มเขา้มาควบคุมการสาํรวจขอ้มูลเอกสารจาํนวนมากทีGปรากฏบนผนงัรอบหอ้ง ซึG ง

ขอ้มูลเอกสารทีGปรากฏเป็นขอ้มูลเอกสารทีGนํามาจากศูนยว์ิจัย SALT จาํนวนมากกว่าหนึG งลา้น

รายการ ศิลปินจึงไดจ้ดัระเบียบขอ้มูลเอกสารกลุ่มกอ้นขอ้มูลใหม่ให้เป็นลกัษณะทรงกลม ผูช้มจะ

สามารถขยายภาพเขา้ไปในทรงกลมเพืGอให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของขอ้มูลเอกสารได ้และ

เปลีGยนทิศทางมุมมองและการเคลืGอนทีGเพืGอการสาํรวจขอ้มูลเอกสารกส็ามารถทาํไดเ้ช่นกนั ซึG งผูว้ิจยั

พบขอ้มูลในภายหลงัว่าผลงานชิ$นนี$ ไดรั้บทุนสนบัสนุนว่าจา้ง (Commission) จากศูนยว์ิจยั SALT 

ดว้ย 

 

 
13SEGD, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available https://segd.org/archive-

dreaming 
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ศิลปินใช้การเ รียนรู้ของคอมพิวเตอร์ เพืGอนํามาค้นหาและเ รียงลําดับ

ความสัมพนัธ์ของข้อมูลเอกสารภาพกว่า 1,700,000 รายการ14 จากศูนย์วิจัย SALT โดยข้อมูล

เหล่านั$นจะเป็นขอ้มูลของเอกสาร ใบหน้า หรือการจดบนัทึกเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีGผ่านมา ผูช้ม

สามารถเขา้ไปเลืGอนภาพเพืGอคน้หาหรือสาํรวจขอ้มูลทีGตนเองสนใจ ซึG งเป็นการสาํรวจในลกัษณะดาํ

ดิGงลึกลงไปในขอ้มูลเอกสารสาํคญัจาํนวนมหาศาล ผูช้มสามารถเคลืGอนทีGออกมาจากขอ้มูลเหล่านั$น 

เพืGอดูการเชืGอมโยงกนัของขอ้มูล เผยให้เห็นจุดขอ้มูลจาํนวนมากจนสามารถเห็นเป็นวตัถุทรงกลม 

หรือการดาํดิGงลงไปในขอ้มูล ทีGไม่มีปลายทางสิ$นสุดของขอ้มูล 

ผลงานชิ$นนี$ ถูกจดัแสดงบนพื$นทีGห้องทีGถูกสร้างเป็นโครงสร้างชัGวคราวดว้ย

ผา้ใบ และเครืGองโปรเจคเตอร์ไวส้ําหรับฉายภาพขอ้มูลภาพจาํนวนมหาศาลกว่าหนึG งลา้นรายการ

จากศูนยว์ิจยั SALT ถูกนาํไปใชฝึ้กฝนโครงข่ายประสาทเทียม วิธีการสร้างสรรคจึ์งแบ่งเป็นสอง

ส่วนสาํคญัคือ การนาํขอ้มูลมาฝึกฝนคอมพิวเตอร์ และการแสดงผลภาพทีGคอมพิวเตอร์ไดจ้ดัเรียง

และคดัแยก เพืGอหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่อขอ้มูล สร้างเป็นหมวดหมู่ จนนาํไปสู่ความสัมพนัธ์

ของกลุ่มขอ้มูลต่อกลุ่มขอ้มูล  

2.2. ผลงานชื$อ Virtual Archive  

 

 
 

ภาพทีG 39 Reflik Anadol, Virture Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ทีG ม า  : Reflik Anadol, Virture Archive, accessed December 21, 2019, available from http:// 

refikanadol.com/works/virtual-archive/ 

 

 
14 Reflik Anadol, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available from http:// 

refikanadol .com/works/archive-dreaming/ 
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แนวความคิดของผลงานและวิธีการสร้างสรรค์จะเหมือนกับผลงานชืGอ 

"Archive Dreaming" (ภาพทีG 40)  คือการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสาร โดยวิธีการสร้างสรรคย์งัคงใชชุ้ด

ขอ้มูลเอกสารเดียวกันกับผลงานดังกล่าว ด้วยขอ้มูลจากศูนยว์ิจยั SALT ทีGเป็นขอ้มูลภาพและ

เอกสารกวา่หนึGงลา้นรายการ 

ผลงานไดติ้ดตั$งโดยมีโครงลูกบาศก์โลหะอยู่กึG งกลางของห้อง และดา้นหลงั

ของโครงเหลก็ออกแบบให้เป็นช่องว่าง เพืGอให้ผูช้มสามารถเขา้ไปขา้งในได ้ตรงทางเขา้ดา้นหลงั

จะมีแวน่ตาจาํลองภาพเสมือนจริง หรือแวน่ตา VR (Virtual Reality Headset) สาํหรับผูช้มทีGตอ้งการ

เขา้ไปควบคุมมุมมองในการดูขอ้มูลเอกสาร และเครืGองโปรเจคเตอร์ทีGอยูด่า้นบนของโครงเหลก็จะ

ฉายภาพการเปลีGยนแปลงจากการกระทาํของผูช้มทีGเกิดขึ$นในแว่นตา VR ภาพทีGปรากฏภายในจอ

และทีGถูกฉายจากเครืGองโปรเจคเตอร์จะเป็นภาพเช่นเดียวกบัผลงานชืGอ "Archive Dreaming" คือเป็น

ขอ้มูลเอกสารทีGมีทั$ง ภาพใบหนา้บุคคล ภาพเหตุการณ์ และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ เมืGอผูช้มเงยหนา้

ขึ$น มุมมองภายในแวน่ตา VR กจ็ะมองขึ$นเช่นกนั เสมือนผูช้มอยูภ่ายในขอ้มูลเอกสารจาํนานมาก 

ผลงานชิ$นนี$ คือการติดตั$ งสภาพแวดลอ้มสามมิติทีGสร้างจากการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ ซึG งผูช้มสามารถตอบโตก้บัผลงานผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนดว้ยการสํารวจขอ้มูล

แบบสามมิติ ขอ้มูลทีGคอมพิวเตอร์สร้างขึ$นมาคือขอ้มูลจากเอกสารภาพกว่า 1,700,000 รายการจาก

ศูนย์วิจัย SALT โดยศิลปินได้ใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการทีG เรียกว่า "T-Distributed 

Stochastic Neighbor Embedding" (T-SNE) ซึG งจะทาํการลดมิติของขอ้มูลให้สามารถจดักลุ่มขอ้มูล

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิGงขึ$น หากมีขอ้มูลจาํนวนมาก ภาพของกลุ่มขอ้มูลจะมีลกัษณะคลา้ยกบั

กลุ่มเมฆ 

จากผลงานทั$ง 8 ผลงาน ของศิลปิน 4 คน ได้แก่ ผลงานชืGอ "Cubist Mirror" 

และ "Style Transfer" ของ Gene Kogan ผลงานชืGอ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" 

ของ Mario Klingemann ผลงานชืGอ "Learning to See: Gloomy Sunday" และ "We are Made of Star 

Dust" ของ Memo Akten และผลงานชืGอ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflik 

Anadol ทาํให้เห็นลกัษณะของแนวความคิดทีGแตกต่างกนัตามศิลปินแต่ละคน รวมทั$งรูปแบบและ

วธีิการสร้างสรรคที์Gมีเอกลกัษณ์ในผลงานของศิลปินแต่ละคนเช่นกนั 
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บทที$ 4 

 

วเิคราะห์ผลงานของศิลปิน 

 

ภายในบทนี) จะวิ เคราะห์ผลงานของศิลปินทั) ง  4 คน  คือ  Gene Kogan, Mario 

Klingemann, Memo Akten และ Reflik Anadol ซึ? งเป็นผลงานที?สร้างจากการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

อยา่งเด่นชดั โดยผูว้ิจยัเลือกมาวิเคราะห์คนละ 2 ผลงาน รวมเป็นจาํนวนทั)งหมด 8 ผลงาน ประเดน็

หลกัที?จะวิเคราะห์ประกอบดว้ย แนวความคิดการสร้างสรรค ์รูปแบบการสร้างสรรค ์และวิธีการ

สร้างสรรค ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี)  

 

แนวความคดิการสร้างสรรค์ 

แนวความคิดของผลงานจากศิลปินทั)งหมด 4 คน มีจุดร่วมเหมือนกนัคือ ความตอ้งการ

ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ หรือที? เรียกว่าการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ ซึ? งสังเกตไดจ้ากผลงานจะเนน้การนาํเสนอผลลพัธ์ที?ถูกสร้างขึ)นจากคอมพิวเตอร์เป็น

หลกั โดยที?ศิลปินเขา้มาควบคุมการทาํงานของคอมพิวเตอร์ให้น้อยที?สุด แนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินสามารถจาํแนกออกเป็น 4 แนวความคิด ไดแ้ก่ แนวความคิดการ

เปลี?ยนภาพของโลกความจริงให้เป็นภาพผลงานศิลปะ แนวความคิดการสร้างสรรค์ศิลปะของ

คอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ และแนวความคิดการเกบ็รักษาขอ้มูลเอกสาร 

จากการสังเกตเบื)องตน้พบวา่ ศิลปินแต่ละคนมีทั)งที?นาํเสนอแนวความคิดคลา้ยคลึงกนั

และแตกต่างกนั แนวความคิดการเปลี?ยนภาพของโลกความจริงใหเ้ป็นภาพผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 2 

คน คือ Gene Kogan และ Mario Klingemann แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์

อยา่งอิสระ 1 คน คือ Memo Akten  และแนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสาร 1 คน คือ Reflik 

Anadol 
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ภาพที? 40 Gene Kogan, Cubist Mirror, 2016, Interactive video 

ที?มา : Gene Kogan, A.I. Mirror Turns Your Reflection Into A Picasso Painting, accessed 

November 27, 2019, available from https://www.popsci.com/this-mirror-turns-your-reflection-

into-picasso-painting/ 

 

แนวความคิดการเปลี?ยนภาพของโลกความจริงใหเ้ป็นภาพผลงานศิลปะ ปรากฏใหเ้ห็น

ในผลงานของศิลปิน 2 คน คือ Gene Kogan และ Mario Klingemann โดยมีเนื)อหาเกี?ยวกบัการสร้าง

ประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กบัผูช้มเสมือนอยู่ในภาพจิตรกรรม ซึ? ง Gene Kogan ได้นาํเสนอ

แนวความคิดผ่านภาพของโลกความจริงที?ถูกสะทอ้นเขา้มาในจอแสดงภาพและเปลี?ยนภาพที?ถูก

สะท้อนให้มีลักษณะของภาพจิตรกรรมกระบวนแบบต่าง ๆ เช่น คิวบิสม์ เอ็กเพรสชันนิสม์ 

(Expressionism) เดอะสไตล ์(The Style หรือ De Stijl) และภาพพิมพย์กิูโยเอะ (Ukiyoe) เป็นตน้ ดงั

จะเห็นได้ในผลงานชื?อ "Cubist Mirror" (ภาพที? 41)  และ "Style Transfer" ซึ? งภาพจะมีลกัษณะ

ลดทอนหรือทาํใหพ้ร่าเลือนจากภาพผลงานชิ)นเอกของศิลปินยคุโมเดิร์น (Modern Art) ในลทัธิต่าง 

ๆ และศิลปิน โฮคุไซ (Hokusai) เพื?อใหผู้ช้มไดเ้รียนรู้กระบวนแบบศิลปะของศิลปินที?มีชื?อเสียง แต่ 

Mario Klingemann จะเปลี?ยนเป็นภาพจิตรกรรมสีนํ) ามนัจากศิลปินเอกยคุคลาสสิกในยโุรป (ภาพที? 

43) 
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ภาพที? 41 Gene Kogan, Style Transfer, 2018, Interactive video 

ที?มา : Jer Thorp, Style Transfer, accessed November 28, 2019, available from https://twitter.com 

/genekogan/status/979132295520153600 

 

 
 

ภาพที? 42 Mario Klingemann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video 

ที? มา  : Mario Klingemann, Uncanny Mirror, accessed March 16, 2020, available from https:// 

twitter.com/quasimondo/status/1038252765581955072 

 

เนื)อหาที?ปรากฏในผลงานของศิลปินทั)ง 2 คน มีความแตกต่างกนัคือ Gene Kogan จะ

นาํเสนอความงามของผลงานศิลปะ ดงัในผลงาน "Cubist Mirror" และ "Style Transfer" (ภาพที? 42)  

เมื?อผูช้มเขา้ไปในระยะการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงานของ Gene Kogan จะถูกเปลี?ยนเป็น

ภาพลกัษณ์จิตรกรรม และในผลงานทั)งหมด 2 ชิ)น ของ Mario Klingemann ผลงานชื?อ "79530 Self 

Portraits" และ "Uncanny Mirror" (ภาพที? 43) จะนาํเสนอเนื)อหาเกี?ยวกบัภาพหลอนของใบหนา้และ

ร่างกายมนุษย ์จากการที?ภาพใบหนา้และร่างกายของผูช้มเกิดการบิดเบี)ยว ลดทอน และแต่งเติมเมื?อ
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ผูช้มเขา้ไปในพื)นที?ของผลงาน เสมือนการนาํเสนอตวัตนอีกดา้นหนึ?งของมนุษย ์ในขณะเดียวกนัก็

เป็นการนาํเสนอภาพบุคคล (Portrait) เชิงจินตนาการ ซึ? งเป็นคุณลกัษณะของศิลปะอยา่งหนึ? งที?ทาํ

ใหจิ้ตรกรรมภาพบุคคลมีความแตกต่างจากภาพถ่าย 

 

 
 

ภาพที? 43 Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, 2017, Interactive installation, 

Dimension variable 

ที? ม า  : Memo Akten, Learning to See, accessed December 20, 2019, available from http:// 

www.memo.tv/portfolio/learning-to-see/ 

 

แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระพบไดเ้พียง 1 ศิลปินคือ 

Memo Akten โดยมีเนื)อหาเกี?ยวกบัการใหค้อมพิวเตอร์สร้างสรรคภ์าพขึ)นมาใหม่ที?แตกต่างจากภาพ

ในความเป็นจริง การให้ความอิสระแก่คอมพิวเตอร์สังเกตได้จากความจงใจของศิลปินที?ให้

คอมพิวเตอร์สร้างสรรคภ์าพขึ)นมาดว้ยตนเอง โดยภาพที?ปรากฏขึ)นมาจะมีความแตกต่างกบัภาพที?

อยูใ่นโลกจริงโดยสิ)นเชิง ภาพที?คอมพิวเตอร์สร้างนั)นเกิดจากการสอนของศิลปินให้คอมพิวเตอร์

เรียนรู้ภาพวาดและภาพทิวทศัน์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ก็จะเลือกภาพที?มีลกัษณะหรือเคา้โครงเหมือน

วตัถุที?ศิลปินจดัวางใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผล ซึ? งเป็นการแสดงออกของคอมพิวเตอร์โดยไม่ยดึติด

กบัวตัถุที?อยูต่รงหนา้ และสะทอ้นให้เห็นคุณลกัษณะของการจินตนาการขึ)นใหม่ของคอมพิวเตอร์

ในแบบที?ศิลปินทั?วไปพึงมี นั?นเป็นคุณลกัษณะสาํคญัที?สามารถนิยามใหศิ้ลปะแนวทางเจนเนอร์เร-

ทีฟอาร์ตนี) เป็นศิลปะอยา่งหนึ?ง เช่นเดียวกบัศิลปะแนวทางอื?น ๆ ดงัจะเห็นในผลงานทั)งหมด 2 ชิ)น

ของ  Memo Akten ชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" (ภาพที? 44) และ "We are Made of Star 

Dust" (ภาพที? 45) ภาพผลลพัธ์ที?ไดจ้ะแตกต่างจากผลงานของ Gene Kogan และ Mario Klingemann 

ที?เปลี?ยนภาพจากสถานการณ์จริง คน และสิ?งของที?อยูด่า้นหนา้ผลงานในแบบยงัคงลกัษณะเดิมไว ้
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ภาพที? 44 Memo Akten, We are Made of Star Dust, 2017, Interactive video 

ที? มา  : Memo Akten, We are Made of Star Dust, accessed December 20, 2019, available from 

http://www.memo.tv/portfolio/learning-to-see/ 

 

 
  

ภาพที? 45 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ที? มา  : Reflik Anadol, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available from http:// 

refikanadol .com/works/archive-dreaming/ 

 

 
 

ภาพที? 46 Reflik Anadol, Virtual Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ที? มา  : Reflik Anadol, Virtual Archive, accessed December 21, 2019, available from http://refik 

anadol.com/works/virtual-archive/ 
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สาํหรับแนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสารพบได ้1 คน คือ Reflik Anadol ซึ? งเป็น

แนวความคิดที?แตกต่างไปจากศิลปินทั)งสามคนอยา่งชดัเจน เนื?องจากศิลปินไดเ้งินสนบัสนุนจาก

ศูนยว์ิจยั SALT1  ผลงานของเขาจึงพยายามนาํเสนอวิธีการสาํรวจ จดักลุ่ม และรักษาขอ้มูลเอกสาร

จาํนวนมหาศาลของศูนยว์จิยัแห่งนี)  ใหถู้กจดัเกบ็เป็นขอ้มูลดิจิทลั ในทั)งหมด 2 ผลงาน ชื?อ "Archive 

Dreaming" (ภาพที? 46) และ "Virtual Archive" (ภาพที? 47) ซึ? งทาํให้ขอ้มูลเอกสารสําคญัต่าง ๆ มี

อายกุารจดัเกบ็ที?ยาวนานมากยิ?งขึ)น 

เนื)อหาของผลงานทั)ง 2 ชิ)น ของ Reflik Anadol นั)นเกี?ยวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่

ในการเขา้ถึงขอ้มูลเอกสาร ซึ? งจะเห็นว่าศิลปินไดใ้ห้ผูช้มเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผลงานผ่านการ

ควบคุมมุมมองดว้ยตนเอง ผูช้มจะสามารถขยายเขา้และออก หรือเคลื?อนที?ขึ)นขา้งบน ลงล่าง ซ้าย

และขวาไดอ้ยา่งอิสระภายในกลุ่มกอ้นขอ้มูลเอกสาร  

จากการวิเคราะห์แนวความคิดขา้งตน้พบวา่ แนวความคิดการเปลี?ยนภาพของโลกความ

จริงให้เป็นภาพผลงานศิลปะพบไดม้ากที?สุด และรองลงมาคือ แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะ

ของคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ และแนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสารในจาํนวนที?เท่ากนั โดย

ทั)งสามแนวความคิดมีวตัถุประสงคเ์พื?อสร้างประสบการณ์รับรู้ใหม่ในผลงานศิลปะ การนาํเสนอ

ผลงานศิลปะจากการสร้างสรรคข์องคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ และตั)งคาํถามถึงนิยามความหมายของ

ศิลปะเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต หรือศิลปะที?เกิดจากคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ขึ)นเองสามารถจดัเป็น

ผลงานศิลปะไดห้รือไม่ ภายใตเ้นื)อหาที?แตกต่างกนั 4 เนื)อหา ไดแ้ก่ เนื)อหาเกี?ยวกบัความงามของ

งานศิลปะ เนื) อหาเกี?ยวกับภาพหลอนของใบหน้าและร่างกายมนุษย์ เนื) อหาเกี?ยวกับการให้

คอมพิวเตอร์สร้างสรรคภ์าพขึ)นมาใหม่ที?แตกต่างจากภาพในความเป็นจริง และเนื)อหาเกี?ยวกบัการ

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเขา้ถึงขอ้มูลเอกสาร  

 

รูปแบบการสร้างสรรค์ 

รูปแบบการสร้างสรรคข์องศิลปินทั)งหมด 4 คน สามารถจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

อินเทอร์แอคทีฟวิดีโอ หรือภาพเคลื?อนไหวปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Video) และอินเทอร์แอคทีฟ

อินสตอลเลชนั หรือการจดัวางปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Installation) 

 

 
1ผูว้ิจยัทราบขอ้มูลภายหลงัว่าผลงานชื8อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" เป็นผลงานที8

ไดรั้บการวา่จา้งจากศูนยว์ิจยั SALT ซึ8 งทาํใหแ้นวความคิดและเนืIอหาในผลงานมีความแตกต่างจากศิลปินที8เลือก

มาวเิคราะห์อยา่งสิIนเชิง 
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รูปแบบการนาํเสนอภาพเคลื?อนไหวปฏิสัมพนัธ์ สามารถพบไดใ้นผลงานทั)งหมด 5 

ผลงาน จากศิลปินจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ผลงานชื?อ "Cubist Mirror" และ "Style Transfer" ของศิลปิน 

Gene Kogan ผลง าน ชื? อ  "79530 Self Portraits" และ  "Uncanny Mirror" ของ ศิล ปิน  Mario 

Klingemann และผลงานชื?อ "We are Made of Star Dust" ของศิลปิน Memo Akten  โดยในรูปแบบ

นี)จะมีลกัษณะเป็นการแสดงผลงานผา่นจอแสดงภาพเพียงอยา่งเดียว ไม่มีการติดตั)งเพิ?มเติมออกมา

ในพื)นที? ซึ? งสามารถสงัเกตไดใ้นผลงานที?กล่าวมาขา้งตน้ ศิลปินนิยมแสดงผลงานผา่นจอแสดงภาพ

จาํนวน 1 - 3 จอภาพการแสดงผลงาน 

รูปแบบการจดัวางปฏิสัมพนัธ์ สามารถพบไดใ้นผลงานทั)งหมด 3 ผลงาน จากศิลปิน

จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ ผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" ของศิลปิน "Memo Akten" และ

ผลงานชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ "Reflik Anadol" โดยในรูปแบบนี)จะมี

ลักษณะของการติดตั) งโครงสร้างต่อเติมออกมา เพื?อให้ผูช้มเข้าไปในพื)นที?เฉพาะที?ศิลปินได้

จดัเตรียมไว ้เช่น ในผลงานชื?อ "Learning to See" ศิลปินไดจ้ดัเตรียมโต๊ะสาํหรับให้ผูช้มเขา้มาจดั

วางวตัถุบนโตะ๊ เพื?อใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลภาพออกมา หรือในผลงานชื?อ "Archive Dreaming" 

ศิลปินไดส้ร้างหอ้งสาํหรับการแสดงผลงาน ซึ? งเป็นพื)นที?เฉพาะที?ศิลปินจดัเตรียมขึ)นมา  

จากการสังเกตเบื)องตน้พบว่า รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือการปฏิสัมพนัธ์ในผลงาน

แนวทางเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตของศิลปินทั)งหมด 4 คน สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สมัผสั

ผลงาน และไม่สัมผสักบัผลงาน รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ประเภทแรกพบจาํนวน 2 คน ในงานของ 

Reflik Anadol ชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" และในผลงานของ Memo Akten 

ชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" สําหรับประเภทหลงัมีดว้ยกนั 3 คนคือ Gene Kogan และ 

Mario Klingemann  

รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟประเภทสัมผสัผลงานสามารถสังเกตไดอ้ย่างชดัเจนจากการ

ติดตั)งผลงานที?ไม่ไดใ้ชก้ลอ้งเวบ็แคมเป็นองคป์ระกอบหนึ? งของผลงาน โดยในผลงานทั)งสองชิ)น

ของศิลปินจะเป็นการตอบโตใ้นลกัษณะของการควบคุมมุมมองของคอมพิวเตอร์ ผลงาน "Archive 

Dream" เป็นผลงานที?ใช้การควบคุมผ่านจอแท็บเล็ต เพื?อให้ผูช้มสามารถควบคุมมุมมองในการ

สํารวจกลุ่มขอ้มูลเอกสารภายในรูปแบบดิจิทลัได ้และผลงาน "Virtual Archive" ที?ผูช้มตอ้งสวม

แวน่ตา VR และควบคุมการสาํรวจขอ้มูลดว้ยตนเองกต็อ้งใชต้วัควบคุมสาํหรับการบงัคบัมุมมองใน

โลกเสมือนจริง หรือผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" ของ Memo Akten ที?จะตอ้ง

สมัผสักบัวตัถุบนโตะ๊เพื?อสร้างการเปลี?ยนแปลงแก่ภาพที?ถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  
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รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟประเภทไม่สัมผสัผลงาน คอมพิวเตอร์จะสามารถรับรู้โลก

ภายนอกผ่านกลอ้งเวบ็แคมที?เป็นส่วนประกอบหนึ? งของผลงาน กลอ้งเวบ็แคมจึงเปรียบเสมือน

ดวงตาของคอมพิวเตอร์เพื?อทาํการสํารวจโลกภายนอก ซึ? งผูช้มที?เขา้ไปชมงานจะสามารถเขา้ไป

ตอบโตก้บัผลงานไดเ้พียงการเปลี?ยนแปลงบางสิ?ง เช่น เดิน ขยบัร่างกาย หรือขยบัสิ?งของในพื)นที?

หรือระยะที?คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้ ผูช้มจะเกิดความตอ้งการให้ภาพที?คอมพิวเตอร์สร้าง

เป็นไปตามการเปลี?ยนแปลงของผูช้ม แต่ภาพที?ปรากฏยงัคงอยูใ่นความเขา้ใจที?เกิดจากมุมมองของ

คอมพิวเตอร์ ทาํให้ภาพเกิดความผิดแปลกไปกว่าปกติ ผูช้มจึงไม่ใช่ผูที้?สามารถควบคุมผลงานได้

อย่างเต็มที? อาํนาจการควบคุมจึงไปอยู่กบัคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์

ประเภทนี)  ผูช้มจะถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของผลงานอยา่งขาดมิได ้หากปราศจากผูช้ม ผลงาน

จะไม่เกิดขึ)น 

ไม่เพียงเท่านี) รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟประเภทไม่สัมผสัผลงาน ผูช้มสามารถเขา้ไปมี

ส่วนร่วมหรือตอบโตก้บัผลงานไดพ้ร้อมกนัมากกว่าหนึ? งคน แตกต่างกบัรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ 

ประเภทสัมผสัผลงาน เนื?องจากผลงานที?มีรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟประเภทไม่สัมผสักบัผลงานจะ

ใชก้ลอ้งเวบ็แคมในการสร้างอินเทอร์แอคทีฟ ซึ? งกลอ้งเวบ็แคมจะบนัทึกภาพผูช้มไดเ้ป็นจาํนวน

มาก แตกต่างกบัรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์โดยสัมผสัผลงาน ผูช้มจะสามารถเขา้ไปเพื?อเปลี?ยนแปลง

ผลงานไดเ้พียงคนเดียว 

สื?อในการนําเสนอภาพเคลื?อนไหวในผลงานของศิลปินทั) ง 4 คน สามารถจาํแนก

ออกเป็น 3 ประเภท คือ การนําเสนอภาพบนระนาบสองมิติ ได้แก่ จอแสดงภาพ LCD และ

โปรเจคเตอร์ ซึ? งรวมกนัแลว้มี 7 ผลงาน ในศิลปินทั)งหมด 4 คน คือ  ผลงานชื?อ "Cubist Mirror" 

และ "Style Transfer" ของ Gene Kogan ผลงานชื?อ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" 

ของ Mario Klingemann ผลงานชื?อ "We are Made of Star Dust" ของ Memo Akten  และผลงานชื?อ 

"Archive Dreaming" ของ Reflik Anadol ประเภทที?สองคือการนาํเสนอภาพทั)งบนระนาบสองมิติ

ร่วมกับวตัถุในผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" ของ Memo Akten และประเภทที?

สามคือการนําเสนอภาพทั) งบนระนาบสองมิติร่วมกับแว่นตา VR มีศิลปิน 1 คน 1 ผลงาน คือ 

ผลงานชื?อ "Virtual Archive" ของ Reflik Anadol  

ศิลปินที?เลือกใช้การนําเสนอบนระนาบสองมิติคือ Gene Kogan, Mario Klingemann 

และ Memo Akten เนื?องจากศิลปินเหล่านี) มีความตอ้งการที?จะนาํเสนอมุมมองของคอมพิวเตอร์ต่อ

โลกภายนอก หรือการแสดงให้เห็นผลลพัธ์ที?แสดงให้เห็นสิ?งที?คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมา ณ 

ช่วงเวลานั)นทนัที ในขณะเดียวกบัที?ตอ้งการนาํเสนอภาพในลกัษณะเดียวกบัภาพผลงานศิลปะตาม

ขนบธรรมเนียมนิยม การแสดงสภาพแวดลอ้มที?คอมพิวเตอร์เห็นเป็นการมองสิ?งภายนอกที?เป็น
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ขอ้มูลกายภาพ เช่น วตัถุ พื)นผิว และรวมทั)งมนุษยที์?กาํลงัชมผลงาน ซึ? งแตกต่างกบัผลงาน "Virtual 

Archive" ของ Reflik Anadol ที?ศิลปินนําเสนอภาพจาํลองจากสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ผูช้ม

จาํเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์ในการเขา้ชมและผูช้มไดมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการมองภาพในทิศทาง 

ต่าง ๆ ส่งผลใหบ้ทบาทของคอมพิวเตอร์ลดลง และแทนที?ดว้ยการใหม้นุษยมี์ส่วนร่วมในการสร้าง

ภาพร่วมไปกบัคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

ภาพที? 47 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive, Dimension variable 

ที? ม า  : Reflik Anadol, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available from 

http://refikanadol .com/works/archive-dreaming/ 

 

ข้อสัง เกตในด้านการสร้างอินเทอร์แอคทีฟหรือการมีส่วนร่วมในการสร้าง

ภาพเคลื?อนไหวของผูช้มในผลงานชื?อ "Archive Dreaming" ของ Reflik Anadol นั)นมีขอบเขตจาํกดั 

กล่าวคือผูช้มไม่สามารถเดินไปมาในผลงานได้อย่างอิสระ แต่จะถูกกาํหนดการมีส่วนร่วมกบั

ผลงานหรือควบคุมภาพไดเ้ฉพาะจุดศูนยก์ลางของห้องแสดงผลงาน เนื?องจากศิลปินตอ้งการให้

ผูช้มสัมผสับรรยากาศเสมือนห้องขอ้มูลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามผูช้มสามารถเห็นภาพขอ้มูล

เอกสารหรือภาพผลงานที?ฉายบนระนาบสองมิติดว้ยเครื?องโปรเจคเตอร์ไดร้อบทิศทางแบบ 360 

องศา (ภาพที? 48)  

จากการวิ เคราะห์สื? อในการนําเสนอภาพเคลื?อนไหวพบว่ามีความสัมพันธ์กับ

แนวความคิดทั)งหมดและรูปแบบการนาํเสนอ โดยผลงานชื?อ "Cubist Mirror" และ "Style Transfer" 

ของ Gene Kogan และ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" ของ Mario Klingemann ที?มี

แนวความคิดการเปลี?ยนภาพของโลกความจริงให้เป็นภาพศิลปะ  เพื?อให้ผู ้ชมได้สัมผัส

ประสบการณ์เสมือนเป็นส่วนหนึ? งของภาพจิตรกรรมและสอดรับกบัคุณลกัษณะและบริบทของ

ภาพจิตรกรรม ศิลปินจึงใช้สื?อการนําเสนอภาพเคลื?อนไหวแบบระนาบสองมิติ ขณะที?ผลงาน

ทั)งหมด 2 ชิ)น ของ Memo Akten ไดแ้ก่ "Learning to See: Gloomy Sunday" และ "We are Made of 
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Star Dust" มีแนวคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระผ่านวตัถุที?ผูช้มนาํมาจดัวาง 

จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะห่างจากจอแสดงภาพเพื?อใหผู้ช้มเห็นการเปลี?ยนแปลงจากการกระทาํของตนเอง 

แต่ในผลงานชื?อ "Archive Dreaming" ของ Reflik Anadol มีแนวคิดเกี?ยวกบัการเก็บรักษาขอ้มูล

เอกสาร โดยใหผู้ช้มมีส่วนร่วมกบัแนวความคิดดงักล่าว ศิลปินจึงเลือกใชสื้?อระนาบสองมิติร่วมกบั

แวน่ตา VR 

หัวขอ้เรื? องในผลงาน (Subject Matter) สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 เรื? อง คือ หัวขอ้เรื? อง

เกี?ยวกบัรูปร่างมนุษย ์(Figure) จาํนวน 2  ผลงาน ใน 1 ศิลปิน ในผลงานชื?อ "Cubist Mirror" และ 

"Style Transfer" ของศิลปิน Gene Kogan หัวข้อเรื? องเกี?ยวกับใบหน้ามนุษย  ์(Portrait) จาํนวน 2 

ผลงาน  ใน  1 ศิลปิน  ในผลงานชื?อ  "79530 Self Portraits" และ  "Uncanny Mirror" ของ  Mario 

Klingemann หวัขอ้เรื?องเกี?ยวกบัธรรมชาติจาํนวน 2 ผลงาน ใน 1 ศิลปิน ในผลงานชื?อ "Learning to 

See" และ "We are Made of Star Dust" ของ Memo Akten และเรื?องราวเกี?ยวกบัวตัถุ (Still Life) ใน

ผลงานชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflik Anadol ดงันั)น ศิลปินทั)งหมด 4 

คน จึงนาํเสนอเรื?องราวในภาพที?แตกต่างกนัอย่างเด่นชดั ซึ? งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอย่างหนึ? งของ

เรื?องราวสาระสาํคญัในผลงานของศิลปิน หัวขอ้เรื?องในผลงานทั)งหมดขา้งตน้ยงัคงสอดคลอ้งกบั

หัวข้อเรื? องที?พบในผลงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ?งภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็นว่าคาํนึงถึง

คุณลกัษณะของความเป็นศิลปะหรือจิตรกรรมอยา่งรอบดา้น 

ลกัษณะการแสดงออกในผลงานของศิลปินทั)งหมด 4 คน สามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ 

คือ ลกัษณะเหมือนจริง (Realistic) และลกัษณะกึ?งนามธรรม (Semi-Abstract) ลกัษณะแรกพบไดใ้น

ผลงาน 4 ผลงาน จาก 2 ศิลปิน คือ ในผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" และ "We are 

Made of Star Dust" ของ Memo Akten ซึ? งเขาไดเ้ปลี?ยนแปลงภาพวตัถุให้เห็นเป็นภาพเหมือนจริง

ของสิ?งอื?น เช่น เปลี?ยนภาพสายชาร์จคอมพิวเตอร์ที?อยู่ดา้นหน้าผลงาน ให้เป็นภาพถ่ายกอ้นเมฆ

เหมือนจริง ซึ? งมีโครงร่างของรูปทรงเดียวกับสายชาร์จคอมพิวเตอร์ และผลงานชื?อ "Archive 

Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflike Anadol ที?ได้นําเสนอในลกัษณะของภาพขอ้มูล

เอกสาร ซึ? งอยูใ่นลกัษณะของภาพวตัถุ โดยภาพที?อยูข่า้งในกรอบสี?เหลี?ยมจะเป็นภาพของขอ้มูลทาง

ประวติัศาสตร์ที?ถูกจดัเรียงขึ)นมาใหม่โดยคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลเหล่านั)นเป็นทั)งภาพใบหนา้ของบุคคล

และสถานที?สาํคญัที?ถูกบนัทึกไวใ้นคลงัขอ้มูล  

การแสดงออกลกัษณะกึ?งนามธรรมพบไดเ้ป็นจาํนวน 4 ผลงาน ใน 2 ศิลปิน คือ ผลงาน

ชื?อ "Cubist Mirror" และ "Style Transfer" ของศิลปิน Gene Kogan ซึ? งไดใ้ชจิ้ตรกรรมกระบวนแบบ

ต่าง ๆ เช่น คิวบิสม ์เอก็เพรสชนันิสม ์และยกิูโยเอะ อิทธิพลนี)อาจเกิดจากความตอ้งการของศิลปิน

ที?ตอ้งการสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหว่างสิ?งที?คอมพิวเตอร์แสดงออกมากบัโลกความเป็น
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จริง และเพื?อเป็นการทดสอบความสามารถในการแยกแยะรูปทรง แสงเงา และระยะของวตัถุดว้ย

ลักษณะที? เป็นเรขาคณิต และในผลงานชื?อ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" ของ 

Mario Klingemann มีการนาํเสนอรูปแบบที?แตกต่างออกไป จากลกัษณะที?เหมือนการปาดสีสร้าง

แสงเงาและรูปทรงของใบหน้ามนุษยเ์หมือนภาพจิตรกรรมสีนํ) ามนัในยุคคลาสสิก แต่เพราะการ

รบกวนขอ้มูลที?ศิลปินสร้างขึ)น ทาํใหภ้าพผลลพัธ์ที?สะทอ้นใบหนา้ของผูช้มมีลกัษณะที?บิดเบี)ยวไป

จากปกติ   

จากการวิเคราะห์การแสดงออกพบว่ามีจาํนวนที?เท่ากนัคือ การแสดงออกในลกัษณะ

เหมือนจริง และลกัษณะกึ?งนามธรรม ซึ? งศิลปินไดเ้ลือกใชก้ารแสดงออกที?สอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรื?อง

ที?เป็นสาระสาํคญัของศิลปิน 

รูปทรงในผลงานยงัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 รูปทรง คือ รูปทรงธรรมชาติ (Natural 

Form) ในที?นี) หมายถึงรูปทรงคน สัตว ์วตัถุ และทิวทศัน์ธรรมชาติพบในศิลปิน 3 คน จาํนวน 6 

ผลงาน คือ ผลงานชื?อ "Cubist Mirror" และ "Style Transfer" ของศิลปิน Gene Kogan ผลงานชื?อ 

"79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" ของ Mario Klingemann และผลงานชื?อ "Learning to 

See: Gloomy Sunday" และ "We are Made of Star Dust" ของ Memo Akten และรูปทรงเหมือนจริง 

(Realistic Form) หมายถึง วตัถุ สิ?งของ หรือรูปทรงที?มนุษยส์ร้างขึ)น รูปทรงธรรมชาติพบในศิลปิน 

1 คน จาํนวน 2 ผลงาน คือ ผลงานชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflike 

Anadol 

การใชรู้ปทรงธรรมชาติจะปรากฏในผลงานของ Gene Kogan และ Mario Klingemann 

โดยใชรู้ปทรงของใบหน้าหรือร่างกายของมนุษย ์เพื?อสร้างกรอบของรูปทรงที?จะปรากฏขึ)นใน

ผลงาน อยา่งไรนั)น รูปทรงของมนุษยจ์ะมีลกัษณะที?แตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละ

คน โดย Gene Kogan จะมีลกัษณะไปในรูปแบบของการใชเ้ส้นเขา้มาต่อเติมและลดทอนรูปทรง

ของมนุษย ์แต่ยงัคงสงัเกตถึงความเป็นเคา้โครงรูปทรงของมนุษยไ์วอ้ยู ่ 

 รูปทรงธรรมชาติที?ปรากฏในผลงานทั)งสองชิ)นของ Mario Klingemann มีลกัษณะที?

แตกต่างออกไปจากรูปแบบที?ปรากฏในผลงานของ Gene Kogan โดยรูปทรงธรรมชาติที?เป็นมนุษย์

ของศิลปินไม่ไดเ้กิดจากการรวมกนัของเส้นและสีที?เหมือนกบัผลงานของ Gene Kogan แต่เป็น

รูปทรงธรรมชาติที?เกิดขึ)นเกิดจากการใชรู้ปแบบที?เหมือนภาพจิตรกรรม องคป์ระกอบที?ยงัคงความ

เป็นมนุษยเ์หลืออยู่ คือ หู ตา จมูก และปาก ทาํให้แมว้่าจะมีการลดทอนหรือเติมแต่งรูปทรงของ

มนุษยที์?ปรากฏในผลงาน แต่จะยงัสามารถรับรู้ไดถึ้งความเป็นมนุษยจ์ากองคป์ระกอบที?ยงัคงอยู่

เหล่านั)น  

 



 

 

69 

ขณะที?รูปทรงธรรมชาติของ Memo Akten มีลกัษณะที?แตกต่างอย่างมากกบัลกัษณะที?

ปรากฏในผลงานของ Gene Kogan และ Mario Klingemann เนื?องจากลกัษณะที?ปรากฏในผลงาน

ของ Memo Akten จะมีลกัษณะรูปทรงของวตัถุและทิวทศัน์ที?เป็นธรรมชาติ เช่น ดอกไม ้คลื?น ไฟ 

และกอ้นเมฆ เป็นตน้ โดยไม่มีความเกี?ยวขอ้งกบัรูปทรงมนุษยเ์หมือนในผลงานทั)งสองผลงานของ 

Gene Kogan และ Mario Klingemann 

 

 
 

ภาพที? 48 Reflik Anadol, Archive Dreaming, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ที? มา  : Reflik Anadol, Archive Dreaming, accessed December 21, 2019, available from http:// 

refikanadol .com/works/archive-dreaming/ 

 

ผลงานที?ใชรู้ปทรงเหมือนจริงหรือวตัถุที?มนุษยส์ร้างขึ)น พบไดใ้นผลงานทั)งหมด 2 ชิ)น 

ของ Reflik Anadol ซึ? งในผลงานจะนาํเสนอภาพวตัถุเอกสารจริงของศูนยว์ิจยั SALT หลากหลาย

ชิ)น ไดแ้ก่ ภาพบุคคลสําคญั สถานที?ในอดีต หรือภาพผลงานศิลปะ นาํมารวมกนัในลกัษณะเป็น

ภาพกราฟิกทรงกลมขนาดใหญ่ในจอภาพ (ภาพที? 49) เมื?อผูช้มทาํการเปลี?ยนมุมมองภายในผลงาน 

เพื?อเขา้ไปสํารวจขอ้มูลภายในทรงกลม จะสามารถเห็นขอ้มูลภาพของบุคคลสําคญัและทิวทศัน์

ภายในเอกสารไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากการวิเคราะห์พบว่า รูปทรงที? ศิลปินนํามาใช้สร้างสรรค์มากที?สุดคือ รูปทรง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ?งรูปทรงคน รองลงมาคือ รูปทรงเหมือนจริงหรือวตัถุที?มนุษยส์ร้างขึ)น 

ซึ? งรูปทรงที?ศิลปินเลือกใชมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและเนื)อหาของผลงานนั)นเอง 

กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์รูปแบบทั)งหมดขา้งตน้พบว่า ศิลปินนิยมนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบประเภทภาพเคลื?อนไหวปฏิสมัพนัธ์ มากกวา่การจดัวางปฏิสมัพนัธ์ โดยส่วนใหญ่

จะใชรู้ปแบบอินเทอร์แอคทีฟประเภทไม่สัมผสักบัผลงาน สื?อที?ใชใ้นการนาํเสนอภาพเคลื?อนไหว

จะนิยมใชก้ารนาํเสนอบนระนาบสองมิติ ซึ? งส่วนใหญ่จะใชจ้อแสดงภาพดิจิทลั  LCD มากที?สุด 

รวมทั) งรูปทรงในผลงานพบว่า ศิลปินใช้รูปทรงธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ?งรูปทรงคน ซึ? ง
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แสดงออกในลกัษณะกึ?งนามธรรมเป็นหลกั โดยศิลปินนาํเสนอผ่านหัวขอ้เรื?องที?แตกต่างกนัถึง 4 

หวัขอ้เรื?องดว้ยกนั กล่าวไดว้่าศิลปินนาํเสนอดว้ยรูปแบบที?มีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและ

เนื)อหาที?ศิลปินตอ้งการสื?อไปยงัผูช้ม สะทอ้นให้เห็นกระบวนการสร้างสรรคข์องศิลปินเจนเนอร์- 

เรทีฟอาร์ตที?ผ่านการวางแผนหรือคิดมาอย่างรอบคอบ หรือมีแนวทางการสร้างสรรค์ที?มุ่งเน้น

แนวความคิดเป็นสาํคญั (Objective) 

 

วธีิการสร้างสรรค์ 

วิ ธีการสร้างสรรค์ของศิลปินทั) งหมด  4 คน  มีจุดรวมคือการใช้การเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์แบบ Generative Adversarial Networks เหมือนกนั แต่สิ?งที?สร้างความแตกต่างให้แก่

ผลงานคือการเลือกขอ้มูลภาพสาํหรับสอนคอมพิวเตอร์ และเครื?องมือที?ใชใ้นการสร้างสรรค ์ 

1. การเลือกข้อมูลภาพ 

การเลือกขอ้มูลภาพสาํหรับใชใ้นการสอนคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการสร้างสรรคห์นึ?งที?

สร้างความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจนต่อผลลพัธ์จากคอมพิวเตอร์ เนื?องจากขั)นตอนนี) เป็นขั)นตอน

พื)นฐานสําหรับการสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจภาพที?รับเขา้มา เพื?อนาํไปสร้างภาพหรือ

ผลงานศิลปะตามเป้าหมายต่อไปได ้เมื?อรูปแบบของขอ้มูลภาพแตกต่างกนั ผลลพัธ์ที?แสดงออกจึงมี

ความแตกต่างเช่นกนั 

การเลือกขอ้มูลภาพเพื?อใชส้อนคอมพิวเตอร์สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

ขอ้มูลภาพผลงานศิลปะมีจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ ศิลปิน Gene Kogan ในผลงานชื?อ "Cubist Mirror" 

และ  "Style Transfer" และศิลปิน  Mario Klingemann ในผลงานชื?อ  "79530 Self Portraits" และ 

"Uncanny Mirror" ขอ้มูลภาพธรรมชาติ 1 คน คือ ศิลปิน Memo Akten ในผลงานชื?อ "Learning to 

See: Gloomy Sunday" และ  "We are Made of Star Dust" และข้อมูลภาพวัตถุ  1 คน  คือ  Reflik 

Anadol ในผลงานชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" 

การเลือกใช้ข้อมูลภาพศิลปะพบได้ในผลงานของ  Gene Kogan และ  Mario 

Klingemann ซึ? งภาพผลลพัธ์ที?ผูช้มไดเ้ห็นจะแตกต่างไปตามกระบวนแบบทางลทัธิศิลปะต่าง ๆ ที?

ศิลปินเลือกใช ้ศิลปิน Gene Kogan จะสอนหรือป้อนขอ้มูลภาพผลงานศิลปะให้กบัคอมพิวเตอร์

หลากหลาย ทั)งกระบวนแบบคิวบิสม ์(ภาพที? 50) เอก็เพรสชนันิสม ์เดอะสไตล ์และภาพพิมพย์กิูโย

เอะ ในขณะที?ศิลปิน Mario Klingemann จะเลือกใชข้อ้มูลภาพจิตรกรรมบุคคลในยคุคลาสสิกของ

ยโุรป ซึ? งความละเอียดอ่อนของการเลือกขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการสอนคอมพิวเตอร์จะเห็นผลลพัธ์

แตกต่างหรือเปลี?ยนแปลงไป หากศิลปินนาํภาพผลงานศิลปะในกระบวนแบบหรือยุคสมยัที?ต่าง

ออกไปมาใชก้จ็ะไดภ้าพผลลพัธ์ที?ไม่สอดคลอ้งกบัความคิดหรือเป้าหมายที?ศิลปินคาดหวงัไว ้กล่าว
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อีกในหนึ? งคือ ภาพผลลพัธ์ที?ไดจ้ากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามขอ้มูลภาพที?

ศิลปินกาํหนดไว ้

 

 

 
 

ภาพที? 49 Pablo Picasso, Girl with Mandolin, 1910, Oil on canvas, 100 cm. x 74 cm. 

ที? ม า  : Pablo Picasso, Girl with Mandolin, accessed February 1, 2020, available from 

https://www.pablopicasso.org/girl-with-mandolin.jsp 

 

 

 
 

ภาพที? 50 Memo Akten, Learning to See: Gloomy Sunday, 2017, Interactive installation, Dimension 

variable 

ที? ม า  : Memo Akten, Learning to See, accessed December 20, 2019, available from 

http://www.memo.tv/portfolio/learning-to-see/ 
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ศิลปินที?ใชข้อ้มูลภาพธรรมชาติมาสอนคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ศิลปิน Memo Akten ซึ? ง

ศิลปินไดใ้ชข้อ้มูลภาพธรรมชาติที?มีลกัษณะแตกต่างกนั โดยจะใชข้อ้มูลภาพธรรมชาติเป็นภาพวตัถุ

ธรรมชาติ เช่น ดอกไม ้กอ้นเมฆ และเปลวไฟ และภาพทิวทศัน์ เช่น ทอ้งทะเลและห้วงอวกาศ 

ดงัเช่นในผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" นาํเสนอภาพวตัถุและทิวทศัน์ธรรมชาติไว้

หลากหลายภาพ แต่ผลงานชื?อ "We are Made of Star Dust" จะสอนคอมพิวเตอร์ดว้ยภาพทิวทศัน์

ของหว้งอวกาศแต่เพียงเท่านั)น ภาพผลลพัธ์ที?คอมพิวเตอร์สร้างขึ)นจึงแสดงออกมาเป็นวตัถุเหล่านั)น 

และดว้ยการใชข้อ้มูลภาพธรรมชาติในการสอนคอมพิวเตอร์ ทาํให้ทุกสิ?งที?คอมพิวเตอร์เห็นจะ

กลายเป็นสิ?งที?คอมพิวเตอร์ถูกสอนคือ ดอกไม ้ทอ้งฟ้า ทะเล และเปลวไฟ ไม่วา่จะเป็นการนาํเชือก 

ผา้ หรือมือของมนุษยที์?คอมพิวเตอร์ถูกสอนมา (ภาพที? 51)  

แต่สาํหรับผลงานทั)งหมด 2 ชิ)น ของ Reflik Anadol ไดใ้ชข้อ้มูลภาพที?มีลกัษณะเป็น

วตัถุ ที?อยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดใบหนา้ ภาพถ่ายใบหนา้ ภาพหนงัสือ และ

ภาพทิวทศัน์จากศูนยว์จิยั SALT เพื?อนาํมาใชส้ร้างขอ้มูลภาพเอกสารที?ขาดหายไปจากศูนยว์จิยั 

จากการวิเคราะห์การเลือกขอ้มูลภาพของศิลปินทั)งหมดขา้งตน้ สังเกตไดว้่า ศิลปิน

จะจดักลุ่มของขอ้มูลที?จะใช้สอนคอมพิวเตอร์ไวเ้ป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกนั กล่าวคือ หาก

ศิลปินต้องการให้แสดงภาพดอกไม้ ศิลปินก็จะเลือกเฉพาะภาพดอกไม้ไวใ้นกลุ่มแฟ้มขอ้มูล 

(Folder) ของภาพดอกไมไ้วใ้ห้แก่คอมพิวเตอร์ ซึ? งการวิเคราะห์พบว่าศิลปินเลือกใช้ขอ้มูลภาพ

ผลงานศิลปะมากที?สุด รองลงมาคือขอ้มูลภาพธรรมชาติ และขอ้มูลภาพวตัถุในจาํนวนที?เท่ากนั 

 

 
 

ภาพที? 51 Mario Klingmann, Uncanny Mirror, 2018, Interactive video  

ที? ม า  : Hardmaru, Uncanny Mirror, accessed December 10, 2019, available from https:// 

twitter.com/quasimondo/status/1037251012094963712 
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2. วธีิการ Generative Adversarial Networks 

การใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ Generative Adversarial Networks ปรากฏ

ในผลงานของศิลปินทั)ง 4 คนโดยการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์รูปแบบนี)จดัอยูใ่นประเภทการเรียนรู้

แบบกึ?งมีผูส้อน เหตุผลที?ศิลปินใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์รูปแบบนี)  เนื?องจากเป็นเทคนิคที?ทาํ

ใหค้อมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพขึ)นมาใหม่ดว้ยตนเองไดจ้ากการเรียนรู้ภาพตน้แบบ หากนาํภาพ

ใหม่ที?คอมพิวเตอร์ไม่เคยเรียนรู้ ผลลพัธ์ที?แสดงออกมาจะเป็นไปในลกัษณะของการแต่งเติมและ

ลดทอนรูปทรงและองคป์ระกอบของภาพที?นาํมาให้คอมพิวเตอร์สร้างจนมีลกัษณะที?เหมือนกบั

ภาพที?ใช้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์ (ภาพที? 52) แต่เพราะรูปทรงที?บิดเบี) ยวจากการสร้างขึ)นใหม่โดย

คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนการสร้างภาพขึ)นมาใหม่จากความคิดของคอมพิวเตอร์  

ความบิดเบี) ยวที? เกิดขึ) นในผลงานชื?อ "Uncanny Mirror" เกิดจากขั)นตอนการใช้

ขอ้มูลภาพที?มีจาํนวนนอ้ยเกินไป ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ลดนอ้ยลง 

ซึ? งการใชว้ิธีการนี) ในการสอนคอมพิวเตอร์จะทาํให้ผลลพัธ์ที?แสดงออกมามีความคลุมเครือของ

รูปทรง เพราะขอ้มูลภาพสาํหรับใชส้อนคอมพิวเตอร์ที?มีจาํนวนนอ้ย ทาํใหค้อมพิวเตอร์มีอิสระใน

การสร้างสรรคส่์วนที?ขาดหายไปมากขึ)น หรือสดัส่วนใบหนา้ที?ถูกแต่งเติมอยา่งแปลกประหลาดใน

ผลงานชื?อ  "79530 Self Portraits" ที? เ กิดจากการใช้กล้องจํานวนสามตัว  ทําให้คอมพิวเตอร์

ประมวลผลไดย้ากยิ?งขึ)น แต่ความผดิปกติของใบหนา้มนุษยจ์ะยงัสามารถรับรู้ไดถึ้งเคา้โครงใบหนา้

มนุษยอ์ยู ่เนื?องจากคอมพิวเตอร์จะจดัวางอวยัวะบนใบหนา้ใหอ้ยูใ่นสดัส่วนที?ควรจะอยูต่ามจริง ทาํ

ใหผู้ช้มสามารถรับรู้ไดถึ้งความเป็นใบหนา้มนุษย ์

 

 
 

ภาพที?  52 กราฟแสดงค่าความผิดพลาดของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ  Generative 

Adversarial Networks 

ที? มา  : Mirantha Jayathilaka, Understanding and optimizing GANs, accessed February 1, 2020, 

available from https://towardsdatascience.com/understanding-and-optimizing-gans-going-back-to-

first-principles-e5df8835ae18 
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ส่วนหนึ? งที?มีความสําคญัต่อการสร้างผลลพัธ์ให้มีความชดัเจนจากการตีความจาก

ขอ้มูลภาพที?ใชใ้นการสอนคอมพิวเตอร์คือจาํนวนรอบการสอนคอมพิวเตอร์ที?ใชใ้นการสอน หาก

ตอ้งการภาพที?มีความคมชดัและถูกตอ้งมากขึ)น จาํเป็นตอ้งใชร้อบการสอนมากยิ?งขึ)น เพื?อให้เกิด

ความคงที?ของค่าความผิดพลาดที?เกิดขึ)น สังเกตไดจ้ากกราฟ (ภาพที? 53) โดยเส้นบนสุดคือค่าความ

ผดิพลาดของส่วนตรวจสอบขอ้มูลที?เป็นภาพจริง เส้นกลางคือค่าความผดิพลาดของส่วนตรวจสอบ

ขอ้มูลที?เป็นภาพปลอม และเส้นล่างคือส่วนของการสร้างขอ้มูล เมื?อค่าความผิดพลาดของส่วนที?

สร้างขอ้มูลลดนอ้ยลง ส่งผลให้ค่าความผิดพลาดต่อการตรวจสอบขอ้มูลจริงมากขึ)น ดว้ยเหตุนี)ทาํ

ใหภ้าพที?ถูกสร้างขึ)นมามีลกัษณะการปลอมภาพจากตน้ฉบบัไดดี้มากขึ)น ซึ? งแสดงถึงความสามารถ

ในการสร้างภาพเลียนแบบไดอ้ยา่งแนบเนียนมากขึ)น 

3. เครื$องมือในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เครื?องมือที?ศิลปินใชใ้นการสร้างสรรคเ์จนเนอร์เรทีฟอาร์ตในรูปแบบอินเทอร์แอค

ทีฟของศิลปินจาํนวนทั)งหมด 4 คน พบวา่มีการใชเ้ครื?องมือซึ? งเป็นโปรแกรม 2 ชนิด คือ โปรแกรม

จดัการขอ้มูลหรือ Data ที?รู้จกักนัในชื?อย่อว่า "T-SNE" และโปรแกรมทาํให้คอมพิวเตอร์สามารถ

มองเห็นภาพได้ชื? อ  "Open Source Computer Vision" หรือนิยมเรียกย่อว่า  "OpenCV" จัดเป็น

คลงัขอ้มูลหรือไลบรารีชุดคาํสั?งโปรแกรมต่าง ๆ ซึ? งแปลไวเ้ป็นภาษาคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ 

โดยมีคนแจกจ่ายฟรีไวใ้นอินเทอร์เน็ต ซึ? งโปรแกรมแรกพบไดใ้นผลงานจาํนวน 2 ผลงาน ของ

ศิลปินจาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ Reflik Anadol และโปรแกรมที?สองพบไดใ้นผลงานจาํนวน 6 ผลงาน 

ไดแ้ก่ ผลงานทั)งสองชิ)นของ Gene Kogan Mario Klingmann และ Memo Akten 

 

 
 

ภาพที? 53 ภาพกราฟสามมิติแสดงการแบ่งกลุ่มโดยการใช ้T-SNE 

ที?มา : Project Tensorflow, Embedding Projector, accessed February 1, 2020, available from 

https://projector.tensorflow.org/ 
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ภาพที? 54 Reflik Anadol, Virtual Archive, 2017, Interactive installation, Dimension variable 

ที? มา  : Reflik Anadol, Virtual Archive, accessed December 21, 2019, available from http://refik 

anadol.com/works/virtual-archive/ 

 

โปรแกรมชื?อ "T-SNE" เป็นโปรแกรมสําหรับจดัการขอ้มูลให้เป็นกลุ่มกอ้นให้กบั

คอมพิวเตอร์ (ภาพที? 54) ซึ? งลกัษณะของขอ้มูลที?ปรากฏแบบกลุ่มกอ้นจะเป็นรูปแบบหนึ?งของการ

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบไม่มีผูส้อน พบไดใ้นผลงานของ Reflik Anado ในผลงานชื?อ "Archive 

Dreaming" และ "Virtual Archive" จะสร้างกระจุกของกลุ่มขอ้มูลที?มีความสัมพนัธ์กนัและสามารถ

แสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลระหวา่งกลุ่มได ้เมื?อพิจารณารูปทรงในผลงานของ Reflik Anadol จะ

สังเกตว่า การประกอบขึ)นมาของทรงกลมเหมือนกบัการแบ่งกลุ่มขอ้มูลอย่างชดัเจน (ภาพที? 55) 

โดยในผลงานชื?อ "Virtual Archive" จะไม่มีการแสดงเส้นที?เชื?อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่จะ

สามารถเห็นรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มไดจ้ากการเขา้ไปสํารวจขอ้มูลภายในรูปทรง สําหรับ

ผลงานชื?อ "Archive Dreaming" ศิลปินไดส้ร้างเส้นเชื?อมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ทาํใหเ้ห็นการ

จดัเรียงขอ้มูลที?ถูกแบ่งกลุ่มชดัเจนมากกว่าเดิม และดว้ยวิธีการสร้างรูปทรงจากวิธีการนี)  จะทาํให้

ศิลปินไม่สามารถกาํหนดรูปทรงจากการจดัเรียงขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์ได ้

จากการสังเกตการใช้โปรแกรมชื?อ  "T-SNE" พบว่าศิลปินใช้เพื?อสร้างความ

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดและหวัขอ้เรื?องซึ? งเป็นสาระสาํคญัในผลงาน เนื?องจากการใชโ้ปรแกรม

ดงักล่าวจะทาํใหส้ามารถจดักลุ่มของขอ้มูล Data ไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัสามารถเพิ?มความน่าสนใจ

ใหแ้ก่ผลงานจากรูปทรงของกลุ่มขอ้มูลเอกสารจากการถูกจดักลุ่มใหม่โดยโปรแกรม 

การทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถมองเห็นไดเ้ป็นวธีิการสร้างสรรคห์นึ?งที?ศิลปินใช ้พบ

ได้ในผลงานจาํนวน 6 ผลงาน ของศิลปินจาํนวน 3 คน ได้แก่ ผลงานชื?อ "Cubist Mirror" และ 

"Style Transfer" ของ Gene Kogan ผลงานชื?อ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" ของ 

Mario Klingemann และผลงานชื?อ "Learning to See: Gloomy Sunday" และ "We are Made of Star 
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Dust" ของ Memo Akten เนื?องจากความตอ้งการใหค้อมพิวเตอร์สามารถแยะแยะวตัถุและระยะของ

วัตถุแต่ละชนิดได้ในพื)นที?ด้านหน้ากล้องเว็บแคม โดยศิลปินได้ใช้โปรแกรมที? เรียกย่อว่า 

"OpenCV" เนื?องจากมีความสามารถในการแสดงผลออกมาแบบภาพตามเวลาจริง ศิลปินจึงนาํมา

ประยุกต์กบัการทาํงานของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks 

เพื?อสร้างความสามารถในการแสดงผลไดต้ามเวลาจริง เปรียบเสมือนทาํหน้าที?เป็นดวงตาของ

คอมพิวเตอร์ 

การแยกแยะความแตกต่างของแต่ละภาพคือสิ?งสาํคญัหนึ? งในขั)นตอนของการสอน

คอมพิวเตอร์เพื?อการสร้างสรรค์ ซึ? งในกระบวนการแยกแยะภาพ  ศิลปินจะใช้โปรแกรม

ชื?อ"OpenCV" ซึ? งมีวิธีการแสดงค่าของสีขาว เทา และดาํในแต่ละพิกเซลของแต่ละภาพ จากนั)นจึง

บนัทึกเก็บเป็นขอ้มูลในรูปแบบของแถว เมื?อตอ้งการตรวจสอบความต่างของวตัถุ คอมพิวเตอร์จะ

ทาํการดึงบนัทึกที?ไดจ้ากการจดจาํสิ?งที?เรียนรู้ไวนี้)มาเปรียบเทียบกบัวตัถุที?ตอ้งการตรวจสอบความ

แตกต่าง เช่น ความแตกต่างของหมากบัแมว ค่าของสีที?แสดงอยูจ่ะบ่งบอกถึงองคป์ระกอบภายใน

หนา้ของหมาและแมว ซึ? งมีความแตกต่างกนั เมื?อนาํไปใชก้บัขอ้มูลภาพหมากบัแมวที?ไม่ไดใ้ชส้อน

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะสามารถแยกแยะจากค่าความแตกต่างของขอ้มูลบนใบหนา้ได ้วิธีการ

เดียวกนันี) ถูกใชร่้วมกบัการจดจาํใบหนา้ของมนุษยเ์พื?อทาํการแยกแยะจากองคป์ระกอบบนใบหนา้

ของมนุษย ์

เ มื?อคอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะใบหน้าของมนุษย์ได้แล้วนั) น  การทําให้

คอมพิวเตอร์สร้างใบหน้าของมนุษย์ขึ) นมาจึงใช้วิธีการเดียวกัน โดยศิลปินใช้โปรแกรมชื?อ 

"Pix2Pix" ที?แสดงถึงการให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ)นมาไดจ้ากรูปตน้แบบ ซึ? งเป็นโปรแกรมหรือ

วิธีการหนึ?งของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks ซึ? งเป็นวิธีการ

สร้างภาพขึ)นมาจากการคาดคะเนจากภาพตน้ฉบบั เช่น การวางตวัของอาคารในพื)นที?หนึ?ง เมื?อมอง

ตวัอาคารจากมุมดา้นบนจะสามารถจาํแนกเป็นกล่องสี?เหลี?ยมเรียงต่อก่อน และถูกแบ่งดว้ยเส้นตรง

ของถนน คอมพิวเตอร์จะทาํการเรียนรู้ว่าเส้นตรงคือถนนและสี? เหลี?ยมคืออาคาร เมื?อนาํภาพวาด

เส้นตรงและสี? เหลี?ยมที?มีองค์ประกอบคลา้ยการวางของผงัเมือง คอมพิวเตอร์จะสร้างภาพจริงที?

แสดงแสงเงาของเมืองในมุมดา้นบนขึ)นมา 
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ภาพที? 55 การแยกแยะองคป์ระกอบบนใบหนา้โดยคอมพิวเตอร์ 

ที?มา : Andrew Davision, Facial Features Recognition, accessed February 3, 2020, available from 

https://fivedots.coe.psu.ac.th/~ad/jg/nui086/index.html 

 

จากการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพขึ)นใหม่จากภาพตน้ฉบบัชื?อ "Pix2Pix" ไดแ้สดง

ให้เห็นถึงความสามารถในการแยกแยะและสร้างภาพใบหน้ามนุษยขึ์)นมาใหม่ที?มีความซับซ้อน 

โดยคอมพิวเตอร์จะทาํการลดทอนจาํนวนพิกเซลลงใหเ้หลือพอที?จะแยกแยะค่าของสีขาว เทา และ

ดาํขององคป์ระกอบบนใบหนา้ได ้จากนั)นคอมพิวเตอร์จะเขา้ใจแผนผงับนใบหนา้ของมนุษยว์า่สิ?ง

ใดคือตา หู จมูก และปาก รวมทั)งระยะห่างขององคป์ระกอบบนใบหนา้ในแต่ละส่วน (ภาพที? 56) 

ผลงานที?แสดงถึงการใชโ้ปรแกรมชื?อ "OpenCV" อยา่งเด่นชดัคือ ผลงานชื?อ "79530 

Self Portraits"' และ "Uncanny Mirror" ของ Mario Klingemann จากลักษณะการทาํงานโดยการ

ตรวจจับใบหน้าของผู ้ชมเมื?อเข้ามาในบริเวณด้านหน้าของผลงาน คอมพิวเตอร์จะทําการ

เปลี?ยนแปลงใบหนา้ของผูช้มใหก้ลายเป็นภาพจิตรกรรม 

จะเห็นว่าการใช้โปรแกรมชื?อ "T-SNE" และ "OpenCV" เป็นเครื? องมือในการ

สร้างสรรคที์?สาํคญัของผลงาน เนื?องจากหากขาดเครื?องมือเหล่านี) ไป จะส่งผลใหผ้ลงานไม่เกิดการ

เปลี?ยนแปลงไดเ้ลย เช่น หากขาดการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ผลงานที?ใชว้ธีิการสร้างสรรคแ์บบนี)

จะแสดงผลออกมาเป็นภาพนิ?ง ไม่มีการเคลื?อนไหว และไม่สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูช้มได ้และใน

ผลงานชื?อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflik Anadol ที?ตอ้งใชโ้ปรแกรมชื?อ 

"T-SNE" ภาพของกลุ่มกอ้นขอ้มูลก็จะไม่สามารถเป็นรูปทรงกลมของขอ้มูล รวมถึงการเขา้ไป

สาํรวจขอ้มูลเหล่านั)นกจ็ะไม่สามารถทาํไดเ้ช่นกนั (ภาพที? 55) 

จากการวิเคราะห์เครื?องมือสาํคญัที?ศิลปินใช ้พบวา่มีการใชโ้ปรแกรมชื?อ "OpenCV" 

มากที?สุด ซึ? งสามารถสังเกตไดจ้ากผลงานที?ใช้กลอ้งเว็บแคมเป็นเครื? องมือหนึ? งในผลงาน และ

รองลงมาคือโปรแกรมชื?อ "T-SNE" ซึ? งพบไดใ้นผลงานที?ตอ้งการจดัการกบัขอ้มูล 
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จากการวเิคราะห์วธีิการสร้างสรรคท์ั)งหมดขา้งตน้พบวา่ ศิลปินทั)งหมดใชก้ารเรียนรู้

ของคอมพิวเตอร์วิธีการ Generative Adversarial Networks เป็นเครื?องมือหลกัของการสร้างสรรค ์

โดยใช้โปรแกรม  OpenCV เ ป็นหลัก  รวมทั) งการใช้ข้อมูลภาพผลงานศิลปะสําหรับสอน

คอมพิวเตอร์มากที?สุด และการใชภ้าพธรรมชาติและวตัถุพบไดใ้นจาํนวนที?เท่ากนั 
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บทที$ 5 

 

สรุป 

 

สรุปผลการศึกษา 

ศิลปนิพนธ์ฉบบันี- เป็นการศึกษาเกี5ยวกับเอไออาร์ต  และเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตที5

นาํเสนอในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยศิลปินใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื5องมือในการ

สร้างสรรค ์ เพื5อทาํความเขา้ใจถึงแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรคข์องศิลปินแนวทาง

ดงักล่าว จากการคดัเลือกผลงานของศิลปินตะวนัตกทั-งหมด 4 คน คนละ 2 ผลงาน รวมเป็น 8 

ผลงาน ไดแ้ก่ ศิลปิน Gene Kogan, Mario Klingemann, Memo Akten และ Reflik Anadol มาศึกษา

วเิคราะห์สามารถสรุปผลไดด้งันี-  

เจนเนอร์เรทีฟอาร์ตเป็นศิลปะร่วมสมยัแนวทางหนึ5 งของตะวนัตกที5เคลื5อนไหว

เด่นชดัในตน้คริสตศ์ตวรรษที5 21 และมีพฒันาการควบคู่ไปกบัเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ ศิลปิน

แนวทางนี- ส่วนหนึ5งนิยมใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรคผ์ลงาน ซึ5 งมีความความเกี5ยว 

ขอ้งอย่างมากกบัเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต กล่าวคือ ศิลปินแนวทางนี- ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

จากคอมพิวเตอร์โดยปราศจากการควบคุมของศิลปิน เนื5องจากศิลปินแนวทางนี- ยึดถือความคิด

เกี5ยวกับระบบอิสระในการสร้างสรรค์ การเขียนโปรแกรมและการสร้างอัลกอริทึมให้กับ

คอมพิวเตอร์จึงเป็นวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานที5สอดรับกบัแนวความคิดและเป้าหมายของศิลปินเป็น

อยา่งดี 

การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ที5ศิลปินตะวนัตกทั-งหมด 4 คน ที5ผูว้ิจยัเลือกนาํมาศึกษา

จะจดัอยู่ในประเภทการเรียนรู้แบบกึ5 งมีผูส้อน  โดยใช้วิธีการที5เรียกว่า  Generative Adversarial 

Networks ซึ5 งเป็นวิธีการย่อยของการเรียนรู้เชิงลึกที5จาํลองการทาํงานจากสมองของมนุษย ์ ดว้ย

วิธีการนี-ทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถคิดไดด้ว้ยตนเองมากยิ5งขึ-นกวา่แต่ก่อน  ศิลปินทาํหนา้ที5เสมือน

เป็นผูส้อนให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจโลกภายนอก   แลว้คอมพิวเตอร์จะทาํหน้าคิดต่อดว้ยตนเองจาก

ประสบการณ์ที5ศิลปินไดส้อนมา 

ตวัอยา่งศิลปินที5ยกมาศึกษาประกอบดว้ย Gene Kogan, Mario Klingemann, Memo 

Akten และ Reflik Anadol ซึ5 งลว้นเป็นศิลปินที5สร้างสรรคเ์อไออาร์ต และเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตมา

อยา่งต่อเนื5อง โดยผูว้จิยัคดัเลือกผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟขึ-นมาศึกษา
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วเิคราะห์คนละ 2 ผลงาน รวมเป็นจาํนวน 8 ผลงาน ไดแ้ก่ ผลงานชื5อ “Cubist Mirror" และ "Style 

Transfer" ของ Gene Kogan ผลงานชื5อ "79530 Self Portraits" และ "Uncanny Mirror" ของ Mario 

Klingemann ผลงานชื5อ "Learning to See" และ "We are Made of Star Dust" ของ Memo Akten และ

ผลงานชื5อ "Archive Dreaming" และ "Virtual Archive" ของ Reflik Anadol ทาํใหเ้ห็นถึงลกัษณะ

ความเหมือนและแตกต่างกนัของแนวความคิด รูปแบบ และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงันี-   

แนวความคิดที5พบไดม้ากที5สุดจาก 8 ผลงาน คือ แนวความคิดการเปลี5ยนภาพของ

โลกความจริงให้เป็นภาพศิลปะ ในผลงานของ Gene Kogan และ Mario Klingemann รองลงมาคือ 

แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์อยา่งอิสระ ในผลงานของ Memo Akten  และ

แนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสาร ในผลงานของ Reflik Anadol โดยทั-งสามแนวความคิดมี

วตัถุประสงคเ์พื5อสร้างประสบการณ์รับรู้ใหม่ในผลงานศิลปะ และมีการปรากฏเนื-อหาที5แตกต่างกนั 

4 เนื-อหา ไดแ้ก่ เนื-อหาเกี5ยวกบัความงามของงานศิลปะ เนื-อหาเกี5ยวกบัภาพหลอนของใบหนา้และ

ร่างกายมนุษย ์เนื-อหาเกี5ยวกบัการให้คอมพิวเตอร์สร้างสรรคภ์าพขึ-นมาใหม่ที5แตกต่างจากภาพใน

ความเป็นจริง และเนื-อหาเกี5ยวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเขา้ถึงขอ้มูลเอกสาร  

รูปแบบการนําเสนอที5พบในผลงานทั-งหมด 8 ผลงาน สามารถจาํแนกได้เป็น 2 

ประเภท คือ Interactive video และ Interactive installation ซึ5 งสามารถพบรูปแบบ Interactive video 

ไดม้ากที5สุดจากผลงานของ Gene Kogan, Mario Klingemann และ Memo Akten และยงัสามารถพบ

รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือการปฏิสัมพนัธ์ สื5อที5ใชใ้นการนาํเสนอ ลกัษณะการแสดงออก หวัขอ้

เรื5อง และรูปทรงในผลงานพบว่า ศิลปินนิยมนาํเสนอผลงานในรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์แบบไม่

สัมผสักบัผลงาน ซึ5 งนาํเสนอบนสื5อระนาบสองมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ5งการแสดงภาพผลลพัธ์จาก

คอมพิวเตอร์ผ่านจอแสดงภาพดิจิทลัแบบ LCD และภาพเคลื5อนไหวภายในผลงานนิยมแสดงออก

กึ5งนามธรรม ภายใตห้ัวขอ้เรื5องรูปร่างมนุษยแ์ละใบหน้ามนุษย ์และรูปทรงธรรมชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ5งรูปทรงคน ซึ5 งนับว่ารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคลอ้งกนัอย่างมีเอกภาพ 

(Unity) อีกทั-งยงัสอดรับกบัแนวความคิดของศิลปินเป็นอยา่งดี 

การสอดรับกนัระหว่างแนวความคิดและรูปแบบผลงานสร้างสรรคส์ามารถสังเกต

ได้จาก     แนวความคิดการเปลี5ยนภาพของโลกความจริงให้เป็นภาพผลงานศิลปะ  และ

แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์อย่างอิสระ จะให้ความสําคญักบับทบาทการ

สร้างสรรค์ของคอมพิวเตอร์มากกว่าผูช้ม เนื5องจากตอ้งการให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างสรรค์

ผลงานอย่างอิสระ โดยมีผูช้มเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ5 งของการเปลี5ยนแปลงภาพผลลพัธ์ของ

ผลงาน ดงันั-นศิลปินจึงเลือกนาํเสนอผลงานดว้ยสื5อบนระนาบสองมิติ และใชก้ารปฏิสัมพนัธ์แบบ

ไม่สมัผสักบัผลงาน เพื5อใหอิ้สระแก่คอมพิวเตอร์ในการมองภาพมากกวา่ถูกควบคุมหรือมีส่วนร่วม
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จากตวัผูช้ม   อีกทั-งการนาํเสนอภาพเคลื5อนไหวบนระนาบสองมิติในลกัษณะเช่นเดียวกบัการ

นาํเสนอของภาพจิตรกรรมตามขนบธรรมเนียมปฏิบติันั-น   นบัเป็นการสอดรับกบัจุดประสงคห์นึ5ง

ของศิลปินที5ตอ้งการตั-งคาํถามกบัผูช้มถึงนิยามความหมายของศิลปะในปัจจุบนันั-น อาจหมาย

รวมถึงศิลปะที5เกิดจากคอมพิวเตอร์ไดอี้กดว้ย   การนาํเสนอของแนวความคิดนี- จึงแตกต่างกบั

แนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสาร  ที5ศิลปินตอ้งการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการสํารวจ

ขอ้มูลแก่ผูช้ม   ผลงานจึงนาํเสนอในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการสัมผสักบั

ผลงาน แสดงใหเ้ห็นถึงการใหบ้ทบาทการมีส่วนรวมสร้างสรรคผ์ลงานของผูช้มกบัคอมพิวเตอร์  

นอกจากนี- วิธีการสร้างสรรคย์งัไดผ้ลกระทบจากแนวความคิดเช่นกนั โดยผลงาน

ทั-งหมดจะใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ Generative Adversarial Networks เป็นเครื5องมือใน

การสร้างสรรค์ และสามารถพบการใช้ขอ้มูลภาพจิตรกรรมสําหรับสอนคอมพิวเตอร์มากที5สุด 

รวมทั-งการใช ้OpenCV ไดม้ากกวา่การใช ้T-SNE ซึ5 งเป็นเครื5องมือหนึ5งที5สาํคญัต่อการสร้างสรรค ์ 

ไม่เพียงเท่านั-น ผูว้ิจยัสังเกตไดว้่า ผลงานที5มีแนวความคิดการเปลี5ยนภาพของโลก

ความจริงให้เป็นภาพผลงานศิลปะ ศิลปินจะใชข้อ้มูลภาพผลงานศิลปะในการสอนคอมพิวเตอร์ 

ส่งผลไปสู่รูปทรงในผลงานที5 เป็นรูปทรงธรรมชาติ  ที5แสดงออกในลักษณะกึ5 งนามธรรม 

แนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะของคอมพิวเตอร์อย่างอิสระที5แสดงการเปลี5ยนแปลงของภาพ

ธรรมชาติ ก็จะใชข้อ้มูลภาพธรรมชาติในการสอน เช่นเดียวกบัแนวความคิดการเก็บรักษาขอ้มูล

เอกสาร กจ็ะใชข้อ้มูลภาพเอกสารสอนเช่นกนั 

 

ปัญหาที$พบในการทาํศิลปนิพนธ์ 

ถึงแมว้า่ผลงานส่วนใหญ่จะมีขอ้มูลทั-งแนวความคิด รูปแบบ และวธีิการสร้างสรรค ์

แต่ในบางผลงานศิลปินไม่ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งครบถว้น แต่ขอ้มูลเหล่านั-นมีความยากต่อการสืบคน้ 

และผูว้จิยัเองไม่ไดส้มัผสัใกลชิ้ดกบัผลงานจริง ส่งผลใหก้ารคน้หาขอ้มูลเกี5ยวกบัผลงานของศิลปิน

เป็นไปไดช้า้และมีความคลาดเคลื5อน นอกจากนี-วธีิการสร้างสรรคด์ว้ยการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ยงัมีความเกี5ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ ความรู้ในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนคาํศพัทเ์ฉพาะ (Technical terms) เป็นภาษาองักฤษ ซึ5 งยงัไม่บญัญติัเป็นภาษาไทย ทาํให้

การศึกษาตอ้งใชเ้วลามาก ยากต่อทั-งการตีความและการเรียบเรียง อยา่งไรกต็าม ปัญหาเหล่านี-จะ

หมดไปหากผูว้จิยัรวมถึงผูที้5สนใจจะศึกษาเพิ5มเติมในเรื5องเดียวกนันี-  มีพื-นฐานความรู้ทั-งทางปฏิบติั

และทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษเป็นอยา่งดีจะทาํใหก้ารศึกษาวเิคราะห์มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํมากยิ5งขึ-น 
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นอกจากนี-  ปัญหานิยามของศิลปะที5ศึกษาครั- งนี- ยงัไม่มีการนิยามจากนกัวชิาการอยา่ง

แน่ชดั ส่งผลใหผู้ว้จิยันิยามผลงานที5ศึกษาไวค้ลาดเคลื5อน (บางส่วนไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งขึ-นใน

ภายหลงัแลว้) อีกทั-งผูว้จิยัมีความผดิพลาดจากการคน้หาขอ้มูลตกหล่น ทาํใหก้ารคดัเลือกผลงาน

ของศิลปินที5นาํมาศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาครั- งนี- มีความคลาดเคลื5อน กล่าวคือผูว้จิยัพบขอ้มูลใน

ภายหลงัวา่ผลงานของศิลปิน Reflik Anadol เป็นผลงานที5ไดรั้บการวา่จา้งหรือไดรั้บเงินทุนสนบั 

สนุนจากองคก์ร ดงันั-น แนวความคิดและรูปแบบของศิลปินคนดงักล่าวจึงมีความแตกต่างจาก

ผลงานอื5น ๆ ของศิลปิน และแตกต่างจากศิลปินคนอื5น ๆ ที5นาํมาศึกษาในครั- งนี-ดว้ย   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลจากการศึกษาในครั- งนี-สามารถนาํไปศึกษาต่อใหส้มบูรณ์ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ5ง

ในประเด็นของวิธีการสร้างสรรค์ ซึ5 งผูที้5สนใจสามารถศึกษาการใชก้ารเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

วิธีการอื5น ๆ สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หรือจิตวิทยากบัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูช้มกบั

ผลงานเจนเนอร์เรทีฟอาร์ต และสุนทรียภาพในผลงานเอไออาร์ต เป็นตน้ 

2. ผลจากการศึกษาในครั- งนี- เกิดจากการรวบรวมผลงานที5ใช้การเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์เพียงบางส่วนของศิลปินเท่านั-น ซึ5 งผูที้5สนใจสามารถศึกษาผลงานอื5น ๆ ของศิลปินที5

ไม่ไดก้ล่าวถึงในการศึกษาครั- งนี-  และผูที้5สนใจอาจศึกษาเชื5อมโยงกบัการสร้างสรรคข์องตนเอง ใน

เชิงพฒันาผลงานศิลปะปฏิบติัต่อไป 
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