




 หอศิิล่ป� มหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร ม่พันธกี่ิจหล่ักี่ในกี่ารพัฒนาแหล่่งเร่ยนร้�ด�าน
ศิิล่ปะแล่ะวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่�เช่�อมโยงชุมชนภายในแล่ะภายนอกี่เข�าด�วยกี่ัน ให�บริกี่าร
ด�านวิชากี่ารศิิล่ปะแกี่่ชุมชนแล่ะสังค์ม เพ��อสร�างรากี่ฐานกี่ารเร่ยนร้�ด�านศิิล่ปะแล่ะศิาสตร์
ต่าง ๆ ท่�เกี่่�ยวข�องในกี่ลุ่่มผ้�ชมทุกี่วัย รวมไปถึงกี่ารอนุรักี่ษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ค์ุณค์่าแล่ะ
องค์์ค์วามร้�ของผล่งานศิิล่ปกี่รรมสะสมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร โดยในช่วงเวล่าท่�ผ่านมา
(ตุล่าค์ม 2563 – กีุ่มภาพันธ์ 2565) หอศิิล่ป� ได�จัดทําสรุปกี่ิจกี่รรมแล่ะโค์รงกี่าร
ต่าง ๆ เพ��อแสดงให�เห็นถึงเป�าหมาย พันธกี่ิจ แล่ะกี่ารดําเนินงานต่าง ๆ ซึ�งนอกี่จากี่จะ
ม่กี่ารให�บริกี่ารแหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย ในกี่ารจัดกี่ารแล่ะเผยแพร่ค์ล่ังสะสม
มหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร นิทรรศิกี่ารศิิล่ปะร่วมสมัย กี่ารประกี่วดศิิล่ปกี่รรมระดับชาติแล่ะ
นทิรรศิกี่ารจากี่กี่ารประกี่วด ซึ�งให�บริกี่ารทั�งในพ�น้ท่�แล่ะผ่านระบบดิจิตอล่ แล่ะกี่ารบริกี่าร
วิชากี่ารของหน่วยงาน ท่�ค์รอบค์ลุ่มโค์รงกี่ารแล่ะกี่ิจกี่รรมบริกี่ารวิชากี่ารศิิล่ปะในร้ปแบบ
ต่าง ๆ ทั�งในพ�้นท่� นอกี่พ�้นท่� แล่ะผ่านระบบดิจิตอล่ รวมไปถึงกี่ารสร�างค์วามร่วมม่อกี่ับ
หน่วยงานภายใน ภายนอกี่แล่ะสถาบันศิิล่ปะชั�นนําต่างๆเพ��อกี่ระตุ�นให�เกี่ิดกี่ารเร่ยนร้�
ศิิล่ปะนอกี่พ�้นท่�หอศิิล่ป� 
 สุดท�ายน้่ หอศิิล่ป� มหาวิทยาลั่ยศิิล่ปากี่ร ขอขอบคุ์ณค์ณะกี่รรมกี่ารประจําหอศิิล่ป�
หนว่ยงานพนัธมิตรทกุี่แห่งแล่ะผ้�ม่ส่วนเกี่่�ยวข�องทกุี่ทา่น ท่�ม่ส่วนสําค์ญัในกี่ารขบัเค์ล่่�อนให�
เกี่ิดผล่สัมฤทธิ์ในกี่ารดําเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานตล่อดป�ท่�ผ่านมา

อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิิริกีุ่ล่ชยานนท์
ผ้�อํานวยกี่ารหอศิิล่ป�
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แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Extended Release 

นิิทรรศการ Keep in the drak

นิิทรรศการ De- concientizetion ถอดจิิต

นิิทรรศการ Déjà vu : When the Sun Rises in the West

โครงการ EX SPACE : การแสดงนิิทรรศการ “What Happended!”

โครงการ EX SPACE : การแสดงนิิทรรศการ “SOTUS OBJECT”

โครงการ EX SPACE : การแสดงนิิทรรศการ “Disappear into Thin Air”

นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories

การแสดงศิลปกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 66
การแสดงศิลปกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 67
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ ครั�งท่� 37
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ ครั�งท่� 38
การแสดงนิทิรรศการสัญจิรในิส่วนิภููมิภูาค
ท่นิสร้างสรรค์ศลิปกรรมด้านิศิลปกรรมและการประพัันิธ์์ดนิตร่

โครงการท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พัีระศร่” ครั�งท่� 19

โครงการท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พัีระศร่” ครั�งท่� 20 

โครงการท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พัีระศร่” ครั�งท่� 21
คลังสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากรแห่ล่งเร่ยนิรู้เชงิสร้างสรรค์ Visible Storage Gallery
พัิพัิธ์ภูัณฑ์์ศิลปะกลางแจิ้ง (สวนิแก้ว)
สวนิประตมิากรรม
โครงการบรกิารวชิาการเพ่ั�อช่มชนิโดยรอบ
Google Arts & Culture

แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร

วิสัยทัศนิ์ พัันิธ์กิจิ ค่านิิยม
ย่ทธ์ศาสตร์
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริห่าร
การพััฒนิาศักยภูาพับ่คลากร
การจิัดการความรู้ (KM)
การวิเคราะห่์ลูกค้า - ผูู้้เข้ารับบริการ
แผู้นิการดำาเนิินิงานิ



สารบััญ

ตราสัญลักษณ์ของห่อศลิป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร
การกำาห่นิดช่ดส่ประจิำาองค์กร
การใช้ฟอนิต์ประจิำาองค์กร
รูปแบบกราฟิกและการนิำาเสนิอ
ผู้ลติภัูณฑ์์ท่�ระลึกตามโอกาสต่างๆ
Media Feature

Website
Facebook
Instagram
Youtube
Official Line@
Newsletter

ค์ล่ังค์วามร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

กี่ารส่�อสารองค์์กี่ร

Find Us Online

18-92

92-99

100-105

ส่�อความรู้ช่ดผู้ลงานิคลังสะสมศิลปกรรมของมห่าวิทยาลัยศิลปากร 
ศลิปะและวัฒนิธ์รรมร่วมสมัย
การจัิดการห่อศิลป์และพิัพิัธ์ภัูณฑ์์
ความรู้เชงิลึกในิการดููแลอาคารอน่่ิรักษ์ (วังท่าพัระ)
ระบบส่บค้นิออนิไลน์ิ
ช่อง Youtube : Art Centre Silpakorn University
กจิิกรรมศิลปะเชงิวชิาการ
กจิิกรรมศิลปะเชงิปฏิบัิติการ
การบูรณาการทางการศึกษา
การบูรณาการการเร่ยนิการสอนิ
โครงการศิลปะสู่ช่มชนิ
โครงการวจัิิยศิลปกรรมร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนิธ์รรม
ค่ายศลิปะ (Art Camp)
Virtual Media



วิสัยทัศิน์  
 แห่ล่งเร่ยนิรู้ศิลปะและวัฒนิธ์รรมร่วมสมัยในิระดับนิานิาชาติ 

พัันธกี่ิจำ           
1. พััฒนิาแห่ล่งเร่ยนิรู้ด้านิศิลปะและวัฒนิธ์รรมร่วมสมัย ท่�เช่�อมโยงช่มชนิภูายในิและภูายนิอกเข้าด้วยกันิ             
2. ให้่บรกิารด้านิวชิาการศลิปะแก่ช่มชนิและสังคม เพ่ั�อสร้างรากฐานิการเร่ยนิรู้ด้านิศลิปะและศาสตร์ต่าง ๆ   
 ท่�เก่�ยวข้องในิกล่่มผูู้้ชมท่กวัย 
3. อนิ่รักษ์ ส่งเสริม เผู้ยแพัร่ค่ณค่าและองค์ความรู้ของผู้ลงานิศิลปกรรมสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร

ค์่านิยม
 ค่านิิยมห่อศิลป์ “RURCA” ห่ร่อ “เลอค่า”  
 R (Relationship) ความสัมพัันิธ์์อันิด่ระห่ว่างกันิทั�งภูายในิและภูายนิอก 
 U (Unity) กลมเกล่ยวผูู้กพัันิ ม่ความเป็นิห่นิึ�งเด่ยว 
 R (Responsibility) ความรับผู้ิดชอบต่อสังคม 
 C (Contemporary) ความร่วมสมัย ปรับตัว เท่าทันิต่อการเปล่�ยนิแปลง 
 A (Art-appreciation) รักในิศิลปะ เห่็นิค่ณค่า อนิ่รักษ์ ส่บสานิและเผู้ยแพัร่ 

วัฒนธรรมองค์์กี่ร  

TEAM SPIRIT 
 การม่ความร่วมม่อร่วมใจิในิการทำางานิร่วมกันิเป็นิท่ม ม่่งสู่ความสำาเร็จิท่�ได้รับร่วมกันิทั�งท่ม 
 ไม่ใช่รายบ่คคล

สมรรถ่นะหล่ักี่   

 การจิัดการศิลปะ : การจิัดนิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การจิัดประกวดศิลปกรรม การจิัดการคลังสะสม  
การเผู้ยแพัรอ่งค์ความรู้ศิลปะเพั่�อการเรย่นิรูต้ามอธั์ยาศยั และกิจิกรรมการศกึษา (museum education)

วิสัยทัศิน์ พัันธกี่ิจำ แล่ะค์่านิยม
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 ยุทธศิาสตร์  
 จิากการวเิคราะห์่ ลักษณะห่นิว่ยงานิ สภูาพั สถานิการณ ์แผู้นิปฏิบิตัแิละแผู้นิพัฒันิาของมห่าวทิยาลัย
ศลิปากรและการวิเคราะห์่ SWOT TOWS MATRIX จึิงนิำาไปสู่ 4 ย่ทธ์ศาสตรห์่ลัก 10 นิโยบาย ซึ่ึ�งครอบคล่ม
แผู้นิการดำาเนิินิงานิต่างๆ ดังนิ่�

ยทุธศิาสตร ์1 เป็นิแห่ล่งเรย่นิรูด้้านิศลิปะและวัฒนิธ์รรมรว่มสมัย ท่�เป็นิท่�ยอมรบัในิระดับชาตแิละนิานิาชาติ
นิโยบาย ค่อ
 • พััฒนิาแห่ล่งเร่ยนิรู้ด้านิศิลปะและวัฒนิธ์รรมร่วมสมัยท่�ห่อศิลป์ วังท่าพัระ 
  และคลังสะสมห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ 
 • รักษา ส่งเสริม และเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิศิลปกรรมสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากรในิมิติต่างๆให่้เป็นิ  
    ท่�รู้จิักในิระดับชาติและนิานิาชาติ

ยุทธศิาสตร์ 2 เป็นิศูนิย์กลางการให่้บริการวิชาการศิลปะแขนิงต่างๆแก่สังคมและช่มชนิของประเทศ  
นิโยบาย ค่อ
 • บูรณาการความรู้ด้านิศิลปะในิแขนิงต่างๆ เพั่�อให่้บริการวิชาการศิลปะท่�ตอบสนิองความ  
   ต้องการของผูู้้รับบริการท่�ห่ลากห่ลาย
 • ให่้บริการวิชาการศิลปะออกไปสู่พั่�นิท่�ช่มชนิต่างๆ เพั่�อส่งเสริมการเร่ยนิรู้ให่้แก่สังคม
 • ให่้บริการวิชาการผู้่านิส่�อทันิสมัยรูปแบบต่างๆ เพั่�อรองรับรูปแบบการศึกษาตามอัธ์ยาศัย

ยุทธศิาสตร์ 3 เป็นิองค์กรท่�ม่การจัิดการศิลปะท่�ม่มาตรฐานิในิระดับสากล และเป็นิท่�ยอมรับในิระดับชาติ
และนิานิาชาติ นิโยบาย ค่อ
 • พััฒนิามาตรฐานิด้านิการจิัดการศิลปะ ผู้่านิกิจิกรรมและโครงการต่างๆ 
    ให่้ทัดเท่ยมมาตรฐานิสากล
 • สร้างรูปแบบการบริการด้านิการจิัดการศิลปะ และการอบรมให่้ความรู้ด้านิการจิัดการศิลปะเพั่�อ 
  สร้างบ่คลากรเฉพัาะทาง

ยทุธศิาสตร ์4 เป็นิองคก์รท่�ม่ระบบการบรหิ่ารจัิดการ ดำาเนินิิงานิและให้่บรกิารท่�ม่คณ่ภูาพัและม่ประสิทธิ์ภูาพั
นิโยบาย ค่อ
 • พััฒนิาการบริห่ารงานิและการดำาเนิินิงานิต่างๆอย่างเป็นิระบบ รวดเร็ว ตรวจิสอบได้ 
  เพั่�อให่้ทันิต่อการเปล่�ยนิแปลง
 • พััฒนิาบ่คลากรตามสายงานิเพั่�อประสิทธ์ิภูาพัในิการทำางานิและให่้บริการ
 • แสวงห่าความร่วมม่อและการสนิับสนิ่นิจิากภูายนิอกเพั่�อรองรับการดำาเนิินิงานิท่�ยั�งย่นิ
  ของห่นิ่วยงานิ
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 ห่อศิลป์ เป็นิห่นิ่วยงานิสนิับสนิ่นิในิสังกัดมห่าวิทยาลัยศิลปากร ม่ฐานิะเท่ยบเท่าคณะวิชาตามประกาศ
มห่าวิทยาลัยศิลปากร เร่�องการจัิดตั�งส่วนิงานิของมห่าวิทยาลัย (ฉบับท่� 2) พั.ศ. 2561 ลงวันิท่� 21 ธั์นิวาคม
พั.ศ. 2561 ห่อศิลป์ม่ภูาระห่นิ้าท่�ส่งเสริมงานิทำานิ่บำาร่งศิลปวัฒนิธ์รรมศิลปะร่วมสมัย อนิ่รักษ์ พััฒนิา 
เผู้ยแพัร่ รวมทั�งสะสมผู้ลงานิศิลปกรรมของมห่าวิทยาลัยศิลปากรให้่เป็นิแห่ล่งเร่ยนิรู้ทางศิลปวัฒนิธ์รรม
ให่้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนิับสนิ่นิงานิสร้างสรรค์ สนิับสนิ่นิการศึกษาด้านิศิลปะและศาสตร์ท่�
เก่�ยวข้องร่วมกับห่นิ่วยงานิภูายในิและภูายนิอกมห่าวิทยาลัยและภูาระห่น้ิาท่�อ่�นิตามท่�ได้รับมอบห่มาย แบ่ง
เป็นิ 2 ห่มวดงานิ ค่อ งานิสนิับสนิ่นิงานิบริห่าร และงานินิิทรรศการและกิจิกรรมการศึกษา โดยม่คณะ
กรรมการประจิำาห่อศิลป์ กำากับดูแลด้านินิโยบาย การดำาเนิินิงานิต่างๆ โดยม่องค์ประกอบของกรรมการ
ประจิำา คอ่ รองอธ์กิารบด่ท่�ไดร้บัมอบห่มาย กรรมการผูู้้ทรงคณ่ว่ฒิภูายนิอก และกรรมการภูายในิจิากการ
เสนิอช่�อของคณะวิชาต่างๆ และผูู้้อำานิวยการห่อศิลป์

 โดยในิช่วงปีท่�ผู้่านิมา ห่อศิลป์ได้ดำาเนิินิการคัดเล่อกห่ัวห่นิ้างานิทั�งงานิสนิับสนิ่นิงานิบริห่าร และงานิ
นิิทรรศการและกิจิกรรมการศึกษา และได้ม่ผูู้้ผู้่านิการคัดเล่อกให่้ได้ดำารงตำาแห่นิ่งห่ัวห่นิ้างานิทั�งสองงานิ
ได้แก ่นิายเอกพังษ ์สก่ลพันัิธ์่ ์นิกัวเิคราะห์่นิโยบายและแผู้นิปฏิบิตักิาร (ห่วัห่น้ิางานิ งานิสนิบัสนิน่ิงานิบริห่าร) 
และ นิายกฤษฎา ด่ษฎ่วนิชิ นิกัวชิาการอด่มศกึษาชำานิาญการ (ห่วัห่นิา้งานิ งานินิทิรรศการและกจิิกรรมการ
ศกึษา) และ ได้ดำาเนินิิการสรรห่าและคัดเล่อกผูู้้สมควรดำารงตำาแห่น่ิงเลขานิก่ารห่อศลิป ์ผู้า่นิคณะกรรมการ
คัดเล่อกฯ แต่ไม่ม่ผูู้้ม่ค่ณสมบัติเห่มาะสม

บ่คลากรในิห่นิ่วยงานิรวม 24 คนิ แบ่งออกเป็นิ 
 - พันิักงานิประจิำา 18 ราย (งานิสนิับสนิ่นิงานิบริห่าร 11 /งานินิิทรรศการและกิจิกรรมการศึกษา 7 )
 - พันิักงานิชั�วคราว 1 ราย (นิักวิชาการอ่ดมศึกษา 1)
 - ลูกจิ้างประจิำา 2 ราย (ช่างไม้ 1/ ธ์่รการ 1)
 - ลูกจิ้างชั�วคราว 3 ราย (พันิักงานิสถานิท่� 2/ขับรถยนิต์ 1)
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ผู้้�อำำ�นวยก�รหอำศิิลป์์

ค์ณะกี่รรมกี่ารประจำำาหอศิิล่ป์

1. อำ�จ�รย์ อำำ�มฤทธิ์ิ�  ชู้สุุวรรณ (รอำงอำธิ์ิก�รบดีีฝ่่�ยศิิลป์วัฒนธิ์รรม)  

2. น�ยสุมศิักดีิ� เชู�วน์ธิ์�ดี�พงศิ์ ศิิลป์ินแห่งชู�ติิ 

   (ป์ัจจุบันเป์ลี�ยนเป์็น ศิ�สุติร�จ�รย์กมล  เผู้่�สุวัสุดีิ� กุมภ�พันธิ์์ 2565)

3. น�ยอำรรฆย์  ฟอำงสุมุทร ศิิลป์ินศิิลป์�ธิ์ร-ภัณฑ�รักษ์์

4. ผู้้�ชู่วยศิ�สุติร�จ�รย์ชูวลิติ  ข�วเขียว           

5. ผู้้�ชู่วยศิ�สุติร�จ�รย์ ดีร.นนท์  คุุณคุำ��ชู้  

6. ผู้้�ชู่วยศิ�สุติร�จ�รย์ ดีร.ณัฐพร ก�ญจนภ้มิ

7. ผู้้�อำำ�นวยก�รหอำศิิลป์์

เลข�นุก�รหอำศิิลป์์ (ไม่มีผู้้�คุรอำงติำ�แหน่ง)

ง�นสุนับสุนุนง�นบริห�ร – หัวหน��ง�น 
(น�ยเอำกพงษ์์ สุกุลพันธิ์ุ์)

ง�นนิทรรศิก�รและกิจกรรมก�รศิึกษ์� – หัวหน��ง�น 
(น�ยกฤษ์ฎ� ดีุษ์ฎีวนิชู)

คุรอำบคุลุมหน��ที�ดีังนี�คุรอำบคุลุมหน��ที�ดีังนี�

นิิทรรศการ

คลังสะสมผู้ลงานิศิลปะ

การจิัดการศิลปะ

กิจิกรรมวิชาการศิลปะ

วิจิัย ค้นิคว้า เผู้ยแพัร่  ข้อมูลศิลปะ

สารบรรณ  
พััสด่
การเจิ้าห่นิ้าท่� 
อาคารสถานิท่�
การเงินิและบัญช่ 
ประชาสัมพัันิธ์์
แผู้นิและนิโยบาย 
ประกันิค่ณภูาพั

ข้อมูลและประเมินิผู้ล



10

 กี่ารพััฒนาศิักี่ยภาพับุค์ล่ากี่ร
กี่ารพััฒนาศิักี่ยภาพับุค์ล่ากี่รเฉพัาะสายงาน
 ห่อศลิป์เล็งเห่น็ิถึงความสำาคญัในิการพัฒันิาศักยภูาพัของบค่ลากรทก่ฝ่่าย ทั�งฝ่่ายงานิสนัิบสนิน่ิงานิบริห่าร
และฝ่่ายนิิทรรศการและกิจิกรรมการศึกษา โดยสนิับสนิ่นิและเปิดโอกาสให่้บ่คลากรเข้ารับการอบรมห่ร่อเข้าร่วม
กิจิกรรมเชิงปฏิิบัติการทั�งจิากการเชิญผูู้้เช่�ยวชาญมาอบรมให้่กับห่นิ่วยงานิ การร่วมกิจิกรรมอบรมของห่น่ิวย
งานิภูายในิและห่นิ่วยงานิภูายนิอก และการศึกษาดูงานิอย่างสมำ�าเสมอเพั่�อเพัิ�มพัูนิความรู้และประสบการณ์ในิการ
ทำางานิอันิจิะเป็นิประโยชนิ์ในิการพััฒนิาองค์กรต่อไป

 นิอกจิากนิ่�ยงัสนิบัสนิน่ิให่บ้ค่ลากรไดร้บัการกำาห่นิดตำาแห่น่ิงท่�สงูขึ�นิในิระดับชำานิาญการ และม่บค่ลากรไดร้บั
การกำาห่นิดตำาแห่นิ่ง จิำานิวนิ 4 ราย ในิงานิด้านินิิทรรศการและกิจิกรรมการศึกษา ได้แก่
 นิายกฤษฎา ด่ษฎ่วนิิช (นิักวิชาการอ่ดมศึกษา ชำานิาญการ) 
 นิายวรรณพัล แสนิคำา (นิายช่าง ชำานิาญการ)
 นิายศราย่ทธ์ ภููจิริต (นิายช่าง ชำานิาญการ)
 นิางสาวเมธ์าว่ กิตติอาภูรณ์พัล (นิักวิชาการอ่ดมศึกษา ชำานิาญการ)

 โดยตั�งแต่ต่ลาคม 2563 - ก่มภูาพัันิธ์์ 2565 บ่คลากรห่อศิลป์ได้เข้าร่วมกิจิกรรมเพั่�อพััฒนิาศักยภูาพักับ
ห่นิ่วยงานิพัันิธ์มิตร และวิทยากรภูายในิและภูายนิอก ดังต่อไปนิ่�
 • กิจิกรรมในิพัิพัิธ์ภูัณฑ์์กับผูู้้สูงอาย่
 • การสร้างส่�อบอร์ดเกมเพั่�อการเร่ยนิรู้ในิพัิพัิธ์ภูัณฑ์์
 • การส่�อความห่มายในิพัิพัิธ์ภูัณฑ์์เฉพัาะทาง
 • การคิดเชิงระบบเพั่�อการออกแบบนิิทรรศการและงานิการศึกษา
 • พัิพัิธ์ภูัณฑ์์ในิอาคารเก่า
 • Customer Journey กับงานิพัิพัิธ์ภูัณฑ์์
 • การอนิ่รักษ์ผู้ลงานิศิลปกรรม
 • พัิพัิธ์ภูัณฑ์์ในิย่คดิจิิตอล
 • อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจิการพััฒนิาค่ณภูาพัองค์กร (TQA)
 • อบรมวิธ์่การใช้งานิเบ่�องต้นิของระบบสาธ์ารณูปโภูควังท่าพัระ
 • อบรมห่ลักสูตร“ห่ลักการกฎห่มายค่้มครองข้อมูลส่วนิบ่คคลสำาห่รับผูู้้บริห่ารภูาครัฐ 
     (PDPA for Executive)”
 • โครงการอบรมแลกเปล่�ยนิเร่ยนิรู้ เร่�อง “กระบวนิการปฎิบัติงานิด้านิสารบรรณ และการใช้งานิระบบ 
   สารบรรณอิเล็กทรอนิิกส์ (e-Document) เพั่�อส่งเสริมความรู้และเพัิ�มเคร่อข่ายการใช้งานิ” ร่่นิท่�1
 • โครงการการประย่กต์ใช้เคร่�องม่อ Bruker M4, M6 และ Elio ในิงานิอนิ่รักษ์ศิลปกรรม
 • ศึกษาดูงานินิิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและการจิัดการพัิพัิธ์ภูัณฑ์์และห่อศิลป์ต่างๆ
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กี่ารจำัดกี่ารค์วามร้� (KM)
 ห่อศิลป์ได้จิัดทำาแผู้นิปฏิิบัติงานิการจัิดการความรู้เพั่�อให้่การทำางานิบริห่ารงานิและการจัิดการ
ภูายในิองค์กรให้่เป็นิไปด้วยความราบร่�นิและพััฒนิาการทำางานิให้่เกิดประสิทธิ์ภูาพัสูงส่ด นิอกจิากนิ่�
ยังเป็นิการป้องกันิความเส่�ยงด้านิบ่คลากรขององค์กร โดยได้จิัดการองค์ความรู้เฉพัาะทางท่�จิำาเป็นิการ
ดำาเนิินิงานิของห่อศิลป์อย่างสมำ�าเสมอ เป็นิประจิำา ไม่ว่าจิะเป็นิการจัิดทำาคู่ม่อการบรรจ่ิห่่บห่่อและขนิย้าย
ผู้ลงานิศิลปกรรมสำาห่รับนิทิรรศการสัญจิร การจัิดทำาคูม่่อลำาดับการดำาเนินิิการขั�นิตอนิรบัผู้ลงานิประกวด
ศิลปกรรม คู่ม่อวิธ่์การจัิดทำาทะเบ่ยนิรายการศิลปกรรมสะสม การจัิดการองค์ความรู้การทำาส่�อสิ�งพัิมพั์
สำาห่รับเยาวชนิประกอบนิิทรรศการ

 ในิครั�งนิ่�ไดจ้ิดัทำาและเผู้ยแพัรข่อ้มลูเก่�ยวกบัการบูรณะกล่ม่อาคารอนิร่กัษ ์เพั่�อให่เ้ข้าใจิถึงปญัห่า
และการดูแลรักษาอาคารอนิ่รักษ์อย่างเห่มาะสมและถูกต้องตามห่ลักการบูรณะอาคารโบราณสถานิ โดย
ทำาการเกบ็ขอ้มูลกบัผูู้เ้ช่�ยวชาญอยา่งใกลช้ดิ และนิำามาถา่ยทอดองคค์วามรู้ไปยงัสาธ์ารณะผู้า่นิส่�อออนิไลนิ์
ด้วย และเช่�อมโยงต่อไปยังการจิัดการความรู้เร่�องการดูแลอาคารห่อศิลป์ซึ่ึ�งเป็นิอนิ่รักษ์ประจิำาวันิ เพั่�อให่้
บ่คลากรท่กคนิสามารถปฏิิบัติห่นิ้าท่�ทดแทนิกันิได้

เกี่็บข้�อม้ล่แล่ะรวบรวมองค์์ค์วามร้�จำากี่ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญ
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ถ่่ายทอดองค์์ค์วามร้� ไปยังสาธารณะผู้่านส่�อออนไล่น์



กี่ารวิเค์ราะห์ล่้กี่ค์�า - ผู้้�เข้�ารับบริกี่าร

 เนิ่�องจิากห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากรเป็นิห่นิ่วยงานิสนิับสนิ่นิท่�ม่รูปแบบการดำาเนิินิงานิท่�แตก
ต่างจิากคณะวิชา และม่่งเน้ินิในิการเป็นิแห่ล่งเร่ยนิรู้ศิลปวัฒนิธ์รรมร่วมสมัยท่�เช่�อมโยงช่มชนิทั�งภูายในิและ
ภูายนิอก สิ�งสำาคัญห่ลักในิการดำาเนิินิกิจิกรรมต่างๆค่อ ลูกค้า ห่ร่อ ผูู้้เข้ารับบริการของห่น่ิวยงานิ โดยห่อ
ศิลป์ได้ดำาเนิินิการวิเคราะห่์สัดส่วนิกล่่มลูกค้าท่�เข้ารับบริการของห่นิ่วยงานิได้เป็นิ 5 กล่่ม จิากท่กกิจิกรรม
และแห่ล่งร่ยนิรู้ของห่อศิลป์ เร่ยงตามลำาดับ ดังนิ่�

 1. นักี่ศิึกี่ษา ครอบคล่มทั�งนิักศึกษาภูายในิมห่าวิทยาลัยศิลปากร และนิักศึกษาจิากสถาบันิ
  การศึกษาอ่�นิๆ โดยนิักศึกษา จิะเข้ารับบริการจิากการประกวดศิลปกรรมและนิิทรรศการจิาก 
  การประกวด การเข้าชมนิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และแห่ล่งเร่ยนิรู้คลังสะสม เป็นิห่ลัก
 2. ผู้้�สนใจำศิิล่ปะ บ่คคลทั�วไปท่�เข้าชมนิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และเข้าร่วมกิจิกรรมต่างๆในิ  
  เชิงวิชาการและปฏิิบัติการท่�จิัดขึ�นิ โดยเฉพัาะการเข้าถึงข้อมูลศิลปะทางระบบออนิไลนิ์
 3. ศิิล่ปิน ครอบคล่มทั�งศิลปินิท่�รับบริการจิากการประกวดศิลปกรรมและนิิทรรศการจิาก
  การประกวด ท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม และการเข้าชมนิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย รวมถึง  
  กิจิกรรมเชิงวิชาการและข้อมูลทางระบบออนิไลนิ์ 
 4. นักี่เร่ยน เป็นิกล่่มเฉพัาะท่�ทางห่อศิลป์เข้าถึงผู้่านิการเช่�อเชิญ และการเป็นิโรงเร่ยนิในิ
  เคร่อข่ายกิจิกรรมต่างๆ โดยเฉพัาะกิจิกรรมของคลังสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร กิจิกรรม  
  ศิลปะสู่ช่ชนิ และค่ายศิลปะ (บริการเชิงห่ารายได้)
 5. นักี่จำัดกี่ารศิิล่ปะ ประกอบด้วย บ่คคลในิสายงานิการจิัดการศิลปะ แกเลอลิสต์ นิักวิจิารณ์ 
  ภัูณฑ์ารักษ์ นัิกวิชาการ นัิกสะสม ลูกค้ากล่่มน่ิ�แม้จิะม่จิำานิวนิน้ิอยเน่ิ�องจิากวิชาช่พัท่�ม่จิำานิวนิน้ิอย  
  แต่ม่อิทธ์ิพัลทั�งในิเชิงบวกและลบต่อกิจิกรรมต่างๆ สามารถสร้างการประชาสัมพัันิธ์์ทางอ้อม
  ให่้เกิดลูกค้าให่ม่ให่้แก่ห่นิ่วยงานิได้ โดยเข้ารับบริการห่ลักในิการชมนิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 
  และกิจิกรรมศิลปะเชิงวิชาการ

ทั�งนิ่� ในิส่วนิศิลปินิท่�ได้แสดงนิิทรรศการห่ร่อร่วมงานิกับห่อศิลป์ จิะไม่ได้ถูกจิัดอยู่ในิกล่่มลูกค้า แต่จิะเป็นิผูู้้ม่
ส่วนิได้ส่วนิเส่ย จินิเม่�อร่วมงานิไปแล้ว มารับบริการอ่�นิๆจิึงจิะกลายเป็นิลูกค้า
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แผู้นกี่ารดำาเนินงาน

 ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร ได้จิัดทำาปฏิิทินิแผู้นิการดำาเนิินิงานิ เพั่�อเป็นิแนิวทางในิการจัิด
กิจิกรรมและนิิทรรศการในิแต่ละเด่อนิ เพั่�อให่้เกิดการบริห่ารงานิท่�ม่ประสิทธ์ิภูาพั และการทำางานิท่�สำาเร็จิ
ตามวตัถป่ระสงค์ โดยเป็นิปฏิทิินิแผู้นิการดำาเนินิิงานิท่�ประกอบไปดว้ยโครงการด้านิการทำานิบ่ำารง่ศิลปะและ
วัฒนิธ์รรม โครงการด้านิบริการวิชาการและโครงการความร่วมม่อจิากทั�งภูายในิและภูายนิอก 

ซึ่ึ�งในิช่วงต่ลาคม 2563 ถึง ก่มภูาพัันิธ์์ 2565 นิ่� ห่อศิลป์ได้รับงบประมาณผู้่านิโครงการ
 1. โครงการพัลิกโฉมมห่าวิทยาลัย(Reinventing University) โครงการศิลปะเชิงปฎิบัติการ  
  และประกวดศิลปกรรมนิานิาชาติ(International Art workshop and competition)  
  ประกอบด้วย
   • การประกวดศิลปกรรมระดับชาติ 2 เวท่ ค่อ การแสดงศิลปกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 66 
    และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ ครั�งท่� 37 ประจิำาปี 2563 (ครอบคล่ม  
    การจิัดการประกวด เงินิรางวัล และการจิัดแสดงนิิทรรศการเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิระดับชาติ) 
   • นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Extended Release โดยปรัชญา พัิณทอง ร่วมกับ GB Agency
    ประเทศฝ่รั�งเศส 
   • นิิทรรศการและศิลปะเชิงปฏิิบัติการและค้นิคว้าข้อมูล De-Conscientization ร่วมกับ
    Chishima Foundation for Creative Osaka และ Kyoto Art Centre ประเทศญ่�ป่่นิ 
    และกล่่มศิลปินิ TRA-TRAVEL ประเทศญ่�ป่่นิ Load na Dito ประเทศฟิลิปปินิส์ 
    และห่อสินิ กางธ์่งมห่าสารคาม 
   • นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Dejavu : When the Sun Rises in the West โดยนิท่ อ่ตฤทธ์ิ� 
    ร่วมกับ Richard Koh Fine Art ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซึ่่ย 
 2. โครงการการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ (ช่ดโครงการจิัดการความรู้จิากศิลปกรรมแห่่งชาติ
  สู่เคร่อข่ายช่มชนิตามโครงการขับเคล่�อนิการพััฒนิาการวิจิัยและพััฒนิาบ่คลากรการวิจิัยด้านิ
  สังคมศาสตร์ มนิ่ษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประจิำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564) ประกอบด้วย 
   • โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 67  และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์
    ครั�งท่� 38 ประจิำาปี 2564 (การจิัดการประกวด การจิัดนิิทรรศการเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิ และงานิ
    วิจิัยตามโครงการท่�นิำาเสนิอ)
 3. โครงการวิจิัยศิลปกรรมร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนิธ์รรม พั่�นิท่�จิังห่วัดราชบ่ร่ 
  และ เพัชรบร่ ่(โครงการย่อยท่� 3 ภูายใต้ช่ดโครงการ    โครงการพัฒันิาต่อยอดตน้ิทน่ิทางวัฒนิธ์รรม
  เพั่�อสร้างนิวัตกรรมสำาห่รับเศรษฐกิจิช่มชนิ) ร่วมกับ คณะโบราณคด่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  และคณะศึกษาศาสตร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร  
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 4. โครงการเชิงนิโยบาย ปี 2564   ประกอบด้วย
  - โครงการท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พัีระศร่” ครั�งท่� 20 ประเภูทศิลปกรรม 
  - โครงการพััฒนิาคลังข้อมูลดิจิิตอลเสม่อนิจิริงคลังสะสมศิลปะร่วมสมัยไทยของมห่าวิทยาลัย  
  - โครงการจิัดทำาแห่ล่งเร่ยนิรู้เชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของไทย
  โครงการเชิงนิโยบาย ปี 2565   ประกอบด้วย
  - โครงการท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พัีระศร่” ครั�งท่� 20 ประเภูทศิลปกรรม 
  - โครงการแห่ล่งเร่ยนิรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยเพั่�อเผู้ยแพัร่ภูาพัลักษณ์มห่าวิทยาลัยศิลปากรสู่นิานิาชาติ 
 5. การสนิับสนิ่นิจิากห่นิ่วยงานิภูายนิอก ห่นิ่วยงานิพัันิธ์มิตร และคู่ความร่วมม่อ 
   • Google Cultural Institute สนิับสนิ่นิการให่้ย่มช่ดกล้องความละเอ่ยดสูงส่ด และการบันิทึกไฟล์
    เป็นิเวลา 18 เด่อนิ เพั่�อบันิทึกภูาพัผู้ลงานิจิากคลังสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร และนิำาขึ�นิระบบ 
    Google Arts and Culture 
   • บริษัทไอคอนิสยาม จิำากัด สนิับสนิ่นิท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พัีระศร่ ประเภูทประพัันิธ์์ดนิตร่ 
    และการดำาเนิินิงานิ
   • ห่นิ่วยงานิเอกชนิในิการสนิับสนิ่นิโครงการประกวดศิลปกรรมระดับชาติทั�งสองเวท่
   • สถาบันิการศึกษาพัันิธ์มิตรในิส่วนิภููมิภูาคทั�วประเทศ สนิับสนิ่นิการขนิส่งผู้ลงานิและพั่�นิท่�จิัด 
    นิิทรรศการสัญจิรจิากการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ
   • Richard Koh Fine Art ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซึ่่ย สนิับสนิ่นิการดำาเนิินิการผู้ลิต 
    การย่มผู้ลงานิศลิปกรรมจิากนิกัสะสม การขนิสง่และประกนัิภูยัผู้ลงานิศลิปกรรม จิดัพัมิพัห์่นิงัส่อ
    ประกอบนิิทรรศการ
   • บริษัทภูาพัพัิมพั์ จิำากัด สนิับสนิ่นิการจิัดพัิมพั์ห่นิังส่อประกอบนิิทรรศการ



แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

18

แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

 ตามวสิยัทศันิข์องห่นิว่ยงานิ ห่อศลิป์ไดม้่ง่สรา้งแห่ลง่เรย่นิรูศ้ลิปกรรมรว่มสมยัท่�นิำาเสนิอองคค์วามรูท้าง
ศลิปะไปยงัช่มชนิทั�งภูายในิและภูายนิอก  เน่ิ�องจิากเลง็เห็่นิความสำาคัญของการเผู้ยแพัรค่วามรูข้องศลิปะร่วมสมยั
ท่�เช่�อมโยงความเปน็ิศลิปากร สงัคมภูายนิอกท่�ทดัเทย่มระดบัสากล และเปน็ิพั่�นิท่�เรย่นิรูท้่�ไม่จิำากดัอยู่เพัยีงช่มชนิ
ภูายในิเท่านิั�นิ แห่ล่งเร่ยนิรู้นิ่�ครอบคล่มแห่ล่งเร่ยนิรู้ในิพั่�นิท่� ค่อ 

 • แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปะร่วมสมัย หอศิิล่ป์มหาวิทยาลั่ยศิิล่ปากี่ร วังท่าพัระ ใช้อาคารอน่ิรักษ์ ปรับใช้เป็นิ  
  พั่�นิท่�นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ท่�นิำาเสนิอนิิทรรศการจิากศิลปินิท่�ม่ช่�อเส่ยงในิระดับประเทศและ 
  นิานิาชาติ เป็นิตัวแทนิองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยให่้แก่สังคมท่�ไม่จิำากัดแค่ภูายในิมห่าวิทยาลัยศิลปากร
  ได้อย่างแท้จิริง โดยม่ระบบการจิัดการนิิทรรศการและระบบภูัณฑ์ารักษ์ท่�ครบถ้วนิ เพั่�อเป็นิตัวอย่าง
  ในิการจิัดการศิลปะตามมาตรฐานินิิทรรศการท่�เป็นิสากล ให่้เกิดประโยชนิ์แก่การเร่ยนิรู้ของนิักศึกษา
  และบ่คคลท่�สนิใจิทั�งภูายในิและภูายนิอก นิิทรรศการทั�งห่มดจิัดทำาโดยห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นิห่ลัก โดยอาจิร่วมกับห่นิ่วยงานิด้านิศิลปวัฒนิธ์รรมต่างๆ แต่ไม่เปิดรับการเสนิอโครงการจิาก
  ภูายนิอก เพั่�อให่้ทิศทางและภูาพัลักษณ์ม่ความชัดเจินิ

 • แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปะร่วมสมัยเชี่ิงทดล่อง EX SPACE ความร่วมม่อระห่ว่างห่อศิลป์มห่าวิทยาลัย 
  ศิลปากร ศิลปินิศิลปาธ์ร ปรัชญา พัิณทองและ the Centre Pompidou ประเทศฝ่รั�งเศส เพั่�อเป็นิ 
  พั่�นิท่�รองรับการสร้างสรรค์ในิศาสตร์ต่างๆ ของศิลปินิร่่นิให่ม่ นิักศึกษาศิลปะและศาสตร์ท่�เก่�ยวข้อง  
  กิจิกรรมศิลปะ และนิิทรรศการเชิงทดลองต่างๆ ตลอดปี และม่การร่วมม่อกับห่นิ่วยงานิวัฒนิธ์รรม
  ทั�งในิประเทศและต่างประเทศเพั่�อจิัดกิจิกรรมต่างๆด้วย โดยม่แผู้นิดำาเนิินิการต่อเนิ่�อง และถ่ายทอด
  ภูาพัจิากกล้องวงจิรปิดในิพั่�นิท่� EX SPACE ผู้่านิผู้ลงานิ Who will guard the guards themselves 
  ของปรัชญา พัิณทอง ณ Centre Pompidou ประเทศฝ่รั�งเศส และพั่�นิท่�ออนิไลนิ์ทาง Youtube 
  EX SPACE กิจิกรรมนิิทรรศการต่างๆ

 • แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร เป็นิพัันิธ์กิจิห่ลักอ่กส่วนิของห่อศิลป์ฯ ท่�
  นิอกจิากจิะจิัดเก็บผู้ลงานิศิลปกรรมสะสมให่้อยู่ในิสภูาพัสมบูรณ์ ผู้่านิระบบการจิัดการคลังสะสม
  (collection management) ท่�ครอบค่ลมทั�งภูายภูาพัและข้อมูลผู้ลงานิ ยังเผู้ยแพัร่องค์ความรู้และ
  ผู้ลงานิศิลปกรรมเห่ล่านิ่�ให่้ออกไปสู่สาธ์ารณะให่้มากท่�ส่ด ผู้่านิการจิัดการประกวดและนิิทรรศการ
  ศิลปกรรมระดับชาติ การจิัดโครงการสนิับสนิ่นิท่นิสร้างสรรค์ศิลปกรรม การจิัดการพั่�นิท่�จิัดเก็บและ
  จิัดแสดงคลังสะสมแบบเปิดพัร้อมกิจิกรรมการเร่ยนิรู้ในิพั่�นิท่� นิำาผู้ลงานิเผู้ยแพัร่สู่โลกดิจิิตอลเพั่�อให่้
  เป็นิท่�รู้จิักในิระดับนิานิาชาติอย่างแท้จิริง
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EXTENDED RELEASE 
โดย ปรัชี่ญา พัิณทอง (ศิิล่ปินศิิล่ปาธร ประจำำาปี 2564)

 นิทิรรศการเปดิตวัห่อศลิปม์ห่าวทิยาลยัศลิปากร ห่ลงัการปดิปรบัปรง่เปน็ิเวลา 2 ป ีโดยห่อศลิป์ได้เชญิ 
ปรชัญา พัณิทอง ศลิปินิท่�ม่ช่�อเส่ยงในิระดับนิานิาชาติ เช่นิการได้รบัเชญิเข้ารว่มแสดงในิเทศกาลศิลปะระดับ
โลก Documenta 13 ประเทศเยอรมนิ่ และเป็นิศิษย์เก่ามห่าวิทยาลัยศิลปากร ถ่อเป็นิการเปิดตัวห่อศิลป์
กลบัมาเตม็รปูแบบในิฐานิะแห่ลง่เรย่นิรูศ้ลิปะรว่มสมยัท่�ม่ภูาพัลกัษณแ์ละทศิทางในิการนิำาเสนิอนิทิรรศการ
ท่�ชัดเจินิ และได้รับการตอบรับจิากสังคมและบ่คคลในิวงการศิลปะร่วมสมัยในิประเทศไทยเป็นิอย่างมาก
 
 ในินิิทรรศการนิ่�ศิลปินิได้เข้ามาทำางานิในิพั่�นิท่�ในิช่วงส่ดท้ายของการปรับปร่งพั่�นิท่�อาคารอนิ่รักษ์ วัง
ท่าพัระ อันิม่ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนิานิตั�งแต่สมัยต้นิกร่งรัตนิโกสินิทร์ ซึ่ึ�งการบูรณะดังกล่าวนิ่�เป็นิ
เสม่อนิการร่อนิถอดเปล่อกกาลเวลาของประวัติศาสตร์ออกท่ละชั�นิ เพั่�อเผู้ยให้่เห่็นิสิ�งท่�ซึ่่อนิแฝ่งอยู่อย่าง
ม่นิัยสำาคัญ และศิลปินิได้สร้างผู้ลงานิศิลปะร่วมสมัยในิพั่�นิท่�เพั่�อให่้เกิดบทสนิทนิาร่วมกับพั่�นิท่�โดยตรง พัา
เร่�องราวไปสู่ประวัติศาสตร์ไทยท่�พัาดเก่�ยวกับประวัติศาสตร์โลกและเร่�องราวอ่�นิๆ

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 19 ม่นิาคม – 15 พัฤษภูาคม 2564
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพัระ
หน่วยงานค์วามร่วมม่อ : GB Agency ประเทศฝ่รั�งเศส

แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปะร่วมสมัย หอศิิล่ป์มหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร วังท่าพัระ 
The Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra)



21แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย



22

Keep in the dark 
โดย ตะวัน วัตุยา

 ตะวันิ วัต่ยา ศิษย์เก่าจิากมห่าวิทยาลัยศิลปากร ม่ช่�อเส่ยงในิระดับสากล เป็นิศิลปินิในิพัำานิักในิประเทศ
ต่างๆอย่างสมำ�าเสมอ โดยผู้ลงานิจิิตรกรรมภูาพับ่คคลของเขาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิิคส่นิำ�าแบบฉับพัลันิท่�ม่
การใช้ฝ่ีแปรงอันิคมคาย ใช้การบันิทึกภูาพัสดในิระยะเวลาสั�นิๆ ท่�สร้างบทสนิทนิาระห่ว่างศิลปินิกับต้นิแบบ
ในิพั่�นิท่�ผู้า่นิการบันิทึกเพัียงชั�วขณะ แต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผู้า่นิแววตา สห่่นิ้า และทา่ทาง  ของแบบได้
อย่างชัดเจินิ 

 นิทิรรศการนิ่�เป็นิดังบทบนัิทึกเห่ตก่ารณ์ทางสงัคมท่�สง่ผู้ลตอ่คนินิร่่นิต่างๆ ความขดัแยง้ การแสดงออก
ของคนิร่่นิให่ม่ ซึ่ึ�งถ่อเป็นินิิทรรศการท่�พัูดถึงความเป็นิไปของสังคม และสะท้อนิภูาพัสังคมไทยร่วมสมัยได้
ชัดเจินิท่�ส่ด และเป็นินิิทรรศการท่�ได้รับการตอบรับจิากผูู้้ชมนิอกวงการศิลปะอย่างมากมาย และได้รับการ
กล่าวถึงให่้เป็นิห่นิึ�งในินิิทรรศการท่�สะท้อนิสังคมได้ด่ท่�ส่ดนิิทรรศการห่นิึ�ง

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 15 ต่ลาคม - 27 พัฤศจิิกายนิ 2564
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพัระ
กิี่จำกี่รรมประกี่อบนิทรรศิกี่าร : 
-  Watercolour Workshop with Tawan Wattuya วาดภูาพับ่คคลด้วยส่นิำ�าด้วยการบันิทึกภูาพั
 แบบฉับพัลันิ สำาห่รับนิักเร่ยนิมัธ์ยม 
-  Screening ภูาพัยนิตร์สารคด่ “School Town King แร็ปทะล่ฝ่้า ราชาไม่ห่ย่ดฝ่ันิ” 
- เสวนิาห่ัวข้อเร่�อง “ความฝ่ันิของเด็กไทย อยู่ตรงไห่นิของการศึกษา”  
 โดย ครูจิ่�ย ก่ลธ์ิดา ร่่งเร่องเก่ยรติ : ท่�ปรึกษาประธ์านิกรรมาธ์ิการการศึกษา สภูาผูู้้แทนิราษฎร 
 ค่ณเบสท์ วรรจิธ์นิภููมิ ลายส่วรรณชัย : ผูู้้กำากับภูาพัยนิตร์สารคด่เร่�อง “School Town King” 
 ค่ณนิัท นิันิทวัฒนิ์ จิรัสเร่องนิิล : โปรดิวเซึ่อร์ ภูาพัยนิตร์สารคด่เร่�อง “School Town King” 
 ดำาเนิินิรายการโดยครูพัล อรรถพัล ประภูาสโนิบล ผูู้้ก่อตั�งกล่่ม พัลเร่ยนิ 
-  กิจิกรรมบรรยายพัิเศษ “Portrait: จิินิตภูาพัและรห่ัสนิัย” โดย อาจิารย์ดร.สายัณห่์ แดงกลม 
 อาจิารย์ประจิำาภูาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคด่ มห่าวิทยาลัยศิลปากร
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De-conscientization ถ่อดจำิต 

 นิิทรรศการท่�นิำาเอากล่่มศิลปินิ (collective artist) สามกล่่ม จิากสามประเทศ ได้แก่  ห่อสินิ กางธ์่งมห่า
สารคาม (ห่อสินิ กธ์ม) จิากมห่าสารคาม ประเทศไทย  TRA-TRAVEL จิากประเทศญ่�ป่่นิ และ Load na Dito 
ประเทศฟิลิปปินิส์ มาร่วมทำางานิเชิงค้นิคว้าวิจิัย และทดลอง จิากสถานิการณ์ท่�คนิทั�วโลกต้องเผู้ชิญกับวิกฤต
การแพัรร่ะบาดของไวรสัโคโรนิาสายพันัิธ์่์ให่ม ่2019 ห่รอ่ COVID-1 สถานิการณก์ารแพัรร่ะบาดไดข้ยายไปทั�ว
ประเทศ สง่ผู้ลกระทบต่อคนิในิวงกว้างโดยเฉพัาะอย่างยิ�งกล่่มเปราะบางซึ่ึ�งม่ทน่ิทางสังคมน้ิอยกว่ากล่ม่อ่�นิ อาทิ 
คนิยากจินิ แรงงานินิอกระบบ แรงงานิข้ามชาติ คนิไร้บ้านิ และคนิพัิการ โอกาสในิการเข้าถึงการรักษาพัยาบาล
อนัิจิำากดัของกล่ม่เปราะบางดังกล่าวได้ตอกยำ�าถงึความเห่ล่�อมลำ�าด้านิสาธ์ารณส่ข ความไม่เสมอภูาคทางสังคม 
ช่องว่างระห่ว่างชนิชั�นิ 

 นิำาเสนิอออกมาเป็นินิทิรรศการท่�นิำาเสนิอการสำารวจิและท้าทายผู่้านิการตั�งคำาถามตอ่จิิตสำานิกึและจิิตไร้สำานิกึ
ของคนิในิสังคม เม่�อถึงคราวต้องต่อสู้กับความห่ดหู่่สิ�นิห่วัง ห่ร่อกระทั�งความเป็นิความตาย เม่�อทั�วโลกกำาลัง
เผู้ชิญวิกฤตครั�งให่ญ่ท่�ส่ดครั�งห่นิึ�งของมนิ่ษยชาติ ‘สามารถตั�งคำาถาม สำารวจิ สะท้อนิถึงรากเห่ง้าของปัญห่า 
และนิำามาซึ่ึ�งการสร้างความเปล่�ยนิแปลงเชิงโครงสร้างได้ห่ร่อไม่? 

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 16 ธ์ันิวาคม 2564 - 5 ก่มภูาพัันิธ์์ 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพัระ
หน่วยงานค์วามร่วมม่อ : Chishima Foundation for Creative Osaka (ประเทศญ่�ป่่นิ) 
Kyoto Art Centre (ประเทศญ่�ป่่นิ)
กี่ิจำกี่รรมประกี่อบนิทรรศิกี่าร : Online Workshop : Are We “Almost There”? (ใช้โปรแกรม Jitsi และ
Google Jamboard เป็นิเคร่�องม่อส่�อสาร) ดำาเนินิิกจิิกรรมโดย กล่ม่คนิทำางานิศลิปะและการวิจิยั Load na Dito 
(ฟิลิปปินิส์) ร่วมด้วย TRA-TRAVEL (ญ่�ป่่นิ) และ ห่อสินิ กางธ์่งมห่าสารคาม - ห่อสินิ กธ์ม (ไทย) 
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Déjà vu : When the Sun Rises in the West 
โดย นท่ อุตฤทธิ� (ศิิล่ปินศิิล่ปาธร ประจำำาปี 2562) 

 นิิทรรศการนิ่�เป็นิการจิัดร่วมกันิระห่ว่างห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากรและ Richard Koh Fine Art ประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซึ่่ย โดยม่ภูัณฑ์ารักษ์รับเชิญชาวอิตาเล่ยนิ Loredana Pazzini-Paracciani 

 นิทิรรศการเด่�ยวครั�งให่ญ่ของนิท ่อต่ฤทธิ์� ท่�ห่าชมได้ยากในิประเทศไทย โดยครั�งส่ดทา้ยจิดัขึ�นิเม่�อ 8 ปท่ี�แลว้
ซึ่ึ�งนิท่ อ่ตฤทธ์ิ� ถ่อเป็นิศิลปินิไทยท่�แสดงผู้ลงานิในิต่างประเทศอย่างสมำ�าเสมอ ผู้ลงานิศิลปะของนิท่ ถ่อเป็นิห่นิึ�ง
ในิศลิปนิิไทยอนัิดับต้นิๆในิความตอ้งการของนิกัสะสมทั�วโลก และเป็นิตน้ิแบบของศลิปนิิท่�นิกัศกึษาศิลปะ ศลิปนิิ
ต่างๆ 

 ผู้ลงานิท่�จิดัแสดงในินิทิรรศการนิ่�ม่ห่ลากห่ลายส่�อ ม่ง่เนิน้ิในิการตั�งคำาถามแห่่งความเปน็ิไปไดท้่�วา่ จิะเกดิอะไร
ขึ�นิ ห่ากดวงอาทติยข์ึ�นิทางทศิตะวนัิตก? ฉายภูาพัของการอยู่คูเ่คย่งในิระนิาบเด่ยวกนัิทั�งพั่�นิท่�และเวลาของสอง
วฒันิธ์รรม และขับเคล่�อนิให้่ผู้ลงานิม่ความห่มายชดัเจินิยิ�งขึ�นิด้วยบริบทของพั่�นิท่�ห่อศลิปม์ห่าวทิยาลัยศลิปากร
ซึ่ึ�งเป็นิอาคารอนิ่รักษ์รูปแบบผู้สมผู้สานิระห่ว่างสถาปัตยกรรมตะวันิตกและตะวันิออก 

 โดยนิิทรรศการนิ่�จิะนิำาไปแสดงต่อไปยังพัิพัิธ์ภัูณฑ์์ในิประเทศสิงคโปร์ และประเทศอ่�นิ ถ่อได้ว่าเป็นิการยก
มาตรฐานิของพั่�นิท่�แสดงนิิทรรศการของห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากรให่้ทัดเท่ยมมาตรฐานิสากล

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 4 ม่นิาคม – 7 พัฤษภูาคม 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพัระ
หน่วยงานค์วามร่วมม่อ : Richard Koh Fine Art (ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซึ่่ย)
กี่ิจำกี่รรมประกี่อบนิทรรศิกี่าร : 
-  Walk with the Artist โดยศิลปินิ นิท่ อ่ตฤทธ์ิ� เปิดให่้บ่คคลท่�สนิใจิลงทะเบ่ยนิในิกิจิกรรมท่�จิัดขึ�นิในิวันิเสาร์  
 (เด่อนิละ 2 ครั�ง) 
- การบรรยายสำาห่รับนิักศึกษาจิากสถาบันิการศึกษาต่างๆ โดยศิลปินิ นิท่ อ่ตฤทธ์ิ� (นิัดห่มายล่วงห่นิ้า) 
- การบรรยายเร่�องภูาษาศิลปะของนิท่ อ่ตฤทธ์ิ� (กำาห่นิดวันิ เวลา และสถานิท่�ต่อไป) 
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 EX SPACE เป็นิความร่วมม่อระห่ว่างห่อศลิป์มห่าวทิยาลัยศลิปากร ปรัชญา พิัณทองและ 
the Centre Pompidou ประเทศฝ่รั�งเศส เป็นิพั่�นิท่�ท่�ให่้โอกาสแก่ศิลปินิร่่นิให่ม่ และนิักศึกษา
ศิลปะได้สร้างสรรค์ผู้ลงานิศิลปะร่วมสมัยเชิงทดลอง โดยม่กิจิกรรมต่างๆท่�ร่วมกับภูาค่เคร่อ
ข่ายองค์กรทางวัฒนิธ์รรมต่างๆ จิัดกิจิกรรมนิิทรรศการ ศิลปะเชิงปฏิิบัติการ เสวนิาต่างๆ 
ห่ม่นิเว่ยนิไปตลอดปี

สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร :  EX SPACE ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม
ค์วามร่วมม่อ : The Centre Pompidou ประเทศฝ่รั�งเศส

แหล่่งเร่ยนร้�ศิิล่ปะร่วมสมัยเชี่ิงทดล่อง EX SPACE
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โปรเจิคท์ศิลปะท่�เช่�อเชิญศิลปินิร่่นิให่ม่ให่้มาแสดงออกและสะท้อนิม่มมองส่วนิตัวท่�ม่ต่อสถานิการณ์ทางการเม่อง
ในิปัจิจิ่บันิ ภูายในิพั่�นิท่� EX SPACE

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 11 กันิยายนิ – 1 ต่ลาคม 2563
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : EX SPACE ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์
จิังห่วัดนิครปฐม

นิทรรศิกี่าร What Happened! Art Project 
: reflection and expression on current political situation
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นิทรรศิกี่าร SOTUS OBJECTS ม่วันน่�เพัราะพั่� ให�...
 การรับนิ้องห่ร่อท่�เร่ยกว่า โซึ่ตัส (SOTUS) นิั�นิ มาจิากตัวอักษรย่อภูาษาอังกฤษของคำาว่า “Seniority 
Order Tradition Unity Spirit” ท่�ถูกแปลเปน็ิภูาษาไทยวา่ “ภูราดร สามคัคธ่์รรม มนิษ่ยธ์รรม และประเพัณ ่อาวโ่ส
..” โซึ่ตัสเป็นิสิ�งท่�ดำารงอยู่คู่กับสถาบันิอ่ดมศึกษาไทยมาอย่างยาวนิานิ ในิย่คสมัยท่�การเม่องกำาลังผู้ลิบานิ ท่กสิ�ง
ท่กอย่างกำาลังถูกนิำากลับมาพัิจิารณาให่ม่อ่กครั�ง แม้แต่เร่�องท่�ต้องห่้ามท่�ส่ด จิึงไม่ม่เห่ต่ผู้ลอันิใดเลยท่�จิะละเว้นิเร่�อง
ประเพัณ่รับนิ้องไม่ให่้ถูกพัูดถึง นิิทรรศการ “SOTUS OBJECTS ม่วันินิ่�เพัราะพัี�ให่้...” ค่อนิิทรรศการจิัดแสดงวัตถ่
เร่�องเล่าท่�เก่�ยวข้องกับกิจิกรรมรับนิ้องในิคณะวิชาศิลปะแห่่งห่นิึ�งเพั่�อเป็นิการทบทวนิถึงร่องรอยบาดแผู้ลและผู้ลก
ระทบจิากอำานิาจินิิยมท่�กิจิกรรมรับนิ้องได้ทิ�งเอาไว้ ในิฐานิะวัตถ่ห่ลักฐานิของการล่วงละเมิดและกดข่�

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 5 – 31 ต่ลาคม 2563
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : EX SPACE ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์
 จิังห่วัดนิครปฐม
ผู้้�ดำาเนินโค์รงกี่าร : กล่่มศิลปินิร่่นิให่ม่จิากคณะจิิตรกรรม ประติมากรรม และภูาพัพัิมพั์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร
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           นทิรรศิกี่าร “หาย ณ. สถ่าน”
 นิิทรรศการ ห่าย ณ. สถานิ โดย ต่อวงศ์ ว่ฒิวงศ์ สะท้อนิภูาพัฉายของการทำาให่้ตัวแทนิความ
ทรงจิำาห่นิึ�งบิ�นิแตก จ่ิดจิาง และเล่อนิห่ายไป สิ�งท่�ปรากฏิคอ่ภูาพัท่�ไม่สมประกอบของอาคารสถาปตัยกรรม
ห่ร่อวัตถ่ทางประวัติศาสตร์ท่�เปน็ิเสมอ่นิตัวแทนิความทรงจิำานิั�นิ การทำาลายล้างความทรงจิำามิไดท้ำาให่เ้ราไม่
จิำา ห่ากแต่จิะทำาให่้เราข่ดลึกไปในิท่�มาของความทรงจิำาและพัร้อมท่�จิะสร้างมันิขึ�นิมาให่ม่ด้วยห่ัวใจิอันิเสร่

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 13 พัฤศจิิกายนิ - 20 ธ์ันิวาคม 2563
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : EX SPACE ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม
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 นิิทรรศการจิากโครงการล่องตรึก ท่นิเพั่�อศิลปะ 2020 ซึ่ึ�งเปิดรับโครงการทัศนิศิลป์ส่วนิ
บ่คคลห่ร่อกล่่ม ไม่จิำากัดสาขาวิชาห่ร่อข้ามศาสตร์วิชาช่พั (cross -disciplinary) เพ่ั�อพััฒนิาโครงการ
สห่วิทยาการศิลป์ (inter-disciplinary art) สนิับสนิ่นิพั่�นิท่�จิัดแสดงผู้ลงานิ และโครงการศิลปะนิอกเม่อง
ห่ลวง เปิดพั่�นิท่�ให่้ศิลปินิร่่นิให่ม่ได้สร้างและพััฒนิาผู้ลงานิท่�เนิ้นิการศึกษาเชิงวิจิัย (Research Based) ท่�
เนิ่�อห่าและการปฎิบัติการม่ความเช่�อมโยงกับ ผูู้้คนิ ช่มชนิ และสังคม โดยใช้ศาสตร์ความรู้อ่�นิเข้ามาผู้สม
ผู้สานิ พััฒนิาผู้ลงานิร่วมกับกระบวนิการทางภูัณฑ์ารักษ์ (Curatorial Program)

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 5 ม่นิาคม - 10 เมษายนิ 2564
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : EX SPACE ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม
ผู้้�ดำาเนินโค์รงกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 
บ้านินิอกความร่วมม่อทางศิลปวัฒนิธ์รรม 
แบล็คเอาท์ คอลเล็กท่ฟ
จิิตร คอลเล็กท่ฟ

A Verse on Uncomposed Surface : A Gathering of Becoming Stories
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แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร

กี่ารประกี่วดศิิล่ปกี่รรมระดับชี่าติ

 มหาวิทยาลั่ยศิิล่ปากี่ร เป�นสถาบันหลั่กี่ท่�จัดประกี่วดศิิล่ปกี่รรมระดับชาติมาอย่างต่อเน่�อง
แล่ะยาวนาน โดยมอบหมายให�หอศิิล่ป� มหาวิทยาลั่ยศิิล่ปากี่รเป�นผ้�ดําเนินงาน จัดกี่ารประกี่วดโค์รงกี่าร
ศิลิ่ปกี่รรมแล่ะจัดเกี่บ็ผล่งานท่�ได�รับรางวลั่ภายใต�ค์ลั่งสะสมศิลิ่ปกี่รรมมหาวทิยาลั่ยศิลิ่ปากี่ร โดยม่โค์รงกี่าร
กี่ารประกี่วด ดังน่้

กี่ารประกี่วดศิิล่ปกี่รรมแห่งชี่าติ
 กี่ารประกี่วดศิลิ่ปกี่รรมแห่งชาตเิป�นเวทก่ี่ารประกี่วดผล่งานสร�างสรรค์ศ์ิลิ่ปกี่รรมในระดับชาตทิ่�
ม่ประวตัศิิาสตร์ค์วามเป�นมาท่�ยิ�งใหญ่แล่ะยาวนานท่�สุดของประเทศิไทย โดยกี่ารริเริ�มของศิาสตราจารยศ์ิลิ่ป� 
พ�ระศิร่ จัดขึ้นค์รั�งแรกี่ในป� พ.ศิ. 2492 จนถึงป�จจุบันเป�นค์รั�งท่� 67 ประจําป� 2564

กี่ารประกี่วดศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัยข้องศิิล่ปินรุ่นเยาว์
 กี่ารประกี่วดศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัยของศิิล่ป�นรุ่นเยาว์ เป�นกี่ิจกี่รรมท่�ทางมหาวิทยาลั่ยศิิล่ปากี่ร
จัดต่อเน่�องมาตั�งแต่ป� พ.ศิ. 2527 เป�ดโอกี่าสให�เยาวชนท่�ม่อายุไม่เกี่ิน 25 ป�ส่งผล่งานศิิล่ปกี่รรมเพ��อเข�า
ประกี่วด เพ��อสนบัสนนุกี่ารทํางานสร�างสรรค์ข์องเยาวชนให�เกี่ดิกี่ารพฒันายกี่ระดับค์วามสามารถ ทกัี่ษะใน
กี่ารสร�างสรรค์์ผล่งานศิิล่ปะ จนถึงป�จจุบันเป�นค์รั�งท่� 38 ประจําป�2564
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กี่ารแสดงศิลิ่ปกี่รรมแห่งชี่าต ิค์รั�งท่� 66 (ประจำำาปี 2563)

 การแสดงศลิปกรรมแห่่งชาต ิครั�งท่� 66 ม่ศลิปินิไทยส่งผู้ลงานิเข้าประกวด จิำานิวนิ 109 คนิ รวมผู้ลงานิทั�ง
สิ�นิ 147 ชิ�นิ ม่ศิลปินิได้รับรางวัลรวมทั�งสิ�นิ 13 ราย ได้แก่ ประเภูทจิิตรกรรม รางวัลเห่ร่ยญเงินิ 1 รางวัล 
รางวลัเห่รย่ญทองแดง 3 รางวลั ประเภูทประตมิากรรม รางวลัเห่รย่ญเงนิิ 1 รางวลั รางวลัเห่รย่ญทองแดง 
1 รางวัล ประเภูทภูาพัพัมิพั ์รางวัลเห่รย่ญเงินิ 2 รางวลั รางวลัเห่รย่ญทองแดง 4 รางวัล ประเภูทส่�อประสม 
รางวัลเห่ร่ยญทองแดง 1 รางวัล และม่ผู้ลงานิได้รับคัดเล่อกเข้าร่วมแสดงอ่ก 41 ชิ�นิ 

 โดยผู้ลงานิได้จิัดแสดงนิิทรรศการ ณ พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป ถนินิเจิ้าฟ้า กร่งเทพัฯ ในิ
ระห่ว่างวันิท่� 10 ก่มภูาพัันิธ์์ - 21 ม่นิาคม พั.ศ. 2564 ห่ลังจิากนิั�นินิำาไปจิัดแสดง ณ สถาบันิศิลปะในิส่วนิ
ภููมิภูาคทั�วประเทศไทย รวมถึงจิัดทำานิิทรรศการเสม่อนิจิริงเผู้ยแพัร่ทางออนิไลนิ์ด้วย

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 10 ก่มภูาพัันิธ์์ - 21 ม่นิาคม 2564
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป ถนินิเจิ้าฟ้า 
ค์วามร่วมม่อ :  มห่าวิทยาลัยนิเรศวร จิังห่วัดพัิษณ่โลก
  มห่าวิทยาลัยบูรพัา จิังห่วัดชลบ่ร่
  มห่าวิทยาลัยทักษิณ จิังห่วัดสงขลา
  มห่าวิทยาลัยราชภูัฎสงขลา จิังห่วัดสงขลา
  มห่าวิทยาลัยสงขลานิครินิทร์ วิทยาเขตปัตตานิ่ จิังห่วัดปัตตานิ่
  มห่าวิทยาลัยเช่ยงให่ม่ จิังห่วัดเช่ยงให่ม่
  มห่าวิทยาลัยขอนิแก่นิ จิังห่วัดขอนิแก่นิ
  มห่าวิทยาลัยมห่าสารคาม จิังห่วัดมห่าสารคาม
ร้ปแบบนิทรรศิกี่าร : นิิทรรศการในิพั่�นิท่�ทั�งส่วนิกลาง และส่วนิภููมิภูาค และในิรูปแบบ Virtual Exhibition
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กี่ารแสดงศิลิ่ปกี่รรมแห่งชี่าต ิค์รั�งท่� 67 (ประจำำาปี 2564)

 การแสดงศิลปกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 67 เปิดรับผู้ลงานิรอบแรกด้วยภูาพัถ่ายผู้ลงานิผู้่านิเว็บไซึ่ต์
เป็นิครั�งแรก โดยม่ศิลปินิไทยส่งผู้ลงานิเข้าประกวด จิำานิวนิ 202 คนิ รวมผู้ลงานิทั�งสิ�นิ 277 ชิ�นิ เม่�อผู้่านิ
รอบแรก ศิลปินิได้ส่งผู้ลงานิจิริงให่้กรรมการคัดเล่อก โดยม่ศิลปินิได้รับรางวัลทั�งสิ�นิ 18 ราย  
 ประเภูทจิิตรกรรม รางวัลเห่ร่ยญเงินิ 1 รางวัล รางวัลเห่ร่ยญทองแดง 3 รางวัล
 ประเภูทประติมากรรม รางวัลเห่ร่ยญเงินิ 2 รางวัล รางวัลเห่ร่ยญทองแดง 3 รางวัล
 ประเภูทภูาพัพัิมพั์ รางวัลเห่ร่ยญเงินิ 2 รางวัล รางวัลเห่ร่ยญทองแดง 4 รางวัล
 ประเภูทส่�อประสม รางวัลเห่ร่ยญเงินิ 2 เห่ร่ยญทองแดง 1 รางวัล 
 และม่ผู้ลงานิได้รับคัดเล่อกเข้าร่วมแสดงอ่ก 63 ชิ�นิ 

 โดยผู้ลงานิได้จิัดแสดงนิิทรรศการ ณ พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป ถนินิเจิ้าฟ้า กร่งเทพัฯ 
ในิระห่ว่างวันิท่� 16 ม่นิาคม ถึง 17 เมษายนิ พั.ศ. 2565 ห่ลังจิากนิั�นินิำาไปจิัดแสดง ณ สถาบันิศิลปะในิส่วนิ
ภููมิภูาคทั�วประเทศไทย รวมถึงจิัดทำานิิทรรศการเสม่อนิจิริงเผู้ยแพัร่ทางออนิไลนิ์ด้วย

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 16 ม่นิาคม - 17 เมษายนิ 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป ถนินิเจิ้าฟ้า 
ค์วามร่วมม่อ :  มห่าวิทยาลัยนิเรศวร จิังห่วัดพัิษณ่โลก
  มห่าวิทยาลัยบูรพัา จิังห่วัดชลบ่ร่
  มห่าวิทยาลัยทักษิณ จิังห่วัดสงขลา
  มห่าวิทยาลัยราชภูัฎสงขลา จิังห่วัดสงขลา
  มห่าวิทยาลัยสงขลานิครินิทร์ วิทยาเขตปัตตานิ่ จิังห่วัดปัตตานิ่
  มห่าวิทยาลัยเช่ยงให่ม่ จิังห่วัดเช่ยงให่ม่
  มห่าวิทยาลัยขอนิแก่นิ จิังห่วัดขอนิแก่นิ
  มห่าวิทยาลัยมห่าสารคาม จิังห่วัดมห่าสารคาม
ร้ปแบบนิทรรศิกี่าร : นิิทรรศการในิพั่�นิท่�ทั�งส่วนิกลาง และส่วนิภููมิภูาค และในิรูปแบบ Virtual Exhibition
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กี่ารแสดงศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัยข้องศิิล่ปินรุ่นเยาว์ค์รั�งท่� 37 
(ประจำำาปี 2563)

 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ครั�งท่� 37 ม่ศิลปินิไทยส่งผู้ลงานิเข้า
ประกวด จิำานิวนิ 239 คนิ รวมผู้ลงานิทั�งสิ�นิ 304 ชิ�นิ ม่ศิลปินิได้รับรางวัลรวมทั�งสิ�นิ 10 ราย เป็นิ
รางวัลเห่ร่ยญทอง 1 รายและเห่ร่ยญเงินิ 9 ราย รางวัลสนิับสนิ่นิจิำานิวนิ 6 ราย และม่ผู้ลงานิท่� ได้รับ
คัดเล่อกเข้าร่วมแสดงทั�งสิ�นิ 66 ชิ�นิ 

 โดยได้จัิดแสดงนิทิรรศการ ณ ศนูิย์ศลิปวฒันิธ์รรมเฉลิมพัระเก่ยรติ 6 รอบพัระชนิมพัรรษา 
มห่าวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพัระราชวงัสนิามจินัิทร์ จิงัห่วัดนิครปฐม ในิระห่ว่างวันิท่� 2 - 30 เมษายนิ
พั.ศ. 2564 ห่ลังจิากนิั�นินิำาไปจิัดแสดง ณ สถาบันิศิลปะในิส่วนิภููมิภูาคทั�วประเทศไทย รวมถึงจิัดทำา
นิิทรรศการเสม่อนิจิริงเผู้ยแพัร่ทางออนิไลนิ์ด้วย

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 2 - 30 เมษายนิ พั.ศ. 2564
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ศนูิยศ์ลิปวฒันิธ์รรมเฉลมิพัระเก่ยรต ิ6 รอบพัระชนิมพัรรษา มห่าวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม
ค์วามร่วมม่อ : มห่าวิทยาลัยพัันิธ์มิตรในิส่วนิภููมิภูาค 7 แห่่ง ทั�วประเทศ 
 บมจิ.ธ์นิาคารไทยพัาณิชย์
 บริษัท ปตท.จิำากัด (มห่าชนิ)
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจิ จิำากัด (มห่าชนิ)
 บมจิ.ธ์นิาคารกสิกรไทย
 คณะวิทยาการจิัดการ มห่าวิทยาลัยศิลปากร
รป้แบบนทิรรศิกี่าร : นิทิรรศการในิพั่�นิท่�ทั�งสว่นิกลาง และส่วนิภููมภิูาค และในิรปูแบบ Virtual Exhibition
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43แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร



กี่ารแสดงศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัยข้องศิิล่ปินรุ่นเยาว์ค์รั�งท่� 38 
(ประจำำาปี 2564)

 การแสดงศิลปกรรมรว่มสมยัของศิลปนิิร่่นิเยาว์ครั�งท่� 38 ได้เปล่�ยนิรปูแบบการรับผู้ลงานิรอบแรก
ผู่้านิภูาพัถ่ายผู้ลงานิทางเว็บไซึ่ต์ ม่ศลิปินิส่งผู้ลงานิเข้าประกวด จิำานิวนิ 358 คนิ รวมผู้ลงานิทั�งสิ�นิ 519 ชิ�นิ
ซึ่ึ�งม่จิำานิวนิมากเป็นิประวัติการณ์ 

 ม่ศิลปินิได้รับรางวัลรวมทั�งสิ�นิ 10 ราย เป็นิรางวัลเห่ร่ยญทอง 1 รายและเห่ร่ยญเงินิ 9 ราย 
รางวัลสนิับสนิ่นิจิำานิวนิ 6 ราย และม่ผู้ลงานิท่�ได้รับคัดเล่อกเข้าร่วมแสดงทั�งสิ�นิ 66 ชิ�นิ 

 โดยได้จิัดแสดงนิิทรรศการ ณ ศูนิย์ศิลปวัฒนิธ์รรมเฉลิมพัระเก่ยรติ 6 รอบพัระชนิมพัรรษา 
มห่าวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม ในิระห่ว่างวันิท่� 30 ม่นิาคม - 30 
เมษายนิ พั.ศ. 2565ห่ลังจิากนิั�นินิำาไปจิัดแสดง ณ สถาบันิศิลปะในิส่วนิภููมิภูาคทั�วประเทศไทย รวมถึงจิัด
ทำานิิทรรศการเสม่อนิจิริงเผู้ยแพัร่ทางออนิไลนิ์ด้วย

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : 30 ม่นิาคม - 30 เมษายนิ พั.ศ. 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ศูนิย์ศิลปวัฒนิธ์รรมเฉลิมพัระเก่ยรติ 6 รอบพัระชนิมพัรรษา มห่าวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพัระราชวังสนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม
ค์วามร่วมม่อ : มห่าวิทยาลัยพัันิธ์มิตรในิส่วนิภููมิภูาค 7 แห่่ง ทั�วประเทศ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจิ จิำากัด (มห่าชนิ)
  บริษัท ภูาพัพัิมพั์ จิำากัด
ร้ปแบบนิทรรศิกี่าร : นิิทรรศการในิพั่�นิท่�ทั�งส่วนิกลาง และส่วนิภููมิภูาค และในิรูปแบบ Virtual Exhibition
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กี่ารแสดงนิทรรศิกี่ารสัญจำรในส่วนภ้มิภาค์

45แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร



ทุนสร�างสรรค์์ศิิล่ปกี่รรม 
ด�านศิิล่ปกี่รรม แล่ะ กี่ารประพัันธ์ดนตร่

 ห่อศลิป์ มห่าวทิยาลัยศลิปากร ได้จัิดทำาโครงการท่นิสร้างสรรค์ศลิปกรรม “ศลิป์ พีัระศร่” 
ขึ�นิเป็นิประจิำาท่กปี และเป็นิท่นิสร้างสรรค์ท่�เป็นิท่�ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในิแต่ละปีม่ผูู้้ส่งโครงการ
เข้าสมัครเพั่�อให่้กรรมการผูู้้ทรงค่ณว่ฒิคัดเล่อกกว่า 50 โครงการ ซึ่ึ�งท่นิสร้างสรรค์นิ่�ม่จ่ิดประสงค์
เพั่�อเป็นิการส่งเสริมศิลปินิท่�ทำางานิสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนิ่�องให้่ได้รับท่นิเพั่�อสร้างสรรค์ผู้ลงานิตาม
โครงการท่�สนิใจิ เป็นิระยะเวลา 1 ปี ท่นิรางวัลจิำานิวนิ 150,000 บาท จิำานิวนิ 7 ท่นิ ท่นินิ่�เปิดโอกาสให่้
ศิลปินิร่วมสมัยได้เสนิอโครงการท่�ม่ค่ณค่าในิการสร้างสรรค์ไม่จิำากัดรูปแบบ เทคนิิค และแนิวคิด โดย
ผู้ลงานิท่�ได้จิะได้จิัดแสดงเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิ โดยถ่อได้ว่าเป็นิท่นิสร้างสรรค์ท่�เป็นิต้นิแบบและเห่็นิผู้ลลัพัธ์์
ในิเชงิประจัิกษส์ำาห่รับศลิปินิท่�ได้รบัทน่ิ ท่�นิำาไปตอ่ยอดการสร้างสรรค์ตา่งๆทั�งในิระดับชาติและนิานิาชาติ 

 นิอกจิากนิ่�ห่อศิลป์ยังร่วมกับ คณะด่ริยางคศาสตร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับท่นิ
สร้างสรรค์ประเภูทประพัันิธ์์ดนิตร่ขึ�นิ เพั่�อสนิับสนิ่นินิักประพัันิธ์์ดนิตร่ไทยให่้ได้พััฒนิาฝ่ีม่อ โดยได้รับ
การสนิบัสนิน่ิท่นิจิากบรษิทั ไอคอนิสยาม จิำากดั ให่ท้น่ิประเภูทการประพันัิธ์ด์นิตรจ่ิำานิวนิ 1 ทน่ิ 150,000 
บาท มาอย่างต่อเนิ่�องตั�งแต่ปี 2561 จินิขณะนิ่�ม่ศิลปินิได้รับท่นิประเภูทประพัันิธ์์ดนิตร่จิำานิวนิ 4 ราย
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โค์รงกี่ารทุนสร�างสรรค์์ศิิล่ปกี่รรม “ศิิล่ป์ พั่ระศิร่” ค์รั�งท่� 19
ดำาเนินกี่ารค์ัดเล่่อกี่ผู้้� ได�รับทุนสร�างสรรค์์ แล่ะม่ระยะเวล่าสร�างสรรค์์ผู้ล่งานในปี 2563 

ประเภทศิิล่ปกี่รรม
 1. นิายเก่ยรติอนิันิต์ เอ่�ยมจิันิทร์ โครงการ “การต่ความช่วิตและอัตลักษณ์ในิโลกร่วมสมัย”
 2. นิายชูศักดิ� ศร่ขวัญ   โครงการ “ห่ว้งเวลาแห่ง่ความสข่ของครอบครวัชาวใตพ้ัลดัถิ�นิ”
 3. นิางสาวเด่อนิฉายผูู้้ชนิะ ภูู่ประเสริฐ  โครงการ “กำาแพังแห่่งจิิตสำานิึก”
 4. นิางสาววันิทนิ่ย์ ศิริพััฒนิานิันิทกูร  โครงการ “The more you pay, the more you need”
 5. นิายวิริยะ โชติปัญญาวิส่ทธ์ิ�  โครงการ “Grey Area”
 6. นิายศ่ภูโชค ช่มสาย ณ อย่ธ์ยา  โครงการ “Dharma Art”
 7. นิายส่รชาติ เกษประสิทธ์ิ�   โครงการ “การสร้างสรรค์ผู้ลงานิทัศนิศิลป์กว่ทัศนิ์ 
      ช่ดสังขารปร่งแต่งประสบการณ์แห่่งบ่คคล”

ประเภทประพัันธ์ดนตร่ ภายใต�หัวข้�อ “The Best of Thailand Meets the Best of the World.”
 1. นิายทรงว่ฒิ เร่องจิันิทร์   โครงการ “3 Elements Rhythm”

ระยะเวล่าแสดงนิทรรศิกี่าร : เด่อนิมิถ่นิายนิ 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร และ พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป กร่งเทพัฯ
ค์วามร่วมม่อ : บริษัท ไอคอนิสยาม จิำากัด
       คณะด่ริยางคศาสตร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร

47แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร



โค์รงกี่ารทุนสร�างสรรค์์ศิิล่ปกี่รรม “ศิิล่ป์ พั่ระศิร่” ค์รั�งท่� 20 
ดำาเนินกี่ารค์ัดเล่่อกี่ผู้้� ได�รับทุนสร�างสรรค์์ แล่ะม่ระยะเวล่าสร�างสรรค์์ผู้ล่งานในปี 2564

ประเภทศิิล่ปกี่รรม
 1. นิายกฤษฎางค์ อินิทะสอนิ  โครงการ “ต่�กตาป๊อบ - ล้านินิา ร่่นิท่� 1” 
 2. นิายเก่ยรติชัย เก่ยรติศิริขจิร  โครงการ “Keepers” 
 3. นิายพัรรษา พั่ทธ์รักษา   โครงการ “ศิลปะบนิกำาแพังเพั่�อสำานิึกถึงสิ�งแวดล้อมทางทะเล” 
 4. นิายพัันิธ์กานิต์ คงด่   โครงการ “ความคิดถึงม่ช่วิต” 
 5. นิายภูาณ่ อ่ดมเพัทายก่ล โครงการ “เก็บ เอา ไว้ในิ” 
 6. นิายอนิ่พังศ์ เจิริญมิตร   โครงการ “Reflection” 
 7. นิางสาวอำาพัรรณ่ สะเตาะ  โครงการ “ภููมิทัศนิ์ปราศจิากเส่ยง”

ประเภทประพัันธ์ดนตร่ ภายใต�หัวข้�อ “The Best of Thailand Meets the Best of the World.”
 1. นิายไพัรัช ลูกจิันิทร์   โครงการ “สยาม มิตร ทอล์ก”

ระยะเวล่าแสดงนิทรรศิกี่าร : เด่อนิมิถ่นิายนิ 2565
สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร และ พัิพัิธ์ภูัณฑ์สถานิแห่่งชาติ ห่อศิลป กร่งเทพัฯ
ค์วามร่วมม่อ : บริษัท ไอคอนิสยาม จิำากัด
       คณะด่ริยางคศาสตร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร
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โค์รงกี่ารทุนสร�างสรรค์์ศิิล่ปกี่รรม “ศิิล่ป์ พั่ระศิร่” ค์รั�งท่� 21 
ดำาเนินกี่ารค์ัดเล่่อกี่ผู้้� ได�รับทุนสร�างสรรค์์ แล่ะม่ระยะเวล่าสร�างสรรค์์ผู้ล่งานในปี 2565 

ประเภทศิิล่ปกี่รรม
 1. นิายแดนิสรวง สังวรเวชภูัณฑ์์  โครงการ “ราษฎร์ดำาเนิินิ”
 2. นิางสาวเตยงาม ค่ปตะบ่ตร  โครงการ “ท่�รัก! เราจิะอยู่กับค่ณ”
 3. นิายพั่ทธ์ิพังษ์ อร่ณเพั็ง  โครงการ “We all know each other”
 4. นิายสถิตย์ ศัสตรศาสตร์  โครงการ “Untitled (pedestal for an undisclosed novel)”
 5. นิายอธ์ิษว์ ศรสงคราม   โครงการ “Anthology of unidentified objects in Thailand”
 6. นิายอนิ่สรณ์ ติปยานินิท์  โครงการ “Siamese Futuristic Cookbook”
 7. นิางอัยนิา ภููย่ทธ์านินิท์   โครงการ “บาซึ่าเปาะเด ประวัติศาสตร์เร่�องเล่าจิากลูกห่ลานิ
     ตะเยาะห่์ล่สู่ มะตะบะ”

ประเภทประพัันธ์ดนตร่ ภายใต�หัวข้�อ “80 ปีมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร”
 1. นิายอาชวินิ สินิธ์่์สะอาด   โครงการ “80 Silpakorn Thailand Deep South Jazz” 

*ขณะนิ่�อยู่ในิระยะเวลาดำาเนิินิการสร้างสรรค์ผู้ลงานิ
ค์วามร่วมม่อ : บริษัท ไอคอนิสยาม จิำากัด
       คณะด่ริยางคศาสตร์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร

49แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร



ค์ล่ังสะสมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่รแหล่่งเร่ยนร้�เชี่ิงสร�างสรรค์์ 
Visible Storage Gallery

 ห่อศลิป์ ได้นิำาผู้ลงานิศิลปกรรมสะสมของมห่าวทิยาลัยศลิปากร จิากการแสดงศลิปกรรมแห่่งชาติ
การแสดงศิลปะเคร่�องปั�นิดินิเผู้าแห่่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ มาจิัดเก็บ
ภูายใต้รูปแบบ “คลังสะสมแบบเปิด” (Visible Storage Gallery) ณ ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ ซึ่ึ�งเป็นิการจิัด
แสดงผู้ลงานิศิลปกรรมในิรูปแบบของพั่�นิท่�จัิดเก็บแสดงผู้ลงานิท่�เปดิให้่บค่คลทั�วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่
เสย่คา่ใชจ้ิา่ย นิอกจิากเปน็ิการลดขอ้จิำากดัดา้นิพั่�นิท่�การจิดัแสดงและการจิดัเกบ็ผู้ลงานิศลิปกรรมแลว้ ยงั
เปน็ิการเผู้ยแพัรผู่้ลงานิอันิทรงคณ่คา่สู่สาธ์ารณะ และประโยชนิท์างการศึกษาด้านิศิลปะ เปิดโอกาสการเรย่นิ
รูพ้ัฒันิาการศิลปะสมัยให่ม่และร่วมสมัยของไทยจิากเวท่การแสดงศิลปกรรมห่ลักของประเทศเพ่ั�อเปน็ิการ
ขยายโอกาสในิการเข้าถึงผู้ลงานิแก่ผูู้้ชมท่กกล่่ม และเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิในิระดับสากล
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 พัิพัิธภัณฑ์์ศิิล่ปะกี่ล่างแจำ�ง (สวนแกี่�ว)

 มห่าวิทยาลัยศิลปากรได้จิัดทำาพั่�นิท่�บริเวณสวนิแก้วเป็นิ “พิัพัิธ์ภัูณฑ์์
ศิลปะกลางแจิ้ง” ตั�งแต่ พั.ศ.2532 ด้วยจ่ิดประสงค์เพั่�อสร้างสภูาพัแวดล้อม
และบรรยากาศศิลปะอันิงดงามในิบริเวณมห่าวิทยาลัยแห่่งศิลปะนิ่� ซึ่ึ�งผู้ลงานิ
ประติมากรรมท่�ติดตั�งอยู่บริเวณสวนิแก้วนิ่�ล้วนิเป็นิผู้ลงานิศิลปกรรมของศิลปินิ
ชั�นิครูคนิสำาคัญของไทย โดยห่อศิลป์เป็นิผูู้้ดูแลรักษาซ่ึ่อมแซึ่มผู้ลงานิดังกล่าว
รวมถึงจัิดทำาป้ายข้อมูลประกอบผู้ลงานิและบันิทึกข้อมูลรายละเอ่ยดการซ่ึ่อมแซึ่ม
ประติมากรรมแต่ละชิ�นิ จิากนิั�นิจิัดทำาเป็นิส่�อช่ดความรู้เพั่�อสร้างโอกาสในิการเร่ยนิรู้
ให่้กับสาธ์ารณชนิ
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สวนประติมากี่รรม
 ห่อศลิป์ได้รวบรวมและจิดัแสดงผู้ลงานิประตมิากรรมจิากคลงัสะสม มห่าวทิยาลยัศิลปากร โดย
จิัดแสดงบริเวณรอบศูนิย์ศิลปวัฒนิธ์รรมเฉลิมพัระเก่ยรติ 6 รอบพัระชนิมพัรรษา มห่าวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตพัระราชวงัสนิามจินัิทร ์จิงัห่วดันิครปฐม ซึ่ึ�งลว้นิเปน็ิผู้ลงานิท่�ได้ รบัรางวลัจิากการแสดงศิลปกรรม
แห่่งชาต ิและการแสดงศลิปกรรมรว่มสมยัของศลิปนิิร่น่ิเยาวเ์พั่�อให่เ้ปน็ิพั่�นิท่�และแห่ลง่เรย่นิรูศ้ลิปะท่�สามารถ
เขา้ถงึได ้รวมถึงการขยายช่องทางสำาห่รบัการเรย่นิรู้ไปยงัพั่�นิท่�ออนิไลนิ ์โดยจัิดทำาแผู้นิผัู้งสวนิประตมิากรรม
 ทำาให่้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงานิแต่ละชิ�นิได้อ่กด้วย เนิ่�องจิากผู้ลงานิม่ขนิาดให่ญ่และติดตั�งกลางแจิ้ง
จิึงม่การดูแลและซึ่่อมแซึ่มผู้ลงานิประติมากรรมในิสวนิประติมากรรมอย่างสมำ�าเสมอ

 นิอกจิากนิ่�ยังม่การนิำาผู้ลงานิไปติดตั�งยังแห่ล่งเร่ยนิรู้กร่งธ์นิบ่ร่ศึกษา ณ มห่าวิทยาลัยราชภูัฏิ
บา้นิสมเดจ็ิเจิา้พัระยาและบรเิวณตำาบลสนิามจินัิทร ์จิงัห่วดันิครปฐม และตดิตั�งท่� จิงัห่วดัราชบร่ ่ตามขอ้ตกลง
ความชว่ยเห่ล่อในิการศึกษาให้่ความรูแ้ละการวางโครงสร้างด้านิภููมิทศันิข์องเม่อง โดยการใช้ศลิปะร่วมสมัย
 รวมถงึการตดิตั�งผู้ลงานิในิบรเิวณโดยรอบมห่าวทิยาลยัศลิปากร เพั่�อสรา้งบรรยากาศแห่่งการเรย่นิรูแ้ละ
เผู้ยแพัรอ่งคค์วามรู้ในิผู้ลงานิศลิปะให้่กบันิกัศกึษาเสรมิสรา้งส่นิทรย่ภูาพัและภููมทิศันิ ์สนัิบสนิน่ิแนิวคดิของ 
มห่าวทิยาลัยท่�โดดเด่นิในิด้านิการสร้างสรรค์ศาสตร์ทางศิลปะ โดยได้ดำาเนินิิการภูายใต้ความรว่มม่อกับคณะ
วิชา อ่กทั�งยังเป็นิการลดข้อจิำากัดด้านิพั่�นิท่�การจิัดเก็บผู้ลงานิอ่กด้วย
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 ในิการพััฒนิาแห่ล่งเร่ยนิรู้ของห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากรให่้สมบูรณ์ ห่อศิลป์ได้
จิัดกิจิกรรมเร่ยนิรู้ในิรูปแบบต่างๆให้่แก่นิักเร่ยนิ นิักศึกษา และช่มชนิรายรอบ ทั�งคณาจิารย์และ
นิักศึกษาจิากคณะวิชาภูายในิมห่าวิทยาลัยศิลปากร และมห่าวิทยาลัยอ่�นิๆ ให่้ได้ม่ส่วนิร่วมในิการ
เรย่นิรูศิ้ลปะ สรา้งความเข้าใจิและเสรมิสรา้งทศันิคตทิ่�ด่ตอ่การเข้าชมห่อศลิปห์่รอ่พัพิัธิ์ภัูณฑ์์ รวม
ถงึเปน็ิการสนิบัสนิน่ิแนิวคิดการเรย่นิรูต้ลอดช่วติ โดยจัิดกจิิกรรมศิลปะท่�ห่ลากห่ลายประกอบกับ
การนิำาชมนิิทรรศการ การจิัดบรรยายเฉพัาะทางสำาห่รับรายวิชาเฉพัาะด้านิศิลปะและการจิัดการ
ศิลปะ ทั�งในิพั่�นิท่�นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและคลังสะสมศิลปกรรมมห่าวิทยาลัยศิลปากร 

กี่ิจำกี่รรมเร่ยนร้�เพั่�อเยาวชี่นแล่ะชีุ่มชี่นโดยรอบ
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ค์ล่ังสะสมส้่ โล่กี่ดิจำิทัล่

Art Centre Silpakorn University x Google Arts & Culture

 เพั่�อเป็นิการขยายโอกาสในิการเข้าถึงผู้ลงานิแก่ผูู้้ชมท่กกล่่ม และเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิในิระดับสากล ห่อ
ศิลป์ ได้ทำาความร่วมม่อกับ Google Arts & Culture ซึ่ึ�งเป็นิสถาบันิและเว็บไซึ่ต์ท่�รวบรวมเผู้ยแพัร่ผู้ลงานิ
ศลิปะจิากพัพิัธิ์ภัูณฑ์์และสถาบันิทั�วโลก สามารถเข้าถึงไดจ้ิากเว็บไซึ่ตแ์ละแอพัพัลิเคชั�นิเพั่�อความสะดวกในิ
การค้นิห่าข้อมูลผู้ลงานิศิลปกรรมในิคลังสะสมของมห่าวิทยาลัยศิลปากร เปิดโอกาสการเร่ยนิรู้ในิวงกว้าง
และขอ้จิำากดัในิการจัิดแสดงผู้ลงานิในิพั่�นิท่�จิริงได้อก่ด้วย ผูู้้สนิใจิสามารถชมผู้ลงานิศิลปกรรมได้ในิรูปแบบ
ความละเอ่ยดสูงระดับ gigapixel ซึ่ึ�งบันิทึกภูาพัด้วย Google Art Camera ท่�ออกแบบมาเป็นิพัิเศษด้วย
เทคโนิโลย่เฉพัาะจิาก Google พัร้อมด้วยเร่�องราวท่�คัดสรรเพั่�อนิำาเสนิอองค์ความรู้ท่�เก่�ยวข้องอ่กด้วย ซึ่ึ�ง
ถ่อเป็นิโครงการแปลงภูาพัศิลปะเป็นิดิจิิทัลครั�งให่ญ่ท่�ส่ดเท่าท่� Google Arts and Culture เคยทำามาในิ
เอเช่ย และเป็นิโครงการท่�ให่ญ่ท่�ส่ดโครงการห่นิึ�งในิโลกอ่กด้วย

 เปดิตวัอยา่งเป็นิทางการแลว้ ในิวันิท่� 26 มกราคม และในิเวลาเพีัยงห่นิึ�งเด่อนิ ม่ผูู้ช้มจิาก 123 ประเทศ
ทั�วโลกราว 20,000 คนิ 

 เข้าชมได้แล้ววันินิ่�ทางเว็บไซึ่ต์และแอพัพัลิเคชั�นิ Google Arts and Culture บนิสมาร์ทโฟนิ ค้นิห่า
ด้วยคำาว่า Art Centre Silpakorn University
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ค์ล่ังค์วามร้�ศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย

ส่�อค์วามร้�ชีุ่ดผู้ล่งานค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมข้องมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร
Learning from the Art Collections

 ห่อศิลป์ในิฐานิะแห่ล่งเรย่นิรูศิ้ลปะรว่มสมัยได้รวบรวมและจัิดทำาองคค์วามรูต่้างๆทางด้านิศิลปะ
และศาสตร์ท่�เ่ก่�ยวข้องเพั่�อประโยชนิท์างการศึกษาศิลปะและวัฒนิธ์รรมรว่มสมัย นิำาเสนิอทั�งในิพั่�นิท่�จิริงและ
พั่�นิท่�เสมอ่นิ ไมว่่าจิะเป็นิศูนิยข์้อมลูศิลปกรรม สิ�งพัิมพั์ดา้นิศิลปะต่างๆ ฐานิข้อมลูส่บค้นิผู้ลงานิศิลปกรรม
สะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงองค์ความรู้ศิลปะและศาสตร์ท่�เก่�ยวข้องในิหั่วเร่�องต่างๆ โดยนิำาเอา
เทคโนิโลย่และส่�อดิจิิตอลมาใช้เป็นิเคร่�องม่อในิการเผู้ยแพัร่ข้อมูลไปสู่วงกว้าง ประกอบด้วยโซึ่เช่ยลม่เด่ย
เว็บไซึ่ต์ของห่อศิลป์ ส่�อกราฟิก และช่ดรายการเร่ยนิรู้ เผู้ยแพัร่ทาง Youtube ของห่อศิลป์ให่้ผูู้้ชมเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับสถานิการณ์ และเห่มาะสมกับพัฤติกรรมผูู้้ชมในิปัจิจิ่บันิ 

 โดยข้อมูลความรู้ท่�รวบรวมและคัดสรร สามารถแบ่งได้เป็นิเร่�องราวท่�่เก่�ยวข้องกับผู้ลงานิคลัง
สะสมศลิปกรรมของมห่าวทิยาลัยศลิปากร ศลิปะและวฒันิธ์รรมรว่มสมยั การจัิดการห่อศลิปแ์ละพัพิัธิ์ภูณัฑ์์ 
และความรู้เชิงลึกในิการดููแลอาคารอนิ่่รักษ์ (วังท่าพัระ)

 ห่อศิลป์นิำาเสนิอสาระความรู้เก่�ยวกับผู้ลงานิศิลปกรรมในิคลังสะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร โดย
เลอ่กเนิ่�อห่าและวธิ์ท่่�สอดคลอ้งกบัระดบัความเขา้ใจิให่เ้ห่มาะสมกบัผูู้ช้มแตล่ะกล่ม่ ตั�งแต ่นิักเร่ยนิ นิักศกึษา 
บ่คคลทั�วไปท่�สนิใจิศิลปะ ตลอดจินินิักวิชาการศิลปะ

 โดยนิำาเสนิอทั�งขอ้มลูเบ่�องต้นิสำาห่รับส่บคน้ิฐานิข้อมลูผู้ลงานิ ท่�มาแนิวความคดิของผู้ลงานิ และ
แนิวทางการสร้างสรรค์ผู้ลงานิของศิลปินิผู่้านิช่ดส่�อกราฟิกต่างๆ และขยายไปสู่ประเด็นิเฉพัาะท่�สมัพันัิธ์กั์บ
บริบททางสังคม เร่�องราว ความเช่�อ ประเพัณ่ วัฒนิธ์รรมท่�ม่ผู้ลต่อการสร้างสรรค์เห่ล่านิั�นิ ผู้่านิ Stories 
และ in-painting-tour ในิ Google Arts and Culture ไปจินิถึงเทคนิิควิธ์่สร้างสรรค์เชิงลึกท่�นิำาเสนิอ
ผู้่านิช่ดรายการสาธ์ิต Learning from the Art Collections  โดยม่ต้นิแบบจิากผู้ลงานิศิลปกรรมในิคลัง
สะสมมห่าวิทยาลัยศิลปากร และสัมภูาษณ์ศิลปินิห่ร่อนิักวิชาการศิลปะในิประเด็นิท่�เก่�ยวข้อง เพั่�อให่้เห่็นิถึง
พััฒนิาการและความเคล่�อนิไห่วในิเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ของประเทศไทยผู้่านิเวท่การประกวดศิลปกรรม
ระดับชาติท่�ม่มาอย่างยาวนิานิ
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ไทม์ไลนิ์ศิลปินิชั�นิเย่�ยม

การใช้วัสด่สร้างสรรค์ในิผู้ลงานิศิลปกรรมจิากคลังสะสมศิลปกรรมมห่าวิทยาลัยศิลปากร
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แนิะนิำาผู้ลงานิประติมากรรมจิากคลังสะสมศิลปกรรมมห่าวิทยาลัยศิลปากร

ช่ดรายการ Learning from the Art Collections
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ศิลิ่ปะแล่ะวฒันธรรมร่วมสมยั

 การเผู้ยแพัร่ความรู้ด้านิศิลปะและวัฒนิธ์รรมร่วมสมัยเป็นิห่นิึ�งในิพัันิธ์กิจิท่�สำาคัญของห่อศิลป์
เพั่�อให้่เท่าทันิต่อความเคล่�อนิไห่วและความเปล่�ยนิแปลงท่�เกิดขึ�นิในิแวดวงศิลปะร่วมสมัย รวมถึงนิำาเสนิอ
ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ ห่อศิลป์จิึงได้ค้นิคว้า รวบรวมข้อมูลท่�เก่�ยวข้องกับศิลปะและวัฒนิธ์รรมร่วม
สมัย และจัิดทำาผู่้านิช่ดความรู้อินิโฟกราฟิกท่�นิำาเสนิอเร่�องราวดังกล่าว อันิจิะเป็นิประโยชนิ์ต่อการพััฒนิา
แนิวทางสร้างสรรค์ของศิลปินิไทย รวมถึงพััฒนิาองค์ความรู้ในิกล่่มผูู้้ชมงานิศิลปะและผูู้้ท่�สนิใจิ เป็นิการ
เปิดโอกาสให่้สาธ์ารณชนิแลกเปล่�ยนิความรู้ท่�ทัดเท่ยมศิลปินิและวงการศิลปะในิสากล
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กี่ารจำดักี่ารหอศิลิ่ป์แล่ะพิัพิัธภณัฑ์์

 ศาสตรด์า้นิการจัิดการห่อศลิปแ์ละพัพิัธิ์ภัูณฑ์์ เป็นิองคค์วามรูท้่�จิำาเป็นิในิการสนิบัสนิน่ิการเรย่นิ
รูต้ลอดช่วติและเป็นิองค์ความรูท่้�ม่การพัฒันิาอย่างต่อเนิ่�องสมำ�าเสมอ ห่อศลิป์ในิฐานิะท่�เปน็ิแห่ล่งเรย่นิรูต้าม
อธั์ยาศยัจึิงตดิตาม รวบรวม และเผู้ยแพัร่ขา่วสารความเคล่�อนิไห่วของการจัิดการห่อศิลปแ์ละพัพิิัธ์ภูณัฑ์์ทั�ง
ในิระดบัประเทศและระดบันิานิาชาต ิเพั่�อให้่เกดิองคค์วามรูท่้�เทา่ทนัิย่คสมยัและสรา้งความเขา้ใจิท่�ม่ตอ่ศาสตร์
นิ่�ในิวงกว้าง เป็นิส่วนิห่นิึ�งของการพััฒนิาวงการห่อศิลป์และพัิพัิธ์ภูัณฑ์์ของไทย
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ค์วามร้�เชี่งิลึ่กี่ในกี่ารด้แ้ล่อาค์ารอนุุรกัี่ษ์ (วังท่าพัระ)

 กล่่มอาคารอนิ่รักษ์ในิวังท่าพัระเป็นิสถานิท่�ท่�ม่ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นิโบราณ
สถานิท่�สำาคัญของวังท่าพัระ ห่อศิลป์จิึงได้เล็งเห่็นิความสำาคัญของการรวบรวมและเผู้ยแพัร่องค์ความรู้ในิ
การดูแลและอนิ่รักษ์ไปยังสาธ์ารณะ เพั่�อให่้เข้าใจิถึงปัญห่าและวิธ์่การดููแลรักษาอาคารอนิ่่รักษ์อย่างเห่มาะ
สมและถููกต้องตามห่ลักการบูรณะอาคารโบราณสถานิ อ่กทั�งยังม่่งสร้างความตระห่นิักรู้ถึงค่ณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของอาคารโบราณสถานิในิปัจิจ่ิบันิท่�อาจิเส่�อมสลายไปตามกาลเวลาห่ากไม่ได้รับการดูแลท่�
เห่มาะสม
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ระบบส่บค์�นออนไล่น์ค์ล่ังสะสมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร 
แล่ะส้จำิบัตรนิทรรศิกี่ารศิิล่ปะร่วมสมัยในร้ปแบบ e-book

 เพั่�อให่้สะดวกรวดเร็วต่อการส่บค้นิข้อมูลออนิไลนิ์เก่�ยวกับผู้ลงานิศิลปกรรมสะสมของ
มห่าวิทยาลัยศิลปากร ห่อศิลป์ได้รวบรวมและจัิดทำาระบบส่บค้นิงานิศิลปกรรมสะสม ได้แก่ การแสดง
ศิลปกรรมแห่่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิร่่นิเยาว์ โดยให่้บริการข้อมูลพั่�นิฐานิเก่�ยว
กับผู้ลงานิ ได้แก่ ศลิปินิ ช่�อผู้ลงานิ เทคนิิค ขนิาด และภูาพัถ่ายผู้ลงานินิั�นิๆ รวมถงึจัิดทำาสูจิิบตัรนิิทรรศการ
ศิลปะร่วมสมัยในิรูปแบบ e-book เพั่�อให่้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

E-book
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ระบบส่บค์�นงานศิิล่ปกี่รรมสะสม

73แหล่่งเร่ยนร้�ค์ล่ังสะสมศิิล่ปกี่รรมมหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร



ชี่่อง Youtube : Art Centre Silpakorn University

 ห่อศิลป์ได้จัิดทำารายการต่างๆ เพ่ั�อนิำาเสนิอความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยเผู้ยแพัร่ผู่้านิทางช่อง 
Youtube ของห่อศิลป์รวมถึงบันิทึกกิจิกรรมการเสวนิาและบรรยายท่�ห่อศิลป์เป็นิผูู้้จิัด
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กี่ิจำกี่รรมศิิล่ปะเชี่ิงวิชี่ากี่าร
 นิอกจิากการจัิดแสดงนิทิรรศการและผู้ลงานิศิลปกรรมแลว้ ห่อศลิป์ยังได้จัิดกจิิกรรมเพ่ั�อเสรมิ
องคค์วามรู้ในินิทิรรศการ โดยม่รปูแบบการดำาเนินิิกจิิกรรมท่�ห่ลากห่ลาย และคำานิงึถงึวตัถป่ระสงคแ์ละเนิ่�อห่า
ขององค์ความรู้ท่�จิะนิำาเสนิอ ทั�งเสวนิา บรรยาย ศิลปินิสนิทนิา ห่ร่อศิลปินินิำาชม 
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กี่ิจำกี่รรมศิิล่ปะเชี่ิงปฏิิบัติกี่าร
 ห่อศิลป์ดำาเนิินิกิจิกรรมศิลปะเชิงปฏิิบัติการเพั่�อสร้างประสบการณ์สร้างสรรค์ศิลปะโดยตรง
กับผูู้้ชม ซึ่ึ�งม่ประโยชนิ์ในิการทำาความเข้าใจิห่ร่อต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะ สร้างเสริมส่นิทร่ยภูาพัและ
ทำาให่้เห่็นิค่ณค่าของผู้ลงานิศิลปะ โดยห่อศิลป์ได้ดำาเนิินิกิจิกรรมด้วยวิธ่์การท่�เห่มาะสมกับผูู้้ชมแต่ละกล่่ม
ซึ่ึ�งม่ความต้องการแตกต่างกันิไป รวมถึงนิำาเสนิอเนิ่�อห่าท่�ห่ลากห่ลายสามารถนิำาไปต่อยอดและเช่�อมโยง
กับช่วิตประจิำาวันิได้ 
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  กี่ารบ้รณากี่ารทางกี่ารศิึกี่ษา
 ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร ได้บูรณาการทางการศึกษากับคณะวิชาต่างๆ ทั�งด้านิการเป็นิ
พั่�นิท่�เร่ยนิรู้ การจิัดกิจิกรรม การประช่ม นิิทรรศการ และกิจิกรรมอ่�นิๆ ท่�เก่�ยวกับการเร่ยนิการสอนิด้านิ
ศลิปะและศาสตรท์่�เก่�ยวขอ้ง อนัิเป็นิประโยชนิต์อ่การศึกษาโดยบรูณาการร่วมกบัสถาบันิการศึกษาทั�งภูายในิ
และภูายนิอกทั�งในิระดับเยาวชนิจิากโรงเร่ยนิ ระดับสถาบันิอ่ดมศึกษา และระดับประเทศมาโดยตลอด 

 โดยในิรายวิชการศึกษาทั�วไปของมห่าวิทยาลัยศิลปากรนิั�นิ ในิปีการศกึษาท่�ผู่้านิมา ห่อศลิป์ได้ม่
สว่นิรว่มในิการรบัผู้ดิชอบรายวชิา พัลเม่องต่�นิรู ้สำาห่รบันิกัศกึษาชั�นิปที่� 1 โดยม่ง่เนิน้ิให่น้ิกัศกึษาไดเ้กดิการ
เรย่นิรูแ้ละความเข้าใจิในิฐานิะพัลเม่องท่�ม่ความรบัผิู้ดชอบต่อตนิเอง และสังคม จิดักระบวนิการจัิดการเรย่นิ
การสอนิแบบ Project-Based Learning เปิดโอกาสให่้นิักศึกษาได้ทำางานิร่วมกันิ ระดมความคิด วิเคราะห่์
และสำารวจิปัญห่า เพั่�อนิำาไปต่อยอดการแกป้ญัห่าสงัคมดว้ยทกัษะเชงิสร้างสรรค์ โดยในิปีนิ่�ได้ปรบัการเรย่นิ
การสอนิเป็นิแบบออนิไลนิ์เนิ่�องจิากสถานิการณ์การแพัร่ระบาดของไวรัส COVID-19
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พัล่เม่องต่�นร้� (Active Citizen)

 มห่าวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดสอนิรายวิชาพัลเม่องต่�นิรู้ (Active Citizen) ในิห่มวดศึกษาทั�วไป 
สำาห่รับนิักศึกษาชั�นิปีท่� 1 โดยม่่งเนิ้นิให่้นิักศึกษาได้เกิดการเร่ยนิรู้และความเข้าใจิในิฐานิะพัลเม่องท่�ม่ความ
รับผู้ิดชอบต่อตนิเอง และสังคม จิัดกระบวนิการจิัดการเร่ยนิการสอนิแบบ Project-Based Learning 
ห่อศลิป์ไดร่้วมจิดัการเรย่นิการสอนิโดยเปดิโอกาสให่น้ิกัศกึษาไดท้ำางานิรว่มกนัิ ระดมความคดิ วเิคราะห่แ์ละ
สำารวจิปัญห่า เพั่�อนิำาไปตอ่ยอดการแกป้ญัห่าสงัคมดว้ยทกัษะเชิงสรา้งสรรค ์โดยในิปีนิ่�ไดป้รบัการเรย่นิการ
สอนิเป็นิแบบออนิไลนิ์เนิ่�องจิากสถานิการณ์การแพัร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : ปีการศึกษา 2563
ค์วามร่วมม่อ : มห่าวิทยาลัยศิลปากร

บ้รณากี่ารกี่ารเร่ยนกี่ารสอน
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โค์รงกี่ารศิิล่ปะส้่ชีุ่มชี่น
 ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็่นิความสำาคัญท่�จิะขยายโอกาสทางการเร่ยนิรู้ และส่บสานิ
ศิลปวัฒนิธ์รรมท้องถิ�นิให่้คงอยู่กับชาวช่มชนิอย่างยั�งย่นิ รวมถึงการขยายโอกาสทางการเร่ยนิรู้ในิระดับ
ประเทศอยา่งไรพ้ัรมแดนิ และส่งเสรมิให่เ้กดิการเรย่นิรูท้นัิสมยัท่�เขา้ถงึบค่คลทก่ชว่งวยัได้อยา่งเพัลดิเพัลนิิ
 จิึงจิัดทำาช่ดบอร์ดเกมเพั่�อการเร่ยนิรู้เก่�ยวกับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ�นิของเม่องสงขลา ซึ่ึ�งเป็นิ
บอร์ดเกมท่�พััฒนิาร่วมกับเยาวชนิในิเม่องสงขลา จิากนิั�นิทำาการทดสอบการใช้งานิจิริง และพััฒนิาเป็นิช่ด
ส่�อการเร่ยนิรู้บอร์ดเกมเพั่�อเผู้ยแพัร่ทางออนิไลนิ์ในิรูปแบบ print and play ท่�ผูู้้สนิใจิสามารถดาวนิ์โห่ลด
ส่วนิประกอบของเกมด้วยตนิเองและเร่ยนิรู้วิธ์่การเล่นิได้ทางเว็บไซึ่ต์ของห่อศิลป์ 

ระยะเวล่าดำาเนินกี่าร : ต่ลาคม 2563 – มิถ่นิายนิ 2564
ค์วามร่วมม่อ :  ภูาค่คนิรักเม่องสงขลาสมาคม
  สภูาอ่ตสาห่กรรมการท่องเท่�ยว จิังห่วัดสงขลา
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มห่าวิทยาลัยเทคโนิโลย่ราชมงคลศร่วิชัย
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห่าวิทยาลัยราชภูัฏิสงขลา
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โค์รงกี่ารวิจำัยศิิล่ปกี่รรมร่วมสมัย
กี่ับกี่ารสร�างอัตล่ักี่ษณ์มรดกี่ทางวัฒนธรรม 

 โครงการนิ่�เป็นิโครงการย่อยท่� 3 ภูายใต้ช่ดโครงการ “โครงการพััฒนิาต่อยอดต้นิท่นิทาง
วัฒนิธ์รรมเพั่�อสร้างนิวัตกรรมสำาห่รับเศรษฐกิจิช่มชนิ” ซึ่ึ�งนิำาเอาองค์ความรู้จิากการวิจิัยด้านิมรดก
วัฒนิธ์รรมจิากผูู้้วิจิัยจิากคณะโบราณคด่ มากำาห่นิดพั่�นิท่�และเนิ่�อห่าในิการดำาเนิินิโครงการ แล้วสร้าง
กิจิกรรมเร่ยนิรู้โดยใช้การ์ดเกม กิจิกรรมศิลปะเชิงปฏิิบัติการ กับเยาวชนิและช่มชนิในิพั่�นิท่�เป้าห่มาย
เพั่�อให่้ได้มาซึ่ึ�งการเล่อกเนิ่�อห่ามรดกวัฒนิธ์รรมจิากทางช่มชนิ เสริมความเข้าใจิ และการเร่ยนิรู้ถึง
คณ่คา่ของมรดกวฒันิธ์รรมนิั�นิๆ แลว้สง่ตอ่เนิ่�อห่าไปยงัศลิปินิรว่มสมยัท่�ไดค้ดัสรรมา เพั่�อสรา้งเปน็ิผู้ล
งานิศลิปกรรมรว่มสมยั และจัิดแสดงในิพั่�นิท่�จิงัห่วัดราชบร่ ่และเพัชรบร่ ่และนิำามาจิดัแสดงในิกรง่เทพัฯ 
ยังมห่าวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวล่า : ม่นิาคม 2564 - ม่นิาคม 2565
หน่วยงานท่�รับผู้ิดชี่อบ : 
คณะโบราณคด่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร
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พั่�นท่�ศิึกี่ษาแล่ะดำาเนินโค์รงกี่าร : 
จำังหวัดเพัชี่รบุร่ 
อัตลักษณ์มรดกวัฒนิธ์รรมด้านิศิลปะประจิำาถิ�นิ พัวงมโห่ตร การตอกห่นิังให่ญ่ ปูนิปั�นิ และการแกะสลัก
ไม้ ได้ถูกนิำามาสร้างเป็นิการ์ดเกมให้่เยาวชนิและช่มชนิได้เร่ยนิรู้และเล่อกสิ�งท่�ม่ค่ณค่าและความสำาคัญ
ต่อตนิเอง และนิำามาส่�อความห่มายผู่้านิผู้ลงานิศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินิกระดาษ ติดตั�งบริเวณวัด
ให่ญ่ส่วรรณาราม และจิัดกิจิกรรมเร่ยนิรู้การพัับและตัดกระดาษเพั่�อสร้างลวดลายให่้แก่เยาวชนิในิพั่�นิท่�
ศิิล่ปิน พัันิทิพัา ตันิชูเก่ยรติ (likaybindery) ศิลปินิร่วมสมัยผูู้้เช่�ยวชาญงานิกระดาษ
ผู้ล่งาน มโห่ตรสพั

จำังหวัดราชี่บุร่
อัตลักษณ์ด้านิการทอผู้้าจิกได้ถูกนิำามาสร้างเป็นิกิจิกรรมศิลปะสร้างลวดลายผู้้าทอโดยเยาวชนิในิพั่�นิท่�
และให้่เยาวชนิได้เร่ยนิรู้การทอผู้้าจิากลายท่�ตนิเองได้สร้างสรรค์โดยการนิำาของศิลปินิร่วมสมัย ผู้ลงานิท่�
จิัดแสดงนิอกจิากม่ผู้ลงานิจิากการสร้างสรรค์ของเยาวชนิ ยังม่ก่�ทอผู้้าท่�เป็นิตัวแทนิการส่บสานิ ส่งต่อ 
ภููมิปัญญานิ่�ต่อไปยังคนิร่่นิห่ลัง และคนินิอกพั่�นิท่�ให่้ได้ร่วมทอด้วย
ศิิล่ปิน อวิกา  สมัครสมานิ
ผู้ล่งาน สัญญะจิัดเร่ยง และถักทอราชบ่ร่



ค์่ายศิิล่ปะ (Art Camp)

 ห่อศิลป์มห่าวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห่็นิว่าบริเวณโดยรอบของมห่าวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พัระราชวังสนิามจิันิทร์ และจัิงห่วัดนิครปฐมเป็นิพั่�นิท่�ท่�ม่สถานิศึกษาและเยาวชนิอยู่เป็นิจิำานิวนิมาก จิึงได้
จิัดโครงการค่ายศิลปะในิช่วงปิดภูาคเร่ยนิเด่อนิเมษายนิและต่ลาคมสำาห่รับเยาวชนิอาย่ 5 - 9 ปีมาอย่าง
ตอ่เนิ่�อง เพั่�อให่้ใช้เวลาวา่งให่เ้ปน็ิประโยชนิแ์ละเผู้ยแพัรค่วามรูแ้ละความเขา้ใจิทางศลิปะแกเ่ยาวชนิในิจิงัห่วดั
นิครปฐมและพั่�นิท่�ใกลเ้คย่ง สรา้งความใกลชิ้ดและความสมัพันัิธ์อ์นัิด่ระห่วา่งห่อศลิปส์นิามจินัิทรก์บัโรงเรย่นิ 
ผูู้้ปกครอง และเยาวชนิในิจิังห่วัดนิครปฐม

สถ่านท่�ดำาเนินกี่าร : ห่อศิลป์สนิามจิันิทร์ จิังห่วัดนิครปฐม

เนื่่�องจากสถานื่การณ์์การแพร่ระบาดของเชื้่�อไวรัส COVID-19 จึงงดจัดกิจกรรมในื่ปีีการศึึกษา 2563 นื่้�
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Virtual Media

 ห่อศิลป์ได้พััฒนิา Virtual Tour และ Virtual Exhibition ท่�สามารถชมผู้่านิทางออนิไลนิ์ได้ท่ก
เวลาเพั่�อกำาจัิดปัญห่าในิการเดินิทางท่ามกลางสถานิการณ์แพัร่ระบาด ด้วยการนิำาภูาพัถ่ายแบบ 360 องศา
จิากพั่�นิท่�นิทิรรศการจิรงิพัร้อมกับข้อมูลต่างๆของผู้ลงานิอย่างละเอย่ดครบถ้วนิมาเสรมิสร้างประสบการณ์
เสม่อนิจิรงิให้่ผูู้้ชม รวมถงึจัิดทำาทวัร์เสม่อนิจิรงิเพั่�อเข้าชมกล่่มอาคารอนิร่กัษ์ วงัท่าพัระและพัิพัิธ์ภัูณฑ์์ศลิปะ
กลางแจ้ิง (สวนิแก้ว) นิำาเสนิอพัร้อมเกรด็ความรูท้างศลิปะและประวติัศาสตร์ เพั่�อให้่การเข้าชมนิ่�สมบรูณ์และ
เพัลิดเพัลินิไม่แพั้การเดินิทางมาชมด้วยตนิเอง 
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VIRTUAL EXHIBITION OF EXTENDED RELEASE
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VIRTUAL EXHIBITION OF  
THE 66TH NATIONAL EXHIBITION OF ART
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VIRTUAL EXHIBITION OF
 THE 37TH EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS
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VIRTUAL TOUR AT WANG THAPRA
ชี่มอาค์ารอนุรักี่ษ์แบบเสม่อนจำริง ณ วังท่าพัระ
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VIRTUAL TOUR AT SUAN KAEW
ชี่มพัิพัิธภัณฑ์์ศิิล่ปะกี่ล่างแจำ�งแบบเสม่อนจำริง ณ สวนแกี่�ว วังท่าพัระ



  กี่ารส่�อสารองค์์กี่ร
 ห่อศิลป์เล็งเห็่นิถึงความสำาคัญของการส่�อสารองค์กร โดยม่่งเนิ้นิการพััฒนิาภูาพัลักษณ์
ของห่อศิลป์ให่้ม่ความร่วมสมัยและเท่าทันิสภูาวการณ์ของโลกในิปัจิจ่ิบันิ สะท้อนิถึงพัันิธ์กิจิ วิสัยทัศนิ
และลักษณะการดำาเนิินิงานิของห่อศิลป์ ม่่งไปทิศทางเด่ยวกันิอย่างชัดเจินิ สร้างการรับรู้ภูาพัลักษณ์เป็นิ
ห่นิึ�งเด่ยวผู้่านิอัตลักษณ์ด้านิการออกแบบและแนิวทางการจัิดกิจิกรรม อ่กทั�งยังสร้างความเช่�อมั�นิ และ
ความเช่�อมโยงระห่ว่างห่อศิลป์และผูู้้ชมห่ร่อผูู้้รับบริการให่้เกิดความประทับใจิ อันิม่ส่วนิช่วยสนัิบสนิ่นิการ
ดำาเนิินิงานิของห่อศิลป์ 

 โดยนิำาเสนิอผู้่านิการออกแบบและการกำาห่นิดอัตลักษณ์องค์กร รูปแบบและแนิวทางการ
ดำาเนิินิกิจิกรรม ช่องทางและรููปแบบการส่�อสาร ผู้ลิตภูัณฑ์์ท่�่ระลึกตามโอกาสต่างๆ การส่�อสารเพั่�อ
ประชาสัมพัันิธ์์กิจิกรรมผู้่านิเคร่อข่ายส่�อสารสนิเทศต่างๆ รวมถึงบริการต้อนิรับ และนิำาชมนิิทรรศการ
ในิพั่�นิท่� สร้างความผูู้กพัันิและภูาพัลักษณ์พั่�นิท่�ศิลปะร่วมสมัยอย่างแท้จิริงในิฐานิะห่อศิลป์ ในิสถาบันิ
การศึกษาท่� ไม่แสวงห่ากำาไร (non-profit institutional art center)
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ตราสัญล่ักี่ษณ์ข้องหอศิิล่ป์มหาวิทยาล่ัยศิิล่ปากี่ร

อัตล่ักี่ษณ์ด�านออกี่แบบข้ององค์์กี่ร

1. ตราสัญล่ักี่ษณ์หล่ักี่
 เป็นิอาคารด้านิยาวของท้องพัระโรง วังท่าพัระ
 ท่�ถูกสร้างขึ�นิในิรัชสมัยพัระบาทสมเด็จิพัระพั่ทธ์ยอด
ฟ้าจ่ิฬาโลก รัชกาลท่� 1 อันิเป็นิอาคารท่�ม่อาย่และทรง
ค่ณค่ามากท่�ส่ดในิเขตกล่่มวังถนินิห่นิ้าพัระลานิ ด้านิใต้จิะ
ม่อักษรภูาษาไทยระบ่ “ห่อศิลป์ มห่าวิทยาลัยศิลปากร”  
และอักษรภูาษาอังกฤษ “ART CENTRE , SILPAKORN 
UNIVERSITY” จัิดวางในิขนิาดอกัษรท่�เทา่กันิและขนิานิกันิ
ไปเป็นิตราสัญลักษณเ์ปลอ่ย ไม่ม่กรอบล้อมรอบ รปูอาคาร
ท้องพัระโรงเป็นิลายเส้นิรูปวาดส่ดำา อักษรใต้รูปเป็นิส่ดำา
เช่นิเด่ยวกันิ ใช้ประกอบการติดต่อราชการ และประกอบ
กิจิกรรมห่ร่อโครงการความร่วมม่อต่างๆ

2. ตราสัญล่ักี่ษณ์หล่ักี่นิทรรศิกี่าร
 โครงการท่�จัิดขึ�นิโดยห่อศิลป์ ดัดแปลงจิากตรา
สัญลักษณห์่ลัก โดยเพัิ�มขนิาดของอกัษรภูาษาองักฤษ และ
จัิดวางในิรปูแบบสามบรรทดัตอ่จิากอกัษรภูาษาไทย เพั่�อให้่
เป็นิสากลและงา่ยต่อการจิดจิำา ใช้ประกอบนิทิรรศการห่ลัก
ท่�ดำาเนินิิการและคดัสรรโดยห่อศลิป์มห่าวทิยาลัยศลิปากร 

3. ตราสัญล่ักี่ษณ์นิทรรศิกี่าร โค์รงกี่ารท่�จำัดข้ึ�นท่�ตำาหนักี่
    พัรรณราย
 ห่อศิลป์ ถอดแบบสัญลักษณ์จิากอาคารพัรรณ
ราย เพั่�อแสดงว่ากิจิกรรมห่ร่อนิิทรรศการนิั�นิ ๆ จิัดขึ�นิท่�
อาคารพัรรณรายชั�นิสอง แบ่งออกเป็นิส่วนิห้่องจัิดแสดง 
P1 และ P2
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   กี่ารกี่ำาหนดชีุ่ดส่ประจำำาองค์์กี่ร
 ห่อศลิป์ได้กำาห่นิดแนิวทางในิการออกแบบด้านิต่างๆเพ่ั�อส่งเสรมิภูาพัลกัษณ์ของห่อศลิป์ท่�ชัดเจินิ
และเป็นิเอกลักษณ์ โดยม่การกำาห่นิดช่ดส่ รูปแบบกราฟิก และฟอนิต์ประจิำาองค์กรท่�ใช้ในิการส่�อสาร
ระห่ว่างห่อศิลป์และผูู้้ชม 

 ช่ดส่ประจิำาองคก์ร เป็นิกล่ม่โทนิส่ท่�ปรากฏิในิส่�อและผู้ลิตภูณัฑ์์ตา่งๆท่�จิดัทำาโดยห่อศลิป ์ได้รบัแรง
บนัิดาลใจิจิากสถาปัตยกรรมกล่่มอาคารอนิรั่กษข์องห่อศิลป์ ซึ่ึ�งเปน็ิอาคารท่�ม่ความโดดเด่นิ เป็นิท่�จิดจิำาและ
ม่เอกลักษณ์ โดยเป็นิส่ท่�เล่อกใช้ม่ความเป็นิมิตร เรย่บง่ายแตยั่งคงเต็มไปดว้ยส่สันิท่�ห่ลากห่ลาย ม่ความทนัิ
สมยัและลงตวั เป็นิส่ท่�สามารถเข้าถงึบค่คลได้ทก่กล่ม่ นิอกจิากนิ่�ยงัสามารถส่�อสารในิแงจิ่ิตวทิยาและความ
ห่มายของแตล่ะส่ท่�สอดคล้องกบักิจิกรรมและวิสยัทศันิข์องห่อศลิป์ได้อก่ดว้ย ได้แก ่ส่แดง-ส้ม ส่�อถึงความ
ม่ช่วิตช่วา ม่พัลังและม่ความคิดสร้างสรรค์ ส่เห่ล่อง ส่�อถึงความสดใส ความเพัลิดเพัลินิ และส่เข่ยวส่�อถึง
การเติบโตและพััฒนิา เป็นิต้นิ
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301103
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             กี่ารใชี่�ฟิอนต์ประจำำาองค์์กี่ร
 ห่อศิลป์ได้เล่อกใช้ฟอนิต์ DB Moment เป็นิฟอนิต์ประจิำาองค์กร ม่ลักษณะการออกแบบเป็นิ
ลายเส้นิท่�เรย่บรอ้ย อา่นิงา่ย เรย่บงา่ย ม่เอกลักษณ์โคง้มนิท่�ดูเป็นิอกัษรไทยแตม่่ความรว่มสมัย สอดคล้อง
กับภูาพัลักษณ์องค์กรท่�เป็นิห่อศิลป์ในิอาคารอนิ่รักษ์ แต่ม่บทบาทท่�ปรับใช้เป็นิพั่�นิท่�ห่อศิลป์สำาห่รับจัิด
นิิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จิึงเป็นิการผู้สมผู้สานิระห่ว่างความเก่าและความให่ม่ 

การใช้เป็นิฟอนิต์ประจิำาองค์กร จิึงเล่อกฟอนิต์ท่�สามารถนิำาไปใช้เป็นิห่ัวข้อความ ห่ร่อใช้วางในิ
เนิ่�อห่าท่�เป็นิบทความอกัษรตวัเล็กท่�อา่นิง่ายได้เช่นิกันิ สามารถใช้ได้กับห่ลายสถาณการณ ์ไม่โบราณล้าห่ลัง

ตัวอย่างกี่ารออกี่แบบเว็บไซต์แล่ะส่�อประชาสัมพันธ์ด�วยชุดส่แล่ะฟอนต์ประจําองค์์กี่ร



  ร้ปแบบกี่ราฟิิกี่แล่ะกี่ารนำาเสนอ
 ห่อศิลป์ม่แนิวทางในิการออกแบบกราฟิกเพั่�อใช้ในิส่�อต่างๆและผู้ลิตภูัณฑ์์ โดยเนิ้นิการใช้ช่ดส่
และฟอนิต์ประจิำาองค์กรเป็นิห่ลัก ม่การออกแบบจิัดวางกราฟิกท่�อ่านิง่าย ม่ความนิ่าดึงดูด ออกแบบอย่าง
ทันิสมัย สบายตา ส่�อสารข้อความได้ชัดเจินิ ไม่สับสนิ เห่มาะสมกับวัตถ่ประสงค์การใช้งานิ และเนิ่�อห่าท่�นิำา
เสนิอ สอดคล้องกับพัฤติกรรมผูู้้ชมท่�รับชมผู้่านิช่องทางต่างๆ ท่�แตกต่างกันิ 

 นิอกจิากการใช้ช่ดส่และฟอนิต์ประจิำาองค์กรแล้ว ยังม่การเล่อกใช้ช่ดส่และฟอนิต์ท่�เห่มาะสม
กับนิิทรรศการห่ร่อกิจิกรรมเฉพัาะเร่�อง เพั่�อส่�อสารถึงใจิความห่ลักของนิิทรรศการห่ร่อกิจิกรรมนิั�นิๆโดย
เฉพัาะ ซึ่ึ�งเป็นิกระบวนิการท่�เกิดจิากการทำางานิร่วมกันิระห่ว่างห่อศิลป์และนัิกออกแบบอย่างใกล้ชิด โดย
ยังคงม่การออกแบบท่�ครอบคล่มภูาพัลักษณ์ของห่อศิลป์อยู่ด้วย

 ห่อศลิปน์ิำาเสนิอองคค์วามรูห้่รอ่ขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ โดยม่แนิวทางในิการนิำาเสนิอท่�เห่มาะสมกบั
แต่ละช่องทางและเนิ่�อห่า ภูาษาท่�ใช้ในิการนิำาเสนิอส่วนิให่ญ่เป็นิภูาษากึ�งทางการ รวมถึงเนิ่�อห่าท่�นิำาเสนิอยงั
เป็นิเร่�องท่�สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคล่มผูู้้ชมท่กรูปแบบ ม่ความเป็นิมิตรและสร้างความเช่�อมโยงไปยัง
ผูู้้ชมได้อย่างเป็นิกันิเอง สร้างบรรยากาศในิการส่�อสารและส่งเสริมภูาพัลักษณ์ท่�ม่ความร่วมสมัย นิอกจิาก
นิ่�ยังม่ความรับผู้ิดชอบต่อสังคมในิการตรวจิสอบและอ้างอิงท่�มาของข้อมูลท่�นิำาเสนิอด้วย
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 ผู้ล่ิตภัณฑ์์ท่�ระล่ึกี่ตามโอกี่าสต่างๆ

 ห่อศลิปม่์การจิดัทำาผู้ลิตภูณัฑ์์ท่�ระลกึตามโอกาสตา่งๆ เพั่�อเสรมิสรา้งภูาพัลกัษณแ์ละสรา้งความ
สมัพันัิธ์์อันิด่กับผูู้้รบับริการของห่น่ิวยงานิ โดยคำานิงึถงึการออกแบบผู้ลิตภูณัฑ์์ท่�สามารถนิำาไปใช้ประโยชนิ์
ไดจ้ิรงิ เห่มาะสมสำาห่รบัคนิทก่กล่ม่ ไมท่ำาลายสิ�งแวดลอ้ม สามารถนิำาไปร่ไซึ่เคลิและใชซ้ึ่ำ�าได้อก่ และยงัคงความ
เป็นิเอกลักษณ์ของห่อศิลป์ท่�ม่ความร่วมสมัยผู้่านิช่ดส่และฟอนิต์ประจิำาองค์กรอยู่ด้วย



Media Feature 
 ในิการจิัดนิิทรรศการ กิจิกรรม และโครงการต่างๆของห่อศิลป์ ได้ม่การประชาสัมพัันิธ์์ทางช่อง
ทางต่างๆทางส่�อสงัคมออนิไลน์ิ ได้แก ่Facebook, Instagram, line@, e-newsletter และ press release 
ท่�สง่ปยงัส่�อและบค่คลตา่งๆในิวงการศลิปะอยา่งตอ่เนิ่�อง โดยกิจิกรรมตา่งๆของห่อศลิปย์งัได้รบัการพัดูถงึ
 และเผู้ยแพัร่ข่าวจิากส่�อมวลชนิอย่างสมำ�าเสมอ ไม่ว่าจิะเป็นิผู้่านิส่�อสิ�งพัิมพั์ รายการโทรทัศนิ์ รายการข่าว 
ห่ร่อ สกู�ปทางส่�อดิจิิทัล 
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 Website

 ห่อศิลป์ได้จิัดทำาช่องทางการติดตามทางส่�อออนิไลนิ์ครบครันิและทันิสมัย เพั่�อประชาสัมพัันิธ์์
ขา่วสาร ขอ้มลูและกจิิกรรมของห่อศลิปอ์ยา่งทั�วถงึ รวมถงึเปน็ิชอ่งทางในิการตดิตอ่กบัผูู้้ใชบ้รกิารไดอ้ยา่ง
ฉับไว โดยเนิ้นิความสอดคล้องกับเทคโนิโลย่การส่�อสารของผูู้้ใช้บริการ ดังนิ่�
 Website
 Facebook
 Instagram
 Youtube
 Official Line@
 Newsletter
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