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หวัข้อศลิปนิพนธ์ Trace of Performance 

ชือนกัศกึษา นางสาวสรีนา  สตัถาผล 
สาขาวิชา ทศันศลิป์  (สือผสม) 
ปีการศกึษา 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
ศลิปะแสดงสด  หรือ  Performance Art คือแนวทางหนึงในการสร้างงานศิลปะ  ทีเริมขนึใน

ราวทศวรรษที  60 โดยเป็นการใช้ร่างกายสือสารกบัผู้ชมอย่างอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั  ทงัยงัท้า
ทายต่อวิธีการสร้างงานศิลปะ  ซึงกระบวนการทงัหมดจะเกิดขึนและจบลงต่อหน้าผู้ชม  สร้างความ
เป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัระหวา่งศลิปินและผู้ชม 

 เมือศิลปะแสดงสดได้รับความนิยมมากขึน  ก็เกิดการเปลียนแปลงตามมามากมาย  ทงัใน
แง่ของเนือหาและวิธีการแสดงออกซึง‘การบนัทึก’เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์งาน  ศิลปะ
แสดงสดมากขนึ  ดงัจะเห็นได้จากการนําภาพถ่ายและวิดีโอมาใช้เป็นสือแทนที  การแสดงสด  (Live 
performance) เป็นทีน่าสนใจว่า ถ้าหากศิลปะแสดงสด ไม่ถกูบนัทึกในรูปแบบทีทําให้เห็น“ภาพ” 
ของการแสดงสดนนั  ผู้ชมจะยงัสามารถรับรู้ได้ถึงศิลปะแสดงสดนนัได้หรือไม่  และถ้าหากว่าศิลปะ
แสดงสดนนักลายเป็นสิงที“ไม่มีอยู่”ทิงไว้เพียงร่องรอยจากการกระทํา  จะยังคงถือว่าเป็นศิลปะ
แสดงสดอยูห่รือไม ่    
 จากข้อสงสยัดงักล่าว  ทําให้เกิดความสนใจใน “ร่องรอยของศิลปะแสดงสด” (trace of 

performance) และเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างผลงาน  ศิลปะแสดงสดทีจะทิงร่องรอยบางอย่าง
เอาไว้  อาจเป็นภาพ  วตัถ ุ เสียง  หรือแสง  ซึงจะเป็นสิงทีเชือมโยงผู้ชมเข้ากบัศิลปะแสดงสดโดยไม่
จําเป็นจะต้องเห็นภาพการแสดงสดนนั 
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Thesis  Title Trace  of  Performance 
Name Miss  Sareena  Sattapon 
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Abstract 
 
 Performance Art is a way to create the art work which began since 1960s by 
using the bodies communicated with the audience freely also it was challenged for 

creating the art work. All processes will be begun and ended in front of the audience, 

making the unity between artist and audience. 

 After the performance art was more popular, things were changing, not only the 

content, but also the performance. The    “recording” had more role play in creation the 

performance art, as we can see in    pictures and videos were the media instead of live 
performance. It was interesting, if the performance art did not record as eyes can see, 

can audience perceive it? If the performance art became the emptiness, just left the 

trace behind, should it call the performance art?  

 From my doubts, I was interested in the trace of performance, and it became my 

idea to create the performance art which will be left some traces behind, it maybe was 

pictures, objects, sound, or light, which will linked the audience into the performance art 
without the real performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกถึงบิดา  มารดา  ผู้ ให้กําเนิด  อีกทังยังอบรมสังสอน  และยังเป็น
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 ขอขอบพระคุณ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ทีให้ทังความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ในระหว่างทีศึกษาอยู่  ขอบพระคณุโครงการจดัตงัภาควิชาสือผสม  และ
คณาจารย์ทุกท่านอย่างยิงโดยเฉพาะอาจารย์ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนนัต์  อาจารย์ผู้ควบคุมศิลป
นิพนธ์  ทีเป็นผู้แนะนําและให้คําปรึกษาในผลงานศลิปนิพนธ์ชดุนี 
 ขอบพระคุณชาวบ้านในหมู่บ้านหลุบเลา  จังหวัดสกลนคร  ทีให้ความร่วมมือในทุกๆ
กิจกรรมทีเป็นสว่นหนงึในผลงานศลิปนิพนธ์นี 
 ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิงวา่ผลงานศลิปนิพนธ์ชดุนีจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  และศิลปะใน
เชิงศกึษาไมม่ากก็น้อย  สําหรับผู้ ทีชว่ยเหลือข้าพเจ้าตลอดการดําเนินศิลปนิพนธ์  ขอให้คณุความดี
เหลา่นนัสง่ผลให้เกิดความเจริญยิงขนึ 
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ปีการศกึษา  2557 ในชือโครงการ  “Trace Of Performance” 
 เนือหาในโครงการเล่มนีจะอธิบายถึงขนัตอนของความเป็นมา  แนวความคิด  ตลอดจน
พฒันาไปสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ผลงาน 
 ข้าพเจ้าหวงัวา่การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการนี  จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ทีสนใจและศกึษา
ศลิปะทวัไป 
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บทท ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา   

ศลิปะแสดงสด  หรือ  Performance Art คือแนวทางหนึงในการสร้างงานศิลปะ  ทีเริมขนึใน
ราวทศวรรษที  60 โดยเป็นการใช้ร่างกายสือสารกบัผู้ชมอย่างอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั  ทงัยงัท้า
ทายต่อวิธีการสร้างงานศิลปะ  ซึงกระบวนการทงัหมดจะเกิดขึนและจบลงต่อหน้าผู้ชม  สร้างความ
เป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัระหวา่งผู้ ทํางานและผู้ชม 

เมือศิลปะแสดงสดได้รับความนิยมมากขึน  ก็เกิดการเปลียนแปลงตามมามากมาย  ทงัใน
แง่ของเนือหาและวิธีการแสดงออก    ซึง“การบนัทึก”เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์งาน  ศิลปะ
แสดงสดมากขึน  ดงัจะเห็นได้จากการนําภาพถ่ายและวิดีโอมาใช้เป็นสือแทนทีการแสดงสด(Live 
performance) เป็นทีนา่สนใจวา่ถ้าหากศลิปะแสดงสดไม่ถกูบนัทึกในรูปแบบทีทําให้เห็น“ภาพ”ของ
การแสดงสดนนัผู้ชมจะยงัสามารถรับรู้ได้ถึงศิลปะแสดงสดนนัได้หรือไม่  และถ้าหากว่าศิลปะ  แสดง
สดนนักลายเป็นสิงที“ไมมี่อยู”่ทงิไว้เพียงร่องรอยจากการกระทําจะยงัคงถือว่าเป็นศิลปะแสดงสดอยู่
หรือไม่    ยกตวัอย่างศิลปินทีมีกระบวนการทํางานทีน่าสนใจเช่น  แจ็คสนั  พอลล็อค  และอีฟว์แกล็ง  
ในกรณีของพอลล็อคผลงานจิตรกรรมของเขาเกิดจากการสาด  เท  สะบดัสีลงบนผืนผ้าใบ  โดยผู้ชม
สามารถรับรู้ได้ถึงความเคลือนไหวทีว่องไวและอิสระได้จากผลงาน    ส่วนในกรณีของอีฟว์แกล็ง
ผลงานของเขามีการนําร่างกายของมนุษย์มาใช้เป็นเหมือนอุปกรณ์ชินหนึงในการวาดภาพ  ซึง
ผลงานจิตรกรรมของเขาจะทําให้ผู้ชมเห็นภาพร่องรอยของร่างกายมนุษย์  และการเคลือนไหวได้  
อย่างชดัเจนเมือผู้คนหนัมาค้นหาแนวทางใหม่ๆในการแสดงออกทางศิลปะจนบางครังก็ทําให้เส้น
แบ่งระหว่างสิงทีเป็นศิลปะและสิงทีไม่เป็นศิลปะเลือนหายไปได้เราก็จะได้เห็นวิธีการทีน่าสนใจใน
การสร้างงานศลิปะมากขนึเรือยๆ 
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ยกตวัอยา่งศลิปินทีสนใจ  และมีแนวทางทีเกียวข้องกบัศลิปนิพนธ์  เชน่  เทชชิง  เช  (tehchinghsieh)  
ฤกษ์ฤทธิ  ตีระวนิช  และสรุสีห์  กศุลวงศ์การสร้างข้อจํากดัในการดํารงชีวิตเป็นความโดดเดน่ทีเห็น
ได้ชดัในงานของ  เทชชิง  หากจะกล่าวถึงสิงทีเขาทําเมือเวลาผ่านไปหนึงปีตามกําหนดสญัญา  ทุก
อยา่งทีทํามาก็จะสลายหายไป  ราวกบัไม่เคยมีอยู่  ทว่าการกระทํานนัได้ทิงร่องรอยเอาไว้ในรูปของ
วตัถ ุ ภาพถ่าย  และใบสนธิสญัญา    นอกจากนีงานของเขายงันา่สนใจตรงทีมีการใช้เวลาเข้ามาเป็น
ส่วนสําคญัในการสร้างงานแต่ละชิน    ฤกษ์ฤทธิ  ตีระวนิช  สร้างงานศิลปะออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมและปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยตวัของมนัเอง  สุดท้ายเมือกิจกรรมจบลงแต่ผลงาน
ศลิปะยงัคงอยูท่งัในรูปของวตัถแุละในรูปของ  ความทรงจํา  ทางด้านสรุสีห์  กศุลวงศ์  ก็เป็นงานทีว่า
ด้วยเรืองความงามเชิงความสมัพนัธ์โดยใช้รูปแบบของกิจกรรม  บางกิจกรรมน่าสนใจตรงทีไม่ได้ใช้
การสร้างหรือการเดมิเข้า  แตก่ลบัใช้วิธีการจดัระเบียบ  เพือทงิอะไรบางอยา่งเอาไว้  ซึงอาจเป็นอะไร
ก็ได้ไม่จํากดั  การยกตวัอย่างข้างต้นเพือต้องการให้เห็นถึงความสนใจของข้าพเจ้าในการหาความ
เป็นไปได้เกียวกบั  วิธีการสร้างงานศิลปะโดยทิงร่องรอยของการกระทําบางอย่างเอาไว้  ซึงผลลพัธ์
จะถูกนําเสนอผ่านสือ  อะไรก็ได้แต่ยงัคงตงัอยู่บนพืนฐานความต้องการทีจะเก็บร่องรอยจากการ
กระทําหรือศลิปะแสดงสด 

ดงันนัจึงมีความพยายามทีจะหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานทีจะนําผู้ชม  เข้า
สู่ศิลปะแสดงสด  ผ่านการรับรู้ในรูปแบบทีตา่งออกไปจากการบนัทึกภาพให้ผู้ชมเกิดจินตนาการถึง  
สิงทีเกิดขนึก่อนหน้า  ด้วยวิธีการสร้างงานศลิปะแสดงสดโดยทงิร่องรอยเอาไว้เป็นรูปธรรมทีสัมผสัได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์     

 1.เพือสร้างผลงานศิลปะแสดงสดทีเชือมโยงกับผู้ ชมโดยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ผ่านวตัถุ
และร่องรอยจากศลิปะแสดงสด 
 2.เพือสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานศิลปะแสดงสดทีสามารถสือสารกับผู้ชมได้โดยใช้ความเป็น
วตัถบุง่บอกถึงการกระทําใดๆ  อนัทงิร่องรอยของศิลปะแสดงสดเอาไว้  และปล่อยให้ผู้ชมสร้างภาพ
การแสดงสดได้อยา่งอิสระในมโนสํานึกโดยหยิบยกเรืองในครอบครัวและชมุชนมาเป็นแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพือค้นหาสิงทีหายไปทางความรู้สึก  และเพือสร้างการปฏิสมัพนัธ์ให้
เกิดขึน  เช่น  การสร้างเรือในป่าบนภูเขาทีห่างไกลร่วมกับพ่อและแม่  การจดักิจกรรมรวบรวมข้าว
ของเครืองใช้ในชมุชนร่วมกบัคนในหมูบ้่าน  เป็นต้น 
 
 
ขอบเขตของโครงการ   
 1. ด้านเนือหา       
 -กระบวนการสร้างสรรค์งานศลิปะแสดงสดทีก่อให้เกิดร่องรอย  อนันําไปสู่การ  รับรู้ของ
ผู้ชมผลงานโดยไมผ่า่นกระบวนการบนัทกึภาพ 
 2. ด้านรูปแบบ     
 -ศลิปะแสดงสด 
 -วตัถ ุ :วตัถสํุาเร็จรูป,  วตัถสุามมิต,ิ  วตัถสุองมิติ 
 -สือดจิิตอลเพือการนําเสนอ:เสียง/แสง 
 -สือดจิิตอลเพือการเก็บข้อมลู:ภาพถ่าย,  วิดีโอ   
 3. ด้านเทคนิค       
 -การกระทําใดๆอนัสร้างร่องรอยสองมิติและ/หรือสามมิต ิ
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วิธีการศึกษา  
 1.ศกึษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแสดงสดและวิธีการสร้างวตัถจุากศลิปะแสดงสด 
 2. สํารวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับครอบครัวและหมู่บ้านเพือหาแรงบนัดาลใจในการสร้าง
ผลงาน 
 3.เตรียมอปุกรณ์และทดลองหาความเป็นไปได้ 
 4.วางแผนการทํางานและประสานงานกบับคุคลทีจะขอความร่วมมือในการสร้างงาน 
 5.ลงมือปฏิบตังิาน  พร้อมทงับนัทกึกระบวนการทํางานไว้ในรูปแบบตา่งๆ 
 6.จัดการกับสิงทีได้จากการปฏิบัติงานทังทีเป็นวัตถุและข้อมูลการบันทึก เพือนํามา
เผยแพร่ 
 7.สรุปผลการทํางานและวิเคราะห์เพือนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 
แหล่งข้อมูล 
 1.หนงัสือและเว็บไซต์เกียวกบัศลิปะแสดงสด 
 2.หนงัสือและเว็บไซต์เกียวการจดักิจกรรมทางศลิปะ 
 3.เว็บไซต์เกียวกบัเครืองมือเครืองใช้ในอดีต 
 4.บคุคลทวัไป  ชาวบ้านในหมูบ้่าน  เพือน  อาจารย์  และประสบการณ์สว่นตวั 
 
อุปกรณ์ทใีช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 
 1. ร่างกาย 
 2. คอมพิวเตอร์ 
 3. กล้องดจิิตอล 
 4. วสัดอืุนๆ  เชน่  ไม้  โปรเจคเตอร์ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

 
 

บทท ี 2 
ข้อมูลทีเกียวกับการสร้างสรรค์ 

 
ศิลปะแสดงสด  (Performance Art) 
 ศิลปะแสดงสด  หรือ  ศิลปะสือแสดง  คือคําทีพยายามถอดความมาจากศพัท์ศิลปะใน
ตะวนัตกคําว่า  เพอร์ฟอร์มานซ์  อาร์ต  (Performance Art) หรือบางทีก็อาจไม่ต้องมีคําว่า“อาร์ต”
ตามหลงัก็เป็นทีเข้าใจเหมือนกนั  การทีไม่ใส่คําว่า‘อาร์ต’เข้าไปก็เพราะโดยต้นตอของศิลปะแสดง
สดนนัเกิดขึนจากการต่อต้านศิลปะในความหมายแบบเดิม  ศิลปะทีปรากฏในชือนีเริมขึนตงัแต่
ปลายคริสต์ทศวรรษ  1960 ในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศตะวนัตกคําว่าเพอร์
ฟอร์แมนซ์  อาร์ต  (Performance art) มีความหมายของคําทีไม่ชดัเจน  ได้เปิดกว้างให้แก่ความ
เป็นไปได้เอาไว้มากๆ  ตงัแตป่ลายคริสต์ทศวรรษ  1970 คํานีกลายเป็นทีนิยมมากสําหรับกิจกรรม
ทางศิลปะต่างๆ  ทีนําเสนอต่อหน้าคนดูแบบสดๆ  มีการรวมเอาดนตรี  นาฏศิลป์  กวี  ละคร  และ
วีดีโอ  เข้ามาอยู่ในการแสดงด้วย  คํานียงัเรียกศิลปะทีใช้การแสดงสดอย่าง  ไลฟ  อาร์ต   (Live Art), 

บอดี  อาร์ต  (Body Art) แฮ็พเพ็นนิง  (Happening) แอ็คชนั  (Action) และกิจกรรมบางอย่าง
ของฟลคัซุส(Fluxus) และเฟมินิสต์(Feminist,กลุม่สตรีนิยม)  

 ศิลปะแสดงสดเกิดขึนจากการทีศิลปินต้องการสือสารกับคนดูโดยตรงมากไปกว่าที
จิตรกรรมและประติมากรรมสามารถทําได้  ซึงเป็นแนวโน้มทีเกิดขึนตงัแต่ปลายคริสต์ทศวรรษ  
1960 ได้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปินในสายทศันศิลป์หลายคนตงัแตก่ลุ่มดาด้า(Dada) จอห์น  เคจ
(John Cage) ผู้ซงึทําให้ความคดิแบบดาด้าเผยแพร่ทีนิวยอร์คในชว่งหลงัสงครามโลกครังที  2 และ
จากการที  แจ็คสัน  พ็อลล็อค(Jackson Pollock) ทีทําจิตรกรรมแบบแอ็คชันเพนติง(action 

painting) สําหรับการถ่ายภาพยนตร์ในปี  1950 

  

5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

 จนกระทงัปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ศิลปินปฏิเสธทีจะใช้คําว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์กบัการ
แสดงในแบบละครเวที  ซึงนิยมใช้คําว่า  เพอร์ฟอร์มิง  อาร์ต, performing art มากกว่า  ศิลปะแสดง
สดในระยะแรกเริมเมือปลายคริสต์ทศวรรษ  1960 มักจะเป็นกิจกรรมในแนวคิดของกลุ่มคอน
เซ็ปชวล(Conceptual) ซึงไม่มีลกัษณะทีเป็นละครเวทีหรือนาฏศิลป์  พวกศิลปินมกัจะทําศิลปะ
แสดงสดในแกลเลอรีและพืนทีสาธารณะ  ความยาวของการแสดงมีตงัแตไ่มกี่นาทีไปจนถึงยาวนาน
เป็นวนัๆ  และมกัจะทําเพียงครังเดียวไม่คอ่ยทําซําอีก  ในปี  1969 กิลเบิร์ตและจอร์จ(Gilbert and 

George) ศิลปินคู่ได้ใช้ร่างกายของตัวเองในผลงานศิลปะ  โดยกลายสถานะตัวเองให้เป็น  
“ประติมากรรมทีมีชีวิต”  (ลิฟวิง  สคลัป์เจอร์, living sculpture) เป็นดงัศิลปะวตัถทีุมีลกัษณะแบบ
หุน่ยนต์ในนิทรรศการของพวกเขาหรือบางทีก็ออกไปแสดงตามท้องถนนในกรุงลอนดอน  และในปี  
1972 วีโต  แอคคอนซี  (Vito Accoci) ทําศิลปะแสดงสดชือซีดเบด(Seed bed) ทีนิวยอร์คส์ซอนนา
เบนด์  แกลเลอรี  (New Yorks Sonnabend Gallery) เขาสําเร็จความใคร่ด้วยตวัเองใต้บนัไดทีคนดู
เดนิอยูแ่ละคนดจูะได้ยินเสียงของศลิปินทีขยายออกไปสูลํ่าโพง 

 ในปี  1975 ลอว์รีย์  แอนเดอร์สนั  (Laurie Anderson) ทํานิวยอร์คส์ชือดเูอทออนไอซ์(Duet 

on Ice) แอนเดอร์สนัทําการหล่อนําแข็งหุ้มรองเท้าสเก็ตท์ของตวัเอง  แล้วยืนโซซดัโซเซบนถนน  
พร้อมๆกบัเลน่ไวโอลินเพลงคลาสสิคจนนําแข็งละลายหมด   
 

 
 

ภาพที1 ภาพผลงาน“Seed bed”  ของศลิปินวีโต  แอคคอนซี 

ทีมา  : http://concreteplayground.com/auckland/arts-entertainment/art/ten-crazy-things-

people-have-done-in-the-name-of-live-art/,เข้าถึงเมือวนัที  5 พฤษภาคม  2558 
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ภาพที  2 ภาพผลงาน“Duet on Ice”  ของศลิปิน  ลอว์รีย์  แอนเดอร์สนั 

ทีมา   :ht tp: / /b log .ar t21.org /2009/02/04/ laur ie -anderson -i n -c leveland -and -
manhattan/#.VU4xnXrv2Dk,  เข้าถึงเมือวนัที  5 พฤษภาคม  2558 

 

 ศิลปินศิลปะแสดงสดรุ่นทีสองเริมบทบาทในปลายคริสต์ทศวรรษ  1970 โดยปฏิเสธความ
เคร่งครัดของศลิปะแนวคอนเซ็ปชวลทําให้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์เริมไปปรากฏให้เห็นในโรงละครและ
ไนท์คลบั  ในรูปของดนตรีหรือตลกเดียวหรือบางทีก็อยูใ่นรูปของวิดีโอหรือภาพยนตร์  ในหลายกรณี
ทีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีทําได้อยา่งนา่ตืนตาตืนใจจะถกูเทียบเคียงหรือได้กลายเป็นนาฏลีลา  ละคร  หรือ
ดนตรีแบบหวัก้าวหน้า  (avant-garde, อาวองท์-การ์ด) ในคริสต์ทศวรรษ  1980 ได้เกิดศิลปินทีมี
ความสามารถอย่างยอดเยียมหลายคนทีทําศิลปะแสดงสดในลักษณะผสมและข้ามสาขา (ทาง
ศลิปะ)คือเก่งทงัในสาขาการแสดงแบบศลิปะการแสดง  (performing art เช่น  ดนตรี  นาฏลีลา  และ
ละครเวที) และสาขาทศันศิลป์  (ทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรม) ไม่ว่าจะเป็นนกัดนตรีอย่าง  
ลอว์รีย์  แอนเดอร์สนั  และเดวิด  เบิร์น(David Byrne) สาขานกัแสดงอย่าง  แอน  แมคนสูนั  (Ann 

Magnuson) ดาวตลกอย่าง  วปีู  โกลด์เบิร์ก(Whoopi Goldberg) และนกัออกแบบศิลป์ให้อปุรากร
ฝรังอย่าง  โรเบิร์ตวิลสนั  (Robert Wilson) ศิลปินศิลปะแสดงสดหลายคนทํางานทงัแบบศิลปะ
แสดงสดและก็สร้างงานในสืออืนด้วยไมว่า่จะเป็นจิตรกรรมหรือประตมิากรรม  เชน่เดียวกบัศิลปินที
ทํางานจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นหลกัก็อาจจะทํางานศิลปะแสดงสดได้ด้วยเหมือนกนั  งาน
ศลิปะแสดงสดจงึเป็นเหมือนเครืองมือหรือสืออีกทางเลือกหนงึสําหรับการแสดงออก1 

 ศิลปะแสดงสดเป็นศิลปะทีแตกต่างจากละครตามขนบ  ทีจะให้ความสําคัญการกับที
นกัแสดงสวมบทบาทและเรืองราวของผู้ อืน  ในส่วนของศิลปะแสดงสดกลบัสนใจในการใช้ร่างกาย  
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อัตชีวประวัติ  หรือประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปิน  ผ่านกระบวนการของการแสดงสู่ผู้ ชม  
โดยเฉพาะการใช้ร่างกายเป็นสิงสําคญัหลกัในการนําเสนอ  โดยทวัไปศิลปะแสดงสดมกัเป็นการ
แสดงโดยใช้ฉาก  อุปกรณ์ประกอบฉาก  และเครืองแต่งกายไม่มากนัก  บางครังก็ ใช้การเปลือย
ร่างกายด้วย  ทงันีขนึอยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณ์ในการแสดง  อีกทงัศิลปะแสดงสดเป็น
ศลิปะทีมีความชดัเจนโดดเดน่ในสงัคมร่วมสมยั  ซงึมกัจะมุง่นิยามสภาวะและพฤตกิรรมของมนษุย์  
จึงทําให้สือนีต้องเกียวข้องกับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เช่น   สังคมวิทยา  
จิตวิทยา  และภาษาศาสตร์  เป็นต้น  พร้อมกับใช้ศาสตร์เล่านีเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์และ
พฒันา  เพือใช้สํารวจตวัตนของมนษุย์ในด้านตา่งๆด้วย2 

 
ทมีาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจในศิลปะแสดงสดหรือ  Performanceart  มาตงัแต่ครังทีมีโอกาสได้
สร้างงานศิลปะแสดงสดในตอนทีข้าพเจ้ายงัเรียนอยู่ชนัปีที  2 โดย  ณ  ขณะนนัก็ยงัมีความเข้าใจ
เกียวกับการทํางานศิลปะด้วยร่างกายอย่างผิวเผินและไม่ลึกซึงมากนัก  แต่ความสนใจในสือนีก็
เพิมขึนเรือยๆ  เมือมีโอกาสข้าพเจ้าจึงเลือกทีจะทดลองสร้างงานทีเป็นศิลปะแสดงสดเสมอ  และ
เมือถึงเวลาทีจะต้องเลือกสิงทีสนใจจริงๆเพือนํามาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์  ข้าพเจ้าจึงเลือกศิลปะ
แสดงสดอย่างไม่ต้องสงสัย  ทว่าการเลือกของข้าพเจ้ามิใช่เพียงการเลือกสือทีจะใช้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเทา่นนั  แตเ่ป็นการนํา‘เทคนิควิธีการ’มาใช้เป็น‘เรือง’ทีจะศกึษาตอ่ไป 

 ดงัทีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นวา่เนืองจากข้าพเจ้าเลือกทีจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงสด
มาตลอด  และทกุครังการ‘บนัทึก’ก็มีผลตอ่การเผยแพร่  การเก็บผลงาน  หรือแม้แตก่ารสร้างผลงาน
เป็นอยา่งมาก  อยา่งทีทราบกนัดีวา่ศลิปะแสดงสดมกัจะถกูบนัทกึไว้ในลกัษณะของ‘ภาพ’  ทงัทีเป็น
ภาพนิงและภาพเคลือนไหวเพราะการบนัทึกภาพเป็นสิงทีทําให้ผู้ชมทีไม่ได้ชมผลงานศิลปะแสดง
สดนนัในรูปแบบLive Performance ได้ชมผลงานศิลปะแสดงสดผ่านการมองเห็นและการได้ยิน
ผา่น‘ภาพ’เหลา่นนั  ซึงถือเป็นวิธีทีง่ายทีสดุในการนําเสนอ  และนนัทําให้ข้าพเจ้าเกิดคําถามว่าการ
บนัทกึผลงานศลิปะแสดงสดทีนอกเหนือไปจากการบนัทกึภาพการแสดงสดนนัมีอยู่หรือไม่  และจะ
มีหนทางใดบ้างถ้าหากศิลปะแสดงสดถูกนําเสนอในรูปแบบทีต่างออกไปจะยงัคงเรียกได้ว่าเป็น
ศลิปะแสดงสดอยู่หรือไม่  จากนนัข้าพเจ้าจึงได้นึกย้อนไปว่าผลงานศิลปะแสดงสดช่วงก่อนเสนอ
หวัข้อศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าบางชินได้ทิงสิงหนึงเอาไว้นอกเหนือไปจากการบนัทึกภาพ  สิงนนัคือ
‘ร่องรอย’ทีเกิดจากการกระทําใดๆในศิลปะแสดงสด  อาจออกมาในรูปแบบของจิตรกรรมเช่นใน
ผลงาน  Swimming ball I, Swimming ball II และ  Untitledหรืออาจออกมาในรูปแบบของวตัถเุช่น
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ในผลงาน  Fail ทงันี‘ร่องรอย’ก็อาจเป็นอย่างอืนนอกเหนือจากสิงทีข้าพเจ้าเคยทดลองทํามาใน
อดีตได้เช่นกัน  และร่องรอยนนัอาจเป็นหนทางทีจะนําผู้ชมเข้าไปสัมผสักับศิลปะแสดงสดในอีก
แง่มุมหนึงทีให้ความแตกต่างจากการเห็นภาพการกระทําโดยตรง  สร้างสุนทรียะแบบใหม่ให้กับ
การชมศิลปะแสดงสดทงัในแง่ของเทคนิคและแนวความคิด  ข้าพเจ้าจึงต้องการหาความเป็นไปได้
ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแสดงสดโดยใช้การสร้างร่องรอยแทนทีการบนัทึกภาพซึงวิธีการและ
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชินจะแตกต่างกันออกไป  แต่ยงัคงยึดโยงกับหัวข้อ
หลกั“Trace  of  Performance”โดยจะอธิบายในลําดบัตอ่ไป 
 

 
 

ภาพที  3 ภาพตวัอย่างผลงานชว่งก่อนเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์  ชือผลงาน  “Swimming ball I” 
 

 
 

ภาพที  4  ภาพตวัอย่างผลงานชว่งก่อนเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์  ชือผลงาน  “Swimming ball II” 
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ภาพที  5  ภาพตวัอย่างผลงานชว่งก่อนเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์  ชือผลงาน  “Untitled” 
 

 
 

ภาพที  6  ภาพตวัอย่างผลงานชว่งก่อนเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์  ชือผลงาน  “Fail” 
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แรงบันดาลใจทไีด้รับจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชนชนักลาง  บิดาและมารดาตา่งก็รับราชการครูทงั
คู ่ ในขณะทีข้าพเจ้าตกอยูใ่นชว่งเวลาอนัยากลําบากในการตดัสินใจเกียวกบัการทํางานศิลปนิพนธ์  
เป็นช่วงเวลาทีไม่สามารถอธิบายได้  และข้าพเจ้าก็พยายามทีจะหาทางออกโดยการพบแพทย์  
นกัจิตวิทยา  และนกัสงัคมสงเคราะห์  จบลงด้วยการใช้ยาบําบดั  ทวา่ภายในจิตใจของข้าพเจ้ายงัคง
ว้าวุน่และวา่งเปลา่  ทางด้านครอบครัวของข้าพเจ้าก็เกิดปัญหาเช่นกนั  ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท
กนัเกิดขนึระหว่างพ่อกบัแม่  นบัเป็นปัญหาทีข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะเตรียมพร้อมรับมือ  ทําให้จิตใจที
ยําแยใ่นขณะนนัยิงแยห่นกัขนึไปอีก 
 เหตกุารณ์ดงัทีกล่าวข้างต้นทําให้ข้าพเจ้าตระหนักได้ถึงการมีชีวิต  การเห็นความสําคญั
ของการใช้ชีวิต  และรู้สึกหวงแหนชีวิตตนเองมากขึนกว่าเก่า  การเกิดความถามว่าอะไรกันแน่ที
สําคัญกับเรา  ชีวิตของเราหรืองานทีกําลังทําให้เราตายลงช้าๆ  อะไรกันแน่ทีเราควรเริมต้น
แก้ปัญหา  โจทย์เรืองงานศลิปะหรือโจทย์เรืองการใช้ชีวิต  ดเูหมือนในหวัของข้าพเจ้ามีบางสิงทีหาด
หายไป    บางเหตกุารณ์ได้ทิงร่องรอยบางอย่างไว้ในความรู้สึกของข้าพเจ้าและรอให้ข้าพเจ้าเติม
เตม็ร่องรอยนนั 
 ข้าพเจ้าจงึเลือกทีจะใช้ศิลปะเป็นสิงเชือมโยงความสมัพนัธ์ของครอบครัวพร้อมกบัใช้เป็น
ยาเพือบําบดัอาการของตนเอง  โดยเริมทีการกลบัสูจ่ดุเริมต้นซงึก็คือทีบ้านของข้าพเจ้า   
 

ศิลปะเกียวเนือง  (Relational Art) 
 ศิลปะเกียวเนืองเป็นศิลปะทีเกิดขึนครังแรกในราวปี  1990  แต่เพิงจะได้รับคําศัพท์เพือ
จํากัดความในปี  1995โดยนิโคลา  บอร์ดริโย  ภัณฑารักษ์  นักปรัชญา  และนักวิจารณ์ศิลปะชาว
ฝรังเศสได้ประดิษฐ์ศพัท์คําว่า ‘สนุทรียศาสตร์เกียวเนือง’(Relational Aesthetics)ขนึ  บอร์ดริโยได้
อ้างถึงบทบาทของผลงานศลิปะวา่  มนัไมไ่ด้ทําหน้าทีสร้างจินตนาการความจริงในลกัษณะยโูธเปีย
อีกต่อไปแล้ว  อนัทีจริง  มนัเป็นวิถีทางของการดํารงอยู่  และแบบจําลองเชิงปฏิบตัิในความจริงที
ดํารงอยูใ่นสเกลตา่งๆ  ทีถกูเลือกสรรโดยตวัศลิปิน  ในศลิปะเกียวเนือง  ศิลปินมิได้เป็นศนูย์กลางอีก
ตอ่ไปแล้ว  ไมไ่ด้เป็นจิตวิญญานของผู้สร้าง  ไมไ่ด้เป็นปรมาจารย์หรือแม้กระทงัคนทีมีชือเสียง  อนัที
จริง  บรรดาศลิปินทงัหลายคือตวัเร่งปฏิกริยาให้เกิดการเปลียนแปลงมากกว่า  โดยสรุปอย่างสนัๆก็
คือ  ศิลปินจํานวนมากในช่วงทศวรรษที  1990s สามารถได้รับการอธิบายได้ว่า  ทํางานภายใน
ขอบเขตของความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหว่างกัน  โดยไม่คํานึงถึงการแสดงออกและเนือหา  สามารถ
อธิบายถึงแนวคิดศิลปะโดยศิลปินเหล่านี  ในฐานะสิงมีชีวิตซึงมีการแลกเปลียนกันทางสังคม
มากกว่าการเป็นตวัแทนแสดงออกหนึงๆ   ‘ศิลปะเกียวเนือง’(Relational Art)ได้ถูกนิยามโดย      
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บอร์ดริโย  ในฐานะชดุหนึงของปฏิบตัิการทางศิลปะ  ซึงเข้าใจว่าประเด็นทางทฤษฎีและปฏิบตัิของ
พวกเขาเดินออกมาจากสัมพันธภาพมนุษย์ทังหมดและบริบททางสังคมของพวกเขา  ค่อนข้าง
มากกว่าจะเป็น  ‘พืนทีอิสระและเป็นส่วนตวั’  ผลงานศิลปะได้สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมทางสงัคม
อนัหนึงขึนมา  ทีผู้ คนได้มาร่วมกัน  มามีส่วนร่วมปันในกิจกรรมของกันและกัน  ผลงานศิลปะถูก
ตดัสินอยู่บนแท่นฐานความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ทีพวกเขาแสดงและผลิต ฤกษ์ฤทธิ  ตีระวนิชได้
กล่าวไว้ว่า“Relational Art ไม่ได้เน้นความสําคญัของตวัศิลปิน  คือมนัมีอยู่นะ  แต่พยายามจะ
หลีกเลียงความเป็นจุดสนใจหรือเป็นเป้า  เพราะเราต้องการทีจะปฏิเสธบางอย่างทีมนัเกิดขึนมา
ปฏิเสธสิงทีเราได้เคยเรียนรู้มาแล้วเพือทีจะก้าวตอ่ไปข้างหน้า  สิงทีสําคญัทีสดุของRelational Art 

คือชว่งเวลาหรือMomentทีทกุสิงทกุอยา่งเกียวข้องสมัพนัธ์กนัและกําลงัดําเนินไป”4 
 
อิทธิพลทีได้รับจากผลงานศิลปะ 
 ข้าพเจ้าสนใจสือทางศลิปะหลากหลายแขนงและแน่นอนว่าศิลปินทีมีอิทธิพลตอ่การสร้าง
ผลงานของข้าพเจ้าก็มีมากเช่นกัน  หากจะกล่าวให้ถกูผลงานศิลปะอาจไม่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
งานของข้าพเจ้ามากนกั  หากแตเ่ป็นวิธีการหรือแนวความคดิของศิลปินตา่งหากทีมีผลตอ่การสร้าง
งานของข้าพเจ้าเป็นอยา่งมาก   
 อีฟว์แกล็ง  ศิลปินชาวฝรังเศส  เป็นหนึงในผู้ นํากลุ่มศิลปะในลทัธิสจันิยมใหม่  ผลงานของ
เขาใช้การสร้างผลงานจิตกรรมโดยใช้ร่างกายมนษุย์  มีตงัแตก่ารใช้สีระบายลงบนร่างกายไปจนถึง
การใช้ไฟแทนการใช้สี  ข้าพเจ้าเห็นว่าถึงแม้อีฟว์แกล็งไม่ได้มีความต้องการสร้างผลงานศิลปะ
แสดงสดตงัแตแ่รก  หากแตอ่าจจะเรียกได้ว่าเป็นแอคชนัเพ้นตงิ(Action Painting) แต่ก็นบัว่าเขา
คือศิลปินคนแรกๆทีเริมสร้างผลงานศิลปะแสดงสดโดยสิงทีข้าพเจ้าสนใจคือวิธีการสร้างผลงาน
จิตรกรรมโดยใช้ร่ายการมนษุย์  การระบายสีนําเงินอนัเป็นสีเฉพาะตวัของเขาลงบนร่างกายเปลือย
เปลา่ของผู้หญิง  จากนนัก็เกลือกกลิงไปมา  โดยเขาเรียกเทคนิคนีว่าพู่กนัมีชีวิต  และอีกหลากหลาย
วิธีการสร้างงานจิตรกรรมของแกล็งเป็นสว่นหนงึทีทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในร่องรอยจากการ
กระทํา  ซงึในทีนีอีฟว์แกล็งได้แสดงออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมนนัเอง 
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ภาพที  7  ภาพผลงาน  “AnthropometriesoftheBluePeriod”ของศลิปินอีฟว์แกล็ง 
ทีมา  : http://dearsophie.org/dearsophie/2013/7/21/yves-kleinเข้าถึงเมือวนัที 6 พฤษภาคม  
2558 

 
 แจ็คสัน  พอลล็อก  (Jackson Pollock)เป็นจิตรกรชาวอเมริกนัยคุศตวรรษที  20 และเป็น
ผู้ นําขบวนการเขียนภาพแบบสําแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม  (abstract expressionism) ซึง
เป็นการทํางานศลิปะโดยการหยด  สาด  หรือเทสีลงบนผ้าใบ  โดยไม่ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบศิลป์  
หรือแบบแผนใด  ๆ  แตป่ลอ่ยให้จิตสํานกึเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะชินนนั  พอลล็อกได้รับสมญา
นามว่า  "แจ็กเดอะดริปเปอร์" (Jack The Dripper) จากนิตยสารไทม์  ด้วยแบบอย่างการเขียนภาพ
ทีเรียกวา่  กมัมนัตจิตรกรรม (action painting) ด้วยการสาด  เท  หยด  สลดัสีลงบนผ้าใบขนาดใหญ่  
แสดงถึงความเคลือนไหวว่องไวและมีพลงั5 พอลล็อกไม่ได้แสดงการเคลือนไหวนนัตอ่ผู้ชมโดยตรง
แต่เขาแสดงมันออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม  ซึงเมือผู้ ชมได้ชมผลงานของเขาแล้วจะสามารถ
จนิตนาการถึงการเคลือนไหวของเขาได้  ซงึเป็นสิงทีนา่สนใจมากสําหรับข้าพเจ้า 
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ภาพที  8  ภาพแจ็คสนั  พอลล็อกขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
ทีมา  : http://www.theguardian.com/books/2012/feb/26/jackson -pollock-evelyn-toynton-
review, เข้าถึงเมือวนัที 6 พฤษภาคม  2558 

 

 ฤกษ์ฤทธิ  ตีระวนิช (RirkritTiravanija)ศิลปินร่วมสมยัชาวไทย  ฤกษ์ฤทธิได้ชือว่าเป็น
หนึงในแกนนําคนสําคญัของศิลปะแขนงใหม่ทีเรียกว่า   "สุนทรียศาสตร์เกียวเนือง" Relational 

Aesthetics ซงึเป็นลทัธิศลิปะแขนงใหม ่ เป็นศลิปินทีเริมทํางานศิลปะทีเน้นถึงกระบวนการให้คนดู
มีสว่นร่วมในกิจกรรมทีจดัขนึ  โดยงานยคุแรกทีสร้างชือเสียงให้แก่เขาอย่างมากจะเกียวข้องกบัการ
นําเอาลกัษณะเฉพาะบางอย่างของไทยไปนําเสนอ  และได้รับการขนานนามว่า  วีรบรุุษแห่งวงการ
ศิลปะร่วมสมยัไทย  ฤกษ์ฤทธิเริมเข้าสู่วงการศิลปะยโุรปและอเมริกาเมือปี  ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา  
โดยแสดงผลงานกลุ่มและเดียวหลายครังในแนวทางใหม่  Conceptual Art และ  Installation Art ที
ใช้กระบวนการทางความคดิผสมผสานศลิปะหลากหลายเทคนิค  บางครังให้คนดมีูส่วนร่วมในงาน
ของเขา  “สร้างความหมาย”   และ  “ตีความ”   ศิลปะด้วยตวัเองเป็น  Relational Art ทีไม่ได้เน้น
ความสําคญัของตวัศิลปิน  พยายามจะหลีกเลียงความเป็นจุดสนใจหรือเป็นเป้า  สิงทีสําคญัทีสุด
ของRelational Art คือช่วงเวลา  หรือ  Moment ทีทกุสิงทุกอย่างเกียวข้องสมัพนัธ์กันและกําลงั
ดําเนินไป  เขาต้องการทีจะปฏิเสธบางสิงทีเกิดขนึมา  ปฏิเสธสิงทีเคยเรียนรู้มาเพือทีจะก้าวต่อไป
ข้างหน้า  แสดงสภาวะทางสังคมและบทบาทของศิลปินต่อชุมชน  เปลียนบรรยากาศในสถานที
สร้างงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของหัวข้อทีเขาต้องการนําเสนอ  ทําให้งานของเขามี
ความสมัพนัธ์กบัพืนทีทีแสดง  ฤกษ์ฤทธิทํางานแนวนีมาเรือยๆจนถึงปัจจบุนัได้รับความสนใจและ
สร้างชือเสียงให้เขาเป็นอยา่งมาก 
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 ผลงานในช่วงต้นๆของฤกษ์ฤทธิค่อนข้างจะมีลักษณะของงานประติมากรรมในแบบ
‘Objective’มากกว่าจะเป็นแนวทางของConceptual Art เหมือนเช่นผลงานถัดๆมาและได้เคย
สร้างผลงานในแนวConceptual Artชดุอืนทีไม่เกียวข้องกับการทําอาหารนําเสนอตอ่ผู้คนมาก่อน
แล้ว  แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จจนสร้างให้เกิดความฮือฮาขึนมา  จวบจนเมือฤกษ์ฤทธิได้เลือก
หยิบเอาส่วนหนึงของประสบการณ์ในชีวิตปะจําวันรวมถึงความทรงจําเก่าก่อนของตัวเองมา
ผสมผสานร่วมกัน  แล้วนําเสนอในรูปของผลผลิตทางศิลปะ  โดยผลงานชุดทีสร้างชือเสียงให้กับ
ฤกษ์ฤทธิจนเกิดการยอมรับในวงกว้าง  กระทงัเป็นทีรู้จกัของชมุชนศิลปะในตะวนัตกและอเมริกา
ยคุปัจจบุนั  จนกลายเป็นคลืนลกูใหมที่โดดเด่นนนัคือผลงานแนวConceptual Art ชดุ  “ผดัไทย”  ใน
ปี  2533 เป็นการนําเอาลกัษณะเฉพาะบางอย่างของไทยไปนําเสนอ  เขาลงมือปรุงผดัไทยเองใน
แกลเลอรีศิลปะทีนิวยอร์ก  ซึงปรับเปลียนพืนทีทางศิลปะให้เป็นครัวและโรงอาหาร  เพือทําอาหาร
จัดเลียงแขกผู้ มาร่วมงานทีจะไม่ได้เห็นศิลปะวัตถุใดๆ  นอกจากได้ร่วมกินผัดไทย  พูดคุย  และ
พบปะสงัสรรค์กบัศลิปินและแขกคนอืนๆ  ทีมาร่วมงาน 

โดยลักษณะเด่นของผลงานฤกษ์ฤทธิคือ  เป็นนิทรรศการเชิงความคิด  ทีสร้างขึนมาสําหรับช่วง
ระยะเวลาหนงึ  และมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนด ู งานทีเป็นเชิงแนวคิดของเขา  จึงถือเป็นการ
ขบถในแง่ของของการฉีกกฎ  ความเป็นธรรมเนียม  และวิถีปฏิบตัิในพืนทีของพิพิธภัณฑ์และหอ
ศลิป์  และขณะเดียวกนัก็เป็นการฉีกกรอบแนวคดิทางสนุทรียศาสตร์แบบเดิมๆ  ทีปล่อยให้ผู้ชมงาน
ศลิปะเลือกเสพสนุทรียะ  ได้จากการเป็นผู้ดแูละชมเท่านนั  โดย  “ผดัไทย”เป็นงานศิลปะทีนอกจาก
จะดดู้วยตา  รับฟังด้วยห ู สดูดมด้วยจมกู  สมัผสัจบัต้องด้วยกายสมัผสัแล้ว  งานศิลปะของฤกษ์ฤทธิ
นนัยงัสามารถนํามาบริโภคเสพกลืนเคยีวกินลงท้องได้อีก6 

 การสร้างผลงานของฤกษ์ฤทธิ  ตีระวนิชสร้างแรงบนัดาลใจให้ข้าพเจ้าในการใช้การจัด
กิจกรรมเพือสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  ทําให้รู้ว่านอกจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูป
แบบเดิมๆแล้ว  ศิลปินยังสามารถใช้การปฏิสัมพันธ์มาสร้างเป็นผลงานได้  โดยลดการคํานึงถึง
รูปลักษณ์ความงามด้านกายภาพให้น้อยลงและใส่ใจกับแนวคิดและความสัมพันธ์ของผลงาน
ศลิปะกบัผู้ชมมากขนึ 
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ภาพที  9  ภาพผลงาน  “Untitled (pad thai)”, 1990 

ทีมา  : http://www.db-artmag.com/archiv/2006/e/5/1/465.html,   
เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 

 

 

 
 

ภาพที  10  ภาพผลงาน  “Untitled (free)”, 1992 

ทีมา  : http://www.db-artmag.com/archiv/2006/e/5/1/465.html, เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 
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http://www.db-artmag.com/archiv/2006/e/5/1/465.html
http://www.db-artmag.com/archiv/2006/e/5/1/465.html
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ภาพที  11  ภาพผลงาน  “Untitled”, 2002 

ทีมา  : http://www.columbia.edu/cu/news/04/03/rirkritTiravanija.html, เข้าถึงเมือวนัที 6 พฤษภาคม  
2558
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 สุรสีร์  กุศลวงศ์  เกิดเมือปีพทุธศกัราช 2508 ทีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เริมศกึษาศิลปะ
ทีวิทยาลัยช่างศิลป  กรุงเทพฯ  และศึกษาต่อทีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับปริญญาศิลปบณัฑิต  สาขาภาพพิมพ์  ในปีพทุธศกัราช  2530 จากนนั
ได้รับทนุจากรัฐบาลเยอรมนัไปศกึษาตอ่ทีHochschule fur BildendeKunsteBrunschweigได้รับ
ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  สาขาภาพพิมพ์  ในปีพทุธศกัราช  2536 ระยะแรกเขาสร้างผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์  ใช้รูปทรงแบบนามธรรมและสร้างพืนผิวด้วยนําหนกัขาว-ดําและกรรมวิธีของภาพพิมพ์
โลหะ  แสดงสญัลกัษณ์ของเพศชายและเพศหญิง  โดยเชือว่ามนุษย์เป็นทีรวมของความแตกต่าง
และความขัดแย้ง  การอยู่ร่วมกันของมนุษย์มีพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆเกิดขึนมากมาย  และ
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้สังคมมนุษย์ดํารงอยู่ได้มีความเคลือนไหวและเกิดการ
สร้างสรรค์อยา่งหลากหลาย  
 

 
 

ภาพที  12  ผลงาน“รูปทรงแห่งชีววตัถ ุ 3-39”  ผลงานระยะแรกของสรุสีร์  กศุลวงศ์ 
ทีมา:http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Surasi%
20Kusolwong,  เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&%20name=Surasi%20Kusolwong
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19 

 

 ปัจจุบันสุรสีร์  กุศลวงศ์มีชือเสียงในระดับนานาชาติจากผลงานศิลปะแนวจัดวางและ
ศลิปะเกียวเนือง  โดยเขามกัจะสร้างกิจกรรมร่วมกบัผู้ชมเพือให้ผู้ชมได้รับรู้และสมัผสักบังานศิลปะ
มกกวา่แคก่ารด ู แตเ่ป็นการเข้ามามีสว่นร่วมไมว่า่จะเป็นกิจกรรมการซือขายสินค้า  เช่นในผลงาน1 

Pound Suitcase Market (Never too much, Just too many)และผลงาน1000 Lire Market (Life 

Goes On)  และการท้าทายผู้ชมโดยสร้างผลงานGoden Ghost ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการค้นหา
ทองคําทีซ่อนอยู่ในเส้นด้ายจํานวนมหาศาล  นอกจากงานของเขาจะสามารถนําผู้ชมเข้าสู่ผลงาน
ศลิปะได้โดยการร่วมสร้างแล้ว  ยงัท้าทายความคิด  กิเลส  และความอดทนของผู้ชมด้วย  นบัว่าเป็น
งานทีต้องใช้ความรู้ทางจิตวิทยา  มานษุยวิทยา  และสงัคมวิทยาในการสร้างสรรค์  เพราะนอกจาก
การทีจะต้องคํานงึถึงผู้ชมแล้ว  ยงัต้องคํานงึถึงสถานทีและบทริบทของสถานทีทีจดัแสดงอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที  13  ภาพผลงาน“1 Pound Suitcase Market (Never too much, Just too many)” 
ทีมา  : https://violascintilla.wordpress.com/tag/design/,  เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 
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ภาพที  14  ภาพผลงาน“1000 Lire Market (Life Goes On)” 
ทีมา  : http://lynnanneverbeck.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 
เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 

 

 
 

ภาพที  15ภาพผลงาน“Goden Ghost” 
ทีมา  : http://artpulsemagazine.com/considering-activist-art-in-the-age-of-occupations 
เข้าถึงเมือวนัที 7 พฤษภาคม  2558 
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http://lynnanneverbeck.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
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 เทชชิง  เช  (tehchinghsieh) ศิลปินชาวไต้หวนัทีอาศยัอยู่ทีนิวยอร์ค  ประเทศสหรัสอเมริกา  
เขาได้รับการยกย่องจากMarina Abramovicว่าเป็นศิลปินศิลปะแสดงสดผู้ยิงใหญ่คนหนึง  ผลงาน
ของเทชชิงใช้‘เวลา’เป็นส่วนสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยจะมีการกําหนดกิจกรรมทีตวัเขา
ต้องทําในหนงึปีและทําการบนัทกึผลงานไว้ในรูปแบบทีแตกตา่งกนัออกไป  ยกตวัอย่างผลงานOne 

Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece) ทีเทชชิงตงัข้อจํากดัของเขาขนึมาสามข้อ  
คือ  1.ใน366วันเขาจะต้องตอกบัตรในเครืองตอกบัตรที เตรียมไว้ทุกๆชัวโมง  2.เขาจะต้อง
บนัทกึภาพตวัเขาและเครืองตอกบตัรด้วยกล้องทีเตรียมไว้  3.เขาจะต้องเริมการทํางานด้วยศีรษะที
ไร้ผมและไมมี่การตดัแตง่ทรงผมใดๆทงัสนิ 
 ผลงานทีน่าสนใจอีกชินหนึงคือArt / Life: One Year Performance 1983-1984 (Rope 

Piece) ทีเขาได้เปิดรับอาสาสมคัรเพือมาร่วมงานกับเขา  โดยมีกฏอยู่ว่าจะต้องอยู่ร่วมกันตลอด
หนึงปีโดยระยะห่างไม่เกิน  8 ฟุต(ใช้เชือกผูกทีเอวของทงัคู่)  และจะต้องไม่มีการแตะต้องตวักัน
เกิดขึน  ซึงในผลงานชินนีเขาได้ลินดา  มอนทาโน  ศิลปินศิลปะแสดงสดหญิงชาวอเมริกันมา
ร่วมงานด้วย  เป็นการสร้างผลงานศิลปะแสดงสดทีต้องใช้ความอดทนมหาศาล  และท้าทายกับ
ความเป็นมนุษย์อย่างมาก  ทงัการสร้างข้อจํากัดในการใช้ชีวิตทีไม่ปกติและการใช้เวลาในการ
สร้างสรรค์งานทีถือวา่เป็นชว่งเวลาทียาวนานมากตอ่การสร้างผลงานศลิปะหนงึชนิ 

 

 
 

ภาพที  16ภาพผลงาน One Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece) 

ทีมา  : http://www.tehchinghsieh.comเข้าถึงเมือวนัที9พฤษภาคม  2558 
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ภาพที  17ภาพผลงาน“Art / Life: One Year Performance (Rope Piece)” 1983-1984 

ทีมา  : http://www.tehchinghsieh.com,  เข้าถึงเมือวนัที 9 พฤษภาคม  2558 

 

ศิลปะกับชุมชน   

 ความหมายในความเข้าใจของคําว่าศิลปะชุมชนอาจถูกตีความได้หลายแบบต่างกันไป
ตามแตม่มุมองของแตล่ะคน  ไมว่า่จะเป็นการมีปฏิสมัพนัธ์เชิงปฏิบตัิการร่วมกบัชมุชนในการสร้าง
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน  การเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชมุชน  หรือแม้แต่การตีความด้วยตนเองกบับริบทรอบข้าง  ซึงแม้ว่ารูปแบบจะแตกต่างกัน  แต่ผล
ของมันสามารถเชือมโยงให้เห็นถึงความเคลือนไหวหรือความเป็นไปทีอยู่ภายในชุมชนนนัๆ  ได้  
ทงัหมดนีล้วนอาศยัแนวคิดด้านวัฒนธรรม  ความคิด  ความเชือ  หรือค่านิยมมาประกอบกันด้วย  
ศลิปะชมุชนเป็นประเดน็ความเคลือนไหวทางวฒันธรรมและสงัคมซึงถกูหยิบยกขนึมาพดูถึงหลาย
ครัง  แม้อาจไม่ใช่เรืองใหม่  แตก็่ไม่เคยล้าหลงั  เพราะการเกิดมิติของศิลปะชมุชนเป็นสิงทีสามารถ
งอกเงยแง่มมุใหม่ๆ   ขนึมาได้  ไมจํ่ากดัเพียงแคว่ฒันธรรมเก่าอนัคุ้นตา  หรือรูปแบบเฉพาะทีเจาะจง  
แต่ได้กล่าวรวมถึงการสร้างแง่มุมใหม่ทางวฒันธรรมร่วมสมยัเข้าไว้ด้วย  การผสมผสานค่านิยม
ใหมท่างสงัคม  หรือแม้แตก่ารนําเทคโนโลยีอนัลํายคุมาเป็นเครืองมือของการสร้างชมุชนขนึมาใหม ่ 
ก็สามารถสือถึงความเป็นศลิปะชมุชนได้เชน่กนั8 

 ในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพมนุษย์มี
ความสมัพนัธ์กบัสิงตา่งๆรอบตวั  มนษุย์มีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ซึงเป็นสิง
ทีเป็นรูปธรรม  ได้แก่  สิงตา่งๆทีมนษุย์ทําขนึ  เช่น  ภาชนะ  เครืองเรือน  อาหาร  ถนน  ชมุชนหรือเมือง  
สภาวะแวดล้อมทางอุณหภูมิ  แสงสว่าง  ระดบัเสียงทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์  ฯลฯ  และสิง
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ต่างๆทีปรากฏตามธรรมชาติ  เช่น  ต้นไม้  พืชพันธุ์ต่างๆ  แม่นํา  ลําธาร  ที ราบ  ภูมิประเทศ  ฯลฯ  
ตลอดจนภูมิอากาศ  และเพราะว่ามนุษย์ไม่อาจอยู่อย่างโดดเดียวได้  มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
สงัคมมนุษย์จึงมีความสมัพนัธ์กับมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่อาจหลีกเลียงได้  มนุษย์มีความสมัพนัธ์
กับบุคคลหรือกลุ่มสังคมทีเป็นองค์การหรือสถาบนัตามบทบาทหน้าทีและโครงสร้างทางสังคม  
นอกจากนีมนุษย์ยงัต้องสมัพนัธ์กบัสิงทีเป็นนามธรรม  อนัได้แก่  ระบบคณุคา่ทียึดถือ  ซึงเป็นส่วน
สําคญัของวฒันธรรมของกลุ่มสงัคม  ข่าวสาร  ความรู้  ความคิด  ตลอดจนความรู้สึก  และทศันคติ
ตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นของตนเองหรือของคนอืนก็ตาม  สิงทีเป็นนามธรรมนีทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนษุย์ด้วยกนัเป็นไปได้โดยเป็นไปตามบรรทดัฐานทีสงัคมกําหนดไว้9 

 ดงันนัศลิปะชมุชนจงึเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะทีมีความเกียวข้องกบั
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์อยา่งมาก  ทงัทีเป็นความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัมนษุย์ด้วยกบั  มนษุย์กบั
ธรรมชาต ิ มนษุย์กบัวตัถสุิงของ  หรือแม้แตค่วามสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัความเชือทีเป็นนามธรรม  
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เชิงอรรถท้ายบทที  2 
 

 1เพอร์ฟอร์แมนซ์  อาร์ตศิลปะแสดงสดศิลปะแสดง Performance Art[ออนไลน์],
เข้าถึงเมือ  1 พฤษภาคม  2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.designer.co.th/1350 
 2CarlsonM,Performance: A critical introduction. (London: Routledge, 1996) 
 3สมเ กียรติ   ตังน โม ,จากศิลปะเ กียว เ นือง   ถึงความลับในประ วัติศาสตร์  
SebastienTayac/ReneSmith[ออนไลน์],เข้าถึงเมือ 1 พฤษภาคม  2557  เข้าถึงได้จาก
http://www.docstoc .com/docs/41790352/Nicolas-Bourriaud-“From-Relation 
 4พลอย  มลัลิกะมาส,  คุยกับฤกษ์ฤทธ์ตีระวนิช  ว่าด้วย  “ศิลปะ”  และ  “สุนทรียศาสตร์
เกียวเนือง ”ของคนร่วมสมัย [ออนไลน์ ], เ ข้าถึง เ มือ1  พฤษภาคม  2557   เ ข้าถึงไ ด้จาก  
http://www.tcdcconnect.com/content/Know-What/636by: www.tcdcconnect.com 
 5แจ็กสันพอลล็อก [ออนไลน์ ], เ ข้าถึงเมือ  1 พฤษภาคม  2557เ ข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/แจ็กสนั_พอลล็อก 
 6ฤกษ์ฤทธิตีระวนิช[ออนไลน์], เ ข้าถึงเ มือ1 พฤษภาคม  2557เ ข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/ฤกษ์ฤทธิ_ตีระวนิช 
 รองศาสตราจารย์วิโชค  มกุดามณี,  สือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ  : อมรินทร์พรินตงิแอนด์พบัลิชชิง, 2545) 
 8ม.ศิลปากรเปิดให้ชมนิทรรศการศิลปะชุมชน  ครังที  7 "ความเคลือนไหวใน
รอ ย ต่ อ " , [อ อ น ไ ล น์ ], เ ข้ า ถึ ง เ มื อ    1   พ ฤษ ภ า ค ม    2557   เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://www.matichon.co.th/newsdetail.php?newsid=1348386781&grpid=no&catid=no 
 9wasteless for green world,นิทรรศการเพือถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากการปฏิบตัิการ
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากรครังที  2, 15 – 30 กันยายน  
2551 (ม .ป. ท., 2551). 
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บทท ี 3 
กระบวนการและขันตอนการสร้างสรรค์ 

 
ขันตอนการวางแผนโครงการ 
 เริมแรกข้าพเจ้ารวบรวมความคดิจากประสบการณ์ตรงของตนเองและครอบครัวนํามาเป็น
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน  โดยตวังานของข้าพเจ้าแบง่ออกเป็น  3 ส่วนใหญ่ๆ  ซึงแตล่ะ
สว่นจะถกูร้อยเรียงเข้าด้วยกนัในส่วนที  4 และแตล่ะส่วนตา่งก็มีแนวความคิดทีแตกตา่งกนัออกไป  
ทวา่ยงัคงไว้ซงึแนวคดิหลกัซงึก็คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงสดทีแสดงผลงานผ่านร่องรอย
แทนการเห็นภาพการกระทําโดยตรง 
 
 สว่นที  1 การกลบัไปหาครอบครัว 
 เนืองจากเหตผุลทางด้านจิตใจของข้าพเจ้า  และปัญหาเรืองครอบครัวของข้าพเจ้า
ดงัทีกล่าวไว้ในบททีสอง  ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสยั  และกงัวลว่าถ้าหากทกุอย่างยงัคงดําเนิน
ตอ่ไป  เชน่นี  ชีวิตของข้าพเจ้า  และครอบครัวจะเป็นอย่างไร  อาจจะแย่ลงไปมากกว่านี  และแน่นอน
วา่นนัไมใ่ชส่ิงทีข้าพเจ้าปรารถนา  จงึเกิดความคิดทีอยากจะกลบับ้านเพือหาต้นตอของปัญหาและ
แก้ไขได้อย่างทนัท่วงที  เมือกลบับ้านข้าพเจ้าพบว่าความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวทีคอ่ยๆห่าง
เหินเกิดการทีตา่งคนตา่งใช้ชีวิตของตน  โดยแทบจะไม่มีเวลาอยู่ร่วมกนัแม้จะอยู่บ้านหลงัเดียวกนั
ก็ตาม  ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดว่าจะต้องสร้างกิจกรรมขึน  ซึงกิจกรรมนันจะต้องมีการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งคนในครอบครัว  และต้องสร้างร่องรอยบางอยา่งให้เกิดขนึด้วย 
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 จากการวิเคราะห์ข้าพเจ้าเลือกทีจะจดักิจกรรมสร้าง  ‘เรือ’  ขึน  โดยสถานทีทีใช้
สร้างเป็นพืนทีป่าซงึหา่งไกลจากหมูบ้่าน  การสร้างเรือนนัก็เกิดจากทีข้าพเจ้ามองเห็นปัญหาในชีวิต
ทีหากไมไ่ด้รับการแก้ไขอาจกลายเป็น  ‘หายนะ’  และเมือหายนะมาเยือนเราต้องร่วมมือกนัเพือทีจะ
หาทางรอด  ในทีนีข้าพเจ้าได้เชือมโยงความคดิไปถึงเรืองเรือโนอาห์ทีใช้เป็นทางรอดในวนัทีนําท่วม
โลก  ตามคมัภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์  เป็นเหตผุลว่าทําไมจะต้องสร้างเรือบนภูเขาในพืนทีป่าลึก  
นนัก็เพือสร้างหนทางรอดจากหายนะของข้าพเจ้าและครอบครัวนนัเอง 
 สว่นที  2 เมืองานเข้าสูช่มุชน 
 การทํางานในส่วนนีเกิดจากการได้ทํางานกับคนในครอบครัว  การได้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกนั  และการได้สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัคนในชมุชนมากขนึ  (จากการขอความช่วยเหลือในด้านตา่งๆใน
งานส่วนที  1)  เมือข้าพเจ้าและพ่อแม่สร้างผลงานในส่วนแรกเสร็จสิน  ก็ได้พูดคุยและวิเคราะห์ถึง
ปัญหา  การแก้ไข  และแนวทางการพฒันางานร่วมกนั  ได้ข้อสรุปว่าเรือทีได้สร้างร่วมกันนนั  ไม่สามารถ
เป็นเรือแห่งทางรอดได้จริงๆ  เพราะลักษณ์ทางกายภาพ  จึงตดัสินใจว่าจะสร้างเรือทีมีลักษณะทาง
กายภาพทีมนัคงแข็งแรงขึน  โดยจะสร้างให้ออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรม  โดยใช้พืนทีบริเวณ
หน้าบ้าน  และมีการถกเถียงกนัตอ่เรืองถ้าหากมีเรือแห่งหนทางรอดแล้วจริง  สิงทีพวกเราเลือกทีจะขน
ขนึเรือคืออะไร  คําตอบทีได้คือของใช้ในชีวิตประจําวนัในอดีตและผลงานศิลปกรรมของพ่อ  ด้วยการที
เล็งเห็นความสําคญัของวตัถุในอดีต  ทีเปรียบเสมือนเครืองมือทีจะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการใช้
ชีวิตของคนรุ่นหลงั  และผลงานศิลปกรรมของพ่อคือสิงทีข้าพเจ้าสนใจและรู้สึกหวงแหน  เพราะเป็นสิง
ทีบนัทึกช่วงเวลาในอดีตของพ่อได้ดีทีสดุ  ซึงในส่วนที 2 นีจะต้องขอความร่วมมือจากคนในชุมชนทงั
เรืองการสร้างสิงก่อสร้างและการเก็บรวบรวมวตัถุ  และจะจดักิจกรรมเสวนาเกียวกบัโครงการโดยมีคน
ในชมุชนร่วมกิจกรรมด้วย 
 สว่นที  3 สร้างร่องรอยตอ่ยอดจากวตัถ ุ
 เมือการสร้างเรือ  และรวบรวมสิงของเครืองใช้ผ่านไป  ข้าพเจ้ากลบัมาคิดทบทวน
อีกครังวา่  จะมีวิธีการใดบ้างทีจะนําเสนอร่องรอยทีวตัถนุนัได้ทิงไว้ให้เราได้เห็น  ร่องรอยของการใช้
ชีวิต  วิถีชีวิตแบบดงัเดมิ  และการสร้างงานโดยทําให้เกิดร่องรอยอีกทีหนงึ    
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 จึงสรุปว่า  จะนําวตัถุข้าวของเครืองใช้ทีได้มาสร้างผลงานศิลปะแสดงสดโดยใช้
วิธีการใช้งานหรือแอ็คชนัของวตัถุเหล่านนั  นํามาเป็นตวักําหนดการเคลือนไหวร่างกายในศิลปะ
แสดงสด  และนําเสนอโดยการใช้เทคนิคทางภาพถ่ายทีจะไม่เห็นตวัผู้แสดงโดยตรง  แตเ่ห็นเฉพาะ
แสงไฟจากการเคลือนทีของวตัถุเท่านนั  นอกจากนียงัมีการนําเสนอผ่านวิดีโอซึงถูกบนัทึกไว้ใน
ฐานะสิงทีจะชว่ยอธิบายให้ศลิปะแสดงสดชดัเจนยิงขนึ 
 สว่นที  4 รวบรวมเพือนําเสนอ 
 ส่วนนีเป็นการรวบรวมการทํางานทังสามส่วนเข้าด้วยกัน  โดยคํานึงถึงการ
นําเสนอทีจะเน้นไปทีการตงัคําถามกบัผู้ชม  โดยจะทิงคําตอบไว้เพียงเล็กน้อยเท่านนั  คือการนําเรือ
จากส่วนที  1 มาจดัวางบนผืนนําและนําวิดีโอจากส่วนที  1,  2  และ 3 มารวมเข้าด้วยกนัโดยการ
ฉายตดัสลบัไปมา  แล้วฉายลงบนผืนนํา 
 
กระบวนการทาํงาน 
 แบง่ชินงานเป็น  4 ชินได้แก่ 
 1. Ship Project part  1 
 การสํารวจพืนที  เมือทําการพดูคยุทําความเข้าใจกบัคนในครอบครัวแล้ว  ก็เริมงานโดย
การสํารวจพืนที  ซงึพืนทีทีเลือกคือบริเวณภเูขาทีห่างจากหมูบ้่านออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร  โดย
ทําการขนึไปสํารวจหาพืนทีทีเหมาะแก่การสร้างงาน  ซงึขณะเดียวกนัก็ทําการสํารวจหาวสัดทีุ
สามารถนํามาทําเป็นเรือได้  และในทกุการสํารวจจะใช้อปุกรณ์ในการบนัทกึดงันี   
 1. กล้องบนัทกึวิดีโอขนาดเล็ก 
   2.กล้องบนัทกึวีดโิอและภาพถ่าย (ดจิิตอล) 
 โดยใช้กล้องบนัทึกวิดีโอขนาดเล็กติดทีหน้าผากของแต่ละคน  คนละหนึงเครือง  การ
สํารวจพืนทีและวสัดใุช้เวลาทงัสนิ  2 วนั  เนืองจากหนทางการสํารวจทียากลําบาก  รถยนต์สามารถ
เข้าได้เพียงระยะหนึงเท่านนั  จึงต้องเดินสํารวจขึนไปตามทางลาดชนัดินสลบัหิน  ลกัษณะป่าเป็น
ป่าเบญจพรรณจึงมีพืชหลายชนิดทงัไผ่  เต็ง  รัง  เป็นต้น  อีกทงัสมาชิกทุกคนต่างก็ขาดการออก
กําลงักายมาเป็น 
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เวลานานจงึทําให้เหนือยได้ง่าย  ในวนัแรกทีทําการสํารวจเราเดินสํารวจไปตามแนวเขาขนึไปจนถึง
หน้าผาทีเป็นเขตยอดเขา  แตไ่มพ่บวสัดทีุสามารถใช้ทําเรือได้  พบเพียงพืนทีราบบริเวณหนึงทีน่าจะ
สามารถสร้างงานได้  วนัทีสองของการสํารวจพวกเราจึงทําการสํารวจบริเวณพืนทีด้านล่างเชิงเขา  
และได้พบขอนไม้ทีน่าจะสามารถนํามาสร้างเรือได้ทีบริเวณริมห้วยตามคําบอกเล่าของเจ้าอาวาส
วดัป่าทีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 
 

 
 

ภาพที  18 ภาพถ่ายดาวเทียมของพืนทีทีสํารวจและสร้างผลงาน 
 

 
 

ภาพที  19 อปุกรณ์กล้องบนัทกึวิดีโอขนาดเล็ก  และกล้องบนัทกึวิดีโอและภาพถ่าย 
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ภาพที  20 ภาพระหวา่งการสํารวจ 
 

 
 

ภาพที  21 ทอ่นไม้ทีสํารวจพบและจะนํามาสร้างเรือ 
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 ปฏิบตักิารสร้างเรือ  เริมจากการเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆทีต้องใช้ในการตดัไม้  แกะไม้  เจาะไม้
โดยต้องเป็นอุปกรณ์ทีไม่ใช้ไฟฟ้าเช่น  เลือย  ค้อน  และสิวเป็นต้น  เมือเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ทําการ
เคลือนย้ายท่อนไม้ทีพบบริเวณริมห้วยไปยงัพืนทีทีสํารวจไว้  โดยจําเป็นต้องตดัท่อนไม้ออกเป็น
สามทอ่นเพือการขนย้าย  และเริมต้นวดัขนาดร่างเส้นโครงสร้างบนไม้เพือเจาะ  แล้วคอ่ยๆเจาะท่อน
ไม้จากด้านในด้วยค้อนและสิว  แล้วเลือยไม้ทีจะทําเป็นส่วนหวัและท้ายของเรือ  จากนนัก็ประกอบ
ทุกส่วนเข้าด้วยกันด้วยน็อตอะลูมิเนียม  ขนัตอนนีใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์กว่าจะเสร็จสิ น
ออกมาเป็นเรือ  โดยในระหว่างนันก็เกิดปัญหาทางด้านเทคนิคมากมาย  แต่สุดท้ายก็สามารถ
ร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานได้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี  และถกูบนัทึกวิดีโอไว้ด้วยกล้องบนัทึกวิดีโอขนาด
เล็กและบนัทกึภาพด้วยกล้องดจิิตอล 
 

 

 
ภาพที  22 ภาพการร่วมกนัสร้างเรือ 
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 วิธีการนําเสนอ  ในส่วนของผลงานShip Project part1 มีตวัผลงาน  2 ชิน  คือตวัเรือและ
วีดิโอ  ซึงทงัสองสิงถือว่าเป็นร่องรอยจากการกระทําของคนสามคน  เรือคือร่องรอยทีอยู่ในรูปแบบ
ของวตัถ ุ วิดีโอคือร่องรอยทีอยูใ่นรูปแบบของภาพ  แตไ่มใ่ชภ่าพการกระทําของคนโดยตรงทีผู้ชมจะ
สามารถเห็นภาพการเคลือนไหวทกุอย่างได้อย่างชดัเจน  แตเ่ป็นการบนัทึกในมุม  Subjectiveซึงก็
คือมมุมองของผู้กระทํา  ข้าพเจ้าทําการตดัตอ่วิดีโอจากมมุมองสามมมุใส่ช่องวิดีโอทีสร้างขนึสาม
ช่อง  แล้วตดัต่อช่วงเวลาในวิดีโอให้ตรงกันทุกช่อง  เสมือนได้เห็นมุมมองของคนสามคนทีบนัทึก
ช่วงเวลาเดียวกันและสามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกัน  โดยในการติดตงังานจะฉายวิดีโอลงบน
ฉากสีขาว  แตใ่นครังแรกนนัยงัไมมี่การแสดงผลงานเรือด้วยปัญหาด้านการขนย้าย 
 

 

 
ภาพที  23 ภาพจากวิดีโอจากผลงาน 
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 2. Ship Project Part  2  
 วางโครงสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมเรือ เริมต้นคือการพูดคยุและร่วมกันออก
ความคดิเห็นเกียวกบัการสร้างเรือลําใหม ่ ทีไมใ่ชเ่รือแตเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีสามารถใส่สิงของทีเรา
ต้องการเข้าไปได้  และต้องมีความมนัคงแข็งแรงพอทีจะสามารถใช้งานได้ตอ่ไป  ทกุคนได้ตกลงกนั
ว่าจะสร้างสถาปัตยกรรมเรือในพืนทีบริเวณหน้าบ้าน  โดยทีทุกคนจะต้องออกแบบและร่างแบบ
ด้วยตนเองแล้วนํามาพิจารณาร่วมกัน  เมือเวลาผ่านไปหนึงสัปดาห์ก็นําแบบร่างมากเถียงกัน  
สรุปว่าแบบทีเลือกคือแบบทีเรียบง่ายทีสุด  ลกัษณะคล้ายกระท่อมขนาด  กว้าง    3 เมตร  ยาว  4 
เมตร  สงู  3 เมตร  และมีพืนไม้ยกสงู  ด้านข้างตีไม้ระแนงในแนวเฉียงลกัษณะกากบาท  เอาไว้สําหรับ
ตดิตงัวตัถ ุ
  
 
 
 

 
 

ภาพที  24 พืนทีบริเวณหน้าบ้าน 
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ภาพที  25 ตวัอย่างแบบร่างสถาปัตยกรรมเรือ 
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 สร้างสถาปัตยกรรมเรือ เมือได้แบบร่างแล้ว ก็ทําการติดตอ่ช่างผู้ เชียวชาญในการก่อสร้าง
เพือมาดแูบบและคํานวณวสัดทีุต้องใช้  จากนนัก็จดัการสงัซือไม้เพือก่อสร้าง  จดัการพืนทีให้พร้อม
สําหรับก่อสร้าง  และเริมต้นก่อสร้างในเวลาถัดมาโดยขันตอนนีต้องใช้ทักษะของช่างก่อสร้าง
โดยเฉพาะ และต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณหนึงเดือน  เริมจากการวดัพืนที  ตดัไม้ให้ได้
ขนาดทีต้องการแล้วขดุหลมุตอกเสา  จากนนัเริมสร้างโครงไม้สําหรับหลงัคา  พืน  และผนงัไม้ระแนง  
ตามลําดบั 
 

 
 

ภาพที  26 ขนัตอนการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเรือ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

   ประชาสมัพนัธ์และรวบรวมวตัถุ  ในขณะทีการก่อสร้างดําเนินไปเรือยๆ  ก็ทําการรวบรวม
ข้าวของเครืองใช้ทีมีอยู่ในบ้านมารวมกนัไว้ทีสถาปัตยกรรมเรือ  และทําการประชาสมัพนัธ์สู่คนใน
ชมุชนเพือรับบริจาคข้าวของเครืองใช้และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเสวนา  ในวนัทีการติดตงัวตัถุ
แล้วเสร็จ  การประชาสัมพันธ์ทําโดยการเข้าหาคนในชุมชนโดยตรงโดยเริมจากคนสําคัญของ
หมู่บ้าน  เช่น  ผู้ ใหญ่บ้าน  อดีตผู้ ใหญ่บ้าน  และผู้ อาวุโส  เป็นต้น  จากนันก็เข้าหาชาวบ้านตาม
ละแวกต่างๆ และเกิดการบอกตอ่กันไปเรือยๆ  ทําให้ทกุคนในหมู่บ้านรู้ข่าวนีโดยทวักัน  ข้าพเจ้า
ได้รับข้าวของเครืองใช้มากมายจากขันตอนนี  ทังในขณะทีไปประชาสัมพันธ์และหลังจาก
ประชาสมัพนัธ์ไปแล้ว  นบัวา่ได้รับความสนใจจากคนในชมุชนอยา่งมาก 

 

 
 

ภาพที  27 การประชาสมัพนัธ์โครงการกบัคนในชมุชน 
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 การตดิตงัวตัถบุนสถาปัตยกรรมเรือ เมือรวบรวมข้าวของเครืองใช้ได้แล้วก็นํามาติดตงับน
สถาปัตยกรรมเรือทีสร้างเสร็จแล้ว  โดยจัดวางร่วมกับผลงานศิลปกรรมของพ่อ  โดยไม่แยก
หมวดหมู่แต่จัดวางใช้เครืองมือเครืองใช้แต่ละประเภทอยู่ในตําแหน่งทีคละคลํากระจายตวักัน
ออกไป 
 

 
 

ภาพที  28  การติดตงัวตัถบุนสถาปัตยกรรมเรือ 
  
 กิจกรรมพบปะพูดคุย  เมือคนในชุมชนทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการจัด
กิจกรรมเกียวกบัเครืองใช้โบราณขึน  ก็ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  บ้างก็มอบสิงของเครืองใช้
เก่าๆ ของตนให้  บ้างก็ช่วยจดัแจงอาหารการกินภายในงาน  ชาวบ้านทีมาร่วมงานมีตงัแตเ่ด็กเล็ก  
เด็กนกัเรียน  คณะครู  ชาวบ้านทวัไป  ไปจนถึงคนสําคญัของหมู่บ้าน  โดยส่วนมากจะเป็นผู้อาวุโส
ของหมูบ้่าน  กิจกรรมเริมขนึด้วยการรับประทานอาหารร่วมกนั  โดยมีคณะครู  นกัเรียน  และแม่บ้าน
จากโรงเรียนบ้านหลบุเลาช่วยจดัแจงและเสิร์ฟอาหาร  ขณะทีชาวบ้านรับประทานอาหารร่วมกนัก็
เกิดการพดูคยุกนัถึงเรืองวตัถทีุอยูใ่นสถาปัตยกรรมเรือ  เกิดการตงัคําถามจากเด็กๆว่าสิงนีคืออะไร
ใช้ทําอะไร  และผู้ ใหญ่เองก็ต้องนึกย้อนไปในอดีตเพือตอบคําถามเหล่านนั  เพราะปัจจุบันของ
เหลา่นีก็แทบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวนัแล้วเพราะมีสิงอืนมาทดแทน  ทีสะดวกกว่าและทนัสมยักว่า
เมือก่อน  สว่นผู้อาวโุสนอกจากจะได้นกึถึงการใช้งานของเครืองมือเครืองใช้แล้ว  ยงัได้ย้อนระลึกถึง
กิจกรรมหรือเหตกุารณ์ในชีวิตทีเคยเกิดขนึ ชาวบ้านบางคนพดูคยุกนัอย่างสนกุสนานเสียจนดกึดืน  
บางคนนําวตัถทีุเป็นเครืองดนตรีมาปรับแก้และซอ่มแซมจนสามารถเลน่ได้    
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ภาพที  29 ภาพบรรยากาศกิจกรรมพบปะพดูคยุ 
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 วิธีการนําเสนอ  สิงทีได้จากผลงาน Ship Project Part 2 ได้แก่  สถาปัตยกรรมเรือ  วตัถ ุ และวีดิโอ
บนัทึกภาพกิจกรรม  ข้าพเจ้าเลือกทีจะนําเสนอวีดิโอผ่านเทคนิคการเล่าเรืองด้วยบุคคล  โดยทําการ
สมัภาษณ์พ่อและแม่ของข้าพเจ้า  แล้วตดัต่อภาพวีดิโอกิจกรรมทีเกิดขนึเข้ากับเสียงสมัภาษณ์  ในส่วน
ของวตัถ ุ ข้าพเจ้าทําการรวบรวมเครืองมือเครืองใช้พร้อมกบัรือถอนโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือบางส่วน  
บางนําไปสร้างเป็นผลงานศิลปะจดัวางเพือนําเสนอ  โดยมีผลงานเรือจาก Ship Project Part 1 เป็น
ส่วนประกอบหนึง  การรือถอนเริมขนึหลงัจากทีข้าพเจ้าเขียนแบบร่างผลงานจดัวางเรียบร้อยแล้ว  ส่วนที
ต้องใช้คือผนังระแนงและพืนไม้อัด  ทีจะนํามาใช้สร้างเป็นผลงานจัดวางให้มีรูปลักษณ์คล้ายกับเรือ 
จากนนันําวตัถทีุได้ทงัหมดมาจดัวางลงไปร่วมกบัเรือจากผลงาน Ship Project Part 1 และวีดิโอทีตดัตอ่
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพที  30 ภาพผลงานศลิปะจดัวาง Ship Project Part2 
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ภาพที  31 ภาพบางสว่นจากวีดโิอ Ship Project Part2 
 

 3. Light is trace of performance 
 สืบค้นข้อมลูเกียวกบัวตัถุ นําเครืองมือเครืองใช้จากผลงานShip Project Part 2 มาแยก
ประเภทและสืบค้นข้อมลู  ชือ  วิธีการสร้าง  และการใช้งาน  โดยใช้แหล่งข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตและ
จากคําบอกเล่าของคนในชมุชน  จากนนับนัทึกข้อมูลเพือนําวิธีการใช้งานของเครืองมือต่างๆ  มา
เป็นสิงกําหนดการเคลือนไหวร่างกายในผลงานศลิปะแสดงสด 
 การทดลองเทคนิคไฟกับวตัถุ  ในผลงานชินนีข้าพเจ้ามีความตงัใจทีจะสร้างผลงานจาก
การเคลือนทีของวตัถุ  โดยสร้างงานภาพถ่ายและวีดิโอซึงบนัทึกเพียงร่องรอยจากการกระทําของ
ข้าพเจ้าต่อวตัถุ  จากนนัทําการเตรียมวตัถุทีจะใช้สําหรับแสดงสดโดยติดตงัหลอดไฟหยดนําและ
หลอดไฟเส้นลงบนเครืองมือเครืองใช้ทีเตรียมไว้  แล้วนําการทดลองเคลือนไหวร่างกายพร้อมวตัถุ
พร้อมกับบนัทึกภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเพือหาการตงัค่ากล้องทีเหมาะสมกับความสว่างของ
ภาพ  ทว่าในครังแรกทีทดลองก็ต้องพบกับความล้มเหลวเพราะการเคลือนวตัถทุงัหมดด้วยตวัคน
เดียว  ไม่สามารถทําให้ภาพมีความสว่างทีเหมาะสมได้  จึงเกิดการทดลองครังทีสองโดยใช้ผู้แสดง
มากขนึจํานวน  15 คน  การทดลองครังทีสองพบว่าการเพิมจํานวนคนสามารถสร้างภาพทีมีความ
สว่างเหมาะสมได้  แตภ่าพถ่ายทีได้มีองค์ประกอบทีไม่ดีนกั  จึงเกิดการทดลองครังทีสาม  ซึงครังนี
ข้าพเจ้าใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวคือตวัข้าพเจ้าเอง  และเลือกทีจะเคลือนไหววตัถทีุละชิน  ผลปรากฏ
วา่ได้ภาพทีเป็นทีนา่พอใจ 
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ภาพที  32 ภาพถ่ายจากการทดลองในครังแรก 
 

 
 

ภาพที  33 ภาพถ่ายจากการทดลองครังทีสอง 
 

 
 

ภาพที  34 ภาพถ่ายจากการทดลองครังทีสาม 
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 ขนัตอนสร้างศลิปะแสดงสด  เมือสามารถคํานวนความเร็วชตัเตอร์  ระดบัรูรับแสง  และ  iso  
เข้ากับความเร็วในการเคลือนไหวร่างกายแล้ว  ข้าพเจ้าได้ทําการสร้างศิลปะแสดงสดโดยใช้วตัถุ
หนงึชนิตอ่หนงึครัง  ไปเรือยๆ จนครบ  และบนัทกึภาพพร้อมกบัวีดโิอด้วยกล้องดจิิตอล    
 
 การปรับแต่งภาพถ่ายและตดัตอ่วีดิโอ  จากทีได้ข้อมูลดิบเป็นภาพถ่ายและวีดิโอ  ข้าพเจ้า
นําภาพถ่ายทีได้มาปรับแต่งอีกครังเพือความสมบูรณ์ของระดบัแสงในภาพ  (ไม่ปรับแต่งจนเกิน
จริง)  และนําวีดิโอทีได้มาตดัต่อโดยใช้รูปแบบของรายการโทรทศัน์ทีนําเสนอการเคลือนไหวของ
วตัถ ุ พร้อมเสียงพากย์ทีจะอธิบายและบอกเลา่ข้อมลูทีเกียวกบัวตัถแุตล่ะชนิทีนํามาใช้ 
 

 
 

ภาพที  35 ตวัอย่างผลงานภาพถ่ายจากศลิปะแสดงสด Light is trace of performance 
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ภาพที  36 ภาพบางสว่นจากวีดโิอ Light is trace of performance 
 

 วิธีการนําเสนอ  ข้าพเจ้าเลือกทีจะนําเสนอโดยติดตงัผลงานภาพถ่ายและวีดิโอโดยการ
แขวนไว้ทีกึงกลางของห้องสีขาว  ลกัษณะแถวตอนเรียงหนงึ  โดยสร้างระยะห่างประมาณ  1.5 เมตร  
ซงึภาพถ่ายจะถกูนําเสนอตอ่สายตาผู้ชมก่อน  เพือให้ผู้ชมได้ตงัคําถามกบัภาพถ่าย  เมือเดินลึกเข้า
มาภายในจะสามารถชมผลงานภาพถ่ายได้ครบทกุภาพและสดุท้ายจะพบกบัวีดิโอ  ซึงจะเป็นสิงที
ชว่ยให้ตอบข้อสงสยัของผู้ชมได้ 
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ภาพที  37 ภาพผลงาน Light is trace of performance เมือติดตงัเสร็จ 
 

 4. Trace of performance 
 ออกแบบและเขียนแบบร่างชนิงานนําเสนอ  ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานชินนีเพือรวบรวม
ผลงานทีผ่านมาทกุชินและนําเสนอด้วยศิลปะจดัวาง  โดยเริมต้นจากการออกแบบวิธีการนําเสนอ
แล้วเขียนภาพร่างคร่าวๆ  สรุปว่าได้แบบทีต้องฉายภาพวีดิโอลงบนนําและเรือทีติดตงัอยู่ในสระนํา
ทีทําจากไม้ขนาดกว้าง  2.3 เมตร ยาว  3 เมตร  สงู  0.3 เมตร  จากนนัสร้างแบบร่างทีสมจริงยิงขนึ
ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
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ภาพที  38 ตวัอย่างแบบร่างการนําเสนอ 
 

 
 

ภาพที  39 แบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 การตดัตอ่วีดิโอและการติดตงั  ข้าพเจ้าตดัตอ่วีดิโอโดยใช้ข้อมลูจากผลงานทงัสามชิน  ตดั
ภาพสลับไปมาพร้อมเสียงบรรยาย  ซึงข้าพเจ้าคํานวณให้ตกกระทบบริเวณเรือเท่านัน  และคํา
บรรยายจะตกกระทบบนผิวนํา  ซึงนันทําให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ดีนัก  เพราะจะไม่สามารถ
มองเห็นภาพได้ชัดเจนทําให้ไม่เข้าใจสิงทีต้องการจะสือ  ข้าพเจ้าใช้ไม้สร้างเป็นสระนํา  ใช้แผ่น
พลาสติกสีขาวรองเพือกนันํา  ก่อนทีจะทําการเติมนําเข้าไปด้านในพร้อมกบัติดตงัเรือไว้ตรงกลาง  
จากนนัจงึตดิตงัโปรเจคเตอร์โดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ด้วยสญัญาณ Wi-Fi 
 

 

 
 

ภาพที  40 ภาพผลงาน Trace of performance หลงัการตดิตงั 
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บทท ี 4 
พัฒนาการในการสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการศิลปนิพนธ์  ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาและแก้ไขสิงที
บกพร่อง  ทงัด้านแนวคิด และด้านกายภาพของงาน  โดยนําข้อดีและข้อเสียทีได้รับจากการทํางาน
ตงัแตช่่วงก่อนเสนอหวัข้อศิลปนิพนธ์  มาปรับใช้ในผลงานช่วงศิลปนิพนธ์  รวมถึงทําการปรับปรุง
พฒันาผลงานจากคําวิจารณ์หรือข้อตชิมของคณาจารย์ในภาควิชา  เพือพฒันาผลงานชินตอ่มาให้
ดียิงขนึ  ในระยะก่อนเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานศลิปะแสดงสดและนําเสนอผ่าน
วีดิโอ  โดยมีแนวความคิดเกียวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  และการแข่งขันในกันในวงการ
ศิลปะ  ดงัจะเห็นได้จากผลงาน Swimming ball I, Swimming ball II, Untitle และFail แตท่ว่าการ
สือความหมายยงัคลมุเครือเกินไป  ด้วยแนวความคิดทีคอ่นข้างใหญ่เกินไปสําหรับงานศิลปนิพนธ์
ทําให้ไมส่ามารถสือความออกมาได้ครบถ้วน  อีกหนึงสิงทีเป็นข้อบกพร่องคือการละทิงสิงทีเป็นผล
จากศิลปะแสดงสดคือผลงานจิตรกรรม  และนําเสนอเพียงวีดิโอเท่านัน  จากเหตุผลดังกล่าว
ข้าพเจ้าจึงปรับแนวความคิดใหม่โดยขับเน้นมากขึนและจํากัดความคิดให้แคบลงมา  เป็น
การศกึษาเกียวกบัการสร้างร่อยรอยจากศิลปะแสดงสดและนําเสนอศิลปะแสดงสดโดยใช้ร่องรอย
ตามหวัข้อศิลปนิพนธ์  Trace of Performance และปรับแก้ในส่วนของกายภาพงานคือนําเสนอทงั
ส่วนทีเป็นศิลปะแสดงสดและผลจากศิลปะแสดงสด โดยผลงานชินทีหนึงคือ  Ship Project Part1 
การสร้างผลงานชินนีคอ่นข้างยากลําบาก  และมีการจดัการการนําเสนอไม่ดี  คือมีเพียงวีดิโอสาม
เท่านนั  และระยะเวลาในวีดิโอยาวเกินไปและขาดเนือหาทีเป็นใจความสําคญัของผลงาน  เมือ
สร้างสรรค์ผลงานชินทีสองคือ Ship Project Part2 ข้าพเจ้าจึงพยายามบนัทึกทกุขนัตอนระหว่าง
ดําเนินงานและใช้สือในการนําเสนอมากขึนคือมีทงัวีดิโอและศิลปะจัดวาง  แต่ในผลงานชินนีใน
สว่นของวีดโิอไมเ่ป็นทีดงึดดูและตวัผลงานศลิปะจดัวางไมมี่ความเป็นเอกลกัษณ์  ในผลงานชินทีสาม 
Light is trace of performance ข้าพเจ้าจงึได้ทบทวนถึงความเป็นตวัเอง 
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และปรับปรุงผลงานจนกลายมาเป็นศิลปะแสดงสด  ในส่วนของวีดิโอมีการใช้เทคนิคตามรูปแบบ
รายการโทรทศัน์ซึงสามารถดงึดดูความสนใจจากผู้ชมได้ดี  แตท่ว่าการมีวีดิโอทีเป็นเหมือนเฉลยก็
ทําเห็นผู้ชมเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชดัจนกระทงัไม่มีความสนใจใคร่รู้อีกต่อไป  เป็นเหมือน
ดาบสองคมในการสือสารจึงทําให้รู้ว่าในผลงานชินต่อไปจะต้องพฒันาโดยสร้างประเด็นปัญหา
ขึนมาโดยมีเฉลย  แต่เป็นเฉลยทีไม่บอกเสียจนกระจ่างชัด  ในผลงานชินทีสี   Trace of 
performance ข้าพเจ้าจึงตดัต่อวีดิโอโดยตดัสลบัให้เกิดความสลบัสนแต่ก็สามารถปะติดปะต่อ
เรืองราวได้จากบทบรรยายและภาพทีดขูดัแย้งกนั  โดยนําวตัถจุากการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเรือ
เป็นสิงหนงึทีจะสว่นปะตดิปะตอ่เรืองราวได้ง่ายขนึ 
  
พัฒนาการด้านแนวความคิด 
 . Ship Project Part1 
 ผลงานชินนีต้องการนําเสนอสภาวะความอบอุ่นหรือการคืนดีกันของคนในครอบครัว  
ด้วยการร่วมทํากิจกรรมเพือประสานรอยร้าว  สําหรับแนวความคิดนีถือว่าเป็นเรืองส่วนบคุคล  และ
การเผยแพร่ความรู้สึกทีมีเฉพาะบุคคลให้ผู้ อืนรับรู้และเข้าใจได้นนัไม่ใช่เรืองง่าย  ปัญหาทีเกิดขึน
จากแนวความคิดนีคือ  แล้วสิงนีมีความสลกัสําคญัเพียงพอหรือน่าสนใจเพียงพอต่อผู้ชมหรือไม ่ 
การตีเผยเรืองส่วนตวัออกไปจะส่งผลอะไรบ้างต่อสังคม  หรือการกระทําทุกอย่างเป็นเพียงการ
บําบดัตวัเองและครอบครัว  ถ้าเป็นเช่นนนัจะต้องทําอย่างไรเพือเพิมความสําคญัให้กับประเด็นที
หยิบยกมา  หากมองในมุมของข้าพเจ้า  สิงทีข้าพเจ้าทํากับแนวความคิดนีสําคัญต่อข้าพเจ้ามาก  
จนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบุคคลภายนอกจะมองเข้ามาอย่างไร  ทําให้ขาดการคํานึงถึงผู้ ชม  ซึง
ข้าพเจ้าได้นําข้อบกพร่องตรงจดุนีไปแก้ไขในงานชินตอ่ไป 
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 2. Ship Project Part2 
 ผลงานชนินีข้าพเจ้าขยายขอบเขตความสนใจมาสูช่มุชน  เมือในผลงานชนิแรกเป็นเรือง
ส่วนบคุคล  เกิดคําถามว่าผู้ชมจะได้อะไรจากผลงานศิลปะนี  ข้าพเจ้าจึงสนใจผลกระทบต่อชมุชน
มากขนึและต้องการทีจะนําศลิปะเข้าสุช่มุชน  โดยให้คนในชมุชนเป็นผู้ ร่วมสร้างงานศิลปะ  แนวคิด
หลักของผลงานชินนีการอนุกรักษ์  เมือวตัถุข้าวของเครืองใช้ของมนุษย์เปรียบเสมือนร่องรอยที
หลงเหลือจากการใช้งาน  เครืองมือเครืองใช้ในอดีตจึงควรเป็นสิงทียงัมีอยู่  อาจเพือการศกึษา  เพือ
พฒันาชีวิตความเป็นอยู่  หรือแม้กระทงัเพือความบนัเทิง  แนวความคิดในผลงานชินนีถือว่าตรง
ประเดน็แตอ่าจจะไมใ่ชส่ิงทีนา่สนใจนกั  เพราะการอนรัุกษ์ไม่ได้อยู่ในความสนใจของกระแสสงัคม
ในเวลานี   
 3. Light is trace of performance 
 ผลงานชินนีมีแนวความคิดตอ่ยอดจากผลงาน Ship Project Part 2 ข้าพเจ้าต้องการ
นําความเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบททีถูกเลือนหาย  กลับมาสร้างเป็นผลงานศิลปะแสดงสดเพือ
บอกเลา่วิถีนนัตามแนวทางของข้าพเจ้า  โดยในครังนีมีการคํานึงถึงผู้ชมมากขนึ  ข้าพเจ้าใช้สือใหม่
อย่างการถ่ายภาพและวีดิโอเป็นเครืองมือในการนําเสนอ  ซึงใช้วิธีการติดตงัผลงานและการตดัต่อ
วีดโิอเข้ามาชว่ย  ทําให้ผู้ชมสามารถเข้าใจแนวคดิทีต้องการจะสือได้ง่ายขนึ 
  
พัฒนาการด้านกายภาพ 
 .Ship Project Part1  
 ผลงานชินนีประกอบด้วย  เรือ  ทีเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนในครอบครัว  และวีดิโอที
ตดัตอ่โดยใช้มมุกล้องสามมมุ  เป็นวีดิโอสามช่องเชือมตอ่กนัด้วยจดุเวลาทีเท่ากนั  จดุบกพร่องของ
ผลงานชินนีคือตวัวีดิโอไม่สามารถบอกเล่าเรืองราวได้หมด  เนืองจากความไม่ชัดเจนของวิธีการ
ถ่ายทํา  ซึงความไม่ชดัเจนนนัเป็นความตงัใจของข้าพเจ้าตงัแตแ่รก  ปรากฏว่าวีดิโอไม่สามารถสือ
ให้เห็นถึงปัญหาครอบครัว  เห็นเพียงภาวะทีดีของครอบครัว  ทําให้ไมส่ามารถทําให้ผู้ชมจินตนาการ
ไปถึงจดุทีเป็นต้นตอของเรืองได้   
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ภาพที  41 ผลงาน Ship Project Part1 (วีดโิอ) 
 

 2. Ship Project Part2 
 ผลงานชินนีประกอบด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือ  วัตถุทีเป็นเครืองมือเครืองใช้  
และวีดโิอภาพกิจกรรมพร้อมเสียงสมัภาษณ์ ข้าพเจ้านําโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือและเครืองมือ
เครืองใช้มาสร้างเป็นผลงานศิลปะจดัวาง  โดยจดัวางคูก่ับวีดิโอและเรือจากผลงานชินแรก  ทําให้
เกิดการดงึดดูความสนใจมากขนึ  แตก่ารตดัตอ่วีดิโอยงัไม่สามารถบอกรายละเอียดของกิจกรรมได้
หมด  และเนืองจากองค์ประกอบในผลงานชินนีมีจํานวนมาก  ทําให้เกิดการแย่งชิงความสนใจกัน
จนกลบความดีงามของวตัถแุละเรืองราวทีออกมาจากวตัถ ุ
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ภาพที  42 ผลงาน  Ship Project Part2 
 

 3. Light is trace of performance 
 ผลงานชินนีประกอบด้วยภาพถ่ายและวีดิโอจากศิลปะแสดงสด  โดยทีภาพถ่ายจะใช้
เทคนิคทีทําให้เห็นการเคลือนไหวของวตัถไุด้  แตไ่ม่สามารถเห็นภาพคนทีทําการแสดงได้  ในส่วน
ของวีดิโอข้าพเจ้าตดัตอ่ออกมาในรูปแบบของรายการโทรทศัน์  แล้วติดตงัภาพถ่ายและวีดิโอเรียง
เป็นแถว  ตัวผลงานครังนีแทบจะไม่พบปัญหา  จะมีก็แต่เพียงวีดิโอทีบอกเล่ารายละเอียดมาก
เกินไป  เนืองจากข้าพเจ้าปรับปรุงจากผลงานชินทีแล้วทีวีดิโอขาดรายละเอียดไปมาก  การบอก
รายละเอียดทีมากไปกบัคนดทํูาให้ยากตอ่การจินตนาการตอ่  จงึต้องปรับให้มีการสร้างทางเลือกใน
การรับรู้มากกว่าหนึงทาง  และปรับเปลียนการติดตงัให้ผู้ ชมเข้าใจสิงทีต้องการจะสือโดยไม่ใช้
เวลานานเกินไป   
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ภาพที  43 ผลงาน Light is trace of performance 
 

 .Trace of performance 
 ผลงานชนินีเป็นการรวบรวมผลงานทีผา่นมาทงัสามชินเข้าด้วยกนั  โดยสร้างผลงานทีจะ
ใช้นําเสนอเป็นผลงานชินใหม่  ข้าพเจ้าเลือกใช้เรือจากผลงานชินแรกและสร้างสระนําจดัวางเพือ
เป็นฉากรองการฉายภาพวีดิโอ  โดยทีภาพวีดิโอผ่านการตดัตอ่โดยใช้ข้อมลูวีดิโอจากผลงานทกุชิน
ตดัสลบัภาพไปมาพร้อมกับเสียงสมัภาษณ์และคําบรรยาย  เป็นการตดัทอนการเล่าเรืองทีมีมาก
เกินไปในงานชินทีสาม  และเพิมเนือหาเข้ามาจากบทสมัภาษณ์ในผลงานชินทีสอง  เมือการบอก
เลา่ด้วยภาพและเสียงดําเนินไปผู้ชมจะสามารถรับรู้ว่าวตัถทีุอยู่ตรงหน้าก็เป็นส่วนประกอบหนึงใน
คําบอกเลา่นนั 
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ภาพที  44 ผลงาน  Trace of performance 
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บทท ี 5 
บทสรุป 

 
 ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครังนีเป็นอย่างยิง  ไม่ใช่
เพราะความสําเร็จของตวัผลงานเท่านัน  แต่เป็นเพราะการสร้างผลงานศิลปะในครังนีได้ทําให้
ข้าพเจ้าได้สํารวจตนเอง  และเชือมโยงชีวิตกับศิลปะเข้าด้วยกัน  การสร้างสรรค์ผลงานทุกชิน
เปรียบเสมือนยาบําบดัสภาวะอารมณ์ทีขุ่นมวัของข้าพเจ้า  และสร้างความอบอุ่นให้มีขนึอีกครังใน
ครอบครัวของข้าพเจ้า  ทําให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครังนีไม่ใช่เพียงการสร้างผลงาน
ศิลปะสําหรับข้าพเจ้า  อีกทงัเมือผลงานเข้าสู่ชุมชน  ทําให้เห็นว่าผลงานศิลปะทีสร้างขึนสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมได้  อาจไม่มากมายแต่นบัว่าเป็นหนึงแรงกระตุ้น  ทําให้ชาวบ้าน
หันมาให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของวัตถุและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีดงัเดิมของเขา  
นอกจากนีข้าพเจ้ายงัได้รับประสบการณ์ด้านการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คน  จากทีเคยสร้างงานด้วยตวัคน
เดียวมาตลอดก็สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อืนได้  ทงัการอธิบายแนวความคิด  การแสดงความคิดเห็น  
หรือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ทีดีสําหรับข้าพเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นการ
ทํางานร่วมกบัคนในครอบครัวซึงก็คือพ่อกับแม่ของข้าพเจ้า  นอกจากทําให้ลดช่องว่างระหว่างกัน
แล้วยงัทําให้ข้าพเจ้าและพ่อแม่หนัมาใส่ใจในความสมัพนัธ์ของครอบครัวมากขนึ  ในส่วนของการ
ทํางานร่วมกับคนในชุมชนก็ต้องอาสยัทกัษะการพูดคยุค่อนข้างมาก  แต่ถึงแม่ชาวบ้านจะเข้าใจ
บ้างไม่เข้าใจบ้าง  ทุกคนก็ต่างเต็มใจช่วยงานสร้างสรรค์ผลงานนีขึนมาจนสําเร็จ  และในงานส่วน
อืนๆก็ต้องใช้การทํางานร่วมกับผู้ อืนเช่นกัน  เช่นการขนย้ายหรือติดตงัผลงานชินใหญ่  ทําให้เห็นถึง
ความมีนําใจตอ่เพือนมนษุย์ด้วยกนัของทกุคนทีมีสว่นร่วมในงาน 
 ในด้านการพฒันาทกัษะทางศิลปะ  ข้าพเจ้าก็ได้รับความรู้จากหลากหลายสือทีใช้  การใช้
งานโปรแกรมตดัต่อวีดิโอ  การถ่ายทําผลงานศิลปะแสดงสดด้วยกล้อง  การได้ทดลองใช้เทคนิค
เฉพาะในการถ่ายภาพ  รวมไปจนถึงทกัษะการจัดวางและติดตงัผลงาน  ทุกสิงล้วนค่อยๆก่อร่าง
สร้างตวัขนึเป็นทกัษะ 
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ข้าพเจ้าไมส่ามารถบอกได้วา่ทกัษะทีข้าพเจ้าได้รับคือทกัษะระดบัมืออาชีพ  แตอ่ยา่งไรก็ตามการ
ได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพือชีวิตและความสขุโดยทีสามารถผลิตผลงานศลิปกรรมออกมาเป็น
ชินเป็นอนัได้นนัก็เป็นสิงทีนา่พงึพอใจมากแล้วสําหรับข้าพเจ้า 
 การทํางานศิลปะนิพนธ์ในครังนีทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจในศิลปะแสดงสดมากขึน  และมี
มมุมองตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแสดงสดในแง่มมุทีกว้างและหลากหลายขนึ  สําหรับข้าพเจ้า
คดิวา่ศลิปะแสดงสดเป็นสือทีสามารถเชือมโยงผลงานศิลปะเข้ากบัความคิดและความรู้สึกของทงั
ศลิปินและผู้ชมได้เป็นอย่างดี  การสร้างผลงานศิลปะแสดงสดไม่มีข้อจํากดัตายตวั  ศิลปินสามารถ
สือความหมายได้โดยการเล่าเรืองหรือไม่เล่าเรืองก็ได้  นบัเป็นสือทางศิลปะทีมีความลืนไหลขนึอยู่
กับความต้องการของศิลปิน  ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์โดยตังคําถามเกียวกับ
ผลสําเร็จของผลงานศิลปะแสดงสด  การบนัทึก  และการแสดงผลงานศิลปะแสดงสดในรูปแบบอืน  
ร่องรอยจากศลิปะแสดงสดคือสิงทีข้าพเจ้าสนใจ  เพราะร่องรอยทีเกิดจากการกระทํานนัเป็นสิงทีไม่
สามารถคาดเดาได้อย่างแจ่มชดั  และรูปแบบของร่องรอยจะแตกต่างกันออกไปตามการกระทําที
ตา่งกนั  ข้าพเจ้าพบวา่ร่องรอยของศลิปะแสดงสดนบัเป็นสว่นหนงึของการบนัทึกศิลปะแสดงสดนนั
ได้เช่นกนั  และร่องรอยนนัไม่จําเป็นทีจะต้องเกิดจากการกระทําของศิลปินแต่เพียงผู้ เดียว  ศิลปิน
สามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืนเพือสร้างสรรค์ผลงานได้  แตศ่ิลปะแสดงสดทีใช้ผู้ชมหรือผู้คนเป็น
ผู้แสดงนนัอาจคาบเกียวกับสือศิลปะเกียวเนืองได้  ทําให้การกระทําทีออกมามีความเป็นกิจกรรม
มากกว่าความเป็นศิลปะแสดงสด  ทงันีจําเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบโดยรวมของผลงาน
จงึจะสามารถชีชดัได้  ทงันีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าศิลปะแสดงสดสามารถถกูสร้างขนึได้ด้วยสือทาง
ศิลปะอืน เช่น  ศิลปะการถ่ายภาพ  วิดีโอ  ศิลปะจัดวาง  และสือศิลปะเกียวเนือง  เป็นต้น  และ
สามารถหลอมรวมสือทางศิลปะทีมีกระบวนการสร้างงานทีต่างกันหลากหลายแขนงเป็นผลงาน
ศิลปะแสดงสดหนึงชินได้  ในขณะเดียวกนัก็สามารถแสดงผลงานศิลปะแสดงสดนนัผ่านสืออืนได้
เชน่กนั 
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http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/XPerformance+art++&SORT=DZ/XPerformance+art++&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Performance+art++/1%2C71%2C71%2CB/frameset&FF=XPerformance+art++&SORT=DZ&3%2C3%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/XPerformance+art++&SORT=DZ/XPerformance+art++&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Performance+art++/1%2C71%2C71%2CB/frameset&FF=XPerformance+art++&SORT=DZ&7%2C7%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/XPerformance+art++&SORT=DZ/XPerformance+art++&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Performance+art++/1%2C71%2C71%2CB/frameset&FF=XPerformance+art++&SORT=DZ&7%2C7%2C


57 

 

ประวัตกิารศึกษา 

 
ชือ  – นามสกุล  นางสาวสรีนา    สตัถาผล 

วันเดือนปีเกิด  2   มีนาคม    2535  

ทีอยู่   58/5   หมู ่ 2   ตําบลหลบุเลา      อําเภอภพูาน      จงัหวดัสกลนคร      47180 

E-mail   SAREENASATTAPON@Gmail.com 

โทรศัพท์  097-2488843 

 

ประวัตกิารศึกษา  
2553 - ปัจจบุนั  :   คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์      มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2547 – 2552  :   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย    มุกดาหารอําเภอเมืองจังหวัด
มกุดาหาร 
2543 – 2547  :   โรงเรียนบ้านส้มป่อย      อําเภอเขาวง      จงัหวดักาฬสินธุ์ 
2539 – 2543  :   โรงเรียนบ้านหลบุเลา      อําเภอภพูาน      จงัหวดัสกลนคร 
 

ประวัตกิารแสดงผลงาน  
2558   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในเทศกาลศลิปะน่านครังที2  

 ตอน  “เผา่รักป่า”ณจงัหวดันา่น 

   :   นิทรรศการกลุม่ในโครงการศลิปินพํานกัณ Mite-Ugro art space 

 เมืองกวางจปูระเทศเกาหลีใต้ 

2557   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในนิทรรศการ  “กระตกุ”  ณ  Yet-space 

   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในเทศการศลิปะแสดงสดนานาชาติ 
 เอเชียโทเปีย2014 ณหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในนิทรรศการ“3solo Exhibition” 
 ณ  People Gallery  
   :   ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ  “Homemade Art Exhibition” 
 ณ  Bakery Terrace 

   :   แสดงผลงานวิดีโออาร์ตในนิทรรศการ  “State Of Being : 
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 New Videoart From Thailand”จดัโดย  Opalnest and XXX Gallery 

ณXXX Gallery ประเทศฮอ่งกง 
:   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในงาน“Creativity Exclusive Club 

Night”จดัโดย  HOF Art 
   :   ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ  “พิพิธภณัฑ์เฉพาะกาล”  จดัโดย   

บ้านนอก  จงัหวดั  ราชบรีุ 
   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดร่วมกบัศลิปินชาวญีปุ่ น  ในนิทรรศการ 
 “ซายาโกะ  โอกริุ” 
   :   ร่วมแสดงผลงาน  ในนิทรรศการ  “ศลิปกรรมทางช้างเผือก” 

ณ  หลงัแรกบาร์ 
   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในนิทรรศการเมโทรไนน์อาร์ตขิงขิง   
 จดัโดยมหาวิทยาลยัศลิปากร   

:   แสดงผลงานศิลปะแสดงสดในงาน“La fete”จดัโดยHOF Art และ
สถานเอกอคัรราชทตูฝรังเศสประจําประเทศไทย 

   :   แสดงผลงานศลิปะแสดงสดในเทศกาลศลิปะ  “นา่น  เนิบ  เนิบ” 
ณ  จงัหวดัน่าน 

   :   ร่วมแสดงศลิปะการแสดงสดในโครงการ  “รําลกึรัตนโกสินธุ์” 
 โดยกรมธนารักษ์ 

2556   :   ร่วมแสดงผลงาน  ในนิทรรศการ“Experimental Video Art Exhibition  

 Thai – European”โดย  BundesministeriumsfürUnterricht,  

 Kunst und Kultur (BMUKK) 

   :   จดัแสดงผลงานแสงสีเสียงและศลิปะการแสดงสดร่วมกบักลุม่ETC 

 ไปยานใหญ่ในนิทรรศการ  “Metro-Sapien : dialogue in the cave” 
สํานกังานศลิปะวฒันธรรมร่วมสมยั 

   :   จดัแสดงผลงานวิดีโออาร์ตและแสดงศลิปะการแสดงสดในโครงการ 
 “พืนทีนีดีจงั”  โดยสถาบนัสือเดก็และเยาวชน  (สสย.) 

:   แสดงผลงานศิลปะการแสดงสดร่วมกับศิลปินชาวฝรังเศส  
MyriamOmar Awadiในนิทรรศการ  “Eternity”ณ  นําทองแกลเลอรี 

   :   เป็นตวัแทนนกัศกึษาไทยเข้าร่วมสมัมนาและบรรยาย  ในโครงการ 
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 ภาพยนตร์สารคดีร่วมกบัคณาจารย์และนกัศกึษาชาวญีปุ่ น    
 จดัโดยJapan institute of the moving imageและ  YMCA Thailand 

:   เข้าร่วมสมัมนาและแสดงผลงานศลิปะการแสดงสดร่วมกบัศลิปิน
นานาชาติ  ในนิทรรศการ  “Exotika” 

 :   ร่วมแสดงศลิปะการแสดงสดในโครงการ  “รําลกึรัตนโกสินธุ์230ปี” 
  โดยกรมธนารักษ์ 

   :   แสดงผลงานศลิปะการแสดงสดเนืองในวนัศลิป์  พีระศรี  2556 

2555   :   ร่วมแสดงศลิปะการแสดงสดในงานวนัสถาปนามหาวิทยาลยัศลิปากร    
 ประจําปี  2555 

   :   เข้าร่วมสมัมนาและแสดงผลงานศลิปะการแสดงสดในงาน  “International 

 Performance Art And Art Exhibition”  จดัโดย    Asiatopia 

   :   แสดงผลงานศลิปะการแสดงสดเนืองในวนัศลิป์  พีระศรี  2555 

2554   :   ร่วมแสดงผลงานภาพถ่ายในนิทรรศการ  “เปิดบ้านจิตรกรรม  2554” 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
   :   แสดงผลงานศลิปะการแสดงสดในงาน  “Grand Opening” 
 ณ  V64 แกลเลอรี 
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เกียรตปิระวัติ 
2557   :   ทนุการศกึษา  มลูนิธิรัฐบรุุษ  พลเอกเปรม  ติณสลุานนท์ 
   :   ได้รับคดัเลือกจากมหาวิทยาลยัศลิปากรและMite-Ugro Art Space    

 เป็นตวัแทนนกัศกึษาไทยเข้าร่วมโครงการศลิปินพํานกั  ณ  เมืองกวางจ ู 
 ประเทศเกาหลี 
2556   :   ได้รับคดัเลือกจากโครงการ  “SPOT ART”ประเทศสิงคโปร์นําผลงาน 

 เข้าร่วมจดัแสดงในเทศการศิลปะสิงคโปร์เบียนนาเล่2013  

 ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
2552   :   รางวลัชมเชย  โครงการประกวด  “ศลิปกรรมยวุพฒัน์”ครังที  16 

   :     รางวลัชมเชย  การประกวดแขง่ขนั  “ศลิปกรรมแหง่ภาคตะวนัออก 

 เฉียงเหนือ”  เนืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2551   :   รองชนะเลิศ  โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรต ิ    
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา              
 81 พรรษา    โดยมลูนิธิไทยคม 

 :   รางวลัชมเชย  โครงการ  “จิตนาการ  สืบสาน  วรรณกรรมไทย”  ปีที  2  

 โดยบริษัทชินคอร์ปอเรชนั 

:   ร่วมแสดงผลงานในโครงการประกวด“ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แหง่ชาต”ิครังที  3สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  กระทรวงวฒันธรรม 

:   รางวลัเหรียญทองแดง  จิตรกรรมภาพไทยลงสีงานศลิปหตัถกรรม
นกัเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขนัพืนฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ 

:  รางวลัชมเชย  การประกวด  “ศลิปะกรรมปตท.” 
เยาวชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือครังที  3 

2550   :   รางวลัยอดเยียม  การประกวด  “ศลิปกรรมปตท.” 
 เยาวชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ครังที  2 
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