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การน างานศิลปะเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆ และมีกระบวนการที่น่าสนใจ เช่น การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 
(Interactive) การใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อดึงผู้ชมให้เข้ามาร่วมกับงาน และการท างานศิลปะที่ร่วมมือกับ
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พื้นที่พิเศษ เป็นพื้นที่อีกระดับหนึ่งที่สามารถเป็นทั้งพื้นที่ที่มีอยู่จริงและพื้นที่ในอุดมคติ เป็นพื้นที่ที่ท าหน้าที่
ผสานความแตกต่างโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมรอยต่อ และการสร้างพื้นที่ขึ้นใหม่ให้เป็นภาพตัวแทน
ของความปรารถนาอันสมบูรณ์แบบ และ 3.) ศิลปะชุมชน เป็นกระบวนการสร้างงานศิลปะที่ศิลปินต้อง
ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ซึ่งรูปแบบของ
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สังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบต่างๆ ของนิทรรศการ ดังนั้นผลงานศิลปะแต่ละชุดจึงมีความ
หลายและกระบวนการด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับผูช้ม 
การเข้ามีส่วนร่วมและยังรวมถึงการแสดงการด ารงอยู่ร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆในพื้นที่ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS WANLITA AYUTH : THE RELATIONSHIP BETWEEN SPACE AND ART OF 
NAVIN RAWANCHAIKUL THESIS ADVISOR :  PARAMAPORN SIRIKULCHAYANONT, Ph.D. 

Nawin Rawanchaikul is a contemporary artist who is accepted internationally. His 
performance art holds unique installations that using spaces as a component. Additionally, it has 
interesting processes such as: the interaction of the audience (interactive) where the audience is 
involved by using multimedia and community art welfare (community). Thus, this thesis, which is 
a qualitative research, using the theory of space relational art, focuses on the relationship between 
Navin’s art and different types of spaces. Upon analyzing, it can be categorized into 3 types as 
follows: 1) Art in public spaces; creating art or art situations in public spaces where people can 
attend and the concept of the art is supported by the meaning of the spaces, utilizing the spaces 
as the representations of themselves to support the meaning of the art. 2) Art in identified or 
specific spaces; these spaces are on another level and can act as both realistic and ideal spaces. 
They combine differences using art as a combining tool. Accordingly, new spaces are created and 
act as representations of absolute desire, and 3) Community art; the artist and members of 
communities cooperate to create art, in order to develop the relationship between the members. 
The form of this kind of art is inspired by the present community lifestyles which are resulted from 
the events in the past. There are both the communities that have been running the activities since 
the past and those who used to do so in the past. The differences of the active spaces and the 
inactive spaces can be obviously seen. Accordingly, the artist has to find strategies to create art in 
community spaces that make the members conscious of their co-ownership of the spaces. It can 
be seen that his artistic methods hold a “working” attribute, starting from surveying information, 
then synthesizing the information, and transforming into the components of the exhibitions. 
Therefore, each piece of work is unique and has different methods from each other focusing on 
the interaction and the participation between the audience and the art, expressing the co-existence 
of environmental factors within the spaces. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  ได้รับเกียรติเข้าร่วม

แสดงนิทรรศการส าคัญในต่างประเทศหลายนิทรรศการ และเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วม

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 อีกท้ังยังได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ 

ประจ าปีพุทธศักราช 2553 จากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์ผลงานของนาวินนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตผลงานศิลปะออกสู่สังคม จึงได้

ก่อตั้งบริษัท นาวินโปรดักชั่น ( Navin Production ) ขึ้นในปีพ.ศ. 2537 เพ่ือท าหน้าที่ในการผลิต

ผลงานศลิปะ ออกสู่สาธารณะ ผลงานของนาวินนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างจากศิลปะแบบดั้งเดิม โดยส่วน

ใหญ่มักจะปรากฏในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้อเลียนกับสินค้า ข้าวของจากระบบอุตสาหกรรม 

สามารถน ามาบริโภคใช้สอยได้ เหมือนข้าวของเครื่องใช้ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่คน

ทั่วไปคุ้นเคย1 แนวคิดในการสร้างสรรค์นี้เป็นการสะท้อนผลกระทบจากระบบทุนนิยมที่เข้ามามี

บทบาทต่อชีวิตผู้คนในสังคม และเป็นสร้างประเด็นที่ท้าทายต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันทาง

ศิลปะ  

นาวิน มีวิธีการสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการ มุมมองทางความคิด และ

การบูรณาการสื่อหลายแขนงเข้าด้วยกัน โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ศิลปะจัด

วาง (Installation art) กิจกรรม หรือศิลปะแสดงสด หรือการท าให้ศิลปะกลายเป็นข้าวของเครื่องใช้

ที่สามรถจับต้องได้จริง เมื่อเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ หอศิลป์หรือ พิพิธภัณฑ์ จึงเป็นการส่งเสริมพ้ืนที่

และเชิญชวนให้คนเช้ามาใช้งาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ

ศิลปะได้เป็นอย่างดี บ่อยครั้งศิลปะของเขามักจะปรากฏอยู่ในพ้ืนที่หรือสถานที่ปราศจากบทบาททาง

ศิลปะโดยตรง เช่น วัดวาอาราม สุสาน ห้องสมุด หรือแม้แต่รถโดยสารสาธารณะ หรือ ศิลปะในรถ

แท็กซี่ซึ่งเป็นผลงานที่ท าให้นาวินเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินร่วมสมัย  

                                                           
1

 กฤษณะพล วฒันย,ู เข้านอกออกใน(รวมบทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2546-

2548), (กรุงเทพ:ไอคอนพริน้ติง้. 2548), 136 



 2 
 

นอกเหนือจากการน าศิลปะไปแทรกตัวในพื้นที่รูปแบบต่างๆ  แต่ศิลปะของนาวินยังเป็น

เครื่องมือที่ใช้เชื่อมโยงผู้คนในพ้ืนที่ชุมชน เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและ

ตระหนักถึงการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน และสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนผ่านศิลปะ 

เช่น ผลงานชุด “มหากาด” พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการน างานศิลปะเข้าไปติดตั้งในพ้ืนที่ชุมชนย่านตลาด 

“วโรรส” หรือกาดหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ และ‘O.K. Nakorn – Singora Dairy ซิงกอล่า เหนือ

กาลเวลา’ ปี พ.ศ. 2559 ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ทั้งสองผลงานเป็นศิลปะที่น าผู้คนฝนชุมชน

เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปิน  

ดังนั้นการศึกษาผลงานศิลปะ ของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุลในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะกับพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการสร้างสรรค์ศิลปะของ

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุลนั้นมีคุณค่าทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสังคม อันมีกระบวนการที่มุ่งเน้นการเกิด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับศิลปะ และการเชื่อมโยงผู้คนให้เกิดส านึกสาธารณะร่วมกัน 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพ้ืนที่รูปแบบ

ต่างๆ 

3. ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษา รูปแบบ แนวคิดและกระบวนการ การสร้างสรรค์ศิลปะของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล 

โดยจะศึกษาผลงานศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ที่ปรากฎในพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 

ถึง 2016 (พ.ศ. 2537-2559)  

4. ขั้นตอนการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของศิลปิน นาวิน ลาวัลย์ชัยกุลจาก สูจิบัตร เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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2. ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการ การสร้างผลงานศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 ถึง 2016 (พ.ศ. 2537-2559) 

3. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพ้ืนที่รูปแบบ

ต่างๆ 

4. เรียบเรียงและสรุปผลการศึกษาวิจัย 

5. วิธีการศึกษา 

ท าการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เกี่ยวกับรูปแบบและ

เนื้อหาในผลงานศิลปะจัดวางของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล โดยศึกษาข้อมูลจาก สูจิบัตร เอกสารหรือ

บทความอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสัมภาษณ์ศิลปินด้วย จากนั้นท าการเรียบเรียงข้อมูลและสรุป

ผลการวิจัย  

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

พื้นที่สาธารณะ (public space) หมายถึง  พ้ืนที่ทางกายภาพซึ่งเข้าถึงได้ มีกลุ่มผู้ใช้

หลากหลายเข้ามาใช้พ้ืนที่ร่วมกัน เป็นพื้นที่ทางสังคมท่ีรวมคนทั้งในระดับบุคคล กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว 

หรือชุมชนเข้าด้วยกัน และรองรับความต้องการเพ่ือผลประโยชน์ต่อสาธารณะชน พ้ืนที่สาธารณะมี

หลากหลายรูปแบบ โดยบางแห่งมีการควบคุมและบริหารโดยรัฐบาล บางแห่งมีเอกชนเป็นเจ้าของ แต่

เปิดให้คนทั่วไปเข้าได้ แต่ละพ้ืนที่ก็จะมีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้งานแตกต่างกันออกไป 

ศิลปะจัดวาง (installation art) หมายถึง รูปแบบของงาน ที่น าวัตถุทางศิลปะมาติดตั้ง

หรือจัดวาง ให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่ โดยไม่เน้นความส าคัญที่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แต่จะค านึงถึงการจัดการ

องค์ประกอบต่างๆให้สัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ศิลปะจัดวางเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1970   

ศิลปะสาธารณะ (public art) หมายถึง ศิลปะที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ หรือ 

ปรากฏอยู่นอกพ้ืนที่อันมีลักษณะเป็นทางการส าหรับงานศิลปะ เช่น หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
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บทที่ 2 

พื้นที่ พื้นที่สาธารณะ และศิลปะในพื้นที่สาธารณะ 
 

พื้นที่ (Space) 

 ค าว่า พ้ืนที่ หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Space2 นั้น มีความหมายที่ถูกนิยามอยู่

หลากหลายรูปแบบ โดยค าว่า Space นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือค าว่า Spatium ซึ่งมีความ

หมาใกล้เคียงกับรากศัพท์ภาษากรีกค าว่า Stadion และรากภาษากลุ่ม Indo-European ค าว่า spei 

แปลว่าขยายและเติบโต (To Flourish, To expand, To succeed ) และรากศัพท์เหล่านี้ยังขยาย

ความไปยังภาษาฝรั่งเศส (espace ) อิตาเลียน (spazio) และสเปน(Espacio) นอกจากนั้นค าว่า 

Space ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงภาษาศาสตร์กับค าว่า ว่างเปล่า หรือ Void อันมีที่มาจากภาษาละติน 

Vocious แปลว่าท าให้ว่าง แต่แนวคิดของ Space นั้นพบว่าปรากฏเป็นศัพท์ทางสถาปัตยกรรมในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งถือก าเนิดควบคู่กับงานสถาปัตยกรรม Modernism ซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่

ปรากฏแนวคิดของ space ในงานสถาปัตยกรรมแต่อย่างใด3 อาจจะกล่าวได้ว่าการออกแบบก่อสร้าง

ในสมัยโบราณนั้นอาศัยหลักการ หรือสุนทรียศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุดสมัยของตน เช่น หลักทาง

คณิตศาสตร์ของ ยูคลิด (Euclid) ในสมัยกรีก ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบ จนกลาย

มาเป็นรากฐานในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม หรือแม้แต่ทฤษฎีสัดส่วนทองค า (Golden Section) ที่

                                                           
2

 Space เป็นแนวคิดทางสถาปัตยกรรมในกลุม่ประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมนั ค าวา่ Raum ในภาษาเยอรมนัถกู
แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ space จนเป็นท่ียอมรับจากสากล ซึง่แท้จริงแล้ว ค า raum นัน้มีความหมายตรงกบัข้างกบัค าวา่ 
space ในขณะท่ีค าวา่ space บง่บอกถึงความตอ่เน่ือง เติบโต การเช่ือมต่ออย่างไมม่ีสิน้สดุ และรวมถึงความว่างเปลา่(เช่น 
การใช้เรียกจกัรวาลอนัหาขอบเขตไม่ได้) ค าวา่ raum กลบัหมายถึงการจ ากดัสว่น การท าให้เป็นชิน้เป็นอนั การมีขอบเขต 
และรากศพัท์ของค านีย้งัมีนยัยะของความไมว่่างเปลา่ เป็นสิ่งท่ีเตม็อยู่เสมอ, “ท่ีวา่ง ท่ีไมว่า่ง ความหมายของ space”, 

วารสารอาษา 2548, (สิงหาคม-กยัายน 2548), 78 

3
 ต้นข้าว ปาณินท์, “ท่ีวา่ง ท่ีไมว่า่ง ความหมายของ space”, วารสารอาษา 2548, (สิงหาคม-กยัายน 

2548), 78-79 
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เกิดข้ึนร่วมยุคเดียวกันนั้น ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางเรขาคณิตกับสัดส่วนของ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า สะท้อนออกมาในงานออกแบบอาคารทางศาสนา4 

แนวคิดของ space นั้นนอกจากจะมีนิยามถึงพ้ืนที่ทางกายภาพอันเป็นความจริงเชิง

ประจักษ์ ที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาตรแล้ว ยังเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดล้อม อันหมายถึง การรับรู้ขอบเขตพ้ืนที่ด้วยสัญชาตญาณความสัมพันธ์ ซึ่งรวมไปถึงการ

รับรู้ต าแหน่ง ทิศทาง ล าดับ และระบบระเบียบของสิ่งรอบตัว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุ หรือ

ปรากฏการณ์5 ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ อิมมานูเอล คานท์ ( Immanuel Kant, 1724-1804) นัก

ปรัชญาชื่อดังแห่งศตวรรษที่ 18 ที่ได้อธิบายไว้ว่า 

“จิตประกอบด้วยรูปแบบการรับรู้ที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว (priori) ตั้งแต่เกิดก่อนที่

มนุษย์จะมีประสบการณ์ใดๆ ซึ่งการรับรู้ที่มีอยู่ แล้วนั้นได้แก่ มโนทัศน์เรื่องกาล (Time) และเทศะ 

(Space)”6 

ในทางสังคมศาสตร์ นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ มองพ้ืนที่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

ที่ประจุไว้ด้วยความหมาย (code space) พ้ืนที่ทางกายภาพต่างๆ เช่น เกาะ ป่า สวนสาธารณะใน

เมือง หรือพ้ืนที่ในบ้านเรือนมิได้เป็นเพียงวัตถุหรือที่ว่างหรือสภาพแวดล้อมข้างนอกตัวเรา ที่มีไว้เพ่ือ

ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น แต่วิธีการจัดการพ้ืนที่เหล่านั้นได้สะท้อนวิธีคิดที่เรามีต่อพ้ืนที่ เช่น การที่

ชาวบ้านใช้สอยพ้ืนที่ป่า ท าให้เราทราบว่าพวกเขามีภาพของป่าในฐานะพ้ืนที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีจารีตข้อ

ห้าม และพิธีกรรมซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และ

ความสัมพันธ์ระหว่าคนในหมู่บ้านที่ใช้ผืนป่านั้น7 H. Lefebvre (1991) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ 

แบ่งความหมายของพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับ 

                                                           
4

 โอชนา พลูทองดีวฒันา, “แนวคิดสนุทรียศาสตร์ของกรีก” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สทุรียศาสตร์
ตะวนัตก ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติทากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 7  

5
 ต้นข้าว ปาณินท์, “ท่ีวา่ง ท่ีไมว่า่ง ความหมายของ space”,79 

6
 โอชนา พลูทองดีวฒันา, “สนุทรียศาสตร์สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17-18” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

สทุรียศาสตร์ตะวนัตก ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติทากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 124. 

7อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ,” พืน้ท่ีในทฤษฎีสงัคมศาสตร์”, วารสารสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 12, 66 
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1. Physical space ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติด้านกายภาพ จักรวาล มีอยู่สอง

ส่วนด้วยกันคือ พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ จะถูกศึกษาโดยนักภูมิศาสตร์และนักธรณีวิทยา ส่วนที่สองคือ

ร่างกายมนุษย์มักจะถูกศึกษาในทางการแพทย์ 

2. Mental space เป็นพ้ืนที่ตามทัศนะของนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึง

การรับรู้พ้ืนที่ในทางจิตใจ เช่น ความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ ความรู้สึกสะดวกสบาย  เป็นพ้ืนที่ในเชิง

จิตวิทยาและความคิด 

3. Social space and Social practice เป็นพื้นที่ท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยกิจกรรม 

ปฏิบัติการ โครงการต่างๆ การใช้สัญลักษณ์ การสร้าง utopia รวมทั้งการท าให้เป็นปริมณฑล 

(sphere) 8 

จากนั้น Lefevre ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างพ้ืนที่ในผลงานเขียนของเขาชื่อ Product 

of Space  ไว้ว่า พ้ืนที่ทางสังคมเป็นอาณาบริเวณที่รวบรวมเอาสิ่งที่ถูกสร้างและความสัมพันธ์ของสิ่ง

ต่างๆไว้ด้วยกัน ดังนั้นพ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็นที่ๆเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตทางสังคม (social 

product) และการสืบทอดทางสังคม (social reproduction) ดังนั้นมโนทัศน์ในการสร้างพ้ืนที่ของ 

Lefebvre จึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1.Spatial Practice 

 เป็นความสัมพันธ์ต่อ พ้ืนที่ ในเชิงวิพากษ์  ซึ่ ง เป็นความสัมพันธ์  ที่ เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวัน โดยแสดงออกให้เห็นได้จากพฤติกรรมของมนุษย์ต่อพ้ืนที่ต่างๆ อย่างที่เห็นและที่เป็น 

เช่นการใช้ชีวิตประจ าวัน จะมีในส่วนที่เป็นสาธารณะกับส่วนตัว พ้ืนที่การท างานกับพ้ืนที่พักผ่อน ซึ่ง

ในแต่ละสังคมจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 

2. Representation of Space 

 เป็นพื้นที่แบบมโนทัศน์ (conceptualized) ที่เป็นผลผลิตของศาสตร์ และความเป็นเหตุ

เป็นผล เกิดจาก กระบวนการคิด ว่าพ้ืนที่คือ อะไร เช่น แผนที่ การวางผังเมือง และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เป็นต้น 

                                                           
8

 กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวฒันธรรมศกึษา (กรุงเทพมหานคร: เอดิสนัเพรสโปรดกัส์.
2544),568-569. 
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3. Representational Space 

 พ้ืนที่ในแบบสุดท้ายนี้มีลักษณะที่แสดงผ่านความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ และจินตนาการ 

เป็นพื้นที่ๆเป็นได้ทั้งของจริงและพ้ืนที่สมมติ เกิดจากการระลึกรู้ และความรู้สึก เป็นพื้นที่ๆเต็มไปด้วย

ความหมาย และปรับเปลี่ยนไปโดยการที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ9 

แนวคิดหลังสมัยใหม่ ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่ทั้งในมิตินามธรรมและรูปธรรมนั้นไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้ เพราะพ้ืนที่ทั้งสองแบบนี้ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยมโนทัศน์ของอ านาจและการนิยาม จึง

จ าเป็นที่จะต้องลากเส้นแบ่งสิ่งนั้นออกจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งนั้น ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนของเรา

และการสร้าพ้ืนที่นั้นจึงส าพันธ์กัน วิธีคิดเชิงพ้ืนที่จึงไม่อาจแยกออกจากความรู้เกี่ยวกับตัวตนและ

ระยะห่างระหว่างเรากับสิ่งอ่ืน10 

Shunya Yoshimi นักสังคมวิทยาเชิงวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น ได้เสนอแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ผ่าน

มุมมองนักสังคมวิทยาไว้ด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่ 

1. พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นธรรมชาติ (เป็นอาณาเขตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) เป็นพ้ืนที่ตาม

มุมมองมนุษย์วิทยา 

2. พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการมองพ้ืนที่แบบ พ้ืนที่นิเวศวิทยาวัฒนธรรม

และจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 

3. พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นโครสร้าง เป็นการมองพ้ืนที่ตามมุมมอง สัญศาสตร์เมือง 

4. พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นมโนทัศน์เรื่องพ้ืนที่ตามมุมมองแบบสังคม

วิทยาเมืองแนวใหม่ 

ทั้งนี้ Yoshimi ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่า พ้ืนที่เป็นเสมือนตัวกลางของปฏิบัติการ

ทางสังคม ที่มีลักษณะอันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าความหมายแผงอยู่ในตัว ซึ่งมุมมองดังกล่าว 

แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่คือเวที ที่เกิด การกระท าระหว่างกันทางสังคม เป็นการปะทะ ประสานกัน และ

ก่อให้เกิดการสร้างความหมายอยู่ตลอดเวลา11 

                                                           
9

 ศภุยดา ประดิษฐ์ไวทยากร,พืน้ท่ีสาธารณะ, (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555), 7-8 

10
 อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ,” พืน้ท่ีในทฤษฎีสงัคมศาสตร์”, วารสารสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 12(), 68 

11
 ธนวรรธน์ นิธิปภานนัท์, กระบวนการสร้างพืน้ท่ีทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว: ศกึษากรณี เพลินวาน 

อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, (ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลยัสหวิทยาการ 
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Manuel Castells 1999 กล่าวว่าพ้ืนที่เป็นผลผลิตทางวัตถุ ในลักษณะความสัมพันธ์กับ

ผลผลิตทางวัตถุอ่ืนๆ รวมทั้งผู้คนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกก าหนดไว้ ในเชิง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งได้น ารูปร่าง หน้าที่ และความหมายมาสู่ตัวบท12  

ตั้งแต่ความหมายของพ้ืนที่ ที่มาจากค าว่า space ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสัมพันธ์กับค าว่า ที่

ว่าง (void) ในขณะเดียวกันค าว่า space ยังมีลักษณะเป็นที่ว่างอันไร้ขอบเขต ในการศึกษานิยามของ

ค าว่าพ้ืนที่จึงปรากฏแนวคิดหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแยกพ้ืนที่ออกเป็น พ้ืนที่นามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งพ้ืนที่ทั้งสองแบบนี้มักจะสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ขาด ไม่ว่าการประกอบสร้างทางพ้ืนที่จะ

เกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร จ าเป็นจะต้องด าเนินไปตามความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัว 

โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม อันเป็นตัวก าหนดรูปแบบและบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ 

อีกแนวคิดท่ีน่าสนใจ คือแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ที่ให้ความสนใจ

พ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ชนิดอ่ืนๆ และการเข้าไปมีความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ชนิดนี้กับพ้ืนที่ชนิด

อ่ืนๆ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสงสัย การสร้างความมั่นคง หรือไม่ก็สลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม

ลง พื้นที่ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่อ่ืนๆเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ขัดแย้งกับพ้ืนที่เหล่านี้ไปพร้อมๆกัน 

พบว่ามีอยู่ 2 ชนิดดังนี้ 1.) พื้นที่ในอุดมคติ (the utopias) เป็นพื้นที่ในจินตนาการที่เชื่อมโยงหรือไม่ก็

ขัดแย้งกับพ้ืนที่จริงในสังคม แต่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีจริงในสังคม (the unreal spaces) 2.) พ้ืนที่แบบ

พิเศษ (heterotopias)เป็นพ้ืนที่ๆเชื่อมโยงสะท้อน หรืออยู่ระหว่างพ้ืนที่ในอุดมคติกับพ้ืนที่จริง (real 

spaces) จึงมีทั้งมิติของพ้ืนที่จริงและมิติในอุดมคติอยู่ด้วยกัน ความส าคัญของพ้ืนที่ประเภทนี้คือ เป็น

พ้ืนที่ๆมนุษย์ในสังคมใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนใหญ่ เป็นทั้งพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่ที่สังคมสร้างขึ้นมาอยู่ด้วยกัน 

ฉะนั้น พ้ืนที่ชนิดนี้จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของพ้ืนที่ชนิดอ่ืนๆ ในสังคม เช่น สุสาน โบสถ์ โรงละคร 

สวน พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเป็นต้น เป็นพ้ืนที่ๆมีอยู่ในทุกสังคม ในทุกวัฒนธรรมของโลก ยกตัวอย่าง

เช่นสุสาน (the cemetery) เป็นสถานที่พิเศษ ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ชนิดต่างๆในสังคมเข้าด้วยกัน เช่น 

เมือง ชนบท หมู่บ้าน เพราะทุกคนจะต้องมีญาติอยู่ในพ้ืนที่นี้ เป็นพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง

แห่งที่ตามกาลเวลาและวัฒนธรรมเสมอ และสามารถอยู่ร่วมกับพ้ืนที่อ่ืนๆในสังคมได้ เป็นได้ทั้งพ้ืนที่ 

(space) สถานที่ (place) และที่ตั้ง (site) ท าหน้าที่เชื่อมความแตกต่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยผ่าน 

                                                           

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558), 24, อ้างจาก Yoshomi Shunya, “Toshi Shakagaku no frontier(The Frontier of 

Urban Sociology)”,(Tokyo: Nikhon Hyouron Sha. 1992), 139 

12
 เร่ืองเดียวกนั,24 
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การท าหน้าที่สร้างจินตนาการเพ่ือเปิดพ้ืนที่จริงแบบต่างๆในสังคม และท าหน้าที่สร้างพ้ืนที่แบบอ่ืนๆ 

ขึ้นมาด้วย 13 

พื้นที่สาธารณะ (Public Space) 

เมื่อกล่าวถึงค าว่าพ้ืนที่สาธารณะ เรามักจะพบว่างานเขียนทางวิชาการบางชิ้นใช้ค าว่า 

ปริมณฑลสาธารณะแทน หรือใช้กล่าวอ้างร่วมกัน ซึ่งค าว่าพ้ืนที่สาธารณะ และปริมณฑลสาธารณะ 

อาจเป็นค าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในบางกรณี แต่จริงๆแล้วค าสองค านี้มีนัยความหมายที่แตกต่าง

กันอยู่ ปริมณฑลสาธารณะ นั้นหมายความถึงส านึกของการสร้างสรรค์ความเป็นพลเมืองและประชา

สังคม ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม ขณะที่ พ้ืนที่สาธารณะ จะเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมใน

ลักษณะต่างๆของปริมณฑลสาธารณะ อันสืบเนื่องมาจากการมีส านึกความเป็นพลเมืองและประชา

สังคมอยู่ (ดูในสุธาริณ254114) 

ฮันนาห์ อาเร็นดท์ (Hannah Arendt,) ได้ ให้นิยามเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะว่าเป็น 

Public Space as Common world จากการที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม เป็นโลกที่มีการ

แบ่งปัน ซึ่ง “โลก” ในที่นี้หมายถึง โลกที่สัมพันธ์กับวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น (human artifact) เป็น

ความสัมพันธ์ที่ด าเนินไปแล้วอยูร่วมกันได้ในสังคม เช่น สังคมมวลชน (mass social) ซึ่งในพ้ืนที่

สาธารณะหรืออาณาบริเวณสาธารณะนั้น จะมีการอยู่ร่วมกัน ของคนที่รู้จักกันและคนที่ไม่รู้จักกันอยู่

ในพ้ืนที่หรือโลกใบเดียวกัน ดังเช่น นิยามที่เสนอโดย ไมเคิล บริลล์ (Micheal Brill) เขากล่าวถึงพ้ืนที่

สารธารณะว่า ประกอบด้วยพ้ืนที่ทางกายภาพที่สัมพันธ์กับชีวิตสาธารณะ ซึ่งเข้าถึงได้และมีกลุ่มคน

ผู้ใช้หลากหลายที่ใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ทั้งที่มีส่วนร่วมและร่วมสังเกตการณ์ โดยเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่ทั้งคน

ในระดับบุคคล กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว ชุมชนเมืองเข้าด้วยกัน และรองรับความต้องการเพ่ือ

ผลประโยชน์ต่อ สาธารณชน ดังนั้นผู้คน หรือกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกันในพ้ืนที่สาธารณะนั้น จะถูก

เชื่อมโยงกันด้วยประเด็นหรือความสนใจที่เป็นสาธารณะ ที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกัน แสดงให้เห็นถึง

                                                           
13

 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็นอื่น,

(กรุงเทพ: ศนูย์วิจยัและผลิตต ารามหาวิทยาลยัเกริก.2554)199-204 
14

 ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์,รหสัชมุชน: พืน้ท่ี อตัลกัษณ์ ภาพแทนความจริงและหลงัสมยัใหม่,(กรุงเทพ:

มหาวิทยาลยัทกัษิณ.2548)65.อ้างจาก สธุาริน คณูผล, บทส ารวจพืน้ท่ีสาธารณะ, รัฐศาสตร์สาร 20(3,2541)147-166 
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การเชื่อมโยงกันของ อาณาบริเวณสาธารณะและอาณาบริเวณส่วนตัว ในแนวคิดของการอยู่ร่วมกัน 

(being together) บนเงื่อนไขของการแบ่งผลประโยชน์สาธารณะบนพื้นที่เดียวกัน15 

 เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) นักปรัชญาด้านสังคมศาสตร์ชาวเยอรมัน 

ได้กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ๆ คนใช้ร่วมกันเป็นสมบัติของคนในสังคม เป็นพ้ืนที่ๆคน

สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี ภายใต้ขอบเขตที่สังคมก าหนด พ้ืนที่สาธารณะไม่ใช่แค่

พ้ืนที่ทางกายภาพ แต่เป็นพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ท่ีสื่อสารสัญญะ ความหมายของสิทธิเสรีภาพ และโอกาส 

ในการมีชีวิตสาธารณะของคนในสังคมนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดแนวคิดทางการเมืองขึ้นท าให้หลาย

ฝ่ายมองหาว่า จุดยืนของพ้ืนที่สาธารณะควรเป็นอย่างไร พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใคร พ้ืนที่สาธารณะที่เท่า

เทียมกันเป็นอย่างไร ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่สาธารณะเชิงประชาคมทั้งที่เป็นทางการ เช่น ลานโล่งที่เข้าถึง

ได้ และที่ไม่เป็นทางการ เช่น ร้านตัดผม ร้านกาแฟ ผับ (public house)16 เป็นต้น 

พัฒนาการของพื้นที่สาธารณะ 

การปรากฏของพ้ืนที่สาธารณะนั้น พบว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยถือ

ก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ พ้ืนที่สาธารณะในแต่ละช่วงสมัยนั้นจะมีความ

แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะในสังคมตะวันตกสามารถแบ่ง

วิวัฒนาการได้ 3 ช่วงยุคดังนี้ 

1. พื้นที่สาธารณะยุคแบบแผนประเพณี 

พ้ืนที่สาธารณะในยุคประเพณีนี้ เริ่มขึ้นในสมัยคริสต์ศักราช 50-1500 เป็นพื้นที่ของเมือง

ต่างๆที่เจริญเติบโต ในลักษณะเชิงแบบแผนประเพณี มีลักษณะการออกแบบที่เน้นโครสร้างความงาม

ที่สมบูรณ์แบบ เพ่ือความเป็นสถาบันเมือง ตลอดจนเน้นประโยชน์ใช้สอยและความหมายของพ้ืนที่ 

ได้แก่ ถนน และจัตุรัส ซึ่งในสมัยกรีกและโรมมันนิยมสร้างจัตุรัสไว้ในต าแหน่งที่ส าคัญของเมือง เช่น 

ศูนย์กลางของเมือง ทางเข้าเมือง เป็นต้น ต่อมาในศตวรรษที่ 18 หรือสมัยเรอเนอซองค์ นิยมสร้าง
                                                           

15
 ศภุชยั ชยัจนัทร์ และณรงพน ไลป่ระกอบทรัพย์, แนวคิดพืน้ท่ีสาธารณะของพืน้ท่ีสาธารณะในเมือง, ดษุฎี

นิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559. เข้าถึงเมื่อ 2 ตลุาคม 2560, บทคดัย่อจาก วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ฉบบัท่ี2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม, 2559), 73-76. https://architservice.kku.ac.th/wp-

content/uploads/2017/02/05-Supachai.pdf 

16
  ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, “แนวคิดพืน้ท่ีสาธารณะในมมุมองตะวนัตกและตะวนัออก”,ใน วา่ด้วยทฤษฎี

ทางสถาปัตยกรรม : พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ (เชียงใหม:่ ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2557), 34 
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สวนประชุม หรือฟอรั่ม (forum) เป็นองค์ประกอบหลักของเมือง ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตสาธารณะ ดั่ง

นั้นฟอรั่มจึงได้รับการออกแบบให้ยิ่งใหญ่และสง่างาม โดยมากพ้ืนที่สาธารณะในยุดแบบแผนประเพณี

นี้ มักจะถูกก าหนดโดยทางการ หรือกลุ่มชนชั้นผู้น า เพ่ือใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรมของราชส านัก หรือ

สันทนาการทางสังคม โดยให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะด้วย 

2. พื้นที่สาธารณะยุคสมัยใหม่ 

หลังช่วงสงครามโลกครั่งที่ 2 เป็นต้นมา พ้ืนที่สาธารณะในยุคสมัยใหม่ เน้นการออกแบบ

ที่ เ อ้ือต่อประโยชน์ใช้สอย( functionalism) และเป็นสากลนิยม ( international style) พ้ืนที่

สาธารณะในยุคนี้มักถูกสร้างในแบบสวนสาธารณะ (public park) และมีความเป็นทางการตามทฤษฎี

การออกแบบ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า พ้ืนที่สาธารณะที่ถูออกแบบมานี้ ไม่ได้อ้างอิงถึงความส าคัญของ

ชีวิตสังคม และมุมมองของมนุษย์ผู้ใช้พ้ืนที่ นอกจากนั้นกลุ่มอาคารยังถูกสร้างให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่

มีความเชื่อมต่อกัน ส่งผลให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง อีกทั้งการคมนาคมส่วนใหญ่ไม่อ านวยความ

สะดวกต่อคนเดินเท้า เพราะผู้คนหันมาใช้ยานพาหนะในการเดินทาง จึงท าการเข้ามาใช้พ้ืนที่

สาธารณะลดน้อยลงตามไปด้วยนักวิชาการเชิงสภาพแวดล้อมออกมาตั้งเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะที่มี

คุณภาพต่อชีวิตของคนเมือง จึงท าให้เกิดแนวคิดการออกแบบชุมชนเมือง(urban design) ขึ้นทั้งใน

ทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เพ่ือมุ่งค้นหาพ้ืนที่สาธารณะที่มีคุณค่า สร้างความงาม และสื่อ

ความหมายแก่การมีชีวิต กระตุ้นให้เกิดแนวคิดเรื่องพ้ืนที่สาธารณะที่หลากหลายยิ่งขึ้นในเชิงกายภาพ 

ยังรวมไปถึงการเกิดพ้ืนที่สาธารณะเชิงการเมือง ตามแนวคิดของฮาเบอร์มาส 

3. พื้นที่สาธารณะยุคปัจจุบัน 

สืบเนื่องจากปัญหาด้านกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะในยุคสมัยใหม่ ที่มีการออกแบบไม่

เอ้ือต่อการใช้งานของผู้คน นักวิชาการในยุคปัจจุบันจึงส ารวจไปถึงกลุ่มคนผู้ใช้งาน และกิจกรรมที่

เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ Amos Rapoport สถาปนิกและนักเขียนคนส าคัญ ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิ

หลังทางวัฒนธรรมและระบบกิจกรรมที่มีผลต่อพ้ืนที่ เขากล่าวถึงบทบาทของนักออกแบบว่า “ไม่

เพียงแต่การสร้างพ้ืนที่ (space) เท่านั้นแต่ยังสรรค์สร้างสถานที่ผ่าน (place) ผ่านการสังเคราะห์ของ

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมและสังคม เป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับกายภาพกับบริบท

วัฒนธรรม และความต้องการของผู้ใช้ขณะนั้นมากที่สุด” เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแส

โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาการของระบบอินเตอร์เน็ต ได้ให้ก า

เนินพ้ืนที่สาธารณะเสมือนจริงขึ้นในโลกออนไลน์ หรือเรียกว่า พ้ืนที่สาธารณะในโลกเสมือนจริง 

(virtual public space) เป็นสังคมออนไลน์ที่คนมาแลกเปลี่ยนความคิดกันโดยไม่ต้องพบหน้ากันตัว
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ต่อตัว สามารถแลกเปลี่ยนทางเดียว หรือหลายทางได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น MSN Chat 

room และ Facebook ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในทุกวันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้คนหันไปใช้พ้ืนที่

สาธารณะในโลกเสมือนจริงมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะทางกายภาพลดบทบาทลง และยังกระทบ

ถึงปฏิสัมพันธ์ของคนในเมืองอีกด้วย 

พื้นที่สาธารณะในสังคมตะวันออก 

 ประเทศในซีกโลกตะวันออกส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับเกษตรกรรม ท าให้พ้ืนที่

สาธารณะปรากฏอยู่ในรูปแบบของพ้ืนที่ธรรมชาติ และพ้ืนที่ทางธรรมชาตินี้มีบทบาทส าคัญต่อการ

ด าเนินชีวิตของชนชาติเอเชียอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ าล าธาร ไร่นา และป่าเขา ซึ่งผู้คนส่วน

ใหญ่ใช้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือด ารงชีวิตร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ในระดับ

ครอบครัว ชุมชน เมืองจนไปถึงระดับภูมิภาค  

 การเกิดขึ้นของเมืองในสังคมตะวันออกบนรากเหง้าทางเกษตรกรรมนั้น เริ่มต้นจากการ

ท าป่าให้เป็นนา ท านาให้เป็นบ้าน และท าบ้านให้เป็นเมือง O’conner และ Mcgee กล่าวว่าการเกิด

พ้ืนที่สาธารณะในสังคมตะวันออกนั้นไม่ได้เป็นแบบแผนหรือถูกวางโครงสร้างไว้อย่างจงใจ เฉกเช่น

พ้ืนที่สาธารณะในตะวันตกที่มักจะถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม พ้ืนที่สาธารณะในสังคม

ตะวันออกนั้นเริ่มต้อนจากสังคมชนบทมาสู่เมือง (from rural to urban city) เป็นกระบวนการเติบ

ตามธรรมชาติของความต้องการที่เพ่ิมขึ้น (growth by needs) จึงไม่เน้นแบบแผน (non-structure) 

ไม่เป็นทางการ (informal) แต่เป็นไปตามครรลองและรากเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรม (agriculture 

based economy) และลักษณะสังคมที่ เกี่ยวพันธ์กับเกษตรกรรมนี้ส่งผลให้คนชื่นชอบพ้ืนที่

สาธารณะที่สามารถมีส่วนร่วมกันในกลุ่ม พวก และชุมชน ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะจะปรากฏในรูปแบบของ

พ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันในสังคมเพาะปลูก เช่น ไร่นา หรือลานนวดข้าว เป็นต้น ดังนั้นพ้ืนที่สาธารณะ

ในสังคมตะวันออกจึงผูกติดกับกิจกรรมทางเกษตรกรรม บนพื้นที่ท่ีเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน  

 นอกจากการพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ธรรมชาติในการด ารงชีวิต สังคมตะวันออกยังมีพ้ืนที่

สาธารณะที่เก่ียวข้องกับความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ หลักบ้าน หลักเมือง เสาเมือง สะดือ

เมือง ประตู หรือก าแพงเป็นต้น ซึ่งความส าคัญของพ้ืนที่เชิงความเชื่อ คือ เป็นสถานที่สื่อสารกันทาง

สังคมวัฒนธรรมและความเชื่อเพ่ือความเป็นหมู่เหล่าเดี่ยวกัน พื้นที่นี้จึงไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะเชิง

กายภาพท่ัวไป นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่า กรณีหมู่บ้านไทยสมัยโบราณมีพ้ืนที่สาธารณะอยู่ทั่วไป ทั้งวัด 

บ่อน้ า ป่าใกล้บ้าน ศาลปู่ตา โรงเรียน หรือท้องนาหลังเก็บเกี่ยว พ้ืนที่สาธารณะกับพ้ืนที่ส่วนตัวใน
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หมู่บ้านสมัยโบราณคาบเก่ียวกัน เช่น ใต้ถุนเรือนมักเปิดให้คนเดินผ่านได้ ถึงแม้ทุกคนจะมีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่

สาธารณะร่วมกัน แต่ก็ไม่ไร้ขอบเต เพราะทุกพ้ืนที่สาธารณะมีกฎเกณฑ์ก ากับอยู่ทั้งสิ้น หากละเมิด

จะต้องขอขมา ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจารีตที่สืบต่อกันมา เช่น พ้ืนที่ศักสิทธิ์บางพ้ืนที่อนุญาตให้

เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าไป หรือบางพ้ืนที่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านสามัญเข้าไป แสดงให้เห็น

ว่าล าดับชนชั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะในสังคมตะวันออก 

  อีกประเภทหนึ่งของพ้ืนที่สาธารณะที่พบในสังคมตะวันออก เป็นพ้ืนที่ที่มักจะเกิดตาม

วาระโอกาส เช่น งานประเพณี งานศพ งานแต่งงาน ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะประเภทนี้เป็นที่ๆคนมาเจอกัน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ พูดคุยสารทุกข์สุขดิบ รับรู้ข่าวสาร 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เมื่อจบกิจก็แยกย้ายกันไป พ้ืนที่สาธารณะชั่วคราวนี้เป็นเครื่องแสดง

ความสัมพันธ์ทางสังคมและการเป็นสมาชิกในสังคม มีนัยยะของการแสดงตัวตนของสมาชิกในสังคม

นั้น 

 การเกิดพ้ืนที่สาธารณะในสังคมตะวันออกนี้คงหลีกเหลี่ยงอิทธิพลจากตะวันตกไปเสีย

ไม่ได้ การเข้ามาแสวงหาอาณานิคมและการแลกเปลี่ยนทางการค้าของชาติตะวันตก ส่งผลให้กายภาพ

ของเมืองตะวันออกมีลักษณะผสมผสานระหว่างเมืองพ้ืนเมือง เมืองอาณานิคม และเมืองตะวันออกทั้ง

เชิงโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าตา เมืองหลักของตะวันออกจึงมีพ้ืนที่สาธารณะหลากหลายแบบ

แผน ทั้งแบบพ้ืนเมือง เช่น ล าธาร ตลาด วัด แบบตะวันตก เช่น จัตุรัส ลานน้ าพุ และแบบตะวันออก 

เช่น วงเวียนมังกรหรือลานพิธีกรรม เป็นต้น 

 ถึงแม้พ้ืนที่สาธารณะส่วนใหญ่ในสังคมตะวันออกจะเกิดขึ้นในธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของ

สังคมเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันพบได้ตามชนบทหรือพ้ืนที่ๆห่างไกลจากศูนย์กลาง ในยุคที่การเมือง

เบ่งบานและรับเอาอิทธิพลการปกครองจากตะวันตกเข้ามา รัฐบาลได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่สาธารณะที่

เป็นทางการขึ้นมา เพ่ือใช้ในกิจการบ้านเมือง ยกตัวอย่างเช่น สนามหลวง เป็นสถานที่ใช้ประกอบ

กิจกรรม พิธีส าคัญของรัฐบาล ภายหลังถูกใช้เป็นที่รวมตัวกันของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางการเมือง มักจะใช้บริเวณสนามหลวงเป็นที่ชุมนุมต่อรองกับรัฐบาล อีกท้ังยังเป็นที่ที่คน

ชายขอบอาศัยด ารงชีวิต เช่น ขอทาน คนไร้บ้าน พ่อค้าหาบเร่ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตามเมื่อมีพ้ืนที่สาธารณะเกิดขึ้นในสังคม ก็ย่อมพบปัญหาที่มาพร้อมกับการใช้

พ้ืนที่สาธารณะเหล่านี้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยม ตลอดจน

การพัฒนาขีดความสามารถของโลกไร้พรมแดน ส่งผลต่อพ้ืนที่สาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
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หลายมิติ เช่น การเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้พ้ืนที่เดิมลดขาดลง หรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ท าให้

พ้ืนที่ขาดการเชื่อมต่อกัน พ้ืนที่บางส่วนถูกครอบครองและถูกบุกรุกเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว จนพ้ืนที่

สาธารณะไม่เพียงพอและหายไป ในทางกลับกัน พ้ืนที่สาธารณะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น ถูกวางกฎเกณฑ์

รัดกุมจากผู้มีอ านาจ ไม่ได้เปิดกว้างส าหรับการท ากิจกรรมทุกอย่าง จนท าให้พ้ืนที่เหล่านั้นไม่ได้เป็น

สาธารณะอย่างแท้จริง 

 ผลจากการศึกษาของ โรเบิร์ต แซค ยังพบว่าในปัจจุบันผู้คนให้ความส าคัญกับความเป็น

ปัจเจกมากยิ่งขึ้น จากบ้านเรือนในยุคก่อนสมัยใหม่ที่มีห้องใหญ่ไว้ให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรม

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับแขก รับประทานอาหาร สันทนาการและหลับนอน ได้ถูกจัดการแบ่ง

พ้ืนที่และกิจกรรมต่างๆออกจากกัน โดยการกันห้องจัดสัดส่วนตามการใช้สอยและมีทางเดินเป็นตัว

เชื่อมต่อ17 

  วิมลศรี ลิ้มธนากุล ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่สาธารณะแบบเดิมนับวันไม่สอดคล้องกับแบบ

แผนเมืองสมัยใหม่ พ้ืนที่สาธารณะแบบเดิมกลายเป็นความไร้ระเบียบในบริบทเมืองที่เป็นผังแบบ

ตาราง อีกท้ังเมื่อที่ดินมีราคาสูงขึ้น พ้ืนที่จึงถูกเวนคืนโดยรัฐหรือถูกเปลี่ยนมือไปสู่เอกชนเพ่ือพัฒนาไป

ในเชิงธุรกิจ อีกทั้งการวางระบบเมืองแบบท่อ ได้ตัดขาดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ลงไป ท าให้ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้คนลดลง ท าให้นักวิชาการหลายท่านได้ออกเมาเสนอให้ทบทวนถึงการรื้อฟ้ืนพ้ืนที่สาธารณะ 

เพ่ือความสัมพันธ์ของคนในเมือง และเปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมกัน เพราะหาก

ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะก็ไม่มีสังคม ในขณะที่พ้ืนที่สาธารณะในเมืองลดลง การแสวงหาพ้ืนที่ใหม่จึงเป็น

การใช้พ้ืนที่ถนน ละแวกบ้าน หรือใต้ทางด่วนแทน และการแสวงหาผลประโยชน์อันเกินควรของคน

เมืองก็น าซึ่งความขัดแย้งในการใช้พ้ืนที่สาธารณะเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม หรือการใช้พ้ืนที่

สัญลักษณ์เพ่ือต่อรองกับรัฐบาล เป็นการเรียกร้องการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องพ้ืนที่สาธารณะโดยตรง18 

 

 

                                                           
17

 อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ,” พืน้ท่ีในทฤษฎีสงัคมศาสตร์”, วารสารสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 12, 

89 
 
18สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์, วา่ด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม : พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, (เชียงใหม:่ 

ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2557), 6-50 
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ประเภทของพ้ืนที่ว่างสาธารณะ 

 กาญจน์ นทีวุฒิกุล ท าการศึกษาเรื่องพัฒนาการและประเภทของพ้ืนที่ว่างสาธารณะ เพ่ือ

อธิบายถึงพัฒนาการของพ้ืนที่ว่างสาธารณะและความหมายของพ้ืนที่แต่ละประเภท โดยแบ่งประเภท

ของพ้ืนที่ว่างสาธารณะได้ดังนี้ 

1.พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทพื้นที่ (space) 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะนั้นถูกให้ความหมายว่า “พ้ืนที่ว่างเมือง” ที่เกิดจากการสร้างเมือง

และวางผังเมือง ซึ่งพ้ืนที่ว่างเมืองนี้ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญของเมือง ได้แก่ 

จัตุรัส (square) หรือ พลาซ่า(plaza) หมายถึงพ้ืนที่ปิดล้อมด้วยกรอบผนังอาคาร เพ่ือใช้ประโยชน์

หลายประการ ส าหรับคนจ านวนมากซ่ึงจัตุรัสในเมืองของยุโรปได้ถูกอธิบายคุณลักษณะทางความงาม

ไว้ว่า รูปร่างและการปิดล้อมมีผลต่อความสง่างามของประติมากรรมและอนุสาวรีย์ยกตัวอย่างเช่น 

จัตุรัสปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ (the close square) ที่มีเพียงถนนวิ่งตรงเข้าไปยังจัตุรัส ล้อมรอบด้วย

หน้ากากอาคารที่เหมือนกัน หรือ จัตุรัสอิทธิพล (the dominate square) เป็นจัตุรัสที่มีพ้ืนที่ตรง

กลุ่มหน้าอาคาร เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกแห่งสถานที่นั้น ตลอดจนโครงสร้างล้อมรอบเชื่อมโยงกับ

จัตุรัส อาจจะมีน้ าพุหรือ สิ่งโดดเด่น เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น นอกจากนั้นยังมีจัตุรัสที่มี

รูปทรงไม่แน่นอน ท าให้การแบ่งประเภทของจัตุรัสแยกย่อยออกไปตามลักษณะที่พบเห็นหรือจุดที่ตั้ง

ของจัตุรัสนั้นๆ 

พลาซ่า (plaza) เป็นพ้ืนที่ว่างที่เชื่อมติดกับถนน และบาทวิถี (path) บางแห่งท าบาทวิถี

ให้กว้างออกไปเชื่อมกับพ้ืนที่ว่างหน้าอาคาร เป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

สั้นๆ เช่น นั่งคอย หรือนัดพบ ซึ่งส่วนมากผู้ชายจะใช้พ้ืนที่นี้มากกว่าผู้หญิง พลาซ่าถูกแบ่งเป็น

ประเภทได้ดังนี้ 1. พลาซ่าถนน (the street plaza) เป็นพลาซ่าชิดทางเดินมีก าแพงขอบอยู่ชิดบาท

วิถีมีที่ส าหรับนั่งคอยรถประจ าทางหรืออาจจะมีซุ้มหลังคา พลาซ่าท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อส าหรับผู้

เดินเท้า เป็นจุดเชื่อมต่อกับอาคาร ให้ผู้คนได้ใช้นั่งพักระหว่างการสัญจร 2. พลาซ่าโถง (the 

corporate foyer) เป็นอาคารสูงที่ตั้งอยู่หน้าอาคารองค์กรใหญ่เพ่ือเสริมความสง่างามให้กับตัว

อาคาร บางที่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาใช้งาน 3. พลาซ่าปอดสีเขียวของเมือง (the urban oasis) 

เป็นพลาซ่าที่มีต้นไม้ร่มรื่น ไร้ความวุ่นวาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 4. พลาซ่าหน้าท่า (the 

transit foyer)  ท าหน้าที่เป็นโถงเปลี่ยนวิถีทางเดิน ส าหรับการเข้าถึงอาคารผู้โดยสารสาธารณะ พบ
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ได้ตาม สถานีขนส่งผู้โดยสารรถประจ าทาง หรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นต้น 5. พลาซ่าสาธารณะ (the 

ground public space) มีความคล้ายกับจัตุรัส ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

หลากหลาย มักเป็นพ้ืนที่ใหญ่และเป็นศูนย์รวมกิจกรรม มีร้านกาแฟกลางแจ้ง บางครั้งอาจจะมีการ

แสดงดนตรี หรือนิทรรศการศิลปะ มักจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง19 

2.พื้นที่ว่างเปล่า (leftover space) 

 เป็นพ้ืนที่ว่างรอการพัฒนา เช่น พ้ืนที่ว่างสาธารณะกลางชุมชน พื้นที่รกร้างว่างเปล่า 

พ้ืนที่สาธารณะของรัฐ หรือลานว่างในพ้ืนที่สาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นต้น พ้ืนที่ประเภทนี้เอ้ือ

ต่อการเกิดพ้ืนที่ทางสังคม (social space) หรือพ้ืนที่ประชาคม เหมาะแก่การใช้ชุมนุม เพ่ือความ

ร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ว่างเปล่าหรือพ้ืนที่เปล่าประโยชน์นี้สามารถพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ๆมีชีวิตชีวาได้ 

ด้วยการใช้พื้นที่เหล่า เป็นพื้นที่พานิชในชีวิตประจ าวัน20 

3.พื้นที่ว่างเปล่าประเภทบาทวิถี 

ถนน (street) มีความแตกต่างจากทางหลวง (road) ในด้านการใช้งาน ซึ่งถนนมีหน้าที่

ใช้สอยส าหรับเมือง เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างล าดับชั้นของเมือง ชนิดของการเชื่อมโยงนั้นขึ้นกับคุณภาพ

การจราจรที่ตั้งของแหล่งบริการเมือง ถนนถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ทางสังคม เป็นตัวเชื่อมต่อของอาณาเขต

สาธารณะของประชาชน ไม่ได้เป็นเพียงทางสัญจรของรถ แต่เป็นถนนส าหรับผู้เดินเท้า แต่หากใช้ถนน

เป็นพ้ืนที่สาธารณะอย่างเดียวก็จะท าให้สูญเสียหน้าที่หลักของถนนไป จึงมีการเสนอให้สร้างการบูร

ณาการระหว่างกิจกรรมของผู้เดินเท้า กับการสัญจรของยานพาหนะให้สอดคล้องกัน อันเป็นแนวคิด

การใช้ถนนให้เป็นพื้นที่ทางสังคม และถนนอีกประเภทที่เกิดตามมาคือ ถนนคนเดิน (walking street) 

เป็นแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากปัญหาที่ถนนในเมืองถูกใช้เพ่ือการสัญจรโดยรถยนต์ ท าให้ผู้คนขาด

ปฏิสัมพันธ์และลดจ านวนการใช้พ้ืนที่สาธารณะ จึงได้เสนอให้เปลี่ยนถนนเป็นห้างสรรพสินค้าแบบ

เปิดโล่ง (open air department stores)  เพ่ือเป้าหมาทางการค้า มีการตั้งซุ้มขายสินค้าและ

กิจกรรมดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาร่วม ซึ่งถนนคนเดินมักเป็นถนนสายหลักและมีจุดเชื่อมโยงกับจุดที่ตั้ง

                                                           
19

 กาญจน์ นทีวฒิุกลุ, “พฒันาการและประเภทของพืน้ท่ีวา่งสาธารณะ”ใน วา่ด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม : พืน้ท่ี
สาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ (เชียงใหม:่ ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557), 13-15 

 

20เร่ืองเดียวกนั,16-17 



 18 
 
ส าคัญ ซึ่งวิสัยทัศน์ของถนนคนเดินจะเน้นชุมชนเป็นหนึ่งเดียว และดึงดูผู้คนกลับมาอาศัยในเมืองอีก

ครั้ง21  

4.บาทวิถี (path) 

     บาทวิถีหรือทางเท้า เป็นพ้ืนที่สาธารณะคล้ายถนน มีลักษณะทางกายภาพแคบยาว ได้

จัดไว้เพ่ือการเดินและมักขนานไปพร้อมกับถนน บางครั้งใช้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างจุดหนึ่งไปยังจุด

หนึ่งขนานถนนและอาคาร หรือบางครั้งเป็นจุดเชื่อต่อระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 

บ้านส่วนบุคคลกับถนน ดังนั้น บาทวิถีจึงมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป 22 บาทวิถีในย่านการค้า

หรือใจกลางเมือง ถือเป็นพ้ืนที่ประชาสังคม ที่คนทั่วไปมักใช้สัญจรไปมา เดินจับจ่ายใช้สอย หรือใน

บางเมืองมีการน าสินค้ามาวางขายบนบาทวิถี ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ใช้งาน ในด้านของ

การติดต่อซื้อขาย การพบปะพูดคุย รวมไปถึงการแบ่งปันการใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกัน ท าให้เมืองมี

ชีวิตชีวา23 

5.พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทสวน 

 พ้ืนที่ว่างประเภทสวนอันได้แก่พ้ืนที่เลียบริมแม่น้ า (riverfront) เป็นพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ มีรูปลักษณะเป็นแนวยาวแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ระหว่างแผ่นดินและแม่น้ า มักเป็นพ้น

ที่ที่ใช้พักผ่อน ชมทัศนียภาพเพ่ือความเพลิดเพลินใจ หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ส่วน

สวนสาธารณะ (park) มีคุณลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เมือง หรืออยู่ใน

พ้ืนที่ๆถูกจัดสรรไว้ตามความเหมาะสมทางกายภาพ ประเภทของสวนสาธารณะสามารถแบ่งได้เป็น

ล าดับชั้นตามขนาดของพ้ืนที่ ตั้งแต่ขนาดใหญ่กินพ้ืนที่มากกว่า 1,600,000 ตารางเมตร เช่น สวน

ระดับภาค ที่รองรับการใช้งานประเภทการท่องเที่ยว หรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ พักผ่อน

หย่อนใจ เป็นเวลานาน รองลงมาได้แก่ สวนระดับเมือง สวนระดับชุมชน และสวนระดับย่าน เป็น

สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเมือง มีสิ่งอ านวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร หรืออุปกรณ์ส าหรับท า

                                                           
21

 กาญจน์ นทีวฒิุกลุ, “พฒันาการและประเภทของพืน้ท่ีวา่งสาธารณะ”ใน วา่ด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 
: พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ (เชียงใหม่: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2557), 18-21 

 

22
 ศภุยดา ประดิษฐ์ไวทยากร,พืน้ท่ีสาธารณะ, (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555), 15 

 
23

 กาญจน์ นทีวฒิุกลุ, “พฒันาการและประเภทของพืน้ท่ีวา่งสาธารณะ”,21-22 
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กิจกรรมนันทนาการ ไว้บริการแก่ประชาชนในเมืองหรือรอบเขตพ้ืนนี่นั้น และสวนสาธารณะขนาด

เล็กที่พบในละแวกบ้าน เพ่ือสนับสนุนให้คนในชุมชนออกมาพบปะ ท ากิจกรรมร่วมกัน หรือสวนขนาด

เล็กที่ เป็นพ้ืนที่ว่างขนาด 200 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่เพ่ือให้คนแวะมาผักผ่อนชั่วครู่ หรือนัดพบปะใน

เวลาสั้นๆ เป็นต้น24 

ศิลปะในพื้นที่สาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับพื้นที่สาธารณะ 

 ศิลปะสาธารณะหรือ Public Art คือ ผลงานศิลปะใดๆ ก็ตามที่ถูกออกแบบ และถูก

ติดตั้งในพ้ืนที่ๆ สาธารณะชนสามารถเข้าถึงได้ Miles กล่าวถึงศิลปะสาธารณะไว้ว่า เป็นศิลปะที่อยู่

ภายนอกพ้ืนที่ทางศิลปะแบบประเพณีนิยม เช่น พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แต่นิยามนี้ก็ถูกโต้แย้งโดย 

Patricia Phillips ว่าความเป็นสาธารณะไม่จ าเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนที่จริง ศิลปะอาจจะถูกเข้าถึง

โดยสาธารณะ เช่นการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยีไร้สาย น ามาซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ ในส่วนวัฒนธรรมมวลชน โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และโฆษณาเข้าถึงคนทั่วไปด้วย

ศิลปะโดยผ่าน พื้นที่สาธารณะเสมือนจริง (virtual public space)25 จะเป็นไปได้ว่าศิลปะสาธารณะ

นั้นสามารถท่ีจะอยู่ได้ท้ังในพ้ืนที่สาธารณะแบบพื้นที่จริงและพ้ืนที่สาธารณะแบบเสมือน เพราะท้ังสอง

พ้ืนแบบนี้ปราศจากการเป็นพ้ืนที่ทางศิลปะแบบประเพณีนิยม 

เมื่อย้อนกลับไปในอดีตพ้ืนที่สาธารณะถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการทางสังคมของ

มนุษย์ ดังนั้นศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะในสมัยอดีตกาลจึงปรากฏในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ซึ่งจะถูก

การตกแต่งประดับประดาด้วยงานวิจิตรศิลป์ เช่น รูปปั้น อนุสาวรีย์ หรือจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ใน

ปัจจุบันศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะมีบทบาทส าคัญต่อวงการศิลปะทั่วโลก อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแนวทาง

ปฏิบัติของศิลปินร่วมสมัยในศตวรรษนี้ จุดเริ่มต้นของศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะนั้น เป็นอิทธิพลจากการ

ที่ศิลปินในปลายศตวรรษที่ 20 ต้องการจะหลีกหนีกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามธรรมเนียมของ

                                                           
24

  กาญจน์ นทีวฒิุกลุ, “พฒันาการและประเภทของพืน้ท่ีวา่งสาธารณะ”ใน วา่ด้วยทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรม : พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ (เชียงใหม่: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

2557),22-24 

 

25
 ไขศรี ภกัด์ิสขุเจริญ, ”อนิจจตาสภาวะ: นตักรรมเมืองผน่ศิลปะสาธารณะในกรุงเทพฯ ”ใน วา่ด้วยทฤษฎี

ทางสถาปัตยกรรม : พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางสงัคม, สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ (เชียงใหม:่ ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2557),78 
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ระบบพิพิธภัณฑ์อันเคร่งครัด และมุ่งเน้นการยกย่องเชิดชูให้ศิลปะเป็นของสูงค่า (High Art) ติดตั้งอยู่

ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์เพียงเท่านั้น ศิลปะจึงถูกแยกออกจากความคุ้นเคยของสาธารณะชนทั่วไป  

 มาร์เซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp) คือศิลปินแนวหน้าของลัทธิดาดา (Dada) ผู้ลุก

ขึ้นมาปฏิวัติ ต่อต้านกฎเกณฑ์ของศิลปะกระแสหลัก โดยการน าโถปัสสาวะชายมาตั้งชื่อว่า น้ าพุ หรือ 

Fountain พร้อมกับลายเซ็น R. MUTT แล้วน าเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ในปีคริสต

ศักราช 1917 ซึ่งสร้างความฉงนให้แก่คณะกรรมการเป็นอย่างมาก เพราะการน าสิ่งส าเร็จรูปมา

น าเสนอในฐานะผลงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ด้วยคติที่ว่าผลงานศิลปะชั้นสูงนั้นต้องเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือของศิลปินเท่านั้น การท้าทายขนบธรรมเนียมของดูชองป์นั้นเป็น

ก้าวส าคัญต่อวงการศิลปะในโลกสมัยใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะที่ให้ความส าคัญกั บ

แนวความคิด (concept) ไม่ว่าสิ่งใดก็สามารถเป็นผลงานศิลปะได้ หากแต่ขึ้นอยู่กับบริบทการ

น าเสนอ ซึ่งเป็นการเปิดแนวทางอันหลากหลายให้แก่การสร้างสรรค์ของศิลปินในเวลาต่อมา พร้อมทั้ง

การแสวงหาพื้นท่ีใหม่ในการแสดงงานศิลปะ เพ่ือหลีกหนีระบบแกลอรี่เชิงพานิยช์ที่มุ่งเน้นการค้าก าไร

จากผลงานศิลปะ เพ่ือสลายเส้นแบ่งที่กั้นระหว่างคนดูกับศิลปะ ให้คนทั่วไปเข้าถึงศิลปะได้มากยิ่งขึ้น 

โดยปราศจากเงื่อนไขของพ้ืนที่ 

 ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เกิดขบวนการทางศิลปะขึ้นในหลายประเทศทั้งฝั่งยุโรปและ

อเมริกา อิทธิพลของลัทธิดาดา และมาร์เซล ดูชองป์ ส่งผลให้ศิลปินรุ่นใหม่กล้าที่จะสร้างสรรค์งานให้

ออกนอกกรอบประเพณีนิยมมากยิ่งขึ้น จะพบว่า Conceptual Art หรือ มโนทัศน์ศิลป์นั้น เป็น

แนวทางท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะการให้ความส าคัญต่อความคิดรวบยอดนั้นเปิดกว้าง

ให้ศิลปินได้สร้างผลงานที่หลากหลาย และสามารถผูกโยงเข้ากับทฤษฎี องค์ความรู้ หรือแม้กระทั่ง

การเมืองการปกครองสมัยใหม่ได้ โดยเฉพาะการก าเนิดของระบบประชาธิปไตยที่เน้นให้ทุกคนมีสิทธิ

เท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับศิลปะท่ีคนดูนั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานไม่ทางไดก็ทางหนึ่ง  

 สืบเนื่องจากแนวคิดของ Conceptual Art ท าให้ศิลปินในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ถึง 

21 หันมาสร้างผลงานศิลปะที่ใช้สื่อหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น วัตถุส าเร็จรูป (Readymade 

objects) วัตถุเก็บตก (Found objects) ที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน บางครั้งศิลปินก็ร่างกายของตน

แสดงอากัปกิริยาต่างๆ สื่อสารกับคนดูโดยตรง หรือการออกไปสร้างผลงานในพ้ืนที่ธรรมชาติ เช่น 

งานเช่น ศิลปะแนว เอ็นไวรอนเม็นทัล อารต์ (Environmental Art) หรือ เอิร์ธ อาร์ต (Earth Art) ซึ่ง

ผลงานประเภทนี้จะนิยมบันทึกข้อมูลหลักฐาน โดยภาพถ่ายหรือวีดีโอ แล้วน ามาจัดแสดงเป็น
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นิทรรศการ บางงานอาศัยพ้ืนที่ขนาดใหญ่หรือพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือติดตั้งศิลปะวัตถุ โดยส่วนใหญ่

พ้ืนที่จะถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ซึ่งศิลปะประเภทนี้เรียกว่า อินสตอลเลชั่น อาร์ต 

(Installation Art) หรือ แปลได้ว่า ศิลปะจัดวาง เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน

วงการศิลปะของตะวันตกราวปีคริสต์ศตวรรษ 1970 ศิลปะจัดวางส่วนใหญ่เป็นสามมิติและจะต้องมี

พ้ืนที่(space) เป็นปัจจัยที่ศิลปินต้องเลือกสรรก่อนที่จะสร้างเป็นผลงาน ศิลปะในรูปแบบนี้สามารถ

สร้างในพ้ืนที่ เฉพาะเจาะจงหรือพ้ืนที่ไดก็ได้ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องถูกสร้างหรือแปรสภาพให้เป็น

ส่วนหนึ่งของงาน (หรือค านึงถึงบริบทที่สอดคล้องกับงาน) งานศิลปะจัดไม่ใช่การน าสิ่งต่างมาจัดวาง 

เพียงเพ่ือความสวยงามหรือเหมาะสม แต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่ตามกลวิธี เทคนิคหรือการใช้สื่อต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ วัสดุส าเร็จรูป ศิลปวัตถุ (ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ฯลฯ) 

งานศิลปะจัดวางสมารถสร้างได้กับพ้ืนที่หลากหลายชนิด เช่น เพดาน หน้าต่าง มุมห้อง กลางแจ้ง ใน

พ้ืนที่ชุมชนหรือท่ามกลางธรรมชาติ ศิลปะจัดวางจึงเป็นการจัดการและสร้างพ้ืนที่ขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง

กับแนวคิดของศิลปิน26 

บางครั้งผลงานศิลปะในรูปแบบของวัตถุที่น ามาจัดวางเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้

เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับผู้ชม ศิลปินจึงสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามา ท าหน้าที่

สร้างสรรค์ร่วมกันผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันตัวงานก็สร้างความปิติ

แก่ผู้ชม โดยการมอบโอกาสให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ตรง การที่ผู้ชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงาน

ศิลปะนั้นได้ทลายกฎเกณฑ์จารีตที่ห้ามแตะต้องผลงานในพิพิธภัณฑ์ลง ซึ่งบางครั้งผลงานศิลปะ

เหล่านั้นแต่ยังสามรถน ากลับบ้านได้อีกด้วย 

ศิลปะในแนวทางนี้แสดงความงามทางศิลปะในเชิงปฏิสัมพันธ์ ( interactive) ดังเช่น

แนวคิดของ นิโกลาส บูริโยด์ (Nicolas Bourriaud) ภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์ศิลปะชาวฝรั่งเศส ได้

เสนอไว้ว่า ศิลปะเชิงสัมพันธ์ (Relational Art)  นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยู่รอบๆ เปลี่ยนสถานะจากผู้ชมให้เป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ศิลปะ เปิด

โอกาสให้ผู้ชมได้ตอบโต้กับผลงานศิลปะ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะด้วยสัมผัสอ่ืนๆ ที่

นอกเหนือจากการมอง เป็นการกระตุ้นผู้ชมไปสู่มโนทัศน์ ที่เกิดจากการประสานสัมพันธ์กันของวัตถุ

                                                           
26

 สมพร รอดบญุ.  ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชัน่ (Installation Art).  (สจิูบตัรการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครัง้ท่ี 54,  2551), 145 
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กับเวลา และพ้ืนที่ภายในกรอบสถานการณ์เฉพาะที่ศิลปินก าหนดขึ้นได้ เป็นการลดช่องว่างระหว่าง

ศิลปินกับผู้ชม เปลี่ยนสถานะผู้ชมให้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญในผลงานศิลปะ27 

 บริบทของพ้ืนที่และมักจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่

ส่งเสริมสอดคล้องกับความหมายของพ้ืนที่ รูปแบบของสถาปัตยกรรม หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบที่

ขัดแย้งกับบริบทของพ้ืนที่ ดังนั้นพ้ืนที่เป็นส่วนส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและ

คนดู ศิลปินจ าเป็นจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจความหมายและลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่นั้น

ก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การน าศิลปะไปติดตั้งในสวนสาธารณะ ผลงานอาจจะส่งเสริม

ให้คนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ ในรูปแบบของม้านั่ง ศาลา หรือกิจกรรมสันทนาการ หรือการน าเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่นั้นมาสร้างสรรค์ บางครั้งมีจุดประสงค์เพ่ือเรียกร้องหรือกระตุ้นให้เกิดการ

ตระหนักถึงปัญหาทางสังคม เป็นต้น การน าศิลปะเข้าออกสู่พ้ืนที่สาธารณะนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการ

แสวงหาพื้นทางเลือกส าหรับงานศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการด ารง

อยู่ร่วมกันของศิลปะและสังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดการวิพากษ์ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม 

พ้ืนที่ และศิลปะ   

ปัจจุบันศิลปะสาธารณะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ และเข้ามามี

บทบาทในการปฏิรูปสังคม โดยเฉพาะในชุมชนขนาดเล็ก ศิลปินได้น าพาผู้อาศัยในท้องถิ่นนั้นเข้า

มาร่วมกับกระบวนการสร้างสรรค์ โดยอาศัยสถานที่ในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่จะน าคนเข้ามาร่วมในการ

สร้างศิลปะ ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และกระตุ้นจิตส านึกส่วนรวมแก่สมาชิกในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 โอชนา พลูทองดีวฒันา,  สนุทรียศาสตร์ตะวนัตก (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 215 423 

สนุทรียศาสตร์ตะวนัตก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557) 269 
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บทที่ 3 

 ประวัติและผลงานของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล 
 

  นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เกิดปีพ.ศ. 2514 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายสุวรรณและ

นางสุบริตา ลาวัลย์ชัยกุล ชาวอินเดียที่อพยพมาตั้งรกรากและท าธุรกิจค้าขายในจังหวัดเชียงใหม่ โดย

เปิดร้านขายผ้าอยู่ที่ตลาดวโรรสหรือที่ที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่า กาดหลวง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจส าคัญใจ

กลางเมืองเชียงใหม่ นาวินค้นพบว่าตนเองชอบศิลปะตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ถึงแม้ตอนมัธยมปลายเขาจะ

เลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็ตาม แต่เมื่อถึงคราวที่จะเลือกเรียนต่อใน

ระดั บ อุดมศึ กษา ได้ ขออนุญาตจากบิ ด ามารด า  สอบ เข้ า ศึ กษาต่ อที่ คณะวิ จิ ต ร ศิ ล ป์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้นเป็นคณะที่ก าลังเปิดใหม่ ระหว่างที่เรียนอยู่คณะวิจิตรศิลป์นาวิน

ได้พบกับอาจารย์ มณเฑียร บุญมา และได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยของอาจารย์มณเฑียรด้วย นาวินมีความ

มุ่งม่ันอยากจะเป็นศิลปิน ถึงแม้ว่าทักษะผีมือในด้านการวาดภาพอาจจะไม่ดีเท่าเพ่ือนที่จบจากสถาบัน

อาชีวะที่ถูกฝึกฝนให้ช่ าชองทางด้านศิลปะโดยตรง แต่เขาก็พยายามน าเสนอผลงานศิลปะในแบบที่

ตัวเองสนใจ โดยการใช้แนวคิดหรือมโนทัศน์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่นการตั้งค าถามกับความหมาย

ของศิลปะ อะไรคือศิลปะ หรือศิลปะจ าเป็นหรือไม่ เมื่อเขาตั้งค าถามเหล่านี้แล้ว วิธีการหาค าตอบของ

เขาคือการ เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือให้ค านิยามแก่ค าศิลปะในมุมมองของ

ตนเอง  

ในช่วงปีพ.ศ. 2535 – 2538 ได้เกิดโครงการเชียงใหม่จัดวางสังคม(Chiang Mai Social 

Installation)ร่วมด าเนินการโดยอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ โดยใช้พื้นที่บริเวณตัว

เมืองเชียงใหม่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ มีผลงานหลาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะจัดวาง 

(Installation) ประติมากรรมในพ้ืนที่สาธารณะ(Public Sculpture) ศิลปะแสดงสด(Performance) 

หรือศิลปะในรูปแบบกิจกรรมที่ให้ผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผลงาน โครงการ

เชียงใหม่จัดวางสังคมนี้เป็นเวทีส าคัญในการจุดประกายความคิดของนาวิน โดยการการน าศิลปะ

ออกไปแสดงในพ้ืนที่สาธารณะ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชน ท าให้เขาเกิดความคิดที่ว่า ท าอย่างไร

ศิลปะจึงจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ปีพ.ศ. 2536 นาวินสร้างผลงานศิลปะจัดวาง(installation) 

ชื่อ There Is No Voice (ท่ีนี่ไม่มีเสียง) ติดตั้งในห้องสมุด  ประกอบด้วยชั้นไม้ที่ท าเป็นรูปทรงคล้าย

เจดีย์ มีขวดแก้วบรรจุภาพถ่ายของคนชนบทต่างๆ อยู่เป็นจ านาวนมากขวดแก้วเหล่านั้นถูกวางเรียง

ขึ้นไปในชั้นวาง เป็นความตั้งใจที่จะให้งานชิ้นนี้ถูกอ่านจากคนที่เข้ามาดูหนังสือในห้องสมุด นาวิน
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ต้องการสื่อสารให้คนดูตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คนอายุมากเหล่านี้ก าลังจะหมดไป

พร้อมๆกับ ชีวิตความเป็นอยู่เดิมของท้องถิ่น วันนี้เขาถูกเก็บไว้เป็นเสมือนของโบราณในพิพิธภัณฑ์ 

เพ่ือที่จะบอกให้คนรุ่นใหม่ในเมืองรู้สึกถึงความสูญเสียในอีกไม่นาน28 ผลงานชุดนี้ใช้นัยของห้องสมุด

สื่อความหมายของสถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้หรือเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับภาพ

บุคคลสูงอายุเหล่านี้และความเป็นอยู่เดิมของท้องถิ่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญ

แผ่ขยายออกไป ท าให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายและกลายเป็นประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องราวในอดีตที่ถูกจารึก

ไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา ดังเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ในห้องสมุดหรือโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์  

นอกจากจะสัมพันธ์ในด้านความหมายของพ้ืนที่ การจัดองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้ ยัง

ล้อกับชั้นวางหนังสือในห้องสมุดอีกด้วย หรือแม้แต่ชื่อ There Is No Voice ยังสอดคล้องกับลักษณะ

ของพ้ืนที่คือ ห้องสมุดเป็นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เสียง จากงานชิ้นนี้เขาได้น าวัสดุอย่าขวดแก้วมาใช้

ต่อในงานชิ้นถัดมา เช่น Asking For Nothingness ปีพ.ศ. 2538-2542 วัดวาง ณ ศูนย์การค้ากาด

สวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่  

      

 

 

                                                           
28

 วิโชค มกุดามณี, สื่อประสมและศิลปะจดัวางในประเทศไทย, (อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง.
กรุงเทพมหานคร. 2545) หน้า 334-335 

   ภาพที่ 1 นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ,There Is No Voice 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=253 
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หลังจากจบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ ในปีพ.ศ. 2537 นาวินได้จัดตั้งบริษัทของ

ตนเองชื่อว่า นาวินโปรดักชั่น (Navin Production) โดยมีแนวคิดอยู่สองประการ ประการแรกคือ 

ต้องการล้อเลียนระบบทุนนิยมกับสังคม ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับระบบการค้า การซื้อขาย ราวกับงานศิลปะเป็นสินค้า ตรงกันข้ามกับศิลปะชั้นสูง หรือ (High Art) 

ที่เป็นผลงานมาสเตอร์พีซ มีเพียงชิ้นเดียว มีความเป็นต้นฉบับ แต่นาวินโปรดักชั่นผลิตศิลปะออกมา

เป็นผลิตภัณฑ์ (product) ทีมีจ านวนมากมายหลายชิ้น ดังนั้นศิลปินจึงไม่ใช่เจ้าของงานหรือเป็น

ผู้สร้างผลงานเพียงคนเดียว “ เราเปิดบริษัท เราจ้าคนมาสร้างงานให้ล้อเลียน สร้างให้ art object 

กลายเป็นสินค้า มันไปกันกับยุคนั้นด้วยช่วงที่สังคมในบ้านเรา ในเอเชียที่เศรษฐกิจมันมีทีท่าว่าจะโต 

คนใช้เงินซื้องานศิลปะเหมือนซื้อของใช้” ประการที่สองคือการตั้งค าถาม ว่าท าอย่างไรศิลปะจึงจะเข้า

ใกล้ผู้คนมากที่สุดหรือท าอย่าไรให้ศิลปะกระจายให้กว้างขึ้น การท าศิลปะออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

คือต้องการให้งานศิลปะนั้นใช้บริโภคได้เหมือนข้าวของในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่ของที่อยู่นอกเหนือ

ความคุ้นเคย29 

 หลังจากตั้งบริษัทนาวินโปรดักชั่น ในปีเดียวกันนี้นาวินสร้างผลงานชื่อ Treated 

Ozonated And Bottles เป็นการน าน้ าจากคลองแม่ข่าที่มีสภาพเน่าเสียมาท าการปรับสภาพน้ าด้วย

โอโซน แล้วบรรจุขวดขายในราคา 9 บาท  โดยตัวนาวินเองและเพ่ือนของเขา โฆษิต จันทรทิพย์ 

(ศิลปินร่วมสมัยเจ้าของผลงาน ลิลลี่ที่รัก,Lily Ovary ปีพ.ศ.2537) แสดงเป็นคนขายผลิตภัณฑ์น้ าจาก

คลองแม่ข่า และน าสินค้าไปตั้งขายข้างแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะขายให้แก่ผู้หญิงเท่านั้น 

                                                           
29วรเทพ อรรคบตุร, ผู้รวบรวม, “นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ”, ในเข้านอกออกในรวมบทสมัภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมยั
(กรุงเทพ:ไอคอนพรินติง้. 2548) 136 
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ภาพที่ 2 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล,  Treated Ozonated And Bottles,2537 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=249 

ภาพที่ 3  นาวิน ลาวลัย์ชัยกุล,  Treated Ozonated And Bottles,2537 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=249 
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ในปีต่อมา นาวินได้มีโอกาสเข้ามาแสดงงานในกรุงเทพฯ และได้พบเห็นสภาพความเป็น

จริง การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชีวิตบนท้องถนนและใช้เวลาไปกับการเดินทาง

ค่อนข้างมาก เนื่องจากการจารจรที่หนาแน่นหรือรถติดนั่นเอง ตัวนาวินเองก็เป็นผู้ที่ใช้บริการรถ

แท็กซี่อยู่เป็นประจ า จากนั้นเขาก็พบคุณลักษณะพิเศษของรถแท็กซี่ ในฐานะพ้ืนที่ที่มีทั้งความเป็น

สาธารณะและส่วนตัวในพ้ืนที่เดียวกัน เป็นรถรับจ้างสาธารณะที่สามารถโบขึ้นที่ไหนก็ได้และยังมี

ลักษณะของความเป็นห้องหรือพ้ืนที่ปิดเมื่อเราเข้าไปนั่ง ผู้ที่อยู่ในห้องจะมีแค่คนขับแท็กซี่และ

ผู้โดยสารเท่านั้น จึงเกิดเป็นงานชุด Navin Gallery Bangkok ในปีพ.ศ. 2538 ขึ้น โดยการน าศิลปะ

เข้าไปติดตั้งในรถแท็กซี่ แล้วปล่อยให้รถวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปรอบกรุงเทพฯ นอกจากการน าศิลปะเข้า

ไปแทรกในพ้ืนที่สาธารณะ อย่างรถแท็กซี่แล้ว นาวินยังสนใจรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่างการ

เดินทาง เช่น บทสนทนา ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนขับรถผู้โดยสาร และงานศิลปะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรถแท็กซี่เองเป็นพ้ืนที่ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการรับส่งผู้โดยสารมากหน้าหลายตา 

สับเปลี่ยนกันไป เป็นรูปแบบสถานการณ์ที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง

ยาวถึง 5 ปี มีการร่วมมือกับศิลปินอ่ืนๆ ให้เข้ามาสร้างงานในพ้ืนที่ทางเลือกแห่งนี้ เพ่ือให้ได้ผลงาน

หลายรูปแบบ และสร้างประสบการณ์ทางศิลปะท่ีหลากหลายแก่ผู้ชม  

 

 
ภาพที่ 4 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, A Blossom in the Middle of the 
Heart ,  Navin Gallery Bangkok, 2538 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=174 
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งานชุด Navin Gallery Bangkok ท าให้นาวินกลายเป็นศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง ได้รับ

ความสนใจจากแวดวงศิลปะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้คนตื่นเต้นกับการน าศิลปะไปใส่ไว้ใน

รถแท็กซี่ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดพ้ืนที่ใหม่แก่การแสดงงานศิลปะแล้วยังเป็นการบุกเบิกศิลปะ

รูปแบบใหม่ในประเทศไทย ซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับศิลปะที่ออกมาแสดงนอกหอศิลป์หรือ

พิพิธภัณฑ์มากเท่าใดนัก จากนั้นนาวินได้น าภาพลักษณ์ของรถแท็กซี่มาใช้ต่อในงานชิ้นต่อๆมา 

อย่างเช่น Taxi Man ปีพ.ศ. 2543 และ I Love Taxi ในปีพ.ศ. 2544 เป็นต้น 

  

 

 

 

 ภาพที่ 5นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, Taxi Man, About Studio About Café, 2543 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=183 

 



 29 
 

           

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, Taxi Man, About Studio About Café, 2543 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=183 

ภาพที่ 7 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, I Love Taxi ,2544, Contemporary Art Center, New York, USA 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=187 

 

Target Art in the Park, Public Art Fund Project, New York, USA 
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ต่อจากนั้นนาวินก็ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Cities On The Move 

พ.ศ.2540-2542 คิวเรตโดย Hans Ulrich ObristcและHou Hanru เป็นนิทรรศการที่รวมศิลปินจาก

ทั่วทวีปเอเชียมาจัดแสดงผลงาน เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อทวีปเอเชีย ซึ่งแต่ละ

ประเทศก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมของตน โดยตะเวนแสดงทั้งในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา นาวินได้ร่วมมือกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เพ่ือจัดท าผลงานชุดนี้ขึ้นมา เขาเลือกน าเสนอ 

สิ่งที่เป็นตัวแทนความเป็นป๊อปปูล่าร์ คัลเจอร์ (Popular Culture) หรือวัฒนธรรมมวลชนของคนไทย 

เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมตั้งแต่คนทั่วไปจนถึงคนระดับล่าง เช่น รถตุ๊กๆ และภาพจิตรกรรมในรูปแบบ

ใบปิดหนังสีฉูดฉาด เป็นต้น  

ภาพที่ 8 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, I Love Taxi ,2544, Contemporary Art Center, New York, USA 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=187 
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ภาพที่ 9 นาวิน ลาวัลยช์ัยกุล, Cities on the Move IV (Midnight Sun),2542,  Louisiana 
Museum of Modern Art, Humlebeak, Denmark 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=222 

 

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebeak, Denmark 

 

Artspace1%, Copenhagen, Denmark 

ภาพที่ 10 นาวิน ลาวัลย์ชัยกลุ, Cities on the Move IV (Midnight Sun),2542, 
Louisiana Museum of Modern Art, Humlebeak, Denmark 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=222 
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การน าวัตถุที่พบในชีวิตประจ าวันของคนไทยมาเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นงานศิลปะ 

แล้วน าไปจัดแสดงในต่างประเทศนั้น สร้างความน่าสนใจให้กับผลงานของนาวินได้เป็นอย่างดี เมื่อ

ข้าวของเหล่านี้ได้ย้ายจากบริบทที่คุ้นชินไปอยู่ในบริบทของความเป็นอ่ืน ในสถานที่ๆแตกต่างทาง

วัฒนธรรม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงความเคยชินของผู้ชม เช่น งาน Pha Khoa Mar On Tour 

(ผ้าขาวม้าออนทัวร์) ปี พ.ศ. 2540 นาวินน าผ้าขาวม้ามาตัดเป็นเสื้อผ้าและแจกจ่ายแก่ผู้ชมที่เข้ามาดู

นิทรรศการ เพ่ือต้องการจะชี้ให้เห็นว่าผ้าขาวม้านั้นเป็นผ้าอเนกประสงค์ สามารถใช้ท าประโยชน์ได้

สารพัด แล้วยังได้เชิญชวนให้ผู้ชมน าผ้าขาวม้าที่ได้รับนั้นไปใช้งาน เมื่อใช้แล้วให้ถ่ายรูปส่งกลับมา เพ่ือ

เป็นการแบ่งปันและน าเสนอการใช้ผ้าขาวม้าของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย อีกทั้งการผลิตข้าวของ

ออกมาแจกผู้ชมยังเป็นการล้อเลียนข้อห้ามของพิพิธภัณฑ์ ที่มักจะห้ามผู้ชมแตะต้องผลงานศิลปะ ซึ่ง

งานศิลปะของนาวินนั้นทุกคนสามรถเอากลับบ้านและเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถือเป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการ เปลี่ยนสถานะคนดูให้กลายเป็นผู้สร้างสรรค์ และท าให้งานศิลปะ

ด าเนินต่อไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 นาวิน ลาวัลย์ชัยกลุ,ผ้าขาวม้าออนทัวร์, 2540-2546,ป้ายไฟแสดงภาพลุงปันนุ่งผ้าขาวม้า 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=209 
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ภาพที่ 12 นาวิน ลาวัลย์ชัยกลุ, Art in Southeast Asia 1997: Glimpse into 
the Future, 1997 Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 
Hiroshima, Japan, ผู้ชมน าผ้าขาวม้ามาสวมใส่ 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=210 

 

ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=211 

ภาพที่ 13 นาวินน าผ้าขาม้ามาตัดเย็บเป็นสูทใส่เดินตามท้องถนน 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=210 
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นอกจากการใช้วัตถุส าเร็จรูปเป็นสื่อ นาวินยังสร้างผลงานจากเรื่องเล่าพ้ืนบ้านอีกด้วย 

โดยน าเรื่องเล่าของผีในต านานพ้ืนบ้านไทยมาดัดแปลง และน าเสนอผ่านรูปแบบหนังสือการ์ตูน ใน

งานชื่อ Mai Pen Rai Man (ไม่เป็นไรแมน) โดยน ารูปแบบมาจากการ์ตูนเล่มละบาทของไทย เนื้อหา

ของการ์ตูนเป็นเรื่องราวของฮีโร่สามหัวที่คอยปราบผีร้าย ทั้งหมดมี 10 ตอนด้วยกัน นิทรรศการจัด

แสดงที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2541-2542 ในพ้ืนที่จัดแสดงประกอบไปด้วย ร้านขาย

การ์ตูนแผงลอย ร้านขายเครื่องดื่มที่ตั้งชื่อตามผีในหนังสือการ์ตูนทั้ง 10 ชนิด และรถจักรยานเร่ขาย

หนังสือไปทั่วงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 14 นาวิน ลาวัลย์ชัยกลุ, ไม่เป็นไรโตเกียว, 2541-2542 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=230 
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ภาพที่ 15 ภาพจิตรกรรมในรูปแบบโปสเตอร์หนังประกอบนิทรรศการ “ไม่เป็นไรโตเกียว” 
ที่มา:http://www.thavibu.com/thailand/navin_rawanchaikul/THA.php?artist=Thai%20

Artists%20|%2Navin%20Rawanchaikul&artname=Mai%20Pen%20Rai%20Tokyo&head

er=Thavibu%20Art%20Advisory%20for%20Modern%20Contemporary%20Arts%20Pai

ntings%20from%20Thailand&page=0 

ภาพที่ 16 รูปปั้นฮีโร่สามหัวตัวละครหลักในหนังสือการ์ตูน 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=230 
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ปี พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่นาวินพ านัก ในประเทศญี่ปุ่น เขาอาศัยอยู่ในชุมชนเคหะชื่อ มุ

โรซุมิ ดาชิ (Murozumi Dachi) เป็นบ้านเช่าริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ า Muromi ที่อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของเมืองฟุกุโอกะ มีบ้าน 2500 หลัง และ 6000 กว่าครัวเรือน อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ค า

ว่า Murozumi หมายถึง บ้านที่อยู่ริมแม่น้ า Muromi ชุมชนแห่งนี้เป็นบ้านในโครงการของรัฐบาล 

เริ่มขึ้นในช่วง ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย เนื่องจากเมืองถูก

ท าลายจากสงครามโลก ถือเป็นที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคนั้น ปัจจุบันตึกเหล่านี้เริ่มเก่าตาม

กาลเวลา คู่รักที่ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อยังหนุ่มสาวเริ่มแก่ตัวลง รวมถึงชุมชนแห่งนี้ด้วย30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Masahiro Ushiroshoki, “Sleepy Taro what is an artist”, in Navin’s Sala, ed. 

Navin Rawanchaikul(Chiang Mai: Navin Production.2008)92-95 

 

ภาพที่ 17 ภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนเคหะมุโรซุมิ ดาชิ (Murozumi Dachi) 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=229 
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เขาเริ่มต้องท าศิลปะ โดยเริ่มจากโครงการอ าลาซากรถเก่าที่จอดเรียงรายอยู่ริมแม่น้ า

ใกล้ๆชุมชน มีการดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมท ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก จนไปถึงผู้สูงอายุ เพ่ือ

เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เนื่องจากเขาสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุในชุมชน นับวัน

พวกเขายิ่งพยายามแยกตัวออกจากสังคม ด้วยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้

ผู้คนห่างเหินกันมาก แตกต่างจากสังคมในเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนาวิน ซึ่งในเชียงใหม่เป็นสังคม

แบบเปิด ผู้คนไปมาหาสู่ ทักทายกัน และท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน จึงเป็นเหตุให้นาวินตะหนักถึง

การอยู่ร่วมกัน และการสร้าปฏิสัมพันธ์โยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง 

เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์เรื่องราวจากผู้สูงอายุ และส ารวจสถานที่ต่างๆในชุมชน เขาจึ ง

ได้รับรู้เรื่องราวความทรงจ าของผู้สูงอายุเหล่านั้น รวมถึงเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1978 

(พ.ศ. 2521) เพ่ือนบ้านของพวกเขาเสียชีวิตอย่างเดียวดายในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้(เนื่องจากคนไม่ค่อย

คุยกัน) กว่าพวกเขาจะพบว่าเพ่ือนบ้านคนดังกล่าวเสียชีวิต ก็ผ่านมาพักใหญ่แล้ว เหตุการณ์นี้ท าให้ทุก

คนออกมาปลูกต้นซากุระร่วมกัน 

นาวินบันทึกเรื่องราวและข้อมูลที่เขาได้มา แล้วน าจัดแสดงเป็นวีดีทัศน์ ติดตั้งบริเวณ

ศูนย์กลางของชุมชน ให้คนที่ผ่านไปมาได้ดู รวมถึงเด็กเล็กๆจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของพวก

เขา เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้คนในชุมชน ในช่วงที่ผลงานติดตั้งอยู่

ยังเป็นช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน ผู้คนต่างออกมาชมดอกซากุระ พบปะสังสรรค์และดูผลงานของ

นาวิน 
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ภาพที่ 19นาวินถ่ายภาพร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนเคหะ 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=229 

ภาพที่ 18วีดีทัศน์การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุถูกติดตั้งไว้ ณ ศูนย์กลางชุมชน 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=229 



 39 
 

ในปีเดียวกันนี้ นาวินได้แสดงผลงานชื่อHakata Drive-in พ.ศ.2541เป็นนิทรรศการที่

น าเสนอสองเรื่องราวที่สัมพันธ์กันอยู่ 2 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงของเมือง(ผลกระทบของความ

เจริญ) และเรื่องราวของ Mr. M (Toshio Matsuo) คนขับรถแท็กซี่ในเมืองฟูกุโอกะเมืองที่นาวินอาศัย

อยู่ วันหนึ่งนาวินได้มีโอกาสโดยสารรถแท็กซี่ของ Mr. M และเขาก็ค้นพบว่านอกจาก Mr. M จะมี

อาชีพหลักเป็นคนขับแท็กซี่แล้ว เขายังมีงานอดิเรกเป็นช่างภาพ Mr. M เริ่มต้นอาชีพคนขับแท็กซี่ไป

พร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง จากเมืองที่โดนท าลายจากสงครามจนพัฒนาไปสู่เมืองที่ทันสมัย 

เขาถ่ายภาพไว้มากมาย ทั้งทัศนียภาพของเมือง ครอบครัว บุคคล แม้แต่รถแท็กซี่ของเขาเอง แต่ละ

ภาพนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นาวินพบความน่าสนใจของภาพถ่ายเหล่านั้น

จึงเริ่มโครงการ Hakata Drive-in ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Museum City Project ที่จัด

ขึ้นในเมืองฟูกุโอกะ  

Hakata Drive-in เป็นนิทรรศการที่ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นภาพเขียน

แบบโปสเตอร์หนัง ชื่อเดียวกับนิทรรศการ ที่มีตัวละครหลักเป็นคนขับแท็กซี่ เขาน าโปสเตอร์ไปติดตั้ง

ไว้ที่ผนังตึกบนถนนสายหลักของเมือง และศูนย์การค้า ส่วนที่สองเป็นหนังสือการ์ตูนที่แต่งขึ้นจาก

เรื่องราวของ Mr. M โดยน าเอารูปแบบของการ์ตูนเล่มละบาทของไทยมาใช้ และส่วนสุดท้ายคือ Taxi 

Ramen ให้ประชาชนที่เข้ามาชมนิทรรศการได้กินราเม็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูกุโอกะ โดยราเม็ 

งจะเสิร์ฟในภาชนะถ้วยเคลือบท่ีมีภาพฉากต่างๆของภาพยนตร์ Hakata Drive-in อยู่ เมื่อรับประทาน

เสร็จสามารถน าถ้วยเคลือบเหล่านั้นกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้31  

 

                                                           
31 Masahiro Ushiroshoki, “The town of Mr. M and sleepy Taro”, in Navin’s Sala, 

ed. Navin Rawanchaikul(Chiang Mai: Navin Production.2008)199-203 
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ภาพที่ 20 หนังสือการ์ตูนที่แต่งขึ้นจากเรื่องราวของ Mr. M 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=181 

ภาพที่ 21 Hakata Drive In, 2541, Memorealism, Museum City Fukuoka, Fukuoka, Japan 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=181 
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ในปี พ.ศ.2543 นาวินสร้างผลงานชุด Fly With Me To Another World (สุดขอบฟ้า) 

โดยครั้งนี้แรงบัลดาลใจของเขามาจาก เรื่องราวชีวิตจริงของศิลปินอาวุโส อินสนธิ์ วงศ์สาม ลูกศิษย์รุ่น

แรกๆของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย เป็นเรื่องราวการเดินทางของอินสนธิ์ 

จากประเทศไทยไปยังเมืองฟลอเรนซ์บ้านเกิดของอาจารย์ศิลป์ โดยการขับรถสกู๊ตเตอร์ แลมเบรตต้า 

ระหว่างการเดินทางเขาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปเรื่อยๆ จนมาถึงฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีในปี 

พ.ศ. 2506 ใช้เวลาทั้งหมด 16 เดือน จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ปารีสจากนักศึกษาศิลปะธรรมดา เขาสร้าง

ผลงานจนกลายเป็นศิลปินมีชื่อเสียง ในปีพ.ศ. 2509 อินสนธิ์เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้

ชีวิตอยู่จนถึง ปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดล าพูน และสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบ

นามธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ 

 ซึ่งในงานชุดนี้เป็นมุมมองที่สะท้อนจากคนรุ่นหลังที่มองเห็นการต่อสู้ดิ้นของคนอีกรุ่น

หนึ่ง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจแก่คนอ่ืน หลังจากเอางานชุดนี้ออกแสดงทั้ง

ในต่างประเทศ และกรุงเทพฯ นาวินจึงคิดที่จะเอางานชุดนี้กลับมาแสดงในพ้ืนที่ที่เฉพาะและสัมพันธ์

กับงานโดยตรง เขาจึงจัดโครงการต่อยอดขึ้นในจังหวัดล าพูน ในช่วงปีพ.ศ.  2547-2548 และน า

ผลงานกลับมาแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน นอกจากนั้นใน

โครงการยังเชิญชวนคนท างานในวงการศิลปะหลายแขนงมาท างานร่วมกับคนในชุมชน และจัด

สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ต่างคนต่างคนต่างอยู่ร่วมกันกับศิลปะ (Public Art Intervention) 

เพ่ือให้คนจากหลากหลายวิชาชีพมาร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะ กับ

สังคม และอัตลักษณ์ของชุมชน โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการน าศิลปะ หรือกิจกรรมเข้าไปแทรกใน

พ้ืนที่สาธารณะ แต่โครงการที่จะช่วยกระตุ้นคนในสังคมให้คิดต่อ เกี่ยวกับความส าคัญของศิลปะที่มี

ต่อสังคม และสามารถน าไปพัฒนาต่อได้  
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ภาพที่ 22 Fly with Me to Another World, 2543 Satani Gallery, Art Statements,  
31st Art Basel, Switzerland 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=197 

ภาพที่ 23 อินสนธิ์ วงศ์สาม และ นาวิน ถ่ายภาพร่วมกัน ณ อุทยานธรรม จังหวัดล าพูน 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=202 
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ชุมชนหรือ Community ในโลกของความจริงแล้ว แนวคิดนี้ยังปรากฏในภาพเขียน ของ 

งานชุด Superm(a)rt ปี พ.ศ. 2545 จัดแสดงในนิทรรศการที่ ปาเลส์ เดอ โตเกียว ประเทศฝรั่งเศส ที่

เขาได้น าภาพบุคคลในวงการศิลปะของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน เป็นชุมชน

ศิลปะ โดยหยิบยืมรูปแบบมาจากภาพ The Wedding Feast at Cana ของ Paolo C. Veronese 

จิตรกรชาวอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงในยุค Renaissance นาวินได้น าภาพนี้มาวาดขึ้นใหม่โดยแทนที่ต าแหน่ง

บุคคลต่างๆด้วยศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในศตวรรษท่ี 20  และการแต่งเรื่องราวสมมติ ให้ตัวเองเป็น

ชายแก่วัย แปด 80 ปี ผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่ได้ไปกรุงปารีส ได้ไปเจอคิวเรเตอร์หรือภัณฑารักษ์ ซึ่งเป็น

อาชีพที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในแวดวงศิลปะร่วมสมัย แล้วตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นคิวเรเตอร์แมน32  

ผลงานชุดนี้สะท้อนโลกแห่งศิลปะที่เติบโตควบคู่ไปกับระบบทุนนิยม และเป็นการตั้งค าถามเกี่ยวกับ

อนาคตของศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการให้ผู้ชมออกความ

คิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของศิลปะอีกด้วย งานชุดนี้ตระเวนแสดงในต่างประเทศ และอีกสองปีต่อมา 

                                                           
32วรเทพ อรรคบตุร, ผู้รวบรวม, “นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ”, ในเข้านอกออกในรวมบทสมัภาษณ์และบทความ

ศิลปะร่วมสมยั(กรุงเทพ:ไอคอนพรินติง้. 2548) 141 

ภาพที่ 24 Fly with Me to Another World, แสดงที่อุทยานธรรม ของศิลปินแห่งชาติ  
อินสนธิ์ วงศ์สาม, ล าพูน, 2552 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=286 
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ถูกน ามาจัดแสดงใหม่ ในลักษณะกรุ๊ปโชว์ที่กรุงเทพมหานคร และภาพเขียนก็ถูกท าขึ้นใหม่แต่เป็นการ

แทนที่ด้วยศิลปินที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่มีบทบาทต่อวงการศิลปะของไทยกว่า 200 ชีวิต และมีการ

แสดงลิเกโดยแต่งเรื่องราวขึ้นมาให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาของนิทรรศการด้วย ต่อมาก็น าไปแสดงต่อที่

ประเทศญี่ปุ่นโดยให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมเล่นเกม Super(m)Art จากนั้นจึงน าผู้ที่ชนะการเล่นเกมมาเขียง

ลงไปบนงานจิตรกรรมชิ้นใหญ่ที่ยังคงใช้รูปแบบของภาพ The Wedding Feast at Cana ของ Paolo 

C. Veronese เช่นเคย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 SUPER(M)ART,  Palais de Tokyo, Paris, France, 2545 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=191 

 



 45 
 

 

 

  

 

 

 หลังจากที่ผ่านการท างานศิลปะมาหลายชุด ตะเวนแสดงงานหลายประเทศ ทั้งที่ท าในที่

สาธารณะหรือชุมชน ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่าง ส่งผลให้นาวิน

กลับมานึกถึงตัวของเขาเอง จึงตั้งค าถามว่าจริงๆแล้วเขาคือใคร เขาหน้าตาเหมือนคนอินเดีย แต่เกิดที่

เชียงใหม่ และแต่งงานกับคนญี่ปุ่น เขาควรจะมีสัญชาติอะไร หรือชื่อนาวินนี้มาจากไหน จึงเป็นที่มา

ของผลงาน Aren’t You Navin? ในปีพ.ศ.2549 เมื่อเขาลองค้นหาค าว่านาวินในเว็ปไซต์กูเกิล เขาก็

พบว่ามีสรรพสิ่งที่ใช้ชื่อ นาวิน อยู่เต็มไปหมด เขาจึงออกเดินทางเพ่ือตามหา นาวิน โดยใช้ชื่อและอัต

ลักษณ์ของตนเองเป็นประเด็นหลัก โดยเริ่มจากการเดินทางไปที่เมือง มุมไบ ประเทศอินเดีย เนื่องจาก

ชื่อของเขามีรากศัพท์มาจากอินเดีย แล้วเขาก็พบว่า มีคนชื่อนาวินอยู่เต็มไปหมด หรือแม้แต่สถานที่

หลายแห่งถูกตั้งว่า นาวินด้วย เขาจึงได้ร่วมกับผู้ก ากับภาพยนตร์บอลลีวูด(Bollywood) ท ามิวสิควีดี

โอขึ้นมา กลายเป็นงานชื่อ Navins of Bollywood ปี พ.ศ. 2549 ต่อมานาวินขยายโครงการการตาม

หานาวินต่อ โดยตามหาความหมายของนาวินจากประเทศอ่ืนและวัฒนธรรมอ่ืน เกิดเป็นงานชุดต่อกัน 

ได้แก่ Navin Beijing ปีพ.ศ. 2550 ที่ประเทศจีน Imagine Nabin ปีพ.ศ. 2551 ที่กรุงโซล ประเทศ

ภาพที่ 26 The Wedding Feast at Cana ของ Paolo C. Veronese ที่ท าขึ้นใหม่ ถูกแทนที่ด้วยภาพ
บุคคลส าคัญในวงการศิลปะของไทย ในนิทรรศการ  Bangkok Survivors Here & Now, About Studio 
/ About Café,กรุงเทพฯ ,2547 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=192 
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เกาหลีใต้ Navin’s Party ที่รัฐนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนมาถึง Navins of Bangkok ปี

พ.ศ. 2553 ในปีเดียวกันนี้นาวินได้รับ รางวัล “ศิลปาธร” สาขาทัศนศิลป์ ปี 2553 จากการตัดสินของ

คณะกรรมการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และในปีถัดมา เขาก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วม

แสดงผลงาน ในนิทรรศการศิลปะระดับโลกอย่างเวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 เมืองเวนิสประเทศอิตาลี 

โดยยังคงน าเรื่องราวของนาวินไปจัดแสดง ชื่องาน Paradiso Di Navin ซึ่งเป็นการประกาศตัว 

Navinland อย่างเป็นทางการ และเป็นการรวบรวมเอานาวินจากหลายที่มาอยู่รวมกัน โดยตัวนาวิน

เองสมมติบทบาทให้ตัวเองเป็นประธานาธิบดีของ Navinland ดินแดนสมมติที่เป็นอิสระ ไม่ข้ึนตรงกับ

ใคร และเป็นที่ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน Navinland Checkpoint เป็นคล้ายจุดผ่านแดนส าหรับ

คนที่จะเข้าไปในอาณาเขตของ Navinland วีดีโอทักทายจากท่านประธานนาวิน และยังมีโปสเตอร์

เชิญชวนให้คนเข้าร่วม Navinland Needs You การออกแบบโปสเตอร์ที่หยิบยืมภาพลักษณ์มาจาก 

โปสเตอร์ลุงแซมที่เชิญชวนให้ชายชาวอเมริกันเข้าร่วมกองทัพในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 233 

 

 

 

 

                                                           
33

 Gridthiya Gaweewong,”Tale of Navin”, in A tales of two homes A tales of Navin, 20th 

Anniversary of Navin Production(Chiang Mai: Navin Production.2015)18 

ภาพที่ 27นาวินท าการ Performance ปล่อยลูกโป่งขึ้นฟ้าในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้,2551 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=275 
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นอกจากสร้างรัฐหรือดินแดนในจินตนาการ ยังมีประติมากรรมเป็นรูปตัวเขาเอง และลูก

สาว มะลิ ท าท่าทางคล้ายก าลังเดินสวนสนาม ชื่อชิ้นงานว่า Mission Navinland และภาพจิตรกรรม

เป็นรูปมะลิลูกสาวของเขานั่งอยู่บนจักรยานที่มีธงหมูบินสัญลักษณ์ของ Navinland โดยในภาพมะลิ

และจักรยานขอจอดอยู่ใกล้กับรั้วที่ใช้กันเขตแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ชื่อภาพ  Tales of 

Two Nation and A Non-Nation ในขณะเดียวกันเขาก็น าเรื่องอัตลักษณ์ที่แปลกแยกของตนมา

สร้างผลงานอีกชุด ชื่อว่า Hong Rub Khaek (ห้องรับแขก) ปี พ.ศ. 2551 เมื่อเขากลับมาเยี่ยมบ้านที่

เชียงใหม่ และพบกับเก้าอ้ีบุนวมสีแดงที่เต็มไปด้วยความทรงจ าของเขาและครอบครัว ซึ่งเก้าอ้ีตัวนี้

เดิมเคยอยู่ในห้องรับแขกของครอบครัว ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนในครอบครัวใช้เวลาร่วมอยู่กัน 

ภาพที่ 28 Navinland Checkpoint ในนิทรรศการ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 เมืองเวนิสประเทศ
อิตาลี, 2554 
ที่มา: http://www.concilioeuropeodellarte.org/en/exhibition/navinland/ 
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โดยทั่วไปแล้ว ห้องรับแขก คือห้องที่มีไว้รับรองแขกหรือผู้ที่มาเยี่ยมบ้านเรา แต่ค าว่า 

แขก ในภาษาไทยมีความหมาย อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นค าที่ใช้เรียกคนที่มีเชื้อสายอินเดีย นาวินเองก็

เป็นลูกของชาวอินเดียที่อพยพมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งการอพยพมา

จากผลของการแบ่งแยกดินแดน ระหว่างอินเดียและปากีสถาน ในผลงานชิ้นนี้นาวินท าการสัมภาษณ์ 

คนอินเดียรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแม่ของเขาทั้งหมด 7 คน ให้แต่ละคนเล่าถึงประสบการณ์ของการ

จากถ่ินฐานบ้านเกิดมาเพ่ือตั้งรกรากใหม่ จากอีกสิ่งหนึ่งมาเพ่ือเริ่มชีวิตใหม่ ในสภาพแวดล้อมใหม่ ใน

งานชุดนี้ประกอบด้วยภาพยนตร์ความยาว 18 นาที กับภาพจิตรกรรมความยาวกว่า 5 เมตร เป็นภาพ

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดวโรรส (กาดหลวง) ย่านการค้าส าคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีทั้ง คน

ไทย คนเชียงใหม่ดั้งเดิม(คนเมือง) ชนกลุ่มน้อย และคนที่อพยพมาจากที่อ่ืน อยู่รวมกันในภาพ สถานที่

ที่กลุ่มคนเหล่านั้นยืนอยู่คือบริเวณสามแยกของตลาดวโรรส ผู้คนเหล่านี้เปรียบเสมือนครอบครัวขนาด

ใหญ่ของนาวิน และตลาดวโรรสก็เป็นสถานที่ที่ครอบครัวของเขาอพยพมาเพ่ือตั้งรกรากและท าธุรกิจ

ภาพที่ 29ห้องรับแขก, The Ethics of Encounter, Soulflower Gallery,กรุงเทพฯ, 2551 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=273 
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ขายผ้า เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่ครอบครัวของผู้มาใหม่สร้างการยอมรับให้แก่ตนเองและเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชน34 

 แรงบันดาลใจจากค าว่า แขก น าไปสู่การสร้างผลงานเพ่ือส ารวจอัตลักษณ์ชิ้นต่อมา 

Places of Rebirth ปีพ.ศ. 2552 หลังจากนาวินได้มีโอกาสเดินทางไปยังปากีสถาน บ้านเกิดที่บรรพ

บุรุษของเขาจากมา ด้วยสาเหตุจากปัญหาการแบ่งแยกดินแดนระหว่างอินเดียและปากีสถาน แม่และ

ทวดของเขาเดินทางจากเมือง กุชรันวารา (เป็นเมืองในเขตการปกครองของรัฐปันจาบปัจจุบันคือ

ประเทศปากีสถาน) มายังเชียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เพ่ือมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ การ

เดินทางมาสู่ดินแดนใหม่ของบรรพบุรุษของเขาจึงเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ ในช่วงเวลานั้นเชียงใหม่

เองก็เต็มไปด้วยผู้อพยพที่มาจากหลายแห่งในเอเชียใต้ ไม่ใช่เพียงแค่คนอินเดีย แต่ยังมีคนจีนและพม่า

รวมอยู่ด้วย การที่ผู้คนหลากเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ร่วมกันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการปรับตัวเข้า

หาวัฒนธรรมของสถานที่แห่งนั้น ครอบครัวของนาวินเองก็เช่นกัน พวกเขาเปลี่ยนนามสกุลจาก ราเวิล 

ในภาษาอินเดียมาเป็น ลาวัลย์ชัยกุล เพื่อให้ฟังดูมีความเป็นไทยมากขึ้น35 

ผลงาน Places of Rebirth มีชื่อภาษาไทยว่า สี่แยกบ้านเกิด นาวินน าค านี้มาจาก สี่แยก

บ้านแขก เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพ เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวอินเดียหรือ แขก ที่เข้ามาตั้ง

รกรากในกรุงเทพ ซึ่งน้าสาวของแม่เขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย36 Places of Rebirth เป็นภาพจิตรกรรม

ชิ้นใหญ่ที่ใช้เทคนิคการวาดแบบใบปิดหนัง ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวของเขา สถานที่ และ

ผู้คนที่เขาพบเจอระหว่างการเดินทางไปปากีสถาน ทั้งหมดถูกน ามาจัดวางอยู่ในภาพเดียวกัน เป็นการ

น าเสนอการเดินทางที่ผสมผสานกับจิตนาการ โดยนาวิน ภรรยาชาวญี่ปุ่นและลูกสาวโดยสารรถตุ๊กๆ 

เดินทางผ่านด่านชายแดนวากาห์ของปากีสถานและอินเดีย ภาพเขียนชิ้นนี้ยังต้องการเน้นย้ าให้เห็นว่า

มโนทัศน์เรื่องเชื้อชาตินั้น ได้ถูกนิยามโดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีภาพเขียน

อ่ืนที่แสดงความเชื่อโยงกันของครอบครัวและตัวนาวิน เป็นภาพวาดของคุณทวดที่โพกผ้าไว้บนศีรษะ

และตัวเขาในชุดนักเรียนมีชื่อปักที่เสื้อว่านาวิน ราเวิล สองภาพนี้ชื่อว่า Kheak และ Kheak Origin ปี

                                                           

 
34

Insitute of International Visual Art , Entanglement: The Ambivalence of Identity, 

accessed 1 September, 2016, available from 
http://londoncalling.com/uploads/venue_brochures/entanglement_exhibition_guide_final.pdf 

 
35

 Places of Rebirth, in Collection Online, accessed September 3, 2016, available from 

https://www.guggenheim.org/artwork/31233 

36
 Navin Rawanchaikul, Feeling O.K., (Navin Production:Chiang Mai2015)67 
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พ.ศ. 2553 มีความหมายสื่อถึงคนที่หน้าตาเหมือนแขกกับคนที่เป็นแขกจริงโดยรูปพรรณสัณฐานและ

การแต่งกาย37 ผลงานชุดนี้แสดงครั้งแรกที่นิทรรศการ Tate Triennale 2009 ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ และตะเวนออกแสดงตามนิทรรศการศิลปะหลายแห่ง ปัจจุบันเป็นนิทรรศการถาวร 

อยู่ในคอลเล็กชั่นของพิพิธภัณฑ์กุกเก็นไฮม์ กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

ต่อมานาวินมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกง เขาพบความคล้ายคลึงกันของ

สภาพแวดล้อม ระหว่างฮ่องกงกับบ้านของเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองเมืองมีตึกรามบ้านช่องที่

คล้ายกัน มีร้านค้า ร้านขายของช าที่จัดข้าวของหน้าร้านเหมือนกับร้านในเชียงใหม่ ภาพที่เขาพบเห็น

กระตุ้นความรู้สึกให้นึกถึงบ้าน การเข้าไปอยู่ในบ้านเมืองอ่ืนท าให้เขานึกถึงตัวเองมากขึ้น นาวินเข้าไป

เก็บข้อมูลโดยการพุดคุยกับคนในชุมชน และระหว่างนั้นเขาพบร้านถ่ายรูปเก่าแก่ร้านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน

ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้บริการแล้ว เป็นร้านถ่ายรูปที่รับถ่ายภาพบุคคล ภาพครอบครัว มีฉากและอุปกรณ์

ต่างๆ ไว้ประกอบการถ่ายภาพ นาวินนึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเขาก็เคยถ่ายภาพแบบนี้มาก่อน 

เก้าอ้ีเล็กๆทรงกลมที่ไว้ส าหรับให้เด็กนั่งถ่ายรูป เป็นสิ่งที่ท าให้เขานึกถึงภาพถ่ายเมื่อครั้งวัยเยาว์ นึก

ถึงครอบครัวของตัวเอง 

                                                           
37

 Places of Rebirth, in Collection Online, accessed September 4, 2016, available from 

https://www.guggenheim.org/artwork/31233 

ภาพที่ 30 ภาพโปสเตอร์ สี่แยกบ้านเกิด, 2552 
ที่มา:https://i0.wp.com/www.guggenheim.org/wpcontent/uploads/2009/01/2012.159_cu_web

_1.jpg?w=980 
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ประสบการณ์ในประเทศฮ่องกงนี้จึงเป็นแรงบันดาลให้สร้างผลงานชิ้นต่อมาชื่อ A Tale 

of Two Cities ปีพ.ศ. 2555 งานชุดนี้ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมที่หยิบยืมรูปแบบของภาพถ่ายมา

ใช้ เป็นภาพของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วกับลูกสาวของเขา มะลิ ถ่ายรูปร่วมกันในร้านถ่ายภาพ(สตูดิโอ)  

ซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนนั้นไม่เคยพบกันมาก่อน ในภาพ อีกภาพเป็นภาพของตัวเขาเอง ที่อยู่สอง

ประเทศ สองที่ ผ่านเก้าอ้ีสองตัว ซึ่งดูแล้วเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วต่างที่กัน อันหนึ่งเป็นเก้าอ้ีที่ฮ่องกง 

อีกอันเป็นเก้าอ้ีที่เชียงใหม่ ชื่อภาพ A Tales of Two Beauties เรื่องราวของสองเมืองนี้ท าให้นาวิน

นึกถึงตัวเองมากข้ึนจนกลับมาสู่ค าถามเดิมๆว่า ที่จริงแล้วตัวเขาเป็นใคร?  

ผลในงานชุดนี้ภาพชื่อ A tale of two cities อยู่ สองภาพ สองสถานที่คือฮ่องกงและ

เชียงใหม่ เป็นภาพวาดของบุคคลที่มาถ่ายรูปรวมกัน ทั้งหมดคือบุคคลที่นาวินได้ไปพบ ไปพูดคุยด้วย

ทั้งที่อยู่ในเชียงใหม่และฮ่องกง ภาพถนนของทั้งสองที่ดูแล้วมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่าง

ตรงที่อันหนึ่งคือที่ตลาดวโรรส ซึ่งมีร้านค้าในอดีตมากมายอยู่ในตรอกซอกซอยนี้ และเราก็พบว่ามีร้าน

สะดวกซื้อด้วย(7-11) ส่วนในฮ่องกงก็จะเป็นถนนย่านการเมืองในอดีตเหมือนกัน แต่ก็จะมีสิ่งก่อสร้าง

ภาพที่ 31 A Tale of Two Beauties, 2555, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 70 x 100 ซม. 
ที่มา: ://yavuzgallery.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/NR-A-Tale-of-

Two-Beauties-web.jpg 
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ใหม่ๆแทรกตัวเข้ามา ภาพวาดเรื่องราวของสองเมือง หรือสองที่นี้มีความแตกต่าง ในขณะเดียวกันก็มี

อะไรที่เหมือนกันอยู่ เป็นการรู้ตัวเองจากความเหมือนและความแตกต่างของสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 A Tale of Two Cities (Chiang Mai), 2555, สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 145 x 280 ซม. 
ที่มา: http://yavuzgallery.com/artfairs/art-hong-kong-2012/ 

ภาพที่ 33 A Tale of Two Cities (Hong Kong), 2555,สีอะคริลิคบนผ้าใบ , 145 x 280 ซม. 
ที่มา: http://yavuzgallery.com/artfairs/art-hong-kong-2012/ 
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หลังจากที่ได้ท างานศิลปะมาเป็นเวลาร่วมสองทศวรรษ มีโอกาสได้ร่วมท างานในสถานที่

ต่างๆทั่วโลก ท าให้นาวินกลับมาคิดถึงตัวเอง ครอบครัวและชุมชนของตัวเองมากขึ้น เขามีความคิดที่

จะน าศิลปะของคนเองกลับมาท าร่วมกับคนในชุมชนของเขา ชุมชนตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ที่ๆ

เปรียบเสมอบา้นหลังใหญ่ของเขาและครอบครัว ที่ๆให้คนแปลกหน้าจากหลายถิ่นฐานมาอาศัยและตั้ง

รกรากอยู่ ประจวบกับวาระครบ 100 ปีขอตลาดวโรรสด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างผลงาน

ชุด มหากาด ขึ้น ผลงานจัดแสดง ณ ตลาดวโรรส โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2553 มีทั้ง

ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ที่รวมสมาชิกในชุมชนกว่า 200 ชีวิตและภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่

ในชุมชนกาดหลวง ฝีมือของอาจารย์บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพอาวุโส พร้อมด้วยการจัดแสดง

มหรสพเฉลิมฉลองเทศกาลมหากาด นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงข้อมูล ความเป็นมาของตลาดวโรรส 

ณ อาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร (บ้านตึก) พร้อมทั้งภาพถ่ายฝีมือ หลวงอนุสารสุนทร ต้นตระกูลนิ

มานเหมินทร์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 นิทรรศการ มหากาด , 2553, ตลาดวโรรส, เชียงใหม่ 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=305 
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ภาพที่ 35รูปถ่ายฝีมืช่างภาพอาวุโส อาจารย์บุญเสริม สาตราภัยติดตั้งในตลาดวโรรส ,มหากาด , 
2553, ตลาดวโรรส, เชียงใหม่ 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=305 

ภาพที่ 36 โปสเตอร์มหากาด,2553,อาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร (บ้านตึก) 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=305 
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ในปีพ.ศ. 2558 นาวินได้สร้างโครงการที่เกี่ยวกับตัวเขาอีกครั้ง ในครั้งนี้เป็นการเล่า

เรื่องราวของตัวเขาในฐานะของศิลปิและสมาชิกของครอบครัวที่ท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน

ในบ้าน ซึ่ง  A tale of two homes ,Tales of Navin นั้นเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ

วันเกิด 80 ของนายห้างโอเค หรือคุณพ่อของนาวิน และเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ นาวินโปรดักชั่น

ครบรอบ 20 ปี โดยมีสถานที่จัดแสดงผลงานอยู่สามแห่ง ได้แก่ ร้านขายผ้าโอเคในตลาดวโรรส ดี.ซี. 

คอลเลคชั่น และสตูดิโอเคที่ตั้งของนาวินโปรดักชั่น จุดเด่นที่น่าสนใจของนิทรรศการนี้คือผลงานที่จัด

แสดงอยู่ที่ร้านโอเคนั้น ซึ่งสวนใหญ่เป็นผลงานที่แสดงถึงความทรงจ าของนาวินที่ได้อาศัยและเติบโต

ในร้านขายผ้าแห่งนี้ นิทรรศการนี้ เกิดจาการค้นหาตัวตนของนาวิน เป็นความสงสัยในตัวเองที่

ต้องการหาค าตอบถึงอนาคตของตัวเขา และครอบครัวของ การเดินทางจากแผ่นดินบ้านเกิดในกุชรัน

วาราของบรรพบุรุษ เพ่ือมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่ และตัวเขาเองที่มีทั้งเชียงใหม่และฟูกุโอกะเป็นบ้าน 

จึงท าให้นาวินพยายามสืบค้นหาสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยงทุกคนในครอบครัว  ด้วยบทสนทนาที่จะสร้าง

จิตส านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

นาวินเลือกใช้ภาพจิตรกรรมที่มีรูปแบบของภาพถ่ายเก่า และน าบุคคลในครอบครัวทั้งที่

มีชีวิตอยู่และบรรพบุรุษที่จากไปแล้วเข้ามาไว้ในภาพ เป็นการท าให้บุคคลเหล่านั้นมาพบกันใน ‘บ้าน’ 

ที่เป็นสถานที่เริ่มต้นเรื่องราวของครอบครัวลาวัลย์ชัยกุล ห้องนอนเก่าของพ่อและแม่ที่อยู่ ชั้นถูก

จัดการขึ้นใหม่ ราวกับเป็นห้องนอนของคู่แต่งงานใหม่ที่เต็มไปด้วยหวานชื่น นาวินท าสร้อยคอรูปดอก

มะลิขึ้นมาจากฟันปลอมของแม่ผู้ล่วงลับ ด้วยหวังว่าจะเป็นตัวแทนความรักส่งต่อให้กับ ‘มะลิ’ ลูกสาว

ของเขา สร้อยคอเส้นนี้ยังไปปรากฏในภาพเขียนที่ถูกเขียนขึ้นใหม่จากภาพถ่ายของพ่อและแม่ในครั้งที่

พวกเขาแต่งงานใหม่ ภาพในตู้เสื่อผ้าที่มีชุดสาหรี่สีสดใสของแม่แขวนอยู่ เขาน าภาพเขียนที่มีแม่และ

มะลิยืนอยู่ข้างกันเข้าไปใสไว้ ในภาพแม่ของเขาสวมชุดสาหรีและมะลิสวมชุดกิโมโน ถึงแม้ทั้งคู่จะไม่

เคยพบกันมาก่อนเพราะแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงก่อนที่เขาจะแต่งงาน มะลิเองก็เติบโตในประเทศ

ญี่ปุ่น แต่งความห่างไกลกันนี้ได้ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยความสัมพันธ์ของย่ากับหลานอย่างอบอุ่น และ

จดหมายที่เขาเขียนถึงแม่ก็ถูกจัดแสดงไว้ในห้องนี้ด้วย  

นอกจากนั้นความทรงจ าอันล้ าค่า ยังถูกเล่าผ่านสิ่งของของครอบครัวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น

ของปู่ทวดผู้อพยพมาจากอินเดีย เขาวาดภาพไม้เท้านั้นเคียงข้างไว้กับไม้เมตรที่ พ่อใช้วัดผ้า 

นอกจากนั้นยังเก็บรวบรวมถุงกระดาษที่ใช้ใส่ของให้ลูกค้า ซึ่งมีทั้งหมดสามสิบแบบ เพราะถุงเหล่านี้

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์การด าเนินกิจการของ ห้างขายผ้าโอเคแห่งนี้ เขาจึงอยากเก็บ

รักษาไว้ดังสมบัติที่มีค่า 
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ภาพที่ 37 OKland 2015 (acrylic on canvas 129.5 x 195 cm.) ติดตั้งบริเวณผนังทางข้ึน
ชั้นดาดฟ้าของร้านขายผ้าโอเค 
ที่มา:Navin Production 
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ภาพที่ 38 สร้อยคอที่ท าขึ้นจากแม่พิมพ์ฟันปลอม 
ที่มา:Navin Production 
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 ในปีเดียวกันนี้นาวินมีโอกาสเข้าไปท างานศิลปะชุมชนร่วมกับหมู่บ้านชื่อ อาคากุระ 

หมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาใกล้กับเมือง โทกะมาชิ ประเทศญี่ปุ่น ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ 

Echigo Art Triennale ผลงานที่นาวินน าไปจัดแสดงประกอบไปด้วย ภาพจิตรกรรมบนผ้าใบทรงโค้ง

ที่ได้แรงบันดาลใจจากหลังคาของ คามาโกโบะ (Kamakobo) โรงเก็บของที่พบได้ทั่วไปในหมู่บ้าน ใน

ภาพแสดงใบหน้าของสมาชิกในหมู่บ้านโดยหยิบยืมการจัดองค์ประกอบมาจากภาพเขียนชื่อ School 

of Athens ของจิตรกรชื่อดังในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา( Renaissance) ชาวอิตาลี ราฟาเอล (Raphael) 

พร้อมจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย และชมวีดีทัศน์ที่เขาได้ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมูบ้าน ต่อมาเขาได้

กลับไปสร้างผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยครั้งนี้เขาได้ไปสร้าง O.K. Tower บนเกาะ Megijima 

เป็นส่วนหนึ่งของเทศการศิลปะ Setouchi Triannale 2016 

ภาพที่ 39ห้องนอนของพ่อและแม่ที่ถูกท าให้กลับมามีชีวิตชีวาราวกับห้องของคู่แต่งงานใหม่ 
ที่มา: Navin Production 
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จากการได้เข้าไปท างานศิลปะร่วมกับชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นาวินก็ยังคง 

ด าเนินกิจกรรมศิลปะในลักษณะนี้ต่อ โดยครั้งนี้เขาได้เข้าไปท างานในพ้ืนที่เมืองเก่าในจังหวัดสงขลา 

ซึ่งพ้ืนที่ชุมชนในย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับชุมชนตลาดวโรส ชุมชนที่เป็นย่านการค้าที่

ส าคัญของเชียงใหม่และเป็นบ้านเกิดของนาวิน ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของประวัติอัน

ยาวนานของเมืองเก่าแห่งนี้ เขาจึงได้ลงไปส ารวจพื้นที่ทั้งกายภาพและสัมภาษณ์ท าความรู้จักกับคนใน

ชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาและสามารถเชื่อมโยงผู้คนในพ้ืนที่ได้ จึงได้เกิด

เป็นผลงาน ‘O.K. Nakorn – Singora Dairy ซิงกอล่า เหนือกาลเวลา’  

นาวินรวบรวบข้อมูลของคนในชุมชน แล้วน าภาพใบหน้าของบุคคลเหล่านั้นมาสร้างเป็น

ภาพจิตรกรรมในรูปแบบโปสเตอร์หนัง ติดตั้งไว้ที่โรงหนัง สหภาพยนตร์ โรงหนังเก่าที่ยังหลงเหลือ

โครงสร้างอาคารให้สมารถติดป้ายโฆษณาได้ ในวันเปิดนิทรรศการผู้คนในชุมชนจ านวนนับร้อยได้มา

ภาพที่ 40 นิทรรศการศิลปะชุมชน School of Akakura, 2015 
ที่มา:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153311288679230&set=pcb.1015

3311295079230&type=3&theater 
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รวมตัวกัน เพ่ือชื่นชมผลงานศิลปะที่ที่พวกเขามีบทบาทร่วมอยู่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงาน 

‘ภาพจิตรกรรมชุมชน Community Potrait Singora Dairy ’ที่โรงกลึงไม้เก่าบนถนนนครนอก เป็น

ภาพจิตรกรรมที่น ารูปแบบของภาพถ่ายขาวด ามาใช้ ในภาพมีทั้งภาพของบุคคล สถานที่และ

เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงวีดีทัศน์การส า

ภาษณ์ผู้คนในชุมชน ที่มาจากหลายเชื่อชาติ หลากอาชีพ และมิวสิกวีดีโอเพลง นครโอเค ภายในพ่ืนที่

เดียวกันอีกด้วย เพ่ือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองผ่านมุมมองของผู้มาเยือน พร้อมทั้งส่งเสริม

พ้ืนที่และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

ผลงานชิ้นนี้เป็นโครงการศิลปะชุมชนที่ท าร่วมกับ Songkla (Here and Now) โดย 

เกล้ามาศ ยิบอินซอย และ นภดล ขาวส าอางค์ จาก About Art Foundation – AARA – Project 

Sonkla สองสามีภรรยาจะกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ ณ เมืองเก่าแห่งนี้ และด้วยมีความมุ่งหมายเพ่ือ

จะปลุกจิตส านึกเชิงอนุรักษ์ ให้ผู้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของอาคารเก่า โดยเข้ามาซ่อมแซมอาคารเก่า 

6 หลัง และเปิดพิพิธภัณฑ์ Mesiem’s จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ชุด ยุโรป และประติมากรรมเหล็ก 

โดยมีเซียม ยิบอิยซอย ให้คนทั่วไปได้เข้าชม 

 



 61 
 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 41นิทรรศการ O.K. Nakorn – Singora Dairy ซิงกอล่า เหนือกาลเวลา: ภาพจิตกรรมชุมชน 
ติดตั้งที่ สหภาพยนตร์ 
ที่มา: Navin Production 
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ภาพที่ 42 นิทรรศการ O.K. Nakorn – Singora Dairy ซิงกอล่า เหนือกาลเวลา: 
ภาพจิตรกรรมชุมชน ติดตั้งที่โรงกลึง ถนนนครนอก 
ที่มา: Navin Production 
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นอกจากผลงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว นาวินยังคงตระเวนแสดงผลงานตามที่ต่างๆ 

เช่นเทศกาลศิลปะที่จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น และยังคงด าเนินการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกี่ยงข้องกับ

ชุมชน ในเชิงส ารวจและรวบรวม เช่นการเข้าไปส ารวจชุมชน ชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากใน

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งครั้งหนึ่งนาวินเคยได้ส ารวจชุมชนชาวอินเดียในบ้านเกิดของตัวเองในจังหวัด

เชียงใหม่มาแล้ว ในผลงาน ชุด ห้องรับแขก เพ่ือส ารวจความเป็นมาของชาวอินเดียในเชียงใหม่ จน

น าไปสู่การส ารวจที่กว้างออกไปในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งท าให้เห็นถึงการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ ผ่านประวัติศาสตร์ และการย้ายถิ่นถานรวมถึงการส ารวจภาพความเป็นอ่ืนใน

วัฒนธรรมที่ต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่าผลงานของนาวินมีความน่าสนใจในแนวคิดที่

ซับซ้อนและมุมมองของเขาที่มีต่อชุมชนต่างๆ ซึ่งนั่นคือเอกลักษณ์ของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินผู้

แสวงหาความเป็นไปได้ในพ้ืนที่ต่างๆโดยใช้ศิลปะของตนเป็นเครื่องมือ 
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บทที่ 4  

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพ้ืนที่ 
 

ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของนาวินกับพ้ืนที่ จากที่

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลผลงานของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุลโดยเรียงล าดับตามปีพุทธศักราช พบว่าผลงาน

ส่วนใหญ่เป็นศิลปะจัดวาง ซึ่งอาศัยพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจุด

ประการความคิด หรือความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ ประวัติศาสตร์ และผู้คน ล้วนแล้วแต่ถูกถ่ายทอด

ผ่านสื่อหลากหลายประเภท จากผลงานที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 ได้น ามาพิจารณาถึง รูปแบบ 

กระบวนการ และลักษณะของพ้ืนที่โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 จึงสามารถจ าแนกออกมาได้ดังนี้ 

1. ศิลปะในที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ 

2. ศิลปะในพื้นที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 

 3. ศิลปะชุมชน 

1. ศิลปะที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เป็นการน าศิลปวัตถุเข้าไปติดตั้ง หรือสร้าง

สถานการณ์ศิลปะขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะที่ผู้คนทั่วไปเข้าถึงได้ บางครั้งมีการผลิตศิลปวัตถุออกมา

รูปแบบของข้าวของเครื่องใช้และสินค้าเพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้คนที่ผ่านไปมา และพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กับ

ความคิดรวบยอดของผลงาน  

2. ศิลปะที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ พ้ืนที่ในลักษณะนี้จะมีคุณสมบัติเฉพาะ

เป็นได้ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่ในอุดมคติ บางครั้งเกิดจากมทัศน์ของศิลปิน หรือการตีความ

คุณสมบัติ และความหมายที่แฝงอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในทุกสังคม สามารถอยู่ร่วมหรือ

เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อ่ืนๆได้ โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 1.) พ้ืนที่ในอุดมคติ ( the utopias) 

เป็นพื้นที่ในจินตนาการที่เชื่อมโยงหรือไม่ก็ขัดแย้งกับพ้ืนที่จริงในสังคม แต่เป็นพื้นท่ีที่ไม่มีจริงในสังคม 

เช่น การสร้างพ้ืนที่สมมุติขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และชนิดที่  2.) พ้ืนที่แบบพิเศษ 

(heterotopias)เป็นพ้ืนที่ๆเชื่อมโยงสะท้อน หรืออยู่ระหว่างพ้ืนที่ในอุดมคติกับพ้ืนที่จริง ( real 

spaces) จึงมีทั้งมิติของพ้ืนที่จริงและมิติในอุดมคติอยู่ด้วยกัน  เช่น ห้องรับแขก ห้องนอน รถโดยสาร 

ศาลา หรือ วัด โดยศิลปะจะถูกจัดวาง ติดตั้งหรือแทรกเข้าไปเพื่อส่งเสริมความหมายแก่พ้ืนที่นั้นๆ ใน
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ระดับนี้จะมีความเฉพาะมากกขี้นกว่าระดับแรก บางครั้งลักษณะพ้ืนที่ถูกก าหนดไว้ตายตัวเพ่ือให้

สัมพันธ์กบัแนวคิดท่ีศิลปินต้องการจะน าเสนอ 

3. ศิลปะชุมชน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะที่น่าสนใจของนาวิน 

จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกับคนในชุมชน บางครั้งตัวศิลปินอยู่ในฐานะของสมาชิกในชุมชนที่

ต้องการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ และบางครั้ งก็อยู่ในฐานะบุคคลอ่ืนที่

เข้ากระตุ้นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้น โดยใช้ศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

ที่จะรวบรวมสมาชิกที่มีความแตกต่างกันให้กลับมามีส านึกต่อส่วนรวมและเกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

 จากผลงานที่ได้กล่าวอ้างมาในบทที่ 3 พบว่าผลงานส่วนใหญ่ของนาวินเป็นผลงานที่

ออกมาสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยมีผลงานที่น ามาวิเคราะห์รูปแบบของศิลปะกับพื้นที่สาธารณะ

ได้ดังนี ้

1. ศิลปะที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ 

โดยเริ่มจากโครงการเชียงใหม่จัดวางสังคม (Chiang Mai Social Installation) ในปี 

พ.ศ. 2535 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นนิทรรศการกลางแจ้งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าศิลปะออกมาจากพ้ืนที่หอศิลป์ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วม

จากหลากหลายสาขาวิชา ต่างได้น าเสนอผลงานในเชิงวิพากษ์สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ ทธิ

มนุษยชน ผลงานหลายชิ้นถูกจัดวาง ติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้ยังมี

สถานที่ทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ตามมุมต่างๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเมือง วัดวาอาราม คู

คลอง เป็นต้น ผู้ริเริ่มโครงการให้เหตุผลถึงพ้ืนที่ทางศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไป

ว่า วัดท าหน้าที่เป็นหอศิลป์มาแต่ครั้งอดีต และยังเป็นสถานที่ที่คนส่วนมากมารวมตัวกัน มีการเข้าถึง

สาธารณะและเอ้ือให้คนทั่วไปได้ชมงานศิลปะ 

 โครงการเชียงใหม่จัดวางสังคมยังคงด าเนินต่อเนื่อง และมีผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้ น 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการถูกขยายออกไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ย่านการค้าและบ้านเรือนที่อยู่

อาศัย จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 ได้เปลี่ยนหัวข้อกิจกรรมเป็น สัปดาห์ร่วมทุกข์ตุ๊กตุ๊กคนเมือง (Week 

of Co-operative Suffering I) ซึ่งค าว่า “ตุ๊ก” ในภาษาถิ่นของคนภาคเหนือหมายถึงค าว่า ทุกข์

กิจกรรมนี้จัดเพ่ือแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกับคนชายขอบของสังคม ไม่ว่าจะเป็น โสเภณี 

คนไร้บ้าน หรือ กลุ่มคนรักร่วมเพศ เป็นต้น  โครงการดังกล่าวได้รวบรวมกลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่ในฐานะ 
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ผู้ชม ให้มาแบ่งปันประสบการณ์ท่ีทุกข์ยากล าบากของตน ต่อมาโครงการนี้ได้ลดบทบาทลงจากวงการ

ศิลปะของไทย จนกระท้ัง อุทิต อติมานะ และคณะของเขาได้กลับมารื้อฟ้ืนโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง แต่ได้

ก าหนดแนวคิดของโครงการขึ้นใหม่ โดยใช้แนวคิด Social Sculpture หรือประติมากรรมสังคม ของ 

โจเซฟ บอยส์ ศิลปินชาวเยอรมัน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรจากหลายฝ่าย  

แนวคิดของประติมากรรมสังคมนั้นคือการใช้ศิลปะในฐานะเครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม กระตุ้นสังคมในสภาวะยุ่งเหยิงให้เป็นรูปเป็นร่าง อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและ

สาขาวิชาต่างๆ ทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้38 อย่างไรก็ตาม การทีทุ่กคนสามารถเป็นศิลปินได้ ก็ไม่ได้

หมายความว่า ท าอะไรง่ายๆก็กลายเป็นศิลปะไปเสียหมด การเชื่อว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมายความ

ว่า ทุกคนมีคุณสมบัติสร้างสรรค์ส่วนตัว ไม่จ าเป็นว่าจะต้องสร้างงานเป็นชิ้นๆ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะ

ประกอบอาชีพใด หรือมีความถนัดในด้านไหน เพียงพวกเขารู้จักใช้คุณสมบัติสร้างสรรค์ในชีวิตส่วนตัว 

ก็สามารถท่ีจะก่อให้เกิดศิลปะได้39  

ในปีพ.ศ. 2535 นาวินสร้างผลงานชื่อ The Journey น าไปติดตั้งในวัดเจ็ดยอด (วัดโพ

ธารามมหาวิหาร) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานสร้างขึ้นจากวัตถุที่พบในชีวิตประจ าวันได้จาก

การบริจาคของชาวบ้านในชุมชน ประกอบไปด้วยเรือไม้ที่บรรจุไว้ด้วยข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ า

ไว้ วางอยู่ใต้หลอดพลาสติกทรงโค้งทีภายในมีสิ่งของใช้แล้วบรรจุอยู่ เช่น ถุงเท้า เศษผ้า หรือ

แม้กระทั่งเส้นผม และบันไดไม้ที่พาไว้บนสถูปเจดีย์ มีแนวคิดที่สื่อถึงการเดินทางของชีวิตมนุษย์ไปสู่

โลกของวิญญาณ เรือถูกใช้แทนพาหนะในการเดินทางของชีวิต อยู่ภายใต้ข้าวของที่ใช้แล้วในท่อ

พลาสติก เป็นสิ่งแทนข้าวของที่มนุษย์เคยใช้สอยเพ่ือด ารงชีวิตอยู่บนโลก และบันไดอันเป็นทางเดิน

ไปสู่สรรค์ เป็นการสะท้อนคติความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานเรื่องชีวิตหลังความตายที่หวังจะได้พบกับ

ความผาสุก แต่กลับเพิกเฉยที่จะสรรค์สร้างชีวิตในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด 

 หลังจากแสดงผลงานชิ้นนี้ได้ไม่นานก็ถูกรื้อถอนโดยกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย วัตถุท่ีนาวินใช้

สร้างผลงานนั้นแสดงถึงความไม่เคารพสถานที่ ขัดกับสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธ จากที่ได้อ้างอิงมาใน

บททบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะในสังคมตะวันออก วัดถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความ

เกี่ยวพันกับความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมทาศาสนาเป็นพ้ืนที่ที่

                                                           
38

 Pandit Charochanakit,” When art Intervenes”, Public Art Intervention ตา่งคนตา่งอยู่
ร่วมกนักบัศิลปะ, 2005: 48 

39
 วรเทพ อรรคบตุร, ประติมากรรมสงัคมของบอยส์กบันาวิน ปาร์ตี[้แฟม้ข้อมลูคอมพิวเตอร์]:2 
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ศักดิ์สิทธ์ มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีกฎเกณฑ์ในลักษณะของจารีตก ากับไว้ ให้ปฏิบัติ

สืบเนื่องกันมา สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถือเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องให้ความเคารพนับถือ 

หากสิ่งที่จะต้องน าเข้าไปในพ้ืนที่วัดจะต้องเป็นสิ่งที่แสดงถึงความดีงาม การน าผลงานไปจัดแสดงใน

พ้ืนที่สาธารณะในกรณีนี้ศิลปินมีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน ให้ความหมาย

สอดคล้องกับแนวคิด แต่ในขณะเดียวกับกลับสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่อพุทธ

ศาสนาด้วย 

เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการตระหนักถึงการน าศิลปะออกสู่พ้ืนที่สาธารณะ ไม่ใช่แค่

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และตัวผลงาน แต่ยังรวมไปถึงการสื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจ ดังนั้นกรณีนี้

เป็นเพียงการแสวงหาพ้ืนที่ใหม่ในการแสดงผลงานแต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ และยัง

ชี้ให้เห็นว่ามีช่องว่างระหว่างศิลปะกับคนทั่วไปอยู่ 
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ในปีพ.ศ. 2537 นาวินได้จัดตั้งบริษัทนาวินโปรดักชั่นขึ้นมา ในขณะเดียวกันมีการ

ขยายตัวระบบอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคถูกผลิตออกมาเพ่ือรองรับความต้องการของ

ประชาชน เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ระบบทุนนิยมเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป 

การก่อตั้งบริษัทของนาวินมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะล้อเลียนระบบทุนนิยมและขณะเดียวกันก็น า

หลักการของระบบทุนิยมมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของตนด้วย 

“เราเปิดบริษัท เราจ้างคนมาสร้างงานให้ล้อเลียน สร้างให้ art object กลายเป็นสินค้า 

มันไปกันกับยุคนั้นด้วยช่วงที่สังคมในบ้านเรา ในเอเชียที่เศรษฐกิจมันมีทีท่าว่าจะโตคนใช้เงินซื้องาน

ศิลปะเหมือนซื้อของใช้”40 

ผลงานชุด Treated, Ozonated and Bottled เป็นผลงานที่นาวินร่วมท าในโครงการ

ของสถาบันเกอเธ่ในหัวข้อศิลปะกับสิ่งแวดล้อม เป็นการน าน้ าเน่าเสียมาบรรจุลงในขวดปิดฉลาก รูป

ใบหน้าของตนเองเพ่ือเป็นเครื่องหมายการค้าดังเช่นสินค้าที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม น้ าน่าเสียที่

บรรจุในขวดนั้นเป็นน้ าจากคลองแม่ข่า ที่ไหลผ่านชุมชนย่านตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

ชุมชนที่นาวินอาศัยอยู่กับครอบครัว ครั้งอดีตคลองแห่งนี้เคยใสสะอาด เป็นสายน้ าที่อยู่คู่ชุมชนเก่าแก่

                                                           
40กฤษณะพล วฒันวนัย,ู  เข้านอกออกใน(รวมบทสมัภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมยั พ.ศ. 2546- 

2548),  กรุงเทพฯ: ไอคอนพริน้ติง้,  2548 :136 
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แห่งนี้มาอย่างช้านาน แต่ปัจจุบันกลับเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยที่มาจากวัฒนธรรมการบริโภค  นาวินให้

ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เขาจึงสร้างผลงานในเชิงวิพากษ์ต่อ

พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนและกระแสทุนนิยมที่ขาดความเคารพต่อธรรมชาติ 

นาวินน าผลงานชุดนี้ไปจัดแสดงที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ เขาน าขวดที่บรรจุน้ าเน่าเสียมาจัดวางคล้ายกับการร้านขาสินค้า มีทั้งตู้แช่ และลังบรรจุ

สินค้าหลายใบ ส่วนตัวนาวินท าหน้าที่เป็นคนขายสินค้า เชิญชวนให้คนเข้ามาซื้อสินค้า นาวินเลือก

จ าหน่ายให้เฉพาะคนซื้อที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น เพ่ือต้องการจะเน้นย้ าถึงความหมายของค าว่า “แม่” ใน

ฐานะผู้ให้ก าเนิด ในวัฒนธรรมไทย แม่น้ านั้นเปรียบเสมือนมารดา เป็นผู้ให้ก าเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิต

ผู้คนในสังคมไทยมาอย่างช้านาน และความหมายของ “แม่” ยังถูกอุปมาเป็นดั่งผู้ปกป้องคุ้มครองอีก

ด้วย 

ผลงานชุดนี้สะท้อนแนวภูมิปัญญาในการหยิบยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาผนวกเข้า

กับความหมายของค าว่าแม่ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท าให้คนในสังคมทั้งผู้บริโภคและนายทุนผู้ผลิตละเลยที่จะใส่ใจธรรมชาติอันเป็นแหล่ง

ที่ให้ก าเนิดทรัพยากรที่ส าคัญ ยิ่งความต้องการทางอุตสาหกรรมมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างไร การท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีมากข้ึนเช่นกับ 

“ธรรมชาติมักเป็นแหล่งบันดาลใจแก่ศิลปิน ที่จะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งผ่านผลงาน

ศิลปะ ศิลปินมักจะใช้ฉากของธรรมชาติมาต่อยอดการสร้างสรรค์ เช่น ทุ่งนา และแม่น้ า ภาพของ

ธรรมชาตินั้นไม่เพียงแต่ท าให้ผู้ชมตราตึงใจ แต่ยังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและต้องการจะ

รักษาไว้ เพ่ือคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมวลมนุษย์และธรรมชาติ”41 

ในที่นี้ แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นพื้นที่สาธารณะทางธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ มี

ความส าคัญต่อการด ารงชีพของคนในสังคมไทย ที่ผู้คนมักจะใช้เพ่ือด ารงชีพ และสามรถท ากิจกรรม

รวมกันได้ ถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นแทนที่ จะใช้กระบวนการ

สร้างสรรค์ตามแบบแผนอย่างที่ศิลปินรุ่นก่อนเคยปฏิบัติมา โดยใช้ภาพธรรมชาติเป็นการเล่าเรื่อง 

นาวินเลือกใช้กรรมวิธีของศิลปะร่วมสมัย โดยวางแนวคิดการกระตุ้นให้เกิดส านึกต่อธรรมชาติเป็น

โครงหลัก แล้วแสดงออกในรูปแบบปฏิบัติการศิลปะ ในพื้นที่เฉพาะเจาะจง บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

                                                           
41

Worathep Akkabootara, Speak The Unspoken. Translated by Pinn Puapansakul, 

Navin’s Sala. Chiang Mai:Navinproduction,2008: 89 
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ซึ่งเป็นแม่น้ าสายใหญ่ที่อยู่คู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน ถึงแม่ว่าน้ าเน่าเสียที่บรรจุในขวดจะมาจาก

คลองในชุมชนของเมืองเชียงใหม่ นาวินได้น าปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองออกมาสู่สาธารณะ

โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เชิญชวนให้ผู้คนใส่ใจผลกระทบจากอุตสาหกรรม แทนที่จะน าผลงานไปติดตั้งไว้

ในพิพิธภัณฑ์ เขาน าศิลปะของตนมาวางลงกับพ้ืนราวกับว่าเป็นสิ่งของธรรมดา ท าหน้าที่เสนอขาย

ให้แก่คนที่สัญจรไปมาในราคาถูก นาวินใช้น้ าเน่าเสียแทนวัสดุราคาแพง และปฏิเสธที่จะใช้ทักษะทาง

ศิลปะตามแบบประเพณี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ และความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตัวศิลปินที่จะ

แสวงหาวิธีการปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งตามกฎของพิพิธภัณฑ์แล้ว ผู้ชมมีโอกาสเพียงแค่ชื่นชมศิลปะ

อยู่ห่างๆ ไร้ซึ่งการมีส่วนร่วม ฉะนั้นปัญหาที่นาวินพยายามจะแก้ไขคือการท าลายช่องว่างระหว่าง

ศิลปะกับผู้ชม ท าให้พ้ืนที่ของศิลปะกับผู้ชมใกล้ชิดกันมากขึ้น ใช้กลวิธีให้ผู้ชมมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม 

และสร้างสรรค์สถานการณ์ให้แนบเนียนกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ศิลปะของตนแทรกเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่

สาธารณะได้ และปฏิบัติการทางศิลปะนี้ยังน าไปสู่การเกิดพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยความหมาย กระตุ้นเตือน

ให้ผู้คนกลับมาให้ความส าคัญของแม่น้ า ในฐานะที่เป็นเสมือนผู้ให้ก าเนิด 

 จะพบว่างานทั้งสองชุดในช่วงเริ่มแรกนี้จะมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน คือการน าศิลปะออก

สู่สาธารณะ และการแสวงหาพ้ืนที่ทางศิลปะที่ไม่เกี่ยงข้องกับสถาบัน ในงานชุดแรก The Journey 

เป็นการน าไปติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะ โดยให้ความหมายของงานท าหน้าที่ร่วมกับพ้ืนที่ ส่วนชุดที่สอง 

Treated, Ozonated and Bottled นั้นศิลปินได้เพ่ิมกลวิธีที่จะดึงผู้ชมเข้ามาร่วมด้วยการสร้าง

สถานการณ์ท่ีได้สื่อสารกับผู้ชมโดยตรง อีกท้ังผู้ชมยังสามารถซื้องานศิลปะกลับไป ในราคาถูก ในขณะ

ที่ผลงานศิลปะชั้นสูงหรือ High Art นั้นมีราคาสูงเกินกว่าที่ผู้คนบนท้องถนนจะสามารถเป็นเจ้าของได้ 

ดังนั้นกลวิธีที่นาวินใช้นั้นก็เป็นการน าจึงเป็นทั้งการแสวงหาพ้ืนที่ในสังคมให้แก่ศิลปะ และสลายเส้น

แบ่งที่กั้นระหว่างผู้ชมด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “ศิลปะไม่ใช่เป็นเรื่องของศิลปินคนเดียว แต่เป็นเรื่องของ

คนกลุ่มที่มาด้วย42”ซึ่งประโยคนี้ชี้ให้เห็นถึงเจจ านงที่ต้องการจะให้เห็นว่าเรื่องที่ศิลปินต้องการจะสื่อ

ผ่านกระบวนการทางศิลปะนั้น จะต้องเก่ียวข้องกับผู้ที่เข้ามาชมหรือเป็นสถานการณ์ท่ีคนทั่วไปคุ้นชิน

อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน 

                                                           
42

 ไทยเท,่ “นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ.” [วีดิทศัน์]. กรุงเทพฯ: เวิร์กพ้อยท์ทีวี, 2556 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพื้นที่สาธารณะ 

 เมื่อท าการศึกษาแล้วพบว่า ผลงานที่น าไปติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะทั้งสองผลงานที่ผู้วิจัย

ได้คัดเลือกอันได้แก่ ล าแรกชื่อผลงาน The Journey ผลงานชุดนี้ถูกน าไปติดตั้งในวัดเจ็ดยอด จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งนาวินตั้งใจใช้บริบทของพ้ืนที่ในการสร้างความหมายร่วมกับศิลปวัตถุ ดังนั้นใน

ความสัมพันธ์ของงานกับพ้ืนที่สาธารณะจึงขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนดู ในส่วนของกระบวนการเชื้อ

เชิญให้คนดูเข้าร่วม ส่วนผลงานชุดที่สอง Treated Ozonated And Bottles นั้นถูกน าไปจัดวางใน

พ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ าเจ้าพระยา ที่มักจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะ

น าคนในบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมกับสถานการณ์ศิลปะที่ได้ก าหนดขึ้น โดยตัวนาวินได้สวมบทบาทเป็น

คนขายสินค้าให้แก่ผู้คนที่ผ่านไปมา โดยเจาะจงเสนอขายให้แก่ ผู้หญิงเท่านั้น เพ่ือเน้นย้ าถึง

ความหมายของค าว่า “แม่” ผู้ให้ก าเนิด ดังนั้นผลงานชุดนี้ จึงมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายใต้

บริบทของพ้ืนที่ เวลาและศิลปวัตถุ โดยกรอบสถานการณ์ที่ศิลปินได้แสดงออกยังเป็นการย้ าถึง

ความหมายของพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับแนวคิดของผลงาน ดังนั้นผลงานทั้งสองชุดนี้จึงมีความแตกต่างกันใน

ส่วนของการเข้าร่วมของผู้ชม เพราะ Treated Ozonated And Bottles นั้นมีกระบวนการเชื้อเชิญ

และเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่ชัดเจนมากกว่า อีกท้ังยังมีการน าเสนอประเด็นให้คนดูกลับไปคิดต่อด้วย 

ภาพที่ 45 นาวิน ลาวลัย์ชยักุล,  Treated Ozonated And Bottles,2537 
ที่มาhttp://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=249 
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วิเคราะห์ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการน าเสนอศิลปะในพื้นที่สาธารณะ 

 จากผลงาน 2 ชุดที่ได้กล่าวมาสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการประกอบสร้างทาง

พ้ืนที่ของ H. Lefevre นักสังคมศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ดังนี้ The Journey และ Treated Ozonated 

And Bottles เป็นผลงานที่ติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงของมวลชน The Journey อยู่ในวัด 

ซึ่ง พ้ืนที่สาธารณะที่ถูกปลูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์ มีลักษณะเป็นภาพตัวแทนของพ้ืนที่  หรือ 

Representation of Space มีลักษณะเชิงกายภาพที่ถูกออกแบบเป็นเสมือนภาพแทนของความศักดิ์

สิทธ์ ดังนั้นนาวินจึงเลือกใช้พ้ืนที่วัดเพื่อต้องการให้พ้ืนที่เป็นองค์ประกอบของงาน โดยการใช้องค์เจดีย์

ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อศรัทธาในพุทธศาสนาร่วมกับวัตถุท่ีเป็นตัวแทนของชีวิตและการเดินทาง

ของปุถุชน ได้แก่ เรือไม้ บันได และอุโมงค์ที่ประกอบขึ้นจากเศษของเหลือใช้ ดังนั้นผลงานชุดนี้จึงเป็น

คล้ายกับปริศนาธรรมที่แฝงความหมายในเชิงสั่งสอน ว่าด้วยเรื่องของการมีชีวิตจนเดินทางไปสู่โลก

หลังความตายที่ชาวพุทธเชื่อว่าจะได้ขึ้นไปยังสวรรค์ ซึ่งงานเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้มักจะอยู่เหนือความ

เข้าใจของคนทั่วไป จึงไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วม อีกทั้งวัดยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความผูกพันกับความศรัทธา

ของคนในชุมชน การน าวัตถุที่อยู่นอกเงื่อนไขของความดีงามไปติดตั้งจึงท าให้ชาวบ้านไม่พอใจ ส่วน

ผลงาน Treated Ozonated And Bottles นั้นเป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ 

เป็นพื้นที่ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตคนมาช้านาน มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันและเกิดปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา มี

ลักษณะเป็นพื้นที่ภาพแทน หรือ Representational Space ในที่นี้หมายถึง “แม่น้ า” อันเป็นตัวแทน

ของ “ผู้ให้ก าเนิด”และมีการผลิตซ้ าความหมายของค าว่าแม่ด้วยปฏิบัติการณ์ เช่น การสร้างพื้นที่ทาง

ศิลปะริมแม่น้ า เพ่ือชี้ให้เห็นว่าศิลปินต้องการสื่อสารเรื่องแม่น้ าให้แก่ผู้ชม และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

จากน้ าให้แก่ผู้หญิง เพ่ือย้ าค าว่าแม่ผู้ให้ก าเนิดชัดเจนขึ้น เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาที่ก าลังเกิด

ขึ้นกับแม่น้ าอันเป็นแหล่งก าเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นความแตกต่างของผลงานทั้งสองชุดคือ 

บริบทของพ้ืนที่ คือการใช้ภาพตัวแทนความศักดิ์สิทธ์ของพ้ืนที่วัดเพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญของงาน 

และการใช้พ้ืนที่ของแม่น้ าเป็นตัวแทนของ “แม่ผู้ให้ก าเนิด”และเน้นย้ าความหมายของพ้ืนที่ด้วย

ปฏิบัติการ ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ชม 
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2. ศิลปะที่ติดตั้งในพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ 

 หลังจากที่ได้ทดลองน าผลงานไปติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น วัดในชุมชน ริม

แม่น้ า ห้องสมุดหรือห้างสรรพสินค้า นาวินยังคงมองหาความเป็นไปได้ในพ้ืนที่ใหม่ เมื่อเขามีโอกาสได้

เข้ามาแสดงผลงานในกรุงเทพมหานคร เขายังคงครุ่นคิดเกี่ยวกับการขาดแคลนพ้ืนที่ทางศิลปะ และ

การเข้าถึงศิลปะของคนทั่วไป ซึ่งพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์นั้นมียังกฎเกณฑ์ที่เป็นช่องว่างระหว่างผู้ชม

กับศิลปะอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ยังคงเป็นสิ่งที่นาวินสนใจอยู่ จึงได้พยายามหาพ้ืนที่สาธารณะทางเลือกที่เขา

จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับผู้ชม ที่มีวิถีชีวิตห่างเหินจากพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 

นาวินเริ่มจากการสังเกตวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง แล้วพบว่าส่วนใหญ่ผู้คนใช้เวลาไป

กับการเดินทางบนท้องถนน เนื่องจากการจรจรค่อนข้าติดขัด การเดินทางจึงใช้เวลามาก อาจจะเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปท าธุระส าคัญของตนมากกว่าเดินทางไปชมงานศิลปะ

ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนาวินคิดว่าเขาควรจะเป็นฝ่ายน าศิลปะเข้าไปหาผู้ชมก่อน จึงได้เกิดเป็นงานชุด 

Navin Gallery Bankok ในปี พ.ศ. 2538 เป็นโครงการศิลปะที่ด าเนินการต่อเนื่องยาวถึง 5 ปี นาวิน

น ารถแท็กซี่ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารบนท้องถนนมาปรับเปลี่ยนให้มีสถานะเป็นแกลเลอรี่ แล้วน าผลงาน

ศิลปะเข้าไปติดตั้งภายในห้องโดยสาร ผลงานศิลปะประกอบไปด้วยสื่อหลาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น

จิตรกรรม วัสดุส าเร็จรูป หรือจอฉายภาพวิดีทัศน์ ซึ่งผลงานเหล่านี้มาจากการร่วมมือกับศิลปินร่วม

สมัยหลายท่าน จึงมีรูปที่แตกต่างกันออกไป และรถแท็กซี่จะออกไปรับผู้โดยสารทั่วกรุงเทพมหานคร

โดยที่ผู้โดยสารจะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับศิลปะรูปแบบไหน  

สาเหตุที่นาวินเลือกรถแท็กซี่เป็นพ้ืนที่ในการติดตั้งผลงานศิลปะ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่

โดยสารรถแท็กซี่ไปกลับจากที่ท างาน และรถแท็กซี่เองก็เป็นสถานที่ท างานของคนขับ ดังนั้นรถแท็กซี่

จึงมีทั้งคุณสมบัติของยานพาหนะสาธารณะและสถานที่ส่วนตัว สิ่งที่น่าสนใจคือการที่นาวินมองเห็น

คุณสมบัติของพ้ืนที่สาธารณะในสิ่งที่ไม่เป็นสถานที่อันมีที่ตั้งแน่นอน เขาตั้งใจจะน าศิลปะของตนเข้า

ไปอยู่ในพื้นที่เฉพาะเจาะจง ที่คนทั่วไปเผชิญในชีวิตประจ าวัน รถแท็กซ่ีจึงท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยง

หระหว่าคนกับศิลปะ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้อชี้แจงว่า 

“เพราะแท็กซี่มีคุณสมบัติสาธารณะ และเมื่อผู้ โดยสารเข้าไปนั่งในห้องโดยสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับจะกลายเป็นส่วนตัว โดยที่ทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 

การสื่อสารที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ บางครั้งบทสนทนาในเรื่องเดียวกันสามารถน าไปสู่
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มิตรภาพ ผมสนใจจุดเชื่อมต่อระหว่างสาธารณะและความเป็นส่วนตัว และน าศิลปะไปแทรกอยู่

ระหว่างพื้นที่ตรงนั้น”43 

โครงการศิลปะชุดนี้เป็นเหมือนการทดลองความเป็นไปได้ที่ศิลปะจะเข้าไปแทรกตัวอยู่

ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปได้หรือไม่ เป็นการส ารวจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนแปลกหน้าที่

ต้องเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ผู้โดยสารที่หมุนเวียนเข้ามาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถจะเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่เป็นศิลปะ การ

เข้าถึงงานของผู้ชมอาจจะมีระดับที่แตกต่างกัน นั่นคือสิ่งที่ศิลปินควบคุมไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่นาวินสนใจ

คือความสัมพันธ์ที่เกิดในสถานการณ์ที่มีศิลปะแทรกตัวอยู่ตรงกลางระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่ศิลปิน หรือผู้

มีประสบการณ์ทางศิลปะ ในขณะที่รถติคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน การที่นาวินน า

ศิลปะที่คนดูอาจจะไม่รู้ว่าเป็นศิลปะเข้าไปแทรก นั้นก็เพ่ือให้ศิลปะกลมกลืนไปกับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน และให้ผู้โดยสารได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับศิลปะได้อย่างไม่ขัดเขิน 

ดังนั้นพื้นที่จึงมีความส าคัญในฐานะของจุดเชื่อมระหว่างกลางของโลกแห่งความเป็นจริง

กับโลกของศิลปะ เมื่อศิลปะเข้าไปอยู่ในพ้ืนอ่ืนที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ ศิลปินจะต้องหากลวิธีให้ศิลปะ

สามารถด ารงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นให้ได้ Navin Gallery Bangkok เป็นการทดลองทาง

พ้ืนที่ และแสวงหาแนวทางใหม่ที่จะน าผู้ชมให้เข้ามาในโลกของศิลปะ ผลงานชุดนี้ท าให้นาวินเป็นที่

รู้จักในวงการศิลปะร่วมสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตของงานที่มี

แท็กซี่เป็นองค์ประกอบหลักออกเป็นงานชุดอ่ืนๆได้เช่น Taxi man และ I love Taxi 

                                                           
43

 comm 
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ภาพที่ 46 นาวิน ลาวลัย์ชยักุล,  Navin Gallery Bangkok,2538 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id 

ภาพที่ 47 นาวิน ลาวลัย์ชยักุล,  Navin Gallery Bangkok,2538-2542 
ที่มา:http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id 



 76 
 

 

 

 

 

นอกจากพ้ืนที่เฉพาะที่มีอยู่จริงถูกประกอบสร้างให้กลายเป็นพ้ืนที่ทางศิลปะแล้ว ผู้วิจัย

พบว่านาวินได้สร้างผลงานที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ในอุดมคติ (the utopias) หรือ โลกที่ตัวเขาสมมติ

ขึ้นมาด้วยจินตนาการ ได้แก่ ผลงานที่ตามหาอัตลักษณ์ของตัวเองในช่วงปี พ.ศ.2549-2553 โดยได้

แรงบันดาลใจจากความสงสัยในตัวตน ว่าแท้จริงแล้ว นาวิน คือใคร มีทีมาจากไหน เขาออกเดินทาง

ไปยังที่ต่างๆเพ่ือตามหานาวิน แล้วสิ่งที่เขาพบคือค าว่า นาวิน ปรากฏอยู่ทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นชื่อคน 

หรือ สถานที่ มีการออกเสียงและสะกดแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ต่อมาจึงได้สร้างมิวสิควีดี

โอ Navins of Bollywood ขึ้นในปีพ.ศ. 2549 เนื้อหาในมิวสิควีดีโอเป็นเรื่องราวของการออกตามหา

ความหมายของนาวินและการก่อก าเนิดของพรรคนาวิน ที่มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนนาวินขึ้น 

ภาพยนตร์สั้นชุดนี้ถูกก ากับและถ่ายท าโดยผู้ก ากับชาวอินเดีย ดังนั้นจึงมีรูปแบบตามภาพยนตร์เพลง

ของอินเดีย หรือ รูปแบบบอลลีวูด (Bollywood) อันเป็นที่นิยมอย่างกว้าขวางในอินเดีย 

ภาพที่ 48นาวิน ลาวลัย์ชยักุล,  Navin Gallery Bangkok,2538-2542 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=172 
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หลังจากที่ได้ก่อตั้งพรรคนาวินขึ้น นาวินได้ตระเวนจัดนิทรรศการในประเทศต่างๆ เช่น 

ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกาและไทย โดยจะน าเรื่องราวและภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศมาผูก

โยงกับพรรคนาวินของตน และจัดเป็นนิทรรศการขึ้นมา ประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งวีดี

ทัศน์เป็นบันทึกกิจกรรมที่นาวินออกไปท าในที่สาธารณะ ภาพจิตรกรรมใบปิดหนัง หนังสือการ์ตูน 

และประติมากรรม ทั้งหมดจัดแสดงในรูปแบบศิลปะจัดวาง รวมถึงการสร้างชุมชนนาวินในโลก

ออนไลน์เพื่อรวบรวมคนที่อยู่ต่างที่ต่างเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม และในปี พ.ศ. 2554 นาวินได้รวบรวม

ผลงานทีเ่กี่ยวกับการค้นหานาวินทั้งหมด มาประกอบกันเป็นผลงานชุด Paradiso di Navin จัดแสดง

ในเทศการศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 ณ เมืองเวนี ประเทศอิตาลี โดยออกแบบ

นิทรรศการให้เป็นเหมือนดินแดนสวรรค์ของเหล่านาวิน และเป็นการประกาศการมีตัวตนของ นาวิน

แลนด์ (Navinland) อย่างเป็นทางการ เป็นดินแดนที่ไร้พรมแดนกั้น ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ และ

รวบรวมสรรพสิ่งที่ชื่อนาวินไว้ทั่วทุกมุมโลก  

  

ภาพที่ 49 นาวิน ลาวัลย์ชัยกลุ,  Navin Gallery Bangkok,2549 
ที่มา: https://www.artsy.net/artwork/navin-rawanchaikul-navins-of-bollywood-1 
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ผลงานชุดนี้ริเริ่มจากความสงสัยในตัวตนของนาวิน เขามีบรรพบุรุษเป็นชาวอินเดีย

อพยพเข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดเชียงใหม่ ในวัยเด็กเขาถูกเรียกว่าแขกด้วยรูปร่างหน้าตาที่บงบอกถึง

ความเป็นอินเดีย แต่นาวินเกิดและโตในประเทศไทย พูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นของ

เชียงใหม่ อีกทั้งยังแต่งงานกับผู้หญิงชาวญี่ปุ่น และลูกสาวของเขาก็จะมีเชื้อชาติที่หลากหลายด้วย

เช่นกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเขามีสัญชาติใด ในผลงาน Paradiso di Navin จึงมี

นัยยะแฝงในเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติซึ่งโลกปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ ในฐานะตัวแทนศิลปินไทยบนเวที

ศิลปะระดับโลก นาวินไม่ได้น าเสนองานที่มีอัตลักษณ์ไทย อย่างที่ต่างชาติจะรับรู้ความเป็นไทยผ่าน

ศิลปะไทยแบบประเพณี แต่นาวินมีความเห็นที่น่าสนใจว่า ศิลปะไม่ควรถูกจัดหมวดหมู่ด้วยอัตลักษณ์

ทางชนชาติ ดังนั้น การสร้างนาวินแลนด์ดินแดนสมมติขึ้นมาเพ่ือจะสลายเส้นแบ่งทางเชื้อชาติ ไม่ว่า

ใครก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนาวินได้  

Navinland ดินแดนในอุดมคติ พ้ืนที่ลักษณะนี้เรียกว่า ยูโทเปีย ( Utopia ) เซอร์ โทมัส 

มอร์ (Sir Thomas More) นักปรัชญามนุษยนิยมชาวอังกฤษ สร้างค านี้ขึ้นมาจากศัพท์ในภาษากรีก 

eu-topia หมายถึง “Good Place” (สถานที่ที่ดี) และค านี้ยังไปพ้องกับค าในภาษากรีกค าว่า ou-

topia หมายถึง “No Place”( สถานที่ที่ไม่มีอยู่ ) ดังนั้น ยูโทเปีย จึงป็นสถานที่แห่งความสบูรณ์แบบ

ที่มีอยู่ในจิตนาการ เช่นเดียวกับ Navinland ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือรวบรวมนาวินทั่วทุกมุมโลกเอาไว้

ด้วยกัน และถูกน าเสนอในฐานะพ้ืนที่ตัวแทนของความหวังที่จะสลายคติเรื่องการแบ่งแยกทางเชื้อ

ชาติและความแตกต่างทางอัตลักษณ์ 
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ภาพที่ 50 Navinland Checkpoint ในนิทรรศการ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 เมืองเวนิสประเทศอิตาลี, 2554 
ที่มา: http://www.concilioeuropeodellarte.org/en/exhibition/navinland/ 

 

ภาพที่ 51 Navinland Checkpoint ในนิทรรศการ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 เมืองเวนิสประเทศอิตาลี, 2554 
ที่มา: http://www.concilioeuropeodellarte.org/en/exhibition/navinland/ 
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พ้ืนที่ในอุดมคตินี้ถึงแม้จะไม่มีอยู่จริง หรือเป็นเพียงแค่เมืองในจิตนาการ แต่ก็เต็มไปด้วย

สีสันแห่งการเดินทางเพ่ือรวบรวมนาวินต่างๆทั่วทุกมุมโลก สังเกตจากภาพจิตรกรรมที่ใช้เป็นสื่อ จะ

พบว่าพ้ืนที่สมมตินี้เป็นการรวมเอาสถานที่ผู้คนเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน อันขัดแย้งกับความเป็นจริงที่

องค์ประกอบนั้นกระจัดกระจาดอยู่ตามที่ต่างๆ ดั้งนั้นดินแดนนาวินจึงเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงคนสิ่งของ

สถานที่ที่ชื่อนาวินเข้าไว้ด้วยกัน เป็นพ้ืนที่ในอุดมคติส าหรับสรรสิ่งที่ชื่อนาวิน รวมถึงชุมชนนาวินที่ถูก

สร้างขึ้นมาในโลกอินเตอร์เน็ต ก็เป็นช่องทางที่อ านวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงได้จากคนทั่วโลก 

ถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะ

เสมือนจริงนี้ท าหน้าที่รวบรวมเหล่าสมาชิกนาวินไว้ยังเป็นการท าให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาในโลกแห่ง

ความเป็นจริง ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ไร้ขีดจ ากัด ผลงานชุดนี้ชี้ให้เห็นว่านาวิน

มีการใช้พ้ืนที่สาธารณะหลากหลายรูปแบบ โดยไม่จ าเป็นจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางกายภาพเท่านั้น และ

พ้ืนที่สาธารณะประเภทนี้ยังช่วยให้ผลงานศิลปะแพร่กระจายสู่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้อีกด้วย 

ถึงแม้ว่าการตามหาอัตลักษณ์ของตนเองในผลงานชุด Navinland จะไม่ได้เผยค าตอบที่

ชัดเจนเกี่ยวกับความสงสัยในตัวตน แต่การเดินทางสืบค้นในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ของชาวนาวิน

และน าพานาวินไปสู่ความภาคภูมิใจต่อตนเอง ต่อบรรพบุรุษของตน ไม่ว่าเขาจะมีที่มาจากไหนก็ตาม 

รวมถึงการส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ให้แก่ลูกสาวของเขาด้วย  

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพื้นที่พิเศษและพื้นที่

เฉพาะ 

พ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่เฉพาะนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ พ้ืนที่กายภาพที่มีอยู่จริง 

และพ้ืนที่ในอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมีความเชื่อมโยงกับความเป็นจริง ผลงานชุด Navin Gallery 

Bankok เป็นการน าพ้ืนที่ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจ าวันมาเปลี่ยนสถานะให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับติดตั้ง

ศิลปวัตถุ โดยใช้คุณสมบัติความเป็นห้องของห้องโดยสารแล้วปล่อยให้สถานการณ์ด าเนินไปอย่าง

อิสระ ปล่อยให้แท็กซี่เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารได้ใช้เวลากับผลงาน

ศิลปะที่ติดตั้งอยู่ในรถ ซึ่งศิลปวัตถุที่ศิลปินน าไปติดตั้งในห้องโดยสารนั้นมีหลายรูปแบบ และมีวิธีการ

น าเสนอให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์หลากหลายวิธี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ เวลา และศิลปวัตถุ 

ในขณะที่รถแท็กซ่ีในฐานะพ้ืนที่ก็ได้เคลื่อนตัวไปตามถนนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผลงานชุดนี้จึงมี

ความพิเศษของพ้ืนที่ที่ไม่หยุดนิ่งและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ส่วนผลงานชุดที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้

คัดเลือกมาคือ Navinland ซึ่งเป็นดินแดนสมมุติที่นาวินสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมสมาชิกนาวินต่างๆที่



 81 
 
กระจายอยู่ทั่วโลก ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นกลวิธีเชื้อเชิญหรือเรียกร้อง

ให้เกิดการเข้าร่วม ยกตัวอย่างกระบวนการเช่น การสร้างภาพยนตร์เพลงแบบบอลลีวูดเผลแพร่ตาม

สื่อดิจิตอลที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่าย ในรูปแบบที่ให้ความบันเทิงเริงใจ หรือการใช้ปฏิบัติการศิลปะแสดง

สด (performance) ตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือประกาศเจตนารมณ์การตามหานาวิน และน าเอาบริบท

ของพ้ืนที่ต่างๆมาผนวกเข้ากับศิลปะของตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นการพยายามสลายความเป็นส่วนตัว

และสาธารณะ รวมถึงการสร้างกิจกรรมต่างๆให้ผู้ชมเข้าร่วมผ่านทางสังคมออนไลน์ ดังนั้นผลงานชุดนี้

จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับพ้ืนที่สาธารณะ ในรูปแบบที่ผู้ชมกับศิลปินมีการ

ผลัดเปลี่ยนต าแหน่งของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน บางครั้งศิลปินน าตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

พ้ืนที่และบางครั้งก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ของตนเองด้วย 

วิเคราะห์ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการน าเสนอศิลปะในพื้นที่แบบพิเศษและพื้นที่เฉพาะ 

 จากทฤษฎีพ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่เฉพาะที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ว่าด้วยพื้นที่ 2 ลักษณะ คือ 

พ้ืนที่แบบพิเศษ (Heterotopia) หมายถึง พ้ืนที่ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงสะท้อน หรือยู่ระหว่างพ้ืนที่ใน

อุดมคติกับพ้ืนที่จริง มีมิติของความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่มาบรรจบกัน น าไปสู่การผลิตความหมาย

ใหม่ให้แก่พ้ืนที่เดิม โดยยกตัวอย่างผลงานชุด Navin Gallery Bangkok ที่เป็นการน ารถแท็กซี่

โดยสารสาธารณะมาเปลี่ยนบริบทให้กลายเป็นห้องแสดงงานเคลื่อนที่ ด้ วยการน าศิลปะเข้าไปไว้ใน

ห้องโดยสาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติทั้งความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ เป็นพ้ืนที่ที่น าพาคนแปลก

หน้าเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยกัน เมื่อศิลปะเข้าไปอยู่ในรถแท็กซี่แทนที่จะไปอยู่ในหอศิลป์

จึงท าเกิดปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ของผู้ชมที่มีต่อความผิดที่ผิดทางของศิลปะ ปฏิบัติการณ์ดังกล่าว

จึงเป็นการเปลี่ยนพ้ืนที่เดิมไปสู่พ้ืนที่อ่ืนที่แตกต่าง สะท้อนความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ทางศิลปะใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งศิลปะได้ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะเข้าไว้ด้วยกันภายใต้

บริบทของห้องแสดงงานเคลื่อนที่ และให้ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับศิลปะหลากหลาย

แบบเปลี่ยนไปตามสถานที่และเวลา ส่วนพ้ืนที่ในลักษณะต่อมาคือ พ้ืนที่อุดมคติ หรือ Utopia ที่

หมายถึง พ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยจิตนาการอันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ ไม่มีจริงอยู่ในโลก เป็นโลก

ของแบบที่แฝงอยู่ในทุกวัฒนธรรม สามารถสะท้อนภาวะของสังคมทั้งทางเทียบตรงและสวนทางกับ

ความจริง ซึ่งในส่วนของผลงานชุด Navinland นั้นก็มีลักษณะเป็น Utopia เช่นกัน เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่สร้างมาจากความปรารถนาของตัวศิลปิน โดยเริ่มจากการเดินทางหาค าตอบของโจทย์ “นาวิน

คือใคร” ด้วยปฏิบัติการหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศนโยบาย หาเสียง จัดตั้งพรรคนาวิน 

หรือแม้แต่การผลิตสื่อบันเทิงแบบบอลลีวูด (Bollywood) เผยแพร่ในพ้ืนที่ออนไลน์ ซึ่งปฏิบัติการ
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เหล่านี้เป็นหนทางไปสู่การประกาศตัวของดินแดนใหม่ชื่อ Navinland ซึ่งเป็นดินแดนที่ได้รวบรวม

เหล่านาวินเอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของหรือสถานที่ พร้อมทั้งเจตนาที่ต้องการจะสลาย

เส้นแบ่งทางเชื่อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นสภาวะที่สังคมโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  

 ผลงานทั้งสองชุดนี้มีความใกล้เคียงกันในฐานะพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ แต่ Navin Gallery 

Bangkok นั้นถูกสร้างจากพ้ืนที่เดิมที่มีกายภาพจริงให้กลายเป็นพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทแตกต่างจากพ้ืนที่

เดิมโดยอาศัยการน าศิลปะไปแทรกตรงรอยต่อระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ แล้วเกิดผลลัพธ์

เป็นปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ เป็นการทดลองทางพ้ืนที่เพ่ือศิลปะเข้าไปอยู่ร่วมกับชีวิตประจ าวัน 

สามารถอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนที่นอกเหนือจากหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ได้ ส่วน Navinland เป็นโลกในอุดมคติ

ที่ไม่มีจริง เป็นพื้นที่ภาพแทน (Representational Space) ที่สะท้อนความปรารถนาของศิลปิน ซึ่งใน

ความเป็นจริงสวนทางกับอุดมคติ ทั้งสองผลงานจึงเป็นพ้ืนที่ใหม่ที่แตกต่างกันด้วยการเปลี่ยนสถานะ

ของพ้ืนที่ที่มีอยู่จริงให้กลายเป็นพ้ืนที่ใหม่ มีความหมายใหม่ กับการสร้างพ้ืนที่ใหม่ ในด้านตรงข้ามกับ

โลกแห่งความจริง พ้ืนที่หนึ่งอยู่ร่วมกับชีวิตประจ าวันและอีกพ้ืนที่หนึ่งท าหน้าที่สะท้อนภาวะสังคมใน

ปัจจุบัน  

3. ศิลปะชุมชน 

 ศิลปะชุมชนจะเป็นลักษณะการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสองรูปแบบข้างต้น ไม่ใช่เพียง

การเข้าไปใช้พ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือน าศิลปะไปติดตั้ง แต่เป็นการสร้างสรรค์ที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม 

โดยใช้เรื่องราวของชุมชนเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ นาวินเริ่มสนใจความเป็นชุมชนและ

ท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มแรกของการท างานศิลปะ ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2537 เขาสนใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนรอบนอกของเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผลงานในช่วงที่กล่าวมาจึงสะท้อนภาพของเหล่าผู้สูงอายุที่ถูกละเลย

จากสังคม ในขณะที่คนรุ่นใหม่เติบโตไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ แต่คนรุ่นเก่าที่ห่างไกลจากความ

ทันสมัยค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม และช่องว่างระหว่างคนทั้งสองรุ่นก็กว้างขึ้นเรื่อยๆ งานช่วงเวลา

ดังกล่าวจึงมีท่าทีกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาตระหนักถึงความส าคัญของคนรุ่นก่อนที่เป็นต้น

ก าเนิดของพวกเขาด้วย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นาวินมีโอกาสได้ไปในประเทศญี่ปุ่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนเคหะ

เก่าแก่ ชื่อ มุโรซูมิ ดาชิ (Murozumi Dachi) ระหว่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนนาวินสังเกตเห็นการใช้ชีวิต

อย่างโดดเดียวของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานพากันออกไปท างานในเมือง นาวินจึง
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ริเริ่มท าโครงการศิลปะเพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของคนชุมชน โดยเริ่มจากการออกไปส ารวจและท า

ความรู้จักกับสมาชิกในชุมชน ซึ่งในขณะนั้นเขายังคงเป็นคนแปลกหน้าส าหรับคนในชุมชน แต่ด้วย

ความสุภาพอ่อนน้อมของเขาจึงท าให้เขาผูกมิตรกับคนในชุมชนไม่ยากนัก จากการพูดคุยกับผู้สูงอายุ

ท าให้เขาทราบความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เขาบันทึกภาพการสัมภาษณ์

เป็นวีดีทัศน์ แล้วน าไปจัดแสดงตามจุดต่างๆในชุมชนเคหะ และมีการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนออก

มาร่วมสังสรรค์บริเวณต้นซากุระที่พวกเขาช่วยกันปลูกเมื่อหลายปีมาแล้ว บรรยากาศเต็มไปด้วย

ความสุขและการกลับมาปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้ง ถึงแม้นิทรรศการจะจบลงแต่ภาพแห่งความสุขยังคงติด

ตรึงอยู่ในความทรงจ าของนาวิน คุณค่าของความงามจึงได้อยู่ในรูปของศิลปวัตถุ แต่ความงามคือ

ช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันภายในพ้ืนที่ ได้สร้างประสบการณ์และความทรงจ าร่วมกัน  

 

 

 ภาพที่ 52 ชมุชนเคหะเก่าแก่ ชื่อ มโุรซูมิ ดาชิ (Murozumi Dachi) 
ที่มา : http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=229 
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โครงการศิลปะที่ท าร่วมกับชุมชนยังถูกน ามามาขยายต่อในปี พ.ศ. 2543 ชื่อว่า สุดขอบ

ฟ้า ( Fly With Me To Another World )เมื่อเขากลับมายังบ้านเกิด และน าเรื่องราวของศิลปิน

อาวุโส อินสนธิ์ วงศ์สามมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน และท าร่วมกับศิลปินและบุคลากร

หลากหลายสาขา โครงการนนี้ยังขยายต่อไปจนถึงการจัดเสวนาในหัวข้อ ต่างคนต่างอยู่ร่วมกันกับ

ศิลปะ(Public Art Intervention) เพ่ือร่วมวิเคราะห์บทบาทของศิลปะ และแนวทางการอยู่ร่วมกัน

ของศิลปะและสังคม เป็นโครงการที่กินระยะเวลายาวนานถึง 1 ปี โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติการณ์ในจังหวัด

ล าพูนและเชียงใหม่ โดยเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท างาน มี

โครงการย่อยที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม การท าลายป่าไม้ ยาเสพติด โรคเอดส์ ตลอดจนประเด็นส่งเสริมคุณค่าของชุมชนในด้าน

เอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม โดยในแต่ละโครงการจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่แตกต่างกันออกไป44 

 

                                                           
44

 ธนาวิ โชติประดิษฐ,ศิลปะ – ชมุชน – ตา่งคนตา่งอยู่ (ร่วมกนั...):ใน ปรากฏการณ์นิทรรศการ:รวบทความ
วา่ด้วยทศันียภาพของศิลปะร่วมสมยั 45-46, ปิยะวิทย์ เทพอ านวยสกลุ, กรุงเทพ: สมบติั, 2553 

ภาพที่ 53 สมาชิกในชุมชนออกมาร่วมรับประทานอาหารใต้ต้นซากุระ 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=229 



 85 
 

 

 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจและเลือกน าผลงานศิลปะชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมา 

น าเสนอ 2 โครงการ คือ ผลงานชุด มหากาด พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของ

นาวิน และ O.K. Nakorn-Singora Dairy (ซิงกอล่าเหนือกาลเวลา) ที่จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 โดย

ศึกษาจากแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และลักษณะชุมชนที่คล้ายคลึงกัน  

โครงการ มหากาด เป็นโครงการที่จัดขึ้นในวาระครบ 100 ปีของตลาด วโรรส หรือท่ีชาว

เชียงใหม่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า กาดหลวง ค าว่า กาด หมายถึง ตลาด และ ค าว่า หลวง หมายถึง 

ใหญ่ ตลาดวโรรสแห่งนี้เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ติดริมแม่น้ าปิง แม่น้ า

สายส าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองมายาวนาน ชื่อ “มหากาด” มีที่มาจากมหากาพย์อินเดีย 

“มหาภารตะ” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของท้องถิ่น สิ่งที่ขับเคลื่อนมหากาพย์ครั้งนี้คือความร่วมแรงร่วมใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน การ

ผสมผสานศิลปะร่วมสมัย ด าเนินการโดย นาวินโปรดักชั่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชุมชนหลาย

กลุ่มและเหล่าศิลปินรับเชิญ กิจกรรมของโครงการได้เน้นการเชื่อมโยงงานศิลปะร่วมสมัยเข้ากับการมี

ส่วนร่วมของชุมชน โดยจะติดตั้งใน 4 สถานที่หลักและบริเวณอ่ืนๆรอบตลาด โดยมีสถานที่หลักคือ

บ้านหลวงอนุสารสุนทร อาคารเก่าแก่ที่เป็นศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล มีการจัดแสดงภาพถ่าย

ในอดีตของชุมชนย่านกาดหลวง ฝีมือหลวงอนุสารสุนทรที่ถ่ายไว้ในช่วง พ.ศ. 2450-2475 และผลงาน

ภาพที่ 54 กิจกรรมในโครงการ สุดขอบฟ้า Fly With Me To Another World ในจังหวัดล าพูน 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=204 
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ของช่างภาพอาวุโส บุญเสริม สาตราภัย ตลอดจนภาพยนตร์บอกเล่าประวัติศาสตร์จากความทรงจ า 

และภาพวาดที่สะท้อนถึงชุมชนกาดหลวงหลากยุคสมัย 45 พร้อมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญใน

ชุมชน เป็นการน าเสนอถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่มกันได้ในพ้ืนที่เดียวกัน 

 

  

 

นาวินได้วางแผนโครงการก่อนที่จะจัดเทศกาลนี้ขึ้นเป็นเวลา 2 ปี โดยเกิดจากส านึกของ

ความเป็นเจ้าของ กาดหลวงคือบ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกมากมายหลายอาชีพ และคนจากหลากหลาย

วัฒนธรรม เป็นชุมชนที่มีความผสมผสานจากคนหลายเชื้อชาติที่เข้ามาตั้งรกรากท าการค้าขายในย่าน

นี้ ซึ่งครอบครัวของเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อพยพมาจากดินแดนอ่ืน เขาจึงคิดว่าสักวันหนึ่งจะกลับมา

ท าอะไรสักอย่างที่ชุมชนของตนเอง และเป็นโอกาสที่กาดหลวงจะครบรอบ 100 ปี จึงเป็นเหตุจุด

ประกายความคิดของนาวินที่จะน าศิลปะร่วมสมัยเข้ามาร่วมกับวัฒนธรรมของคนในชุมชนแห่งนี้

อย่างไร 

                                                           
45

 นาวิน โปรดกัชัน่,มหากาด (เชียงใหม:่นาวินโปรดกัชัน่,2553) 

ภาพที่ 55 กาดหลวงหรือ ตลาดวโรรส 
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เริ่มแรกของการด าเนินงานคือการกลับมายังพ้ืนที่ชุมชน ท าการพูดคุยและสัมภาษณ์

สมาชิกในตลาด เพ่ือน าเรื่องราว ความทรงจ ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ นาวินกล่าวถึง

ความคิดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้อย่างน่าสนใจ 

“เริ่มต้นผมเป็นคนที่นี่ กาดเป็นบ้านหลังใหญ่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ หลากหลา

วัฒนธรรม พอเราไปท างานศิลปะที่ไหนๆมา ก็คิดว่าอยากลับมาท าอะไรที่บ้านเรา และก็ทราบมาว่า

กาดหลวงจะมีอายุครบ 100 ปี เลยคิดว่าถ้าเราเป็นศิลปินร่วมสมัยเราจะกลับมาท าอะไรได้บ้าง ที่จะ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนท่ีนี่...46 “ 

 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 ปี นาวินก็เริ่มท าภาพจิตรกรรมขนาด

ใหญ่ ในรูปแบบที่เขามักจะท าขึ้นเพ่ือประกอบนิทรรศการที่ผ่านมา นาวินใช้ภาพถ่ายของคนในชุมชน

ที่เขาไปสัมภาษณ์ โดยกล่าวว่า “เริ่มมาจากที่เวลาไปบ้านใคร ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ เขาจะน าภาพถ่าย

อัลบั้มรูปครอบครัวมาให้ดู ซึ่งรูปครอบครัวมันเป็นอะไรที่เล่าความทรงจ าได้ดี”47 ในภาพวาดแนวยาว

จะประกอบไปด้วยสมาชิกในชุมชน ที่มาจากหลายครอบครัว หลายยุค หลายสมัย บางคนเป็นบรรพ

บุรุษที่แม้กระทั้งนาวินก็ไม่เคยพบมาก่อนตลอดจนภาพครอบครัวของตัวเขาเอง ในภาพจะปรากฏ

นาวินในหลายช่วงอายุ ซึ่งเป็นความทรงจ าในช่วงต่างๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ และฉากหลังของ

ภาพเป็นสภาพตลาดในปัจจุบัน เขาได้รวมเอาทุกคนเข้ามาไว้ในภาพอย่างกลมกลืนถึงแม้ว่าบางคนจะ

ไม่มีมีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม  ภาพวาดโทนขาวด านี้อาจจะดูแปลกตาจากภาพจิตรกรรมสีสันสดใสที่เป็น

เอกลักษณ์ของนาวิน แต่ก็ชวนให้นึกถึงอดีตและความทรงจ าที่ด าเนินคู่กับตลาดแห่งนี้  และเป็น

เหมือนการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้ เหมือนกับที่นาวินกล่าวว่า 

ภาพถ่ายครอบครัวจะเป็นสิ่งที่บอเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดี 

นอกจากภาพจิตรกรรมที่รวบรวมสมาชิกในชุมชน ยังมีการน าภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างที่

เกิดขึ้นในย่านกาดหลวงมาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในตลาด และยังจัดท าหนังสือการ์ตูนบอกเล่า

ประวัติศาสตร์ ตลอดจน สื่อสิ่งของอ่ืนๆ แจกจ่ายให้แก่คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการอีกด้วย ใน

ความเห็นของผู้วิจัยที่เป็นคนรุ่นหลังที่คุ้นเคยกับย่านกาดหลวงในบริบทของย่านการค้าเก่าแก่ แม้ใน

ปัจจุบันผู้คนจะหันไปจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าที่สะดวกสบายมากกว่า แต่กาดหลวงยังคงเป็นตัวแทน

ของความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ เป็นย่านการค้าที่มีชีวิตชีวา โครงการ “มหากาด” ท าให้ได้

                                                           
46

 ไทยเท,่ “นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ.” [วีดิทศัน์]. กรุงเทพฯ: เวิร์กพ้อยท์ทีวี, 2556 
47

 เร่ืองเดียวกนั 
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เห็นนาวินในฐานะศิลปินที่ไม่ใช่แค่สร้างผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ท าหน้าที่เสมือนตัวแทน

ของชุมชนในการบอกเล่าความเป็นมาอันยาวนานของตลาดคู่เมืองเชียงใหม่ และยังสามารถปลุกความ

ส านึกรักในชุมชนแก่เหล่าสมาชิก รวมถึงการได้ส่งต่อความภาคภูมิใจไปยังคนรุ่นหลังอีกด้วย แต่เมื่อ

การแสดงนิทรรศการจบลง ชาวบ้านกลับไม่ยอมให้รื้อถอน จนเวลาล่วงเลยผ่านไปข้าวของที่ติดตั้ งอยู่

ในตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ เหมือนกับความแตกต่างของคนที่เข้ามาอาศัยประกอบ

สัมมาอาชีพในย่านกาดหลวง ถึงแม้จะมาจากหลากหลายวัฒนธรรมเม่ือกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป ท าให้

พวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อันเก่าแก่แห่งนี้ ศิลปะที่ถูกน าออกมา

จากขอบเขตของสถาบันก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เช่นเดียวกัน 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 56 พิธีเปิดเทศกาลมหากาด 
ที่มา: http://www.navinproduction.com/achives_detail.php?id=305 
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ภาพที่ 57 ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับตลาดวโรรส 
ที่มา: navin production 
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ภาพที่ 58 บรรยากาศภายในตลาด 
ที่มา: https://steemit.com/travel/@kanpatsorn/-aa163637515fc 

 

ภาพที่ 59 การเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดแขกนามธารี 
ที่มา: navin production 
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ในส่วนของโครงการ O.K. Nakorn-Singora Dairy (ซิงกอร่าเหนือกาลเวลา) ที่จังหวัด

สงขลา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากเทศกาล “มหากาด” และ โครงการศิลปะชุมชนในหมู่บ้าน อา

คากุระ ประเทศญี่ปุ่น นาวินเริ่มต้นโครงการนี้เนื่องจากความประทับใจที่มีต่อย่านเมืองเก่าสงขลา ใน

ฐานะของผู้มาเยือน จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าส าคัญที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในศตวรรษที่ 17 เคยถูกปกครองโดยแขกเปอร์เซีย ที่นับถือศาสนา

อิสลาม ท าการค้าจนเจริญรุ่งเรื่อง ต่อมาชาวตะวันตกและชาวจีนได้เข้ามาค้าขายและตั้งรกรากอยู่ที่

เมืองสงขลา จึงได้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างมุสลิม ยุโรปและจีน ปรากฏให้เห็นอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่เมื่อไม่นานามานี้ เมืองสงขลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม อาคารเก่าบางส่วนถูกท าลายหรือครอบครองโดยนักธุรกิจ จึงเป็นประเด็นที่ท า

ให้นาวินสงใจท าโครงการศิลปะร่วมกับชุมชนแห่งนี้ 

โครงการ O.K. Nakorn-Singora Dairy (ซิงกอร่าเหนือกาลเวลา) เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการสงขลา(ที่นี่+ตอนนี้) โดยมูลนิธิอะเบาท์อาร์ต (The About Art Foundation) มีจุกประส่งค์

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์อาคารในย่านเมืองเก่า นาวินเริ่มต้นโครงการโดยการลงพ้ืนที่ไปส ารวจ ความ

ภาพที่ 60 บรรยากาศการฉายหนังกลางแปลง 
ที่มา: navin production 
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เป็นมา วิถีชีวิต และปรึกษาหารือกับนักวิชาการท้องถิ่น รวมทั้งสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน ถึงแม้นาวิน

และทีมงานจะเป็นคนต่างถิ่น แต่ด้วยความสุภาพอัธยาศัยดีจึงท าให้คนในชุมชนเปิดใจที่จะแบ่งปัน

ข้อมูล โดยจะเข้าสัมภาษณ์ด้วยการชวนคุยอย่างเป็นมิตร โดยมักจะถามถึงความเป็นมาของชุมชน 

สภาพความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน หรืออนาคตของ

ชุมชนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจึงน ามาสร้างเป็นผลงาน 

สถานที่หลักที่ใช้แสดงผลงานมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน สถานที่แรกคือ โรงหนัง “สหภาพ

ยนตร์” เป็นโรงหนังแห่งเดียงของชุมชนเมืองเก่าเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ในอดีตเคยได้รับความ

นิยมอย่างมาก จนกระทั่งปิดตัวลงเมื่อ 20 ปี ก่อน และการเป็นลานจอดรถ นาวินได้จัดท าภาพ

จิตรกรรมขนาดใหญ่น าไปติดตั้งตรงต าแหน่งที่เคยใช้ติดโปสเตอร์หนัง ชื่อผลงานว่า O.K. Nakorn 

(นครโอเค) ในภาพประกอบไปด้วยสมาชิกของชุมที่เขาได้พบเจอและพูดคุย อันได้แก่ “ป้ามิ้น” สาว

ประเภทสองยุคแรกๆของชุมชนที่อาศัยอยู่บนถนนนางงาม เป็นปูชนียบุคคลที่สมาชิกในชุมชนรู้จัก

เป็นอย่างดี ตาสนิทกับยายยุพาที่เป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวในชุมชนเมืองเก่า ถึงแม้ว่า

ลูกหลานจะย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืนกันหมดแล้ว จนกระท่ังยายยุพาได้จากไปก่อนที่นิทรรศการจะจัดแสดง 

ส่วนตาสนิทก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนต่อไป และอากุ๋งร้านขายยาจีนโบราณที่ยังคงใช้วิธีการชั่งตวงวัด

แบบโบราณจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งภาพจิตรกรรมสีสันสดใสภาพนี้เกิดจากจิตนาการของนาวินเมื่อเขา

ได้รับฟังเรื่องราวจากวันวานของคนในชุมชนอันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และครั้งหนึ่งพ้ืนที่โรงหนัง

แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ทุกคนนิยมมารวมตัวกัน จึงท าให้เกิดความคิดที่จะน าภาพความสุขเหล่านี้

กลับคืนสู่ชุมชนและกระตุ้นความรู้สึกโหยหาอดีตท่ีมีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 61 ป้ามิ้น (คนกลาง)สาวประเภทสองที่อาศัยอยู่ ณ ถนนนางงาม 
ที่มา: https://www.facebook.com/NavinProduction/photos/pcb.1036463099774971 

/1036462646441683/?type=3&theater 

ภาพที่ 62 ภาพจิตรกรรม O.K. Nakorn (นครโอเค) ติดตั้งที่สหภาพยนตร์ 
ที่มา: https://www.facebook.com/NavinProduction/photos/pcb.1073710509383563/ 

1073702872717660/?type=3&theater 
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สถานที่ล าดับต่อมมาที่ถูกใช้เป็นที่แสดงผลงานคือ โรงกลึงที่ตั้งอยู่บนถนนนครนอก เป็น

โรงกลึงเก่าเลิกใช้งานไปแล้วแต่ยังคงมีคราบเกรอะกรังที่เกิดจากการท างานหลงเหลืออยู่ ผลงานที่

น าไปติดตั้งชื่อว่า Singora Dairy เป็นภาพ Community Portrait ที่เป็นภาพรวมสมาชิกในชุมชน มี

ขาดใหญ่กว่า 70 กรอบผ้าใบเรียงต่อกัน ในภาพจะมีทั้งบุคคลต่างและเหตุการณ์ความทรงจ าที่เขาได้

เล่าให้นาวินฟัง งานชุดนี้จึงเป็นเหมือนการบันทึกเรื่องราวของชุมชน ดังนั้นภาพนี้จึงไม่ได้มีสีสันสดใส 

แต่เน้นการใช้สีโทนเดียวเหมือนภาพถ่ายในอดีต ถึงแม้เวลาผ่านไปเรื่องราวต่างๆก็ยังอยู่ในความทรง

จ าเสมอและบันทึกของนาวินจะส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากนั้นยังมี

การฉายภาพวิดีทัศน์ที่บันทึกไว้ขณะ สัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน เมื่อทุกคนเข้ามาดูก็จะเห็นภาพของ

ตัวเองบ้างอยู่ในภาพจิตรกรรมบ้างอยู่ในวิดีทัศน์ ซึ่งก็สร้างความรู้สึกอ่ิมใจให้แก่พวกเขาที่ได้อยู่ในงาน

ศิลปะของศิลปินร่วมสมัย ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไร แต่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วย

กระตุ้นให้คนในชุมชนสามัคคีและเสริมส่งความเข้าใจของคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลังได้ และนาวินเอง

ในฐานะผู้มาเยือนก็ได้ถ่ายถอดความประทับใจของตนออกมาเป็นบทเพลงชื่อโอเคนครเป็นผลงาน

เพลงและมิวสิควิดีโอที่ร่วมกันท าระหว่างศิลปิน นักดนตรีจากเชียงใหม่วงโอเคแบนด์ และคนในชุมชน 

มีเนื้อหาสะท้อนมุมมองที่ผู้ไปเยือนได้พบเจอและเกิดความประทับใจ และบอกเล่าวิถีชีวิตในชุมชนได้

อย่างน่าสนใจ โดยมีเนื้อเพลงท่อนหลักว่า  

“ฉันเห็นความรัก   ฉันเห็นความงาม 

ฉันเห็นตึกราม   ฉันเห็นผู้คน 

ฉันเห็นรอยยิ้ม   ฉันเห็นชุมชน 

ฉันเห็นตัวตน    ในนครโอเค” 
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ภาพที่ 63ภาพจิตรกรรม Community Portriat จัดแสดงที่โรงกลึง ถนนนครนอก 
ที่มา: https://news.gimyong.com/article/2377 

ภาพที่ 64 บรรยากาศการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอ 
ที่มา:https://www.facebook.com/NavinProduction/photos/pcb.1036463099774971/1

036462779775003/?type=3&theater 
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หลังจากที่นิทรรศการจบลงชุมชนก็กลับมาคึกคัก สดใส ผู้คนทั้งในและต่างถิ่นให้ความ

สนใจชุมชนมากขึ้น การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนก็ดีขึ้น ถึงแม้จะเป็นคนต่างถิ่นแต่นาวินได้ใช้

ศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงคนในพื้นที่และน าจิตส านึกส่วนรวมกลับมาสู่ชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้

ชุมชนก้าวต่อไปในอนาคตโดยที่ยังคงไว้ในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น แม้ศิลปะของ

นาวินจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของพ้ืนที่ แต่ได้เปลี่ยนแปลงทัศน์คติของคนในชุมชนที่มีต่อศิลปะ 

ในฐานะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนให้กลับมามีส านึกสาธารณะร่วมกัน 

จากกรณีศึกษาโครงการศิลปะชุมชนทั้งสองโครงการ ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่ชุมชนทั้งสองแห่ง

มีความคล้ายคลึงกัน ในสภาพความเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ส าคัญของจังหวัด เป็นย่านการค้าที่เคย

เจริญรุ่งเรืองในอดีต และมีความผสมผสานทางวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติ ในปัจจุบันยังคงมีร่องรอย

ของอดีตปรากฏอยู่ผ่านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลาดวโรรสเป็นเปรียบเสมือนบ้าน

ของนาวิน เขาได้แรงบันดาลใจจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน และได้น าศิลปะเข้าไปติดตั้งภาพ

ในบ้านให้ทุกคนได้ชื่นชม ให้เกิดความภาคภูมิใจในการได้อยู่อาศัยร่วมกันในพ้ืนที่แห่งนี้ แต่ใ น

ขณะเดียวกัน ณ ชุมชนเมืองเก่าสงขลาที่นาวินเป็นเพียงผู้มาเยือน เขาก็ได้สะท้อนมุมมองของคน

ภายนอกอย่างดี จากการการเก็บข้อมูลและท าความรู้จักชุมชนเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากคนนอก

กลายเป็นคนที่คุ้นเคย และศิลปะของเขาก็ได้น าสมาชิกทุกคนกลับมารวมตัวกัน ศิลปะที่เขาถ่ายทอด

ออกมา คือภาพความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างผลงานศิลปะที่อยู่

ตรงหน้าของพวกเขา โดยการแบ่งปันประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางแก่ศิลปิน ไม่ว่านาวินจะเป็นคน

อ่ืนหรือคนในพ้ืนที่เขาก็สามารถน าศิลปะที่ถูกเคยถูกมองว่ายากจะเข้าใจ ให้มาอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

โดยเขาได้เปลี่ยนสถานะของผู้ชมให้กลายเป็นผู้สร้างงาน และศิลปะของนาวินก็เป็นเครื่องมือในการ

สร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนในชุมชนได้อีกด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล กับพื้นที่ชุมชน 

ผลงานศิลปะชุมชนที่ได้คัดเลือกมาทั้งสองชุดนี้ มีความคล้ายคลึงกันในด้านแนวคิดและ

กระบวนการด าเนินงาน โดยเริ่มจากการส ารวจเก็บข้อมูลในพ้ืนที่และน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ 

สร้างสรรค์เป็นผลงาน สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้จากกระบวนการศิลปะชุมชนคือ การร่วมมือร่วมใจจากคน

ในชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานศิลปะชุนนี้  มีความ เป็นศิลปะเชิงสัมพันธ์ทั้ ง

แนวความคิด และกระบวนการ จนกระทั่งส าเร็จเป็นนิทรรศการ ดังจุดมุ่งหมายของศิลปะชุมชนที่

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงคนในพ้ืนที่ชุมชนอันมีความหลากหลายทางปัจเจกให้เกิดส านึกของความเป็น
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เจ้าของร่วมกัน และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตน แต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่าง

กันตามพ้ืนที่ ในกรณีผลงานชุด มหากาด นั้นนาวินอยู่ในสถานะของสมาชิกของชุมชนที่ต้องการสร้าง

บันทึกความทรงจ าครั้งส าคัญแก่ชุมชนของตน และส่งต่อความภาคภูมิใจให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยภาพ

จิตรกรรมชุมชนขนาดใหญ่แขวนไว้ในตลาดวโรรส ในส่วนของผลงานศิลปะชุมชนในย่างเมืองเก่า

สงขลา นาวินอยู่ในฐานะของแขกผู้มาเยือนพร้อมความประทับใจที่อยากจะส่งต่อ เพ่ือเป็นเครื่องมือ

เชื่อมโยงคนในชุมชนย่านเมืองเก่า ให้หวนกลับมารักและหวงแหนชุมชนของตนเอง โดยการเข้าไป

กระตุ้นความทรงจ าอันสดใสที่ชุมชนแห่งนี้เคยมีมาก่อนเมื่อครั้งอดีต 

วิเคราะห์ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการน าเสนอศิลปะในพื้นที่ชุมชน 

 ชุมชนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ด าเนินไปได้ด้วยความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกัน ทั้งของคนที่รู้จัก

และไม่รู้จักกัน เป็นพื้นที่ทางสังคมท่ีที่รองรับผลประโยชน์ของสาธารณะ และเป็นพ้ืนที่ที่รวบรวมความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในพื้นที่ไว้ด้วยผลประโยชน์และความสนใจในเรื่องเดียวกัน จึงเกิด

เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีฐานความคิดและความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถ

วิเคราะห์ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการน าเสนอศิลปะในพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 2 แห่งได้ดังนี้ 

 1. ผลงานชุด มหากาด ที่ใช้พ้ืนที่ของชุมชนตลาดวโรรสเป็นพ้ืนที่นิทรรศการ ซึ่งตลาด

แห่งนี้ยังคงมีการด าเนินกิจกรรมด้านการค้าต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ศิลปะท่ีจัดแสดงในพื้นที่ตลาดได้แก่ 

ภาพวาดคนในชุมชนโทนขาวด า ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด เป็นการน าความเป็น

ประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่ร่วมกับความเป็นปัจจุบัน เป็นบอกเล่าความเป็นมาของพ้ืนที่ผ่านภาพในอดีตที่

สัมพันธ์กับพ้ืนที่จริง แทนที่ประวัติศาสตร์จะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กลับถูกน ามาอยู่ในพ้ืนที่ตลาดที่คน

สัญจรไปมาตลอดเวลา เพ่ือให้ศิลปะเข้าไปอยู่ร่วมกับวิถีของพ้ืนที่ และเข้าถึงคนทั่วไปได้ ง่ายขึ้น ซึ่ง

สามารถก่อให้เกิดความภาคภูมิใจถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ส าหรับเชียงใหม่ทั่วไปและคนในชุมชน

ที่มีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่แห่งนี้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพราะตลาดวโรรสไม่ใช่เพียงพ้ืนที่ทาง

การค้า ยังมีการคมนาคมขนส่ง สถานที่ราชการ และสถานศึกษาต่างๆ ท าหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการ

เปลี่ยนผ่าน ดังนั้นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของจึงสามารถเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ทั้งในและนอกชุมชน ใน

ขณะเดียวกันผู้ที่มาเยี่ยมเยือนก็จะได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่ผ่านนิทรรศการด้วย การจัดกิจกรรม

เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญในชุมชนซึ่งมีทั้ง พิพิธภัณฑ์ วัดพุทธ วัดแขก และศาลเจ้าจีน เป็นการสะท้อน

หน้าที่ของชุมชน ในฐานะของพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และการด ารง

อยู่ร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
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 2. นครโอเค จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกับตลาดว

โรส และเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดจากการท าการค้าและ

การย้ายถิ่นฐาน สังเกตได้จากสถาปัตยกรรมรูปแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

บ่งบอกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม นาวินได้ท าการศึกษาข้อมูลของและสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน 

ซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจส าคัญท าให้เกิดทิศทางการสร้างสรรค์ในรูปแบบโหยหาอดีต หรือ Nostalgia โดย

ใช้สถานที่ส าคัญของชุมชนเป็นหัวใจหลักของนิทรรศการได้แก่ โรงหนังสหภาพยนตร์ และโรงกลึงบน

ถนนนครนอก สถานที่ทั้งสองแห่งนั้นเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรื่องในอดีตที่สัมพันธ์กับชีวิตของ

คนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชน ดังนั้นนิทรรศการจึงประกอบไปด้วยการ

เดินขบวนแต่งกายย้อนยุค แสดงภาพจิตรกรรมใบปิดหนัง ณ โรงหนังสหภาพยนตร์ ซึ่งเป็นภาพของ

คนในชุมชน ที่วาดด้วยสีสันฉูดฉาดเกินความเป็นจริงราวกับภาพความทรงจ าที่สดใสในอดีต และท่ีโรง

กลึงบนถนนนครนอกก็จะเป็นการจัดแสดงภาพจิตรกรรมที่มีต้นแบบจากภาพถ่ายของสมาชิกกับ

สถานที่ต่างๆในชุมชน ภาพเหล่านี้ถูกวาดเป็นภาพเล็กหลายๆภาพแล้วน ามาเรียงต่อกันจนมีขนาดเท่า

ผนังของโรงกลึง ซึ่งเป็นภาพที่ใช้โทนสีที่บ่งบอกถึงความทรงจ าที่ผ่านไปแล้ว โดยที่ โรงกลึงนั้นยังมี

ร่องรอยของการใช้งานในอดีตหลงเหลือให้เห็นตามจุดต่างซึ่งจะช่วยเน้นย้ าถึงร่องรอยของอดีตที่ผ่าน

ไปแต่ยังคงอยู่ในความทรงจ าของคนในชุมชน และยังมีการฉายเทปบันทึกการสัมภาษณ์คนในชุมชนที่

จะเป็นการถ่ายทอดความเป็นมาให้แก่สมาชิกรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี  

 เมื่อศึกษาแล้วพบว่า ผลงานศิลปะชุมชนทั้งสองมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่คล้ายกับ แต่

การถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการนั้นมาจากแรงบันดาลใจคนละแบบ มหากาด มีที่มาจากค าว่า 

มหากาพย์ เป็นการน าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของพ้ืนที่ ด้วยความรู้สึกภูมิใจในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของชุมชน ซึ่งผลของการน าศิลปะเข้าไปอยู่ร่วมในพ้ืนที่ชุมชนนี้ ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าและสร้าง

ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านพ้ืนที่ที่มีชีวิต และ

สะท้อนมิติของพ้ืนที่ที่หลากหลาย ในฐานะพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ เป็นบ้านของคนในชุมชน และเป็น

แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นตลาดวโรรสจึงเป็นพ้ืนที่ทาง

ประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมสมัย ถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิจกรรมตามกาลและเวลา ในขณะที่เมืองสงขลานั้น 

สถานที่ส าคัญได้เปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมอย่าสิ้นเชิง การน าศิลปะเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชนเป็นการ

ถ่ายทอดความประทับใจของศิลปิน ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการบอกเล่าของคนในชุมชน เป็นการ

บอกเล่าในห้วงของความคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้ว ดังนั้นรูปแบบของนิทรรศการและสื่อต่างๆจึงเป็น

ลักษณะ Nostalgia ที่ย้อนร าลึกถึงวันวาน ความทรงจ าที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในความรู้สึกของคนในชุมชน 
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ในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพอดีตให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงความส าคัญของพ้ืนที่ ว่าเหตุใดคน

รุ่นก่อนถึงได้ผูกพันกับชุมชนเก่าแห่งนี้ ถึงแม้ปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านั้นจะไม่ถูกใช้งานแล้ว แต่ก็ยังคงเป็น

พ้ืนที่ตัวแทนของความสุขในครั้งอดีตที่คนในปัจจุบันมองไม่เห็นภาพ ศิลปะของนาวินจึงเป็นการน า

ความทรงจ าเหล่านั้นออกมาฉายใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ชม โดยให้คนรุ่นก่อนเป็นนักแสดงหลักร่วม

ถ่ายทอดประสบการณ์  

 ในขณะที่ มหากาด เป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของชุมชน เป็นการ

ใช้พ้ืนที่ที่มีชีวิตเล่าประวัติศาสตร์และชุมชนที่ได้รวบรวมความแตกต่างของวัฒนธรรม จนเกิดการ

หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์ ส่วน นครโอเค เป็นการถ่ายทอดความทรงจ าที่ยังตราตรึงอยู่ใน

หัวใจของคนในชุมชนสงขลา ซึ่งการหวนอดีตท าให้พ้ืนที่ที่หยุดนิ่งกลับมามีชีวิตนั้น สามารถท าให้เกิด

ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นในหัวใจ เพราะการคิดถึงความทรงจ าที่ดี จะท าให้รู้สึกถึงชีวิตที่มีคุณค่า 

เช่นเดียวกับการมองเห็นคุณค่าของพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของวันวานอันแสนสุข 

 จากการจัดแบ่งผลงานออกเป็น 3 ประเภท ตามที่กล่าวอ้างมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าผลงาน

ศิลปะของนาวินมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ ในส่วนของการแสวงหาพ้ืนที่สาธารณะใหม่ๆ การทดลอง

ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ และการขยายขอบเขต

กลวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในแบบต่างๆ ซึ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการน าศิลปะออกสู่

สาธารณะ และสลายพันธะระหว่างศิลปะกับสังคม นาวินสามารถน าศิลปะของตนเข้าไปร่วมหรือ

แทรกตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆได้ ซึ่งสะท้อนตัวตนของนาวินที่ต้องการจะสื่อสารว่า ไม่ว่าอัตลักษณ์และ

ตัวตนของเขาจะถูกจ ากัดความว่าอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่และสังคมเหล่านั้น

ได้ ดังเช่นศิลปะท่ีสามารถด ารงอยู่ได้ในทุกบริบทของสังคม โดยมีพ้ืนที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่าง

ศิลปินกับผู้ชม 
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บทที่ 5  

สรุปและอภิปรายผล 
 

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เกิดปีพ.ศ. 2514 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นท างานศิลปะตั้งแต่ยัง

ศึกษาอยู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการเชียงใหม่จัด

วางสังคม(Chiang Mai Social Installation) จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการน าศิลปะออกมาสู่ พ้ืนที่

สาธารณะ ต่อมาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ นาวินได้เริ่มต้นการเป็นศิลปินด้วยการก่อตั้ง

บริษัทนาวินโปรดักชั่น ( Navin Production ) ขึ้นในปีพ.ศ. 2537 ซึ่งการก่อตั้งบริษัทดังกล่าว ไม่ใช่

เพียงเพ่ือผลิตผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่แฝงแนวความคิดของการล้อเลียนสังคมบริโภคนิยมอีก

ด้วย ผลงานของนาวินมีความน่าสนใจ ในส่วนของกรบวนการสร้างสรรค์ และแนวคิดการออกจาก

กรอบของประเพณีนิยม ซึ่งเดิมทีศิลปินมักจะสร้างสรรค์ศิลปะแบบปัจเจกนิยมมากกว่าที่จะร่วมมือกับ

ผู้อ่ืน แต่ผลงานของนาวินนั้นมักจะมีเรื่องราวของสถานที่ ผู้คนอ่ืนๆรวมอยู่ด้วยเสมอ  เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ศิลปะเข้าใกล้ผู้ชมมากยิ่งข้ึน 

นาวินมีวิธีการเชื้อเชิญผู้ชมให้เข้ามาร่วมกับงานศิลปะของเขาอย่างน่าสนใจ เช่น การน า

ข้าวของในชีวิตประจ าวัน (ready made) มาใช้ใหม่ในฐานของ art object ภาพจิตรกรรมสีฉูดฉาดที่

หยิบยืมรูปแบบมาจากโปสเตอร์หนังแขก หรือจัดท าหนังสือการ์ตูนที่น ารูปแบบมาจากหนังสือการ์ตูน

ราคาถูกตามแผงหนังสือในตลาด รวมถึงการแจกจ่ายข้าวของเหล่านี้ในนิทรรศการของตน โดยนาวิน

ให้อธิบายถึง วิธีการเหล่านี้ว่า อย่างแรกคือ การเล่นเกมส์กับสถาบัน หมายถึงหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ที่

มีกฎห้ามผู้ชมแตะต้องงานศิลปะ ดังนั้นการที่น าสิ่งของเหล่านี้มาแจกจ่ายนอกจากจะท้าทายกฎของ

สถาบันแล้วยังถือเป็นการคืนก าไรให้แก่คนดูอีกด้วย เหตุผลอีกข้อหนึ่งคือ ข้าวของเหล่านี้อยู่ในกระแส

บริโภคนิยมของไทย พบได้ตามท้องถนนทั่วไป การน าสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง หรืออยู่

ในที่ๆไม่มีข้าวของแบบนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับความรู้สึกของคนดู ที่ไม่คุ้นเคยกับข้าวของ

เหล่านี้ และการผลิตออกมาจ านวนมากท าให้แพร่กระจายได้มากขึ้น เหมือนการแพร่กระจายใน 

mass media48 

                                                           
48กฤษณะพล วฒันวนัย,ู บทสมัภาษณ์ นาวิน ลาวลัย์ชยักลุ ใน เข้านอกออกใน(รวมบทสมัภาษณ์และ

บทความศิลปะร่วมสมยั พ.ศ. 2546-2548),  กรุงเทพฯ: ไอคอนพริน้ติง้,  2548 : 148-149 
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ดังนั้นผู้ชมจึงสามรถเข้าถึงศิลปะเขาได้ และน าข้าวของเหล่านั้นกลับไปใช้ ดังจุดประสงค์ที่ต้องการจะ

น าศิลปะออกสู่สาธารณะ และสลายพันธะที่กันระหว่างศิลปะกับผู้ชมด้วย 

นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้องเกี่ยวกับลักษณะของผลงานและกลวิธีเชื้อเชิญผู้ชมให้เข้า

มามีส่วนร่วมนั้น ยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญของการสร้างสรรค์งานนั่นคือ พ้ืนที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะน างาน

ศิลปะของนาวินออกสู่ผู้ชม ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่ที่นาวินเลือกใช้มักจะมีคุณสมบัติ พิเศษและความหมาย

แฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น วัด ริมแม่น้ า รถแท็กซี่ หรือชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่ พ้ืนที่ทุกแห่งล้วนมีเหตุที่

สามารถน าศิลปะเข้าไปแทรกตัวอยู่ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น านิยามของพ้ืนที่มาใช้แจกแจงความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่สาธารณะและผลงานศิลปะของนาวิน แบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ 

1. ศิลปะในที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ผลงานชื่อ The Journey ปี พ.ศ. 2535 

และ ผลงาน ชุด Treated, Ozonated and Bottled พ.ศ. 3537 เหตุที่เลือกผลงาน 2 ชุดนี้มาเป็น

ตัวอย่าง เพราะ เป็นผลงานที่นาวินสร้างสรรค์ในช่วงต้น และแสดงเจตนาที่จะน าศิลปะออกมาอยู่นอก

พ้ืนที่สถาบัน โดยมองหาพ้ืนที่สาธารณะทั่วไปที่ส่งเสริมแนวคิดของผลงาน The Journey เป็นผลงาน

ในโครงการ เชียงใหม่จัดวางสังคม (CMSI) ในส่วนของนาวินนั้นเขาใช้พ้ืนที่ของวัดเจ็ดยอดในตัวเมือง

เชียงใหม่ โดยเลือกบริเวณองค์เจดีย์เป็นที่ติดตั้งผลงาน เพ่ือใช้ความหมายของตัวเจดีย์สื่อถึงสวรรค์

ดินแดนที่มนุษย์ต้องการที่จะไป ผลงานนี้ต้องการจะสะท้อนความจริงวิถีของชีวิต ในขณะที่มีชีวิตอยู่

เราได้ถือครองสิ่งที่เป็นความเสื่อมต่างๆนาๆ เพ่ือด ารงชีวิต เมื่อเราสามารถขจัดกิเลสเหล่านี้ออกได้เรา

ก็จะพบกับการหลุดพ้น นั่นก็คือค าสอนของพุทธศาสนา และวัดเองก็เป็นพ้ืนที่เผยแผ่ค าสั่งสอนของ

พุทธศาสนา ดังนั้นจึงเป็นการใช้พ้ืนที่ในฐานะของภาพตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือส่งเสริมตัว

ศิลปะวัตถ ุส่วน Treated, Ozonated and Bottled ก็ใช้พ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นที่ตั้ง

ของปฏิบัติการศิลปะ เพราะให้แม่น้ าเป็นพ้ืนที่ที่เป็นภาพตัวแทนของ แม่ อันมีสถานนะเป็นผู้ให้ก าเนิด 

และขายน้ าคลองบรรจุให้เฉพาะผู้หญิง ดังนั้นผู้วิจัยจึงพบว่านาวินเลือกใช้พื้นที่ที่มีความเป็นสาธารณะ

ที่ให้ความหมายกับผลงานจะมีความสอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสื่อสารข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ชม อย่างที่ได้

กล่าวอ้างไว้ว่าผลงานเชิงความคิดมันจะเปิดช่องว่างให้ผู้ชมได้คิดร่วมด้วย  

2. ศิลปะในพื้นที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ ได้แก่ งานชุด Navin Gallery 

Bankok ในปี พ.ศ. 2538 และ Navinland งานชุดต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2553 ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่

สาธารณะที่นาวินเลือกใช้ในหัวข้อนี้ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าพ้ืนที่สาธารณะโดยทั่วไป Navin Gallery 

Bankok นั้นใช้รถแทกซี่เป็นพ้ืนที่ในการติดตั้งงานศิลปะ โดยนาวินให้เหตุผลว่ารถโดยสารสาธารณะ
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นั้นมีคุณสมบัติเป็นทั้งพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัว สมารถน ามาเป็นห้องจัดแสดงงานเคลื่อนที่ได้ 

และท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลาย ระหว่างคนขับแท็กซี่ ผู้โดยสาร และงานศิลปะที่ แทรกตัวอยู่

ระหว่างพ้ืนที่ๆจึงเป็นพ้ืนที่ที่ผสานความแตกต่างระหว่างความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ โดยมีศิลปะ

เข้าไปแทรกระหว่างรอยต่อของความต่าง น าไปสู่ พ้ืนที่ใหม่ที่และสร้างความหมายใหม่  ส่วน 

Navinland ดินแดนสมมุติ ที่นาวินสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมเหล่านาวินที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก

นั้น เป็นพ้ืนที่ในอุดมคติ (utopia) ที่ถูกถ่ายถอดออกมาผ่านการค้นคว้ารวบรวม พื้นที่สาธารณะ

ประเภทนี้ไม่มีอยู่ในความจริงแต่เกิดขึ้นมาจากจิตนาการของนาวินที่ต้องการที่ต้องการจะหาว่าตัวตน

ของตัวเองนั้นคือใคร ดังนั้น Navinland จึงเป็นพ้ืนที่อุดมคติที่มีฐานะเป็นภาพตัวแทนของความ

ปรารถนา และสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือการพัฒนาไปสู่แนวคิดสลายเส้นแบ่งทางอัตลักษณ์และเชื้อชาติ 

และนาวินได้น าผลงานชุดนี้ไปน าเสนอในเวทีศิลปะระดับโลกอย่างเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 54 ผู้วิจัย

เห็นว่างานทั้งสองชุดนี้มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการแสวงหาพ้ืนที่ใหม่ในการถ่ายทอดศิลปะ ท าให้

เห็นพ้ืนที่ไม่ได้มีกฎตายตัวทางกายภาพแต่เป็นภูมิปัญญาของศิลปินที่มองหาคุณสมบัติที่เป็นไปได้ของ

พ้ืนที่นั้นๆ  

3. ศิลปะชุมชน ผลงานชุด มหากาด พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของนาวิน 

และ O.K. Nakorn-Singora Dairy (ซิงกอล่าเหนือกาลเวลา) ที่จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 ผลงานทั้ง

สองชุดเป็นศิลปะชุมชน ที่นาวินร่วมมือกับคนในชุมชนทั้งสองแห่งจัดท าขึ้นมา ด้วยจุดประสงค์ที่

ต้องการจะกระตุ้นส านึกความหวงแหนพ้ืนที่ ชุมชนแรกคือย่านตลาดวโรรสในจังหวัดเชียงใหม่บ้าน

เกิดของนาวิน เป็นชุมชนที่นาวินอาศัยอยู่ สมาชิกในชุมชนจึงมีความคุ้นเคยกับนาวินเป็นอย่างดี 

ดังนั้นผลงานชุดมหากาดนี้นาวินจึงศิลปะของตนเป็นสื่อในการน าเสนอคุณค่าของชุมชนผ่านมุมมอง

ของหนึ่งในสมาชิกของชุมชนที่บอกเล่าความเป็นมาของตลาดแห่งนี้ด้วยภาพจิตรกรรมที่รวมเอา

สมาชิกทุกคนในตลาดไว้ด้วยกัน เมื่อทุกคนได้เห็นภาพของตัวเองอยู่ในงานศิลปะของนาวินก็ท าให้รู้สึก

ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับผลงาน ส่วนงานที่จัดท าในจังหวัดสงขลานั้นนาวินอยู่ในฐานะของแขกผู้มา

เยือน หรือคนนอกท่ีน าศิลปะของตนเข้าไปแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงผู้คนใน

ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยใช้พ้ืนที่ๆเคยเป็นสถานที่ส าคัญของชุมชน เช่น โรงหนังเก่า และโรงกลึง เพ่ือ

กระตุ้นความรู้สึกโหยหาอดีต ซึ่งได้น าความมีชีวิตชีวากลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง พื้นที่ทั้งสองแห่งมีความ

คล้ายคลึงด้านกายภาพ และในอดีตเคยเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรื่องมาก่อน ในขณะที่ตลาดวโรรสยังคง

เป็นพ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่เมืองสงขลานั้นกลับตรงกันข้าม เพราะพ้ืนที่ส าคัญได้หยุด

การใช้งานมานาน หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นงานศิลปะของนาวินจึงมีวิธีการน าเสนอที่
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แตกต่างกัน ด้วยวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชนกลับมาเห็นคุณค่าและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อีกครั้ง 

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในช่วงต้นว่า ผลงานชุดมหากาดนั้นท าให้ผู้วิจัยนึกถึงความทรงจ าดีๆที่มีต่อ

ตลาดวโรรส ย่านการค้าคู่เมืองเชียงใหม่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีห้างสรรพสินค้าที่เข้าถึงได้สะดวกมาก

ขึ้นแต่ตลาดวโรรสก็ยังมีความส าคัญในแง่ของพ้ืนที่ทางจิตใจของผู้วิจัยเสมอ 

 จากการศึกษาผลงานผลงานศิลปะของนาวินในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะ

กับพ้ืนที่สาธารณะนั้น ด้วยทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ของ นิโคลาส์ บูริโยด์ พบว่าผลงานส่วน

ใหญ่ของนาวินมีลักษณะเด่นชัดของศิลปะเชิงสัมพันธ์ (relational art) อันประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 

ส่วน คือ มิติของเวลา บริบทของพ้ืนที่ (วัฒนธรรม ความหมาย หรือหน้าที่) และศิลปวัตถุ ที่อยู่ภายใต้

กรอบสถานการณ์ และกระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน

รูปแบบดังกล่าว เป็นการสะท้อนมุมมองของศิลปินที่มีต่อพ้ืนที่หลากหลายรูปแบบ และการแสวงหา

วิธีการจะน าศิลปะของตนออกไปสู่พ้ืนที่ภายนอก หรือการพยายามจะผสานความเป็นส่วนตัวกับความ

เป็นสาธารณะ แล้วก่อให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ขึ้นในสังคม โดยมีการจัดการที่น่าสนใจและมีแบบแผน ริเริ่ม

จากความคิดที่จะน าศิลปะออกไปสู่พ้ืนที่สาธารณะจนไปถึงการใช้ศิลปะเพ่ือเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงจิต

สาธารณะหรือ public mind ของคนในพ้ืนที่ ผู้วิจัยเห็นว่าผลงานศิลปะของนาวินมีคุณค่าและความ

งามของการอยู่ร่วมกันระว่างศิลปะกับสังคม ซึ่งก่อนหน้ามักจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยส าหรับคนทั่ วไป 

นาวินได้น าสองสิ่งนี้เขามาอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการจัดการทางอย่างมีชั้นเชิง ผ่านการศึกษาข้อมูลอย่าง

ลึกซึ้ง เข้าใจพ้ืนที่และสถานการณ์ ในขณะเดียวกันนาวินก็ได้น าความเป็นตัวตนของตนเองเข้าไป

แทรกตัวอยู่ในพื้นท่ีผ่านกลวิธีต่างๆ ท าให้ศิลปะของตนเข้าใกล้ความคุ้นเคยของคนทั่วไป และดึงคนใน

พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน จากศิลปะที่เคยเป็นเรื่องปัจเจกก็กลายเป็นเรื่องของส่วนรวม และ

ส่งผลต่อส านึกของคนในพ้ืนที่โดยเฉพาะศิลปะชุมชน ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่แต่

นาวินก็สมารถท าให้ศิลปะของตนเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่นั้นๆได้อย่างดี  



 104 
 

 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

https://oyimsharing.wordpress.com/2014/02/02/installation-art. Installation.  Retrieved 
January 19, 2016 
https://oyimsharing.wordpress.com/2014/02/02/installation-art 

Navin Production. The Navin Production Gallery.  Retrieved November 22, 2017 
http://www.navinproduction.com/artist.php?page=bibliography 

Navin Rawalchaikul. (2006). Public Art Intervention:Fly with Me to Another World 
Project. Chiang Mai: Navin Production. 

Rawalchaikul, N. (1999). COMM Tokyo: S by S Co.,Ltd. 
กฤษณะพล วัฒนวันยู. (2548). เข้านอกออกใน (รวมบทสัมภาษณ์และบทความศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 

2546-2548). กรุงเทพฯ: ไอคอนพริ้นติ้ง. 
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรสโปร

ดักส์. 
ก าจร สุนพงษ์ศรี. (2554). ศิลปะสมัยใหม่  กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. (2552). โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ. 
ฐิรวุฒิ เสนาค า. (2549). เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป. กรุเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 
เดเนียล มาร์โซนา. คอนเซ็ปชวลอาร์ต (อณิมา ทัศจันทร์, Trans.). กรุงเทพมหานคร: เดอะเกรทไฟน์ 

อาร์ท. 
ธนาวิ โชติประดิษฐ. (2553). ศิลปะ -ชุมชน- ต่างคนต่างอยู่ (ร่วมกัน...) ใน ปรากฏการณ์นิทรรศการ:

รวบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย (ปิยะวิทย์ เทพอ านวยสกุล Ed.). 
กรุงเทพ: สมบัติ. 

ประชา สุวีรานนท์. (2554). อัตลักษณ์ไทย จากไทยสู่ไทยๆ (Vol. 2). กรุงเทพมหานคร: ฟ้าเดียวกัน.  
พลอย มัลลิกะมาส. (2559). คุยกับฤกษ์ฤทธ์ ตีระวนิช ว่าด้วย “ศิลปะ” และ "สุนทรียศาสตร์เกี่ยวเนื่อง

ของคนร่วมสมัย".  Retrieved 23 มกราคม 2559 http://www.tcdc.or.th/src/15105/ 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2530). พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 

กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์. 
วรเทพ อรรคบุตร. (2558). เรื่องเล่าบ้านบ้าน เรื่องราวนาวิน. เชียงใหม่: นาวินโปรดักชั่น. 
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2547). ศิลปะหลังมัยใหม.่ กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์. 

 

https://oyimsharing.wordpress.com/2014/02/02/installation-art
https://oyimsharing.wordpress.com/2014/02/02/installation-art
http://www.navinproduction.com/artist.php?page=bibliography
http://www.tcdc.or.th/src/15105/


  105 

 

สมพร รอดบุญ. (2551). ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น (Installation Art). สูจิบัตรการแสดง
ศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 54.  

สุธี คุณาวิชยานนท์. (2546). จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจากประเพณีสู่
สมัยใหม่และร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: บ้านหัวแหลม. 

สุธี คุณาวิชยานนท์. (2553). เอกสารค าสอนวิชาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย Contemporary Art 
and Culture   

โอชนา พูลทองดีวัฒนา. (2557). สุนทรียศาสตร์ตะวันตก (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 215 423 

สุนทรียศาสตร์ตะวันตก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). 

 

 



 106 
 

 

ภาคผนวก 

 

ประวัติและการแสดงผลงานของนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล 
เกิด เชียงใหม่ ประเทศไทย, 2514 
อาศัยและท างาน เชียงใหม่ และ ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
การศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
นิทรรศการและโครงการต่างๆ 
2018 
A Little of Four Seasons, Water and Land Art Festival, Niigata, Japan 
 
2017 
OK Festival, Roppongi Art Night, Tokyo, Japan 
A tale of Two Homes, Sunshower, The National Art Center, Tokyo, Japan 
House of Hope, Sunshower, Mori art Museum, Tokyo, Japan 
Mon Art Du Style, MIIAM Contemporary Art Museum, Chiangmai, Thailand 
 
2016 
Lost in the Farm, Jim Thompson Farm, Nakornraschasrima, Thailand. 
OK Nakhon, Songkhla Old Town Community, Songkhla, Thailand. 
OKland, Art Central, Hong Kong (in collaboration with Sovereign Art Foundation) 

 
2015 
Feeling OK, studiOK, Chiang Mai, Thailand.  
Tales of Navin, DC Collection, Chiang Mai, Thailand. 
A Tale of Two Homes, O.K. Store and studiOK, Chiang Mai, Thailand.  
 
 
 



  107 

2014 
Every Second, Yokohama, Japan.  
Hometowns, Fukutake House, Shodoshima Island, Japan. 
Postcards from Dubai, Yavuz Fine Art, Art Dubai, Dubai, UAE. 
 
2013 
Slow Boat to Navinland, Slow Boat project in collaboration with Ikon Youth Program, 
Ikon Gallery, UK. 
 
2012 
A Tale of Two Cities, Yavuz Fine Art, Art HK 12, Hong Kong. 
 
2011 
Places of Rebirth, Sakshi Gallery, Mumbai, India. 
Navinland, Gallery Niklas Belenius, Stockholm, Sweden. 
Paradiso di Navin – A Mission to Establish Navinland, Paradiso Gallery, 54th International 
Exhibition Venice Biennale, Venice, Italy. 
Places of Rebirth, Valentine Willie Fine Art, Singapore. 

 
2010 

Ma ̄ha ̄ka ̄d Festival, Worarot Market and its neighborhood, Chiang Mai, Thailand. 
 
2009 
Who is Navin?, Gallery Niklas Belenius, Stockholm, Sweden. 
SUPER CHINA!, Ullens Center For Contemporary Art, Beijing, China. 
We Love You Comrade Navin, Café for Contemporary Art, Vancouver, Canada. 

 
2008 
Dim Sum Rider, Tang Contemporary Art, Hong Kong, China. 
Navin’s Sala, The River Promenade, Bangkok, Thailand. 
Navinland Cinema, Sakshi Gallery, Mumbai, India. 



  108 

2007  
Navins of Bollywood, Tang Contemporary Art, Bangkok, Thailand. 

  
2006  
Lost in the City, Center for the Arts, Jim Thompson House Museum, Bangkok, Thailand. 
Fly With Me to Another World (in transit), Jim Thompson House Museum, Bangkok, 
Thailand. 
Aren’t You Navin?, Gallery Atelier, Fukuoka, Japan. 
 
2004-2005  
Fly With Me to Another World, Hariphunchai National Museum, Lamphun, Thailand. 
 
2002 
SUPER(M)ART, Palais de Tokyo, Paris, France. 
 
2001 

I ♥ Taxi, P.S.1 Contemporary Art Center (in collaboration with Public Art Fund), New 
York, USA. 
Chateau Scoterus, Fourchambault, France (in collaboration with Eurovespa and Le 
Consortium). 
 
2000 
Taximan, About Studio / About Café, Bangkok, Thailand. 
Fly with Me to Another World, Le Consortium, Dijon, France. 
 
1999 
Asking for Nothingness, Satani Gallery, Tokyo, Japan. 
Same Same but Yesterday, Lydmar Hotel, Stockholm, Sweden. 
 
 



  109 

1997 
Navin and His Gang (Visit) Vancouver, Contemporary Art Gallery, Vancouver, Canada. 

 
1996-1998 
Murozumi Danchi Art Project, Fukuoka, Japan. (Community-based Art project in 
collaboration with residents of Murozumi Danchi and Arizumi Community). 
 
1995-2000  
Navin Gallery Bangkok (Taxi Gallery), Bangkok, Thailand. (in collaboration with the taxi 
driver Chawee Sitabut & invited artists) 

 The Beach, Philippe Parreno (2000) 

 Bangkok One percent, a collective exhibition by 22 international artists, curated 
by Artspace 1%, Copenhagen (1999) 

 At the end of all the Journeys, Yutaka Sone (1998) 
 

 A Blossom in the Middle of the Heart (City), Gallery project in collaboration 
with Suttisak Phutararak (1997) 

 Happy New Love Year, Kosit Juntaratip (1997) 

 Untitled 1996 (traffic), Rirkrit Tiravanija (1996-97) 

 Origin of Flavor, Masato Nakamura (1995-96)  

 An Aesthetics of Immaterialism, Navin Rawanchaikul (1995) 
 
1995 
The Zero Space Which is Not Empty, Art Forum Gallery, Bangkok, Thailand. 
 
1994 
There is No Voice, The AUA Language Center Library, Bangkok, Thailand.  
Please Donate Your Ideas For Dispirit Artistic Research, Art Forum Gallery, Bangkok, 
Thailand. (in collaboration with 3,000 Residents of Chiang Mai) 
 



  110 

ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม 
2017 
Roppongi Art Night, Mori Art Museum and The National Art Center Tokyo, Tokyo, Japan. 
Sunshower, Mori Art Museum and The National Art Center Tokyo, Tokyo, Japan. 
Permanent Collection: Feeling the 90s, MAIIAM Museum of Contemporary Art, Chiang 
Mai, Thailand. 
 
2016 
Once Upon a Time in Little India, Indian Heritage Centre, Singapore. 
Setouchi Triennale, Megijima Island, Japan. 
Inauguration Show, MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thailand. 
Thailand Eye, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand. 
Art Stage Singapore, Marina Bay Sands, Singapore. 
 
2015 
Thailand Eye, Saatchi Gallery, London, UK. 
8th Asia Pacific Triennale of Contemporary Art, Queensland Art Gallery, Brisbane, 
Australia.  
Echigo-Tsumari Art Triennale, Akakura village, Tokamachi, Japan. 
Open Sea, Lyon Museum of Contemporary Art, Lyon, France. 
Go East: The Gene & Brian Sherman Contemporary Asian Collection, at the Art Gallery 
of New South Wales, Sydney, Australia. 
 
2014 
No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia, NTU Centre for 
Contemporary Art, Singapore. 
House of Hope, Konya Gallery, Fukuoka, Japan.  
 
2013 
Fringe Arts Festival, Philadelphia, USA. 
Spiritual Ties, The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 



  111 

No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia, Guggenheim Museum, 
New York, United States. 
Safe Place in the Future(?) Dystopia Now Utopia Never, Museum of Contemporary Art 
and Design (MCAD), Manila, Philippines.  
Welcome to the Jungle, Yokohama Museum of Art, Yokohama and Contemporary Art 
Museum, Kumamoto, Japan. 
Unrest of Form. Imagining the Political Subject, Vienna Festival, Wiener Secession, 
Vienna, Austria.  
Muse, Millenia Walk, Singapore. 
Art Stage Singapore, Yavuz Fine Art, Marina Bay Sands, Singapore. 
 
2012 
1st Bienal de Montevideo, Montevideo, Uruguay. 
The Last Fat Fest, Muangthongthani, Bangkok, Thailand. 
Thai Trends from Localism to Internationalism, Bangkok Art and Culture Center, 
Bangkok, Thailand. 
MIGRATION, CASSydney, Sydney, Australia. 
Survival Techniques: Narratives of Resistance, Museum of Contemporary Photography, 
Chicago, USA. 
Art Stage Singapore, Yavuz Fine Art, Marina Bay Sands, Singapore. 
 
2011 
Living as Form, Creative Time, New York, United States. 
The Global Contemporary. Art Worlds After 1989, ZKM / Museum für Neue Kunst, 
Karlsruhe, Germany. 
Entanglement: the Ambivalence of Identity, Institute of International Visual Arts, 
London, UK. 
City Net Asia, Seoul Museum of Art, Seoul, South Korea. 
Beyond the Self: Contemporary Portraiture from Asia, National Portrait Gallery, 
Canberra, Australia.     
Singapore Biennale, National Museum, Singapore. 
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Negotiating Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary Art from 
Southeast Asia, 1991-2010, Singapore Art Museum, Singapore. 
Investigations of a Dog, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm, Sweden. 
New Focus, Film and Television Institution of India, Pune, India. 
 
2010 
Beacons of Archipelago, Arario Gallery, Seoul, South Korea. 
Investigations of a Dog, La maison rouge, Paris, France. 
Scratch, Lalit Kala Akademi, New Delhi, India. 
Finding India, Museum of Contemporary Art, Taipei, Taiwan. 
Arts and Cities, Aichi Triennale, Chojamachi, Nagoya, Japan. 
Alles Anders?, Vienna Festival, Kunsthalle, Vienna, Austria. 
Thai Yo, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand. 
Fat Festival Tour North, Airport Plaza, Chiang Mai, Thailand. 
 
2009 
Fat Festival 9, Muangthongthani, Bangkok, Thailand. 
The 4th Fukuoka Asian Art Triennale, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan. 
Joy, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan. 
Unreal Asia, 55th International Short Film Festival Oberhausen, Oberhausen, Germany. 
Take 2, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan. 
Tate Triennial: Altermodern, Tate Britain, London, UK. 
Fly with Me to Another World, Dhamma Park Foundation, Lamphun, Thailand 
(two-person show with Inson Wongsam). 
 
2008 
Tri-Tosa-Wara: 13 Years of The Art Center, Center of Academic, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand.  
Krungthep 226, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand. 
Prospect 1, New Orleans, USA. 
Platform Seoul 2008, Seoul, South Korea. 
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Traces of Siamese Smile: Art+Faith+Politics+Love, Bangkok Art and Culture Center, 
Bangkok, Thailand. 
The Tropics: Views from the Middle of the Globe, Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany. 
3rd Nanjing Triennale, Nanjing Museum, Nanjing, China. 
Moving Horizons: The UBS Art Collection 1960s to the present day, National Art 
Museum of China, Beijing, China. 
Thai Film Festival, Cinemart, Tokyo and Osaka, Japan. 
Memories for Tomorrow: Works from The UBS Art Collection, Shanghai Art Museum, 
Shanghai, China. 
Art Taipei 2008, Sakshi Gallery, Taipei, Taiwan. 
This is Not a Fairytale, Soka Art Center, Taipei, Taiwan. 
The Ethics of Encounter, Soulflower Gallery, Bangkok, Thailand. 
Mondo E Terra, Museo d'Arte, Nuoro, Italy. 
Festival de Cannes, Villa UGC, Cannes, France. 
Ici et là, CAPC, Bordeaux, France. 
 
2007 
Fat Festival 7, Muangthongthani, Bangkok, Thailand. 
Tomorrow, Kumho Museum of Art, Seoul, Korea. 
Thai Contemporary: Charm and Chasm, Tang Contemporary Art, Beijing, China. 
Show Me Thai, Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan. 
 
2006 
Nuit Blanche, Paris, France. 
Diaspora, The Esplanade, Singapore. 
Echigo-Tsumari Art Triennale, Niigata, Japan. 
 
2005 
APAP 2005: Anyang Public Art Project, Anyang, Korea. 
Yokohama 2005: International Triennale of Contemporary Art, Yokohama, Japan. 
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2004 
XXVI Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. 
3rd Liverpool Biennial, Tate Liverpool, Liverpool, UK. 
Here & Now, About Studio / About Café, Bangkok, Thailand. 
Out of Place, Galerie Nordenhake, Berlin, Germany. 
Identities versus Globalisation?, Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai and 
National Gallery, Bangkok, Thailand. Traveling to Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 
Germany (2005). 
 
2003  
Change of Values: Works from the Fundacion ARCO Collection, EAAC, Castello, Spain.  
Traffic: Art Exchange between Fukuoka and Kitakyushu, Fukuoka Art Museum and 
Kitakyushu Municipal Museum of Art, Fukuoka and Kitakyushu, Japan. 
 
2002 
The Gift: Generous Offerings, Threatening Hospitality, Scottsdale Museum of 
Contemporary Art, Arizona. Traveling to Bronx Museum of the Arts, New York (2002-
2003); Mary and Leigh Block Museum of Art, Illinois (2003), USA. 
Museum City Fukuoka 2002, Art Minggu Bar, Fukuoka, Japan. 
4th Shanghai Biennale, Shanghai Art Museum, Shanghai, China. 
Emotional Site, Sagacho Building, Tokyo, Japan.   
Busan Biennale, Busan Metropolitan Art Museum, Busan, Korea. 
 
2001 
Facts of Life: Contemporary Japanese Art, Hayward Gallery, London, UK. 
Yokohama 2001: International Triennale of Contemporary Art, Yokohama, Japan. 
Il Dono / The Gift, Centro Arte Comtemporanea Pallazzo delle Papesse, Siena, Italy. 
Target Art in the Park, Public Art Fund Project, Madison Square Park, New York, United 
States. 
2nd Berlin Biennale, Berlin, Germany. 
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2000 
The Gift of Hope, Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan. 
Game Over, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan. 
Contact, Freiburg Contemporary Art Center, Freiburg, Switzerland. 
Museum City Fukuoka 2000, Canal City Hakata, Fukuoka, Japan. 
2nd Taipei Biennale, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan. 
Over the Edges, S.M.A.K., Ghent, Belgium. 
Summer Show, Laura Pecci Gallery, Milan, Italy. 
5th Lyon Biennale, Lyon, France (exhibition catalogue). 
Fly With Me to Another World, Satani Gallery, Art Statement, 31st Art Basel, Switzerland 
(Baloise Art Prize). 
Media City, Seoul, Korea (in collaboration with Rirkrit Tiravanja). 
Fuori Uso 2000 (The Bridges) Art on the Highway, Piazza Unione, Pescara, Italy. 
As it is, Ikon Gallery, Birmingham, UK. 
Continental Shift, Ludwig Forum, Aachen, Germany. 
 
1999 
ZeitWenden, Kunst Museum Bonn, Germany. 
Guanrene Arte 99, Foundazione Sandretto Re Rebaundengo per L’Arte, Guanrene, Italy. 
Cities on the Move VII, Krisma, Helsinki, Finland (in collaboration with Rirkrit Tiravanija) 
Cities on the Move VI, Bangkok (in collaboration with Rirkrit Tiravanija) 
Cities on the Move V, Hayward Gallery, London, UK (in collaboration with Rirkrit 
Tiravanija). 
Cities on the Move IV (Midnight Sun), Louisiana Museum of Modern Art, Humlebeak 
and Artspace1%, Copenhagen, Denmark (in collaboration with Rirkrit Tiravanija). 
I Love Art 5, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan. 
 
1998 
Memorealism, Museum City Fukuoka, Fukuoka, Japan. 
11th Biennale of Sydney, Sydney, Australia. 
To the Living Room, Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan. 
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Cities on the Move III, P.S.1 Contemporary Art Center, New York, USA (in collaboration 
with Rirkrit Tiravanija). 
Cities on the Move II, CAPC Musee d’Art Contemporain de Bordeaux, Bordeaux, France 
(in collaboration with Rirkrit Tiravanija). 
 
1997   
Cities on the Move, Wiener Secession and Museum in Progress, Vienna, Austria (in 
collaboration with Rirkrit Tiravanija). 
Out of India: Contemporary Art of The South Asian Diaspora, Queens Museum of Art, 
New York, USA. 
2nd Kwangju Biennale, Kwangju, Korea. 
Art in Southeast Asia 1997: Glimpse into the Future, Museum of Contemporary Art, 
Tokyo; Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan.  
Desearted and Embraced, Former Railway Hotel, Chiang Mai, Thailand (in collaboration 
with Rirkrit Tiravanija). 
 
1996 
The Second Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Art Gallery, 
Brisbane, Australia. 
Traditions/Tensions: Contemporary Art in Asia, Asia Society & Queens Museum of Art, 
New York, USA. Traveling to Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canada (1997); Perth 
Museum of Contemporary Art, Perth, Australia (1998); Taipei Fine Arts Museum, Taipei, 
Taiwan (1998). 
Linkage/Leakage, Tank Art Center, Cairns, Australia. 
Morphe ‘96, Aoyama Area and its Neighborhoods, Tokyo, Japan. 
 
1995 
3rd Chiang Mai Social Installation, Chiang Mai, Thailand. 
Thai/Tensions, Chulalongkorn Art Gallery, Bangkok, Thailand. 
SUBSTANCEABOUTNONSUBSTANCE, Goethe Institut, Bangkok, Thailand (two-person 
show with Kosit Juntaratip). 
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The Spiritual and the Social Exhibition, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia 
(Traveling to six local art institutions in Queensland, Australia). 
 
1994 
4th Asian Art Show, Fukuoka Art Museum, Fukuoka. Traveling to Hakone Open-Air 
Museum, Hakone, (1995) and Setagaya Art Museum, Tokyo, Japan (1995). 
Rebirth of Things, Ideal Art Gallery, Bangkok, Bangkok. 
Critical Steam, Thammasat University, Bangkok, Thailand. 
 
1993 
2nd Chiang Mai Social Installation, Usis Library, Chiang Mai, Thailand. 
Art and Environment 2: Ecological Balance, National Gallery, Bangkok, Thailand. 
Social Contract: New Art from Chiang Mai, Visual Dhamma Gallery, Bangkok, Thailand. 
Magic Set 2, National Gallery, Bangkok, Thailand. 
 
1992 
1st Chiang Mai Social Installation, Wat Ched Yod, Chiang Mai, Thailand. 
Melancholic Trance, Visual Dhamma Gallery, Bangkok, Thailand 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววัลย์ลิตา อยุทธ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 ตุลาคม 2533 
สถานที่เกิด เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาระดับมัทธยมต้นและมัทธยมปลายโรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่  
พ.ศ.2556          ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาภาคพายัพ  
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน   ก าลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎี
ศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 65 หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280   
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