
 

 

 
 

 

Within the context of the annual SIGGRAPH conferences, the International Resources 

Committee produces audio guides and written transcripts of works shown at the Art 

Gallery and Emerging Technologies. Presented in different languages, these allow the 

works to become accessible to our international visitors, as well as anybody who is 

unable to attend the conferences. Hosted on various sites (including SIGGRAPH.org and 

iTunes), the files also serve as archival reference for future interest and investigation. 

We hope you enjoy this description of fabulous technology works. 
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SIGGRAPH 2017: Studio 
ภาษาไทย 

 

Translated by: Chih-Jau Wang, Pichaya Wattanasaranont 

 

 

 

 

 

  



บอร์ดวงจรไฟฟ้า Whoa: 

การสอ่งแสงเชงิโตต้อบส าหรบัอปุกรณส์วมใสไ่ดแ้ละอืน่ๆ 

Josh Vekhter  

มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน / Foolish Products, LLC 

 
  

บอร์ดวงจรไฟฟา้ Whoa เปล่ียนวัสดทุี่สามารถเปล่งแสงเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า ให้กลายเป็น interface 

หรือ สว่นปฏสิัมพันธ์โดยไม่ต้องผ่านขบวนการดัดแปลง  

ระบบวงจรไฟฟ้าที่ตดิตั้งในตัวบอรด์นั้นมีความล้ าสมัยและสามารถตรวจจับสิ่งของทีอ่ยู่ระยะไกล 

(และสามารถท างานผ่านวัสดุอื่น เช่น ผ้า) นอกเหนือจากนั้น บอร์ดวงจรไฟฟ้า Whoa 

ได้เปิดเผยข้อมูลแบบ open source สามารถน าไปใช้งานกับ Arduino และยังได้รับการยอบรับจาก 

serial protocol ทีแ่พร่หล่ายรวมเเล้วถึงสามแห่ง 

 

วัสดุทีส่ามารถเปล่งแสงเมื่อได้รับกระแสไฟฟา้ หรือ Electroluminescent (EL) นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ 

อาธิเช่น สายไฟ แผงไฟฟ้า หรือ ภาพวาดเปน็ต้น วัสดเุหล่านี้มีน า้หนกัเบา พกพาสะดวก 

ประหยัดพลังงาน และสามารถส่องแสงได้ในรศัมีวงกว้าง 

เพราะเหตุนี้วสัดุเหล่านี้จึงเหมาะสมที่จะน าไปประสมประสานเขา้กับสิ่งของอื่นๆ 

ตั่งแต่อุปกรณ์สวมใส่ได้ไปจนถึง สถาปัตยกรรมทีซ่ับซ้อน 

 
 
  

 

  



Magnetic Plotter (เครื่องพล็อตแม่เหล็ก) : 

วธิกีารออกแบบพืน้ผวิโดยการใชแ้ผน่ยางแมเ่หลก็ 

Kentaro Yasu  

บริษัท Nippon Telegraph and Telephone 

 
 

ผลงานวิจัยนีน้ าเสนอวิธกีารออกแบบ  haptic macrotextures(พื้นผวิสัมผสั) 

ด้วยการใช้แผ่นยางแม่เหล็ก และ Magnetic Plotter(เครือ่งพล็อตแม่เหล็ก) หรือ 

อุปกรณ์ดิจิตอลตั้งโตะ๊ส าหรบัการวาดลวดลายที่สวยงามของคล่ืนแม่เหล็ก ลงบนพื้นผิวของแผ่นยางนั้น 

 

รูปแแบบของ haptic stimuli หรือ ลวดลายทีส่ัมผัสได้ 

สามารถออกแบบโดยการน าคล่ืนแม่เหล็กมาวาดลงบนแผ่นยาง เมื่อแผ่นแม่เหล็กถกูถูเขา้ด้วยกัน 

ลวดลายทีเ่ป็นเอกลักษณ์นั้นจะสามารถสัมผัสได้ด้วยนิ้วมือ 

วิธีการดังกลา่วท าให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ 

รูปแบบของสนามแม่เหล็กดว้ยวัสดทุี่มีจ าหนา่ยในท้องตลาดในราคาที่ไม่แพง 

เสมือนเปน็การวาดรูปตามปกต ิ

 

  



ระบบเชิงโต้ตอบโดยการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ 

Pedro Lopes และ Patrick Baudisch 

Technic GmbH หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ในสถาบัน Hasso-Plattner 

 
 

การสาธิตครั้งนี้น าเสนออุปกรณ์สวมใส่ได้ทีใ่ช้กระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นกล้ามเน้ือให้เคลื่อนไห

วและโต้ตอบกับระบบได้   

ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การควบคุมอปุกรณห์รือส่ิงของที่ไม่เคยพบเจอมากอ่น 

และยังสามารถสัมพัสได้ถึงก าแพงหรือแรงกดดันในสภาวะเหมือจริงได้ 

  



Textile++ : 

ปฏสิมัพนัธเ์ชงิโตต้อบจากแรงตา้นทานในการสมัพสัในรปูแบบผา้ทอราคายอ่มเยา 

Keisuke Ono  

มหาวิทยาลัยนครโตเกียว 

 

Textile++ คือระบบรากฐานเส้นใย (fiber-based) ที่ 

สามารถน าไปประยกุต์ใช้ไดใ้นหลากหลายแนวทาง  รวมถึงการพฒันาอปุกรณ์เพื่อการสวมใส่ 

 

ด้วยหลักการ การตรวจจับแรงสัมพัสจากแรงต้านทาน 

วัสดขุองระบบดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยเส้นใยทีส่ามารถสื่อกระแสไฟฟา้ 2 เส้น และ 

เส้นใยที่ไม่สื่อกระแสไฟฟ้า 1 เส้น เมื่อนิว้มือสัมพัสลงบนผืนผ้า ต าแหน่งของคา่ XY 

และแรงกดของนึ้วมือจะถกูแสดงออกมา  

เนื่องจากวัสดกุารตรวจจับนัน้เป็นหนึ่งในองก์ประกอบของผืนผ้า 

จึงง่ายต่อการน าไปประยุกตใ์ช้ในการผลิดเครื่องสวมใส่ผ่านการเยบ็และถกัทอทั่วไป ยิ่งไปกวา่นั้น 

การผลิตเสน้ใยเหล่านี้มีต้นทุนที่น้อยกวา่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยทีใ่ช้ในเทคโนโลยีตรวจจับแรงสัมพัสอื่นๆในปัจจุบัน 

 
 
 
  

  

  



LeviFab: 

การรกัษาเสถยีรภาพและจดัการการท าใหต้วัน ายิง่ยวดลอยตวัเหนือรางแมเ่หลก็โ

ดยระบบดจิติอล 

Yoichi Ochiai, Tatsuya Minagawa, Takayuki Hoshi 

โยอิชิ  โอชิอาอิ     ทาซุยา มินากาวา  ทากายกุิ โหช ิ

มหาวิทยาลัยโตเกียว 

 
Daitetsu Sato, Kazuki Takazawa, Amy Koike, Satoshi Hashizume, Ippei Suzuki, 
Atsushi Shinoda, Kazuyoshi Kubokawa 

ไดเทสุ ซาโตะ  คาซุก ิทาคาซาวา  อะมิ โคอิเกะ  ซาโตชิ ฮะชิสุเมะ  อิเปอิ  สุสุกิ  อาซุชิ ชิโนตะ  

คาซุโยชิ โคบกุาวา  

มหาวิทยาลัยสึกุบะ 

 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการท าให้ตัวน ายิ่งยวดลอยตัวเหนือรางแม่เหล็ก 

ซึ่งเป็นหวัข้อไม่ได้รับการคน้คว้าในบริบทของงานบันเทิงอย่างกว้างขวาง 

การสาธติครั้งนี้น าเสนอการลอยตัวเหนือรางแม่เหล็กในเชิงเนื้อหาที่ถกูเนรมิตได้จากการค าคนวณประส

มประสานกับวัสดทุี่ถกูพิมพ์ในรูปแบบสามมิติ  

ซึ่งวิธกีารออกแบบการค านวณที่ท าใหต้ัวน ายิ่งยวดลอยตัวเหนือรางแม่เหล็กนัน้ 

ไม่ถูกจ ากบัให้ใช้ได้เพียงแต่ในรูปแบบงานบันเทิงเท่านัน้ 

ยังสามารถน าไปประยกุต์ไดใ้นหลากหลายบริบท อาท ิเช่น 

สาขาการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละเครื่องคอมพิวเตอร์ (HCI) 

 
 
 
 
 
  

 

  



ActMold: การสร้างแผงวงจรไฟฟ้า 2.5 

มติอิยา่งรวดเรว็ดว้ยสญูญากาศเชงิโตต้อบ  

Junichi Yamaoka, Yasuaki Kakehi  

มหาวิทยาลัยเคโอ 

 
Yoshihiro Kawahara  

มหาวิทยาลัยโตเกียว 

 

ActMold เป็นเครื่องมือที่ใช้สูญญากาศในการวาดแบบวงจรไฟฟ้า 2.5 มติิ  

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์วงจรไฟฟ้าบนแผน่พลาสตกิด้วยหมึกซึ่งสื่อกระแสไฟฟ้า 

จากนั้นสามารถขึ้นรูปดว้ยแรงสูญญากาศและความร้อนเพื่อหล่อให้เป็นลกัษณะทีต่้องการ  

หากต้องการแก้ไขแบบ 

ผู้ใช้งานสามารถอุน่แม่พิมพใ์ห้กลายเปน็แผ่นพลาสตกิใหม่เพื่อน ากลับไปใช้งานอีกรอบ 

 
 
 
 

  

 

  



การแปลงการเคลื่อนไหวให้มีรูปร่าง: 

การน าเสนอการเตน้ใหส้มัพสัไดเ้พือ่การเรยีนรูแ้ละเกบ็ขอ้มลู 

Mose Sakashita, Kenta Suzuki, Keisuke Kawahara, Kazuki Takazawa, Yoichi 
Ochiai  

โมเสะ ซากาชิตะ   เคนตะ  สุสุกิ  เคอิสุเกะ คะวะหะระ  โยอิชิ โอชิอะอิ 

มหาวิทยาลัยสึกุบะ 

 

ระบบสามารถเนรมิตวตัถทุี่มีรูปร่างคล้ายมนษุย์ในรปูแบบสามมิติเพื่อการเรียนรู้และเก็บทา่ทางการเตน้ 

ซึ่งสามารถวเิคราะห์ลวดลายจากจังหวะเพลงที่เปิดระหว่างการเต้น 

น าไปประสานกบัท่าทางการเต้นที่ถูกจบัด้วยกล่องจับภาพความลึก 

และส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์สามมิตเิพื่อตีพิมพ ์

 
 

 


