
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ASIATOPIA 2016  

PERFORMANCE ART CONFERENCE  
 

โครงการจัดการประชุมสัมมนาศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปย / 2016 

โดยความรวมมือระหวาง  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    เอเชียโทเปย 

ระหวางวันท่ี   13 – 19 ตุลาคม 2559 

    ณ. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

    และคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

คณะท่ีปรึกษา ดร.วิลเลียม เรย แลงเกนบารค  : ภาควิชาศิลปะแสดงสดและการละครมหาวิทยาลัยศิลปะแหง

เมืองเฮลซิงกิ ฟนแลนด 

 บอริส  นีสโลนี จากสถาบัน ARTISTS SERVICE ASSOCIATION (EUROPE), โคโลญ เยอรมันน ี

 ดร.โรซาเลีย ซิโอติโน โซโยโดโม  : SEA JUCTION  

 อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ : ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

  



ประวัติศิลปะแสดงสดในประเทศไทย 

ศิลปะแสดงสด (Performance Art, Happening Art ,Live art, Action Art) เปนการทํางานศิลปะแขนงหนึ่งท่ี

เกิดข้ึนในวงการศิลปะสากลราวทศวรรษท่ี 70 ในประเทศไทยเริ่มตนชากวาประเทศในแถบตะวันตกโดยผูริเริ่มการ

ทํางานแนวนี้คือจุมพล อภิสุข ในป 2528 ท่ีประเทศไทย ปจจุบันยังคงทํางานศิลปะแสดงสดอยางตอเนื่องและเปน

ผูอํานวยการเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปย  

30 ปของการทํางานศิลปะแสดงสด จุมพลไดสรางศิลปนในสายงานอยางนี้อยางตอเนื่องท้ังการชักชวนเพ่ือนศิลปน

ทํางานเชิงทดลองและท้ังจัดอบรมศิลปะแสดงสดเพ่ือผลิตศิลปนหนาใหมอยางสมํ่าเสมอ 

หนึ่งในผลผลิตนี้คือ นพวรรณ สิริเวชกุลท่ีปจจุบันทําหนาท่ีเปนผูจัดการโครงการศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโท

เปย ซ่ึงนอกจากจะมีการทํางานในประเทศแลวศิลปนในสาขานี้ยังไดรับเชิญเขารวมเทศกาลศิลปะแสดงสดใน

ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ เชน วสันต สิทธิเขตต  ไพศาล เปลี่ยนบางชาง(เสียชีวิตแลว) มงคล เปลี่ยนบางชาง 

ผดุงศักดิ์ คชสําโรง เปนตน 

ความนาสนใจของศิลปะแสดงสดคือกระบวนการทํางานท่ีศิลปนไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูชมกับ

ผูสรางงาน โดยกระบวนการทํางานท้ังหมดจะเกิดข้ึนและจบลงตอหนาผูชมในพ้ืนท่ีสาธารณะ อยางไรก็ตามศิลปะ

แสดงสดไดมีการพัฒนาตอยอดไปสูการทํางานท่ีหลากหลายรูปแบบและทาทายวิธีคิดของศิลปนในการผลิตงาน

มากยิ่งข้ึน  เชน Photo Performance หรือ Performance in VDO. เปนตน 

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปย มีเปาหมายพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธใน

ระดับเอเชีย โดยพยายามสรางเครือขายประสานความรวมมือ ระหวางศิลปนแสดงสดในประเทศตางๆ  มาจนถึง

ปจจุบัน เข าสูป ท่ี  18 แลว และในปจจุบันสถาบัน อุดมศึกษาของไทยท้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเปดการเรียนการสอนวิชาศิลปะแสดงสดเปนหนึ่งในวิชาเรียนของนักศึกษาศิลปะ  

ทําใหคณะทํางานเอเชียโทเปยเล็งเห็นวา ควรจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาของศิลปะแสดงสด

ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานตั้งแตระยะเริ่มตนถึงปจจุบัน   ดวยการจัดสัมมนาระดับภูมิภาคข้ึนอีกครั้ง

หลังจากท่ีเคยเปนเจาภาพจัดสัมมนาศิลปะแสดงสดมาแลว ถือเปนการรีวิวภาพรวมท้ังหมดอีกครั้งและเจาะลึกถึง

รายละเอียดกระบวนการสรางงานศิลปะแสดงสดในภูมิภาคอาเซียนท่ีถือวามีลักษณะเฉพาะถ่ินแตกตางจากการ

ทํางานศิลปะแสดงสดของศิลปนทางซีกโลกตะวันตก เพ่ือใหผูสนใจไดเขาถึงหัวใจของการทํางานศิลปะแสดงสด

อยางแทจริง 

  



วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือสรางเสริมความสัมพันธระดับภูมิภาคในเครือขายศิลปะแสดงสดเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน

รวมกันในอนาคต 

2. เพ่ือรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของศิลปะแสดงสดในอาเซียนท่ีจะเสริมสรางองคความรูทางดานทฤษฎี

ศิลปะแสดงสดในประเทศไทย 

3. สรางผูชมศิลปะแสดงสด และศิลปนรุนใหมในสาขาศิลปะแสดงสด ตอยอดขยายเครือขายการทํางาน

ศิลปะแสดงสดออกไปใหกวางขวางมากข้ึนในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย 

1. ศิลปน นักวิชาการและนักวิจารณในแขนงศิลปะแสดงสดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2. นักศึกษาศิลปะท่ีสนใจศิลปะแสดงสดในไทยและตางประเทศ 

3. บุคลท่ัวไปท่ีสนใจศิลปะแสดงสด 

 

วันเวลาและสถานท่ี  
13 – 19 ตุลาคม 2559 

กรุงเทพฯ  

 

13 – 16 ตุลาคม 2559 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

นครปฐม 

17 – 19 ตุลาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

  



รูปแบบกิจกรรม 

1. การบรรยายโดยนักวิชาการทางศิลปะแสดงสดและสาขาท่ีเก่ียวของตอสาธารณะ 

2. สัมมนาและแลกเปลี่ยนเชิงประเด็นท่ีนํามาสูการสรางงานศิลปะแสดงสดในอาเซียน 

3. Oral History  โดยศิลปนอาเซียนท่ีรับเชิญมารวมทบทวนประวัติศาสตร ความเปนมาของศิลปะแสดงสด

ในประเทศตัวเอง เพ่ือบันทึกพัฒนาการของศิลปะแสดงสดรวมกันในภูมิภาค 

4. STUDENT EXCHANGE การแลกเปลี่ยนนักศึกษา - นักศึกษาวิชาศิลปะแสดงสด และศิลปนรุนใหม จาก

ยุโรป และเอเชีย จะไดโอกาสทางานรวมกัน จัดกิจกรรมศิลปะแสดงสด 

 

ระยะเวลา 
13 – 16 ตุลาคม       

บรรยายและสัมมนา “ศิลปะแสดงสดท่ีคัดสรรของศิลปนอาเซียน” 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

17 -19  ตุลาคม       

หองทดลองปฏิบัติการศิลปะแสดงสด นักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปะแสดงสด ไทย-อาเซียน-ยุโรป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

    

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
ศิลปนและนักวิชาการรับเชิญจากประเทศในอาเซียน ไดแก 

สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว และไทย 

จํานวน  50 คน 

  



ศิลปนและนักวิชาการรับเชิญจากประเทศตะวันตก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา  ฟนแลนด เยอรมันนี ออสเตรเลีย โปแลนด 

จํานวน  14 คน 

นักศึกษาจากประเทศในอาเซียนและประเทศฟนแลนดและเยอรมันนี 

จํานวน  30 คน 

ผูสนใจเขารวมการสัมมนาในฐานะผูสังเกตุการณจากประเทศตางๆ (ลงทะเบียนเรียบรอยแลว) 

จํานวน  20 คน 

ผูสนใจเขารวมงานสัมมนาบุคคท่ัวไป 

จํานวน 20 คน 

รวมท้ังสิ้น 134 คน 

 
ความคาดหวัง 

ขอมูลประวัติศาสตรของศิลปะแสดงสดในอาเซียนท้ังลายลักษณอักษร / เสียง ภาพถายและวีดีโอ 

ศิลปนไทยรุนใหมไดเรียนรูความเปนมาของศิลปะแสดงสดในแงมุมตางๆ 

เกิดเครือขายท่ีแข็งแรงของศิลปะแสดงสดในอาเซียน 

 

ความโดดเดนของกิจกรรม 
การประชุมสัมมนาครั้งนี้นับเปนการรวมตัวครั้งสําคัญในรอบ 10 ปของศิลปนศิลปะแสดงสดระดับแถวหนาใน

ภูมิภาคอาเซียนและยังสมทบดวยศิลปนและนักวิชาการจากประเทศตางๆ เชน เยอรมันนี ฟนแลนด สหรัฐอเมริกา  

ญี่ปุน เปนตน  

เปนการจัดสัมมนาก่ึงวิชาการเพ่ือบันทึกขอมูลประวัติศาสตรศิลปะแสดงสดในอาเซียนผานคําบอกเลาของศิลปนท่ี

อยูในประวัติศาสตรจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธในระดับเอเชีย โดยการสราง

เครือขายประสานความรวมมือ ระหวางศิลปนแสดงสดในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป   

และในครั้งนี้ยังไดศิลปนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขารวมประชุมอีกดวย นับเปนกาวใหมของ

วงการศิลปะแสดงสดในอาเซียน เพราะท่ีผานมาเราไมเคยมีศิลปนในสาขาศิลปะแสดงสดจากประเทศลาวมากอน 

 



แนวทางการทําประชาสัมพันธ 

1. จัดทํา Page on lines เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 

เปนวาระของการงานสัมมนา 

2. จัดทําwebsite เผยแพรขอมูลหลังจบการสัมมนาแลว 

3. จัดทํา CD บันทึกขอมูลจากการสัมมนา 

4. ติดตอสื่อสิ่งพิมพเพ่ือลงประกาศประชาสัมพันธ และ เชิญสื่อมวลชนเขารวมการสัมมนา 

5. ปจจุบันมีนิตยสารจากตางประเทศติดตอขอเขารวมสัมมนา 2 ฉบับ คือ  Inter Magazine จากเมือง

ควิเบก ประเทศแคนาดา และ Pipelines นิตยสารจากฮองกง  

  



ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาเอเชียโทเปยครั้งท่ี 1 ในป 2548  

ท่ีหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ ,กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

  



ผลงานศิลปะแสดงสดของศิลปนญ่ีปุน ซากิโกะ ยามาโอกะ  Sakiko yamaoka 

ในเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปย เม่ือป 2558 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyn Arsem ศิลปนหญิงจากสหรัฐอเมริกา 
 

สอนอยูท่ี The School of the Museum of Fine Art เมืองบอสตันมาแลว 27 ป เธอเปนศิลปนท่ีมีชื่อเสียง

ระดับโลกในปจจุบัน เขารวมเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปยเม่ือปพ.ศ. 2551 ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร 

 

 



 

Richard Streitmatter Tran : Vietnam 
 

หลังไปใชชีวิตอยูท่ีสหรัฐอเมริกานับตั้งแตยุคหลังสงครามเวียดนาม เขากลับมาถ่ินกําเนิดเพ่ือสรางชุมชนศิลปะใน

เมืองโฮจิมินทเม่ือสิบปกอนและเขารวมเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปยหลายครั้ง ลาสุดป 2551 

และในครั้งนี้เขาจะกลับมาเพ่ือรวมรอยเรียงประวัติศิลปะแสดงสดในอาเซียน 

 



 

Ole  Viravong Scovill : Lao 
 

ศิลปนหญิงจากประเทศลาว นับเปนครั้งแรกท่ีเราไดพบศิลปนศิลปะแสดงสด ชาวลาวท่ีอาศัยในประเทศอยาง

แทจริง ถือเปนการเปดมุมมองและสรางเครือขายการทํางานรวมกันในอนาคต 
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