Organized by

BACC Principal Supporter

เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง
การ์ตูนเชิงมโนทัศน์
โดย แดนนี่ ยุง

Tian Tian
xiang shang
Room 1
Platform 1

ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
Chatvichai Promadhattavedi
(ผอ. หอศิลป์คนแรก / 1st BACC director)
อัตลักษณ์ / Identities

อัตลักษณ์หลากหลาย / Multiple identities

ลักขณา คุณาวิชยานนท์
Luckana Kunavichayanont

(ผอ. หอศิลป์คนที่สอง / 2nd BACC director)
Starboy

จักรวาลกว้างใหญ่ มีเรื่องราวมากมายให้ค้นพบและเรียนรู้ มิจบสิ้น
จักรวาลอยู่ในตัวเรา /
New discovories and learnings await us in the Universe.
The Universe is in us.

ธีธัช ธนโชคทวีพร
Tetat Tanachoktaweporn
(ศิลปิน / Artist)

ไปกับฉัน / Going !

การมอบอิสระทางความคิดด้วยความเข้าใจคือการเริ่มต้นพัฒนาการ
จากจินตนาการสู่ความจริง /
The Freedom of the ideas with understanding are begining from
imagination into realism
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Tian Tian
xiang shang
Room 1
Platform 1

อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์
(ศิลปิน / Artist)

จักรวาลแห่งการเรียนรู้ / University of learning

มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาและใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยความเเตกต่าง
ฃองสิ่งต่าง ๆ ความแตกต่างล้วนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์อย่าง
ไม่หยุดนิ่ง
All of human birth and live in the universe that full from diffrent
things. So the diffrent things alway hos effect to the learning and
creating.

พรรคผึ้งหลวง
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลก / Thai arts and culture to
the world market
เพื่อต้องการนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีหนึ่งเดียวในโลก มาเชื่อมโยงใน
การสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยและประเทศไทย
To bring Thai arts and culture, with one in the world.
To connect to create the economy for Thai people and
Thailand.

ลาล่า สเก็ตช์ สแตมป์
Lala Sketch Stamp

(นักแกะยางลบสงบใจ / Eraser Sketch Stamp)
ป.ปลานั้นหายาก / Where is the FISH?

อนาคตขวดพลาสติกในท้องทะเลอาจจะมีมากกว่าจำ�นวนปลา
..มารีไซเคิลขวดกันเถอะ / More plastics than fish, please RECYCLE.
creating.
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พรรคชาติพัฒนา
“ภาพสะท้อน”/ “Reflection”

การเมืองคือภาพสะท้อนมาจากสังคม สังคมอย่างไร
การเมืองก็อย่างนั้น การเมืองจะดี สังคมจะดี เราต้องช่วยกัน
ต้องมีหัวใจบริสุทธิ์เหมือนทองคำ�
Politics is a reflection of society, How is society Politics is
like that. Politics will be good if society will be good too.
we need to help each other and must have a pure heart
like gold.

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์
Boonyanuch Vittayasamrit
Designer & Interior Designer
ปิดหูปิดตา / Blind

(ศิลปิน / Artist)

ดอกสมบูรณ์เพศ / Perfect Flower

“ดอกชบา” เป็นดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน
หากเราไม่เคยเรียกดอกชบาว่า “ตุ๊ด,เกย์,กระเทย,ทอม” แล้วทำ�ไม ?
มนุษย์เราเองต้องใช้คำ�เหล่านี้มาทำ�ร้ายจิตใจกันเองด้วย ?
“Hibiscus” is a perfect flower , which comprises of stamen and
pistil in the same blossom. People never separate flowers by
their genders or called them with sexual harassment words but
why we have to separate us eventhough we are the same ?
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Jecks Bkk
(Graffiti)

นายนักล่ากับยันสีชมพู / Hunter man and pinky girl

มาจาก Character ของเราทั้งคู่ โดยดึงลักษณะเด่น ๆ ออกมา เช่น ไม้
ตัวสีชมพู / This character is represent own characters.

ชฎารัตน์ แท่งทอง (คุณเนส)
Designer & Interior Designer

ฤดูร้อนแห่งสยาม / The summer of siam.

ถ่ายทอดให้เห็นถึงเสน่ห์ของประเทศไทย เมื่อฤดูร้อนผ่านเข้ามาเราจะเห็น
สีสัน ของว่าวหลากสีอยู่บนท้องฟ้า อวดลวดลายฝีมือของนักประดิษฐ์
อวดความสูงและเสียงที่ไพเราะเมื่อว่าวกระทบกับลม เสน่ห์ของคนไทยมักจะ
สร้างสีสันความวิจิตรตระกาารตาและรอยยิ้มได้เสมอ
It presents about the charm of Thailand. Once summer is in,
we could see the multitypes and colors of the kites over the
sky in the windy amd sunny day. We could see and sound the
innovation, creativity and fascination throvghout their crafts. It’s
adorable summer. which bring out bring out smiles to whom
seeing and sounding them. It’s a real charm of Thailand.
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คุณแจ็ค

Tian Tian
xiang shang
Room 1
Platform 2

อิทธิพล พัฒรชนม์
Ittiphon Phattarachon
(ศิลปิน / Artist)

MR. เหลียง เฉา เหว่ย /
MR. LIANG CHAO VEARCH

ข้าพเจ้าผสมผสานรูปทรงจิตรกรรมพื้นถิ่นกับรูปทรงปัจจุบัน /
I mix relation beetween folk art and form art.pistil in the same
blossom. People never separate flowers by their genders or
called them with sexual harassment words but why we have to
separate us eventhough we are the same ?

พรรคอนาคตใหม่

พรรคประชาธิปัตย์

#Futurista

หนึ่งสมอง สองขา / One brain Two legs

Freedom of expression & อนาคตที่ประชาชนขีดเขียนร่วมกัน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสมองจะสร้างการเมืองสร้างสรรค์ สร้าง
เศรษฐที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสาธารณะ
Art and Culture Centre brain regenerated ever-flowing creative
polities
and builds economy for the benefit of the people and the public.
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พรรคกลาง
ยกนิ้วให้ / Giving fingers

แสดงออกถึงความต้องการความยุติธรรมทางสังคมด้วยการยืนหยัดแสดง
สัญลักษณ์แห่ง เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
Expressing political stand for social justice by showing symbol
of Liberty Equality Solidarity

วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
Warangkana Nibhatsukit
พรรคมหาชน
Gender Equality

สีสันของชีวิตคือการยอมรับความต่าง ของทุกคนในสังคม
โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
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(นักประวัติศาสตร์ / Historian)
จับตาดู / watching

ฉันกำ�ลังจับตาดูคุณอยู่! / I’m watching you!

Tian Tian
xiang shang
Room 1
Platform 2

มนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติ ไพศาลศิลป์
Montakarn Suvanatap Kittipaisalsilp
(นักอนุรักษ์ / Conservator)

แม่คิดถึงหนูนะ / Mommy thinks of you

ไม่ว่าหนูจะยังอยู่กับแม่หรือไปอยู่บนฟ้าแล้ว
แม่จะตั้งตารอเจอหนูสักวัน
Whether you’re still here with me or up there in the sky,
I will keep waiting to see you someday.

สมาร์ดา ชาพีรา
Smadar Shapira

(รองหน.คณะผู้แทนทางการทูตอิสราเอล /
Israeli Deputy Chief of Mission)
ช่างคิดช่างฝัน / The Visionary

ความจำ�เป็นคือบ่อเกิดของนวัตกรรม /
Necessity is the mother of INNOVATION

ผศ.วุฒิกร คงคา

(อาจารย์+ศิลปิน / Arts Teacher)
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คุณพัชรีภรณ์ ทองคำ�
Patchareporn Thongkham
(อาจารย์+ศิลปิน / Arts Teacher)
Lucky doll

เราเองที่กำ�หนดโชคชะตาของตัวเรา
We can create my own way.

พัชรียา ต่อประดิษฐ์
Patchareeya Torpradit

ธีระวัฒน์ มุลวิ ไล
Teerawat Mulvilai

ศิลปะง่ายๆ สไตล์ฉัน My Art Style is too simple.

ไม่มีอะไรจะพูด / Nothing to say.

(จนท.ป.ป.ท.)

นำ�สิ่งของรอบตัวมาสร้างผลงานศิลปะแบบง่ายๆ ในสไตล์ของตัวเอง
Select objects used in daily life to create a simple work of art in
my own way.
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(นักแสดง ผู้กำ�กับละคร / Actor/Director)
สนช กำ�ลังจะผ่านกฎหมาย ความมั่นคงไซเบอร์ มาตรา 67
ถ้าหากเป็นจริง คนไทยจะถูกคุกคามในนามของความมั่นคง

Tian Tian
xiang shang
Room 1
Platform 2

ชริยา ทวียนต์ชัย
Chariya Thaviyonchai
(เจ้าของโรงแรม / Hotel Owner)

เรียกฉันว่า “ไทย ไทย” / Call me “Thai Thai”
(when I’m in Thailand)

เรียนรู้คือเดินทาง เดินทางคือเรียนรู้ ทำ�โลกกว้างให้เป็นห้องเรียนของคุณแล้ว
เปิดใจรับศิลปวัฒนธรรม...ไม่ว่าจะไปที่ใด ขอให้มองขึ้นไปและมองออกมา
เสมอ To learn is to journey, and to journey is to learn. Make the
world your classroom and embrace arts and culture...Upwards
and outwards wherever we go!

วรวุฒิ โตอุรวงศ์
(อ.สอนศิลปะ)

that’s the way

นั่นไงทางนั้นที่เราควรไป / that’s the way we should go.

สุรุจ บัวประดิษฐ์
Voiceless boy

Voiceless boy try to tell you how he feel without his mouth.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 3

นายเพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์
Peacharavut Pisutsak
การเรียนรู้ ไม่มีสิ้นสุด / TRAVELLING WITHOUT MOVING
การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด / LEARNING IS A LIFELONG JOURNEY

BKK 4

ณฤกษ์ สอิ้งทอง
Nareak Sa-Ingthong

กษรฤญ หิมะเจริญ
Kasarin Himacharoen

ค้นหาวัตถุโบราณ/ Antique Shop

ซ่อน / conceal

เมืองไทยใหญ่อุดม/ Trasure of Thailand
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BKK 4

ผู้คนมักจะซ่อนความคิดหรือความโชคร้ายด้วยใบหน้า

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 5

ฟรานซิสกู วาช ปาตตู
Francisco Vaz Patto

(เอกอัครราชทูตโปรตุเกส / Portuguese Ambassador)
เทียนเทียนทองกวาว / Flame-of-the-Forest Tian Tian

เช่นเดียวกับไม้พันธุ์อื่น ๆ ทั่วโลก ทองกวาว ไม้มงคลโบราณอันสวยงามของไทย กำ�ลังได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น เทียนเทียนทองกวาว
นี้ประดับด้วยดอกทองกวาวแห้งสีส้ม ด้วยแรงบันดาลใจจากต้นทองกวาวในสวนสถานทูต
โปรตุเกสที่กรุงเทพฯ เตือนใจเราไม่ให้ลืมสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา ไม้งามพันธุ์นี้
ควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อสร้างคุณประโยชน์และเป็นร่มเงาให้เราต่อไป เช่นเดียวกับไม้พันธุ์อื่นๆ
ทุกหนแห่ง
The traditionally sacred, lovely and vibrant flame-of-the-forest, like so many
trees and other plants in the world today, is impacted negatively by pollution
and all the other environmental problems mankind has created. Dressed in dried
flame-of-the-forest delicate orange colored flowers, this Tian Tian-inspired by
one in in the garden of the Embassy of Portugal in Bangkok–reminds us that
we must not forget this beautiful creation of nature. Like trees everywhere, this
living beauty needs to be protected in order to go on protecting and providing
for us.

BKK 5

อภิรดี เกษมศุข
Apiradee Kasemsuk
(สถาปนิก / Architect)
แรงใจ / Aspiration

ก่อนจะไปถึงความฝันเพื่อให้ออกแบบได้ดั่งสถาปนิกใหญ่
นักศึกษาสถาปัตย์ทุกคนต้องผ่านบาดแผลของการเรียนรู้
Prior to be closer to those great architects, there are cuts and
wounds for every architectural student.

BKK 5

พิเซษฐ์ สุนทรโชติ
Phichet Suntornchot
(ศิลปิน / Artist)

เด็กชายกุหลาบ / ROSES BOY

ความบริสุทธิ์ของเด็กและความสดใสร่าเริ่ง
This work repersents the children’s pureness and
cheerfulness
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อริศร์ เทียนประเสริฐ
Alice Thienprasert
(นักชีวเคมี / Biochemist)

BACC.....Where Art meets Science

ผลงานชิ้นนี้เป็นตุ๊กตาที่แสดงให้เห็นสมอง 2 ส่วน ซีกซ้ายรับผิดชอบตรรกะ
และเหตุผล ซีกขวาดูแลจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจาก
การทำ�งานของสมองทั้ง 2 ส่วน จึงแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์
ด้วย “หลอดทดลอง” และ พู่กัน ตุ๊กตาตัวนี้สะท้อนความตั้งใจในการเข้ามี
ส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของ BACC และ ความสำ�คัญของ BACC ในการเป็น
“พื้นที่เรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต” สำ�หรับมวลชน

BKK 5

สืบแสง แสงวชิระภิบาล
Suebsang Sangwachirapiban
(ภัณฑารักษ์ / Curator)

๙๐ % ของศิลปะเกี่ยวข้องกับ การเมือง.... ? /
90% of art is political…. ?

จริงหรือไม่ ๙๐ % ของศิลปะเกี่ยวข้องกับการเมือง.... ? /
Is it true: 90% of art is political…. ?wounds for every architectural student.
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BKK 5

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
(ศิลปิน)

คนรักนา / RICE FIELD LOVER
คนรักนา / RICE FIELD LOVER

Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 5

พรรคชาติ ไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา พัฒนาชาติไทย / Chart Thai Pattana Party
for all Thai Citizen

ตุ๊กตาเทียนเทียนชี้นิ้ว มือขวาสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำ�พรรคชาติไทยพัฒนา
สื่อถึง การเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า มีเป้าหมายคือการพา
ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น
Pink is the signature color of Chart Thai Pattana Party.
TIAN TIAN Points finger ahead in pink hand pepresent
CTP’s rision mission to more Thailand forwart across all
political conflicts to better tomorrow

BKK 5
BKK 5

ไมเคิล เชาวนาศัย
Michael Shaowanasai

ตุล ไวฑูรเกียรติ
Tul Waitoonkiat

(นักร้อง นักแต่งเพลง / Singer/Songwriter)
กำ�ยาน / Gamyan

มีถ้อยคำ�บางส่วนจากเนื้อเพลงกำ�ยาน ของอพาร์ตเมนต์คุณป้า
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Tian Tian
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Room 2

BKK 5

นิติวัฒน์ กิตติ ไพศาลศิลป์
Nitivat Kittipaisalsilp
(นักอัญมณีวิทยา / Gemologist)
เติร์ก มาร์ค1 / Terk Mk.1

เติร์กถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นนักเล่นเกมส์ในอุดมคติ
ไม่ว่าจะทำ�อาชีพอะไรในตอนกลางวันก็ตาม
Terk was made to live a gamer’s dream, regardless of his
daytime profession.

BKK 5

จิตติ เกษมกิจวัฒนา
(ภัณฑารักษ์ / Curator)

ไม่ถูกตั้งชื่อ (ในที่ที่นั้น) / Untitled (In-situ)
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BKK 5

ชลิต นาคพะวัน
REALL REALLY GOOD

ผมสร้างสรรค์งานจากความคิดที่มีอยู่ในชีวิตประจำ�วันในแต่ละวัน ที่มุ่งเน้นสู่
ในทางที่ดีและสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกๆ ด้านของชีวิต

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 5

เอกลักษณ์ สาธิตธวัช
Ekkalak Satidtawat
Artists / Illustrator

Clean Up After Yourself

เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาจากการกระทำ�ของตัวเอง
Learn to Solve the problem by yourself.

BKK 5
BKK 5

บอม ภูมิจิต
(Art toy)

มาดิค้าบบบ / Come On

ความเชื่อแบบไทยๆ / Thai stay believe

นางสาว ปาจรีย์ ณ นคร
Pajaree Na Nagara

(ผู้จัดละครโทรทัศน์/นักแสดง / TV.Producer/Actres)
ยันต์ / YANTRA

ความเชื่อในการสักยันต์ / This artpiece reflects Thai belief in Yantra
Tattooing which is claimed to present one from all sorts of
weapon.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 5

นายเสกวสุ สิปปกรภควัชร
Sekwasu Sippakornpakawachara
(ผู้กำ�กับ / TV. Dirrector)

ซุปเปอร์ฮีโร่ / Super Hero

ซุปเปอรืฮีโร่ในโลกของความเป็นจริง อาจไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ

BKK 5

พิฐชญาณ์ ประสานพิบูลย์
น้อง...มังคุด

โปรโมทมังคุดไทย... ราชินีผลไม้ของไทยที่มีคุณประโยชน์มากมาย
การเรียนรู้ เข้าถึง และพัฒนา สะท้อนวิถีชีวิต การปลูก การเก็บผลผลิต
ของไทย
ไปสอยมังคุด... กันเถอะ!!
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BKK 5

สิตา อินใหญ่
Sita Inyai

(จนท.นำ�ชม BACC)
After Life

มนุุษย์เราทุกคนล้วนกลับคืนสู่ธรรมชาติ

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 6

ประธาน ธีระธาดา
Pratarn Teeratada

(บรรณาธิการ art4d / art4d editor)
Futurista Soulja Boy / ฟิวเจอริสต้า โซลจา บอย

The relationship between Hip-Hop and Politics /ความสัมพันธ์
ระหว่างฮิป-ฮอป กับการเมือง

BKK 6

มาเร็น นี ไมเออร์
Maren Niemeyer
Titel des Kunstwerks “The Breath of Berlin”

This Year - 2019, it is 30 years ago that the Berlin Wall felt
down. After Germany lost World War II, the Wall was splitting
the City of Berlin in two halfs for more then 28 years.
Until today you can feel how the Nazi Dictatorship and the
totalitarianism destroyed and wounded the City of Berlin.
The Artworks shows a wounded Berlin Tian Tian , showing
Postcards on his belly and his back and his little bag beside with
pictures of the destroyed City after Worldwar II 1945 and of the
Berlin-Wall. My Berlin Tian Tian is a kind of memorial Figure
reminding that Everybody should know how a Totalitarian
-Regime can destroy the own country and the life of the own
population.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 6

ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ�
Twitee Vajrabhaya Teparkum
(สถาปนิก / Architect)
ความหวัง / Hope

เทียนเทียนมองขึ้นไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม
Tian Tian is looking upward for a better environment.

BKK 6

ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
Ritirong Jiwakanon

(นักออกแบบละครเวที / Theatre Production Designer)
ด้านสว่างของโลก / Bright Side of the World

สังคมยังคงมีด้านสว่างอยู่เสมอ / Society always has a bright side.

BKK 6

ธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์
Tanasade Silaaphiwon
(ศิลปิน / Artist)
½+½

การผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติอื่น เป็นวัฒนธรรมไทยมาช้านานแล้ว
Thai culture mix is in our Heritage since historical period.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 6

อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์
Ornanong Thaisriwong

(นักแสดง/ผู้กำ�กับละครเวที / Actor/Stage Director)
CANDY

งานศิลปะทำ�ให้ใจเบิกบานเหมือนได้รับประทานขนมหวาน

BKK 6
BKK 6

ดาว วาสิกศิริ
Dow Wasiksiri

(ช่างภาพ / Photographer)
Mr.Pixel

By the year 2124, our bodies will be pixelated due to our
constant monitoring of computer screens, phones, and
televisions. These machines will eventually control us by
causing osmosis of pixels into our body. Our body cells may be
regenerated cells of pixels, our appearance adjusted through
augmented reality. Our perception of reality will be a fusion of
external influences competing to control our thoughts.

มนต์ วัฒนศิริโรจน์
Mont Watanasiriroch

(นักออกแบบ / Visual Designer/Marathon Runner)
จะมีแสงในความมืดเสมอ /
Light always exist in the darkness

ด้วยสถานการณ์สังคมและแวดล้อมหลายอย่างที่เกิดขึ้น ที่ก่อตัวคืบคลาน
ที่ทำ�ให้รู้สึกสิ้นหวัง เกิดคำ�ถามและความท้อแท้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่าง
มีทางออก ไม่ว่าทางจะริบหรี่ ความมืดจะครอบคลุมเราแต่ไหน
เราจะพบแสงสว่างในที่สุดเสมอ
Society sickness is among us and spread widely everyday.
They weight us down, make us feel miserable and despair...
Our mind sinking deeper and deeper in the darkness...
But I believe there always be light in the abyss.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 6

กนต์ธร เตโชฬาร
Konthorn Taecholarn

(นักแสดง/สถาปนิก/พิธีกรโทรทัศน์ /
Actor/Architect/TV Host)
ครอบ / blindfolded

รับมาครอบหัว = ตกยอด
ถอดมาศึกษา = ต่อยอด
blindfolded or unfolded

BKK 6

ประพัฒน์ สมบูรณ์สิทธิ์
(Designer)

สัญญา / Promise

เราจะทำ�ตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน
We will do as we promised, it’ll take not too long…

BKK 6

POYD1
(Graffiti)

THROWIE

Style never stop!
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 6

คุณเอกลักษณ์ สาธิตธวัช
Arrtist/Illustrator

Clean up after yourself

เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาจากการกระทำ�ของตัวเอง
Learn to solve the problem yourself

BKK 6

พร้อมบุญ พานิชภักดิ์
Promboon Panitchpakdi
(มูลนิธิรักษ์ ไทย)

You are a superhero. คุณคือฮีโร่ในดวงใจ

กล้าหาญ ยุติธรรม ซื่อสัตย์external influences competing to control
our thoughts.

BKK 6

สมเกียรติ เจริญโรจนวณิชย์
ขาดสติจึงเลอะเทอะ

ความคิดทำ�ให้ชีวิตฟุ้งซ่าน ต้องมีความรู้สึกตัว หรือสติกำ�กับไว้
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 6

คุณทรรศนัย ญาณอุบล
เงาะป่า

ทำ�ไม คนเราถึงยังตัดสินคนจากภายนอก ?

BKK 6

คุณนโรดม เขมันตวิทย์
Narodom Kamanketwit
(ศิลปิน / Artist)

นัทพล โกมลารชุน (น้องกาโม่)
Nattapol Komaraljun

โลกคือฉัน / THE WORLD AM I

ทีไอ -32

โลกคือฉัน ฉันคือโลก ไม่มีโลก ไม่มีฉัน
The world am I. I am the world.
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BKK 6

เด็กตัวหนึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์มากมาย
one Boy with a million parts

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 7

สนามชัย พวงระย้า
Sanamchai Puangraya
(ศิลปิน / Artist)
เด็กชายเอไอ

การศึกษาที่มีข้อจำ�กัดด้านจินตนาการ
ไม่สามารถสร้างคนให้ชนะเทคโนโลยีที่เข้ามาได้

BKK 7

จิตติ ชมพี
Jitti Chompee

(ผู้ออกแบบท่าเต้น / Choreographer)
THE NATIONAL THEATRE DIRECTOR

It is my proposal to the National where I should direct
themexternal influences competing to control our thoughts.

BKK 7

ปรเมษฐ์ จิตทักษะ
Porramet jittaksa
You know nothing Ting Ting

ประสบการณ์ก็แตกต่างกันในแต่ละคน ทำ�ให้มุมมองในการเสพงานศิลปะของ
แต่ละคนนั้นต่างกันออกไป การตีความหมายของงานนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้เสพ
งานศิลปะชิ้นนี้ว่าตัวงานต้องการจะสื่อถึงเรื่องอะไร
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Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 7

วสุรัชต อุนาพรหม
Wasurat Unaprom
(ผู้กำ�กับศิลป์ / Art Director)
The Reader / นักอ่าน

อ่านอดีตเพื่อพยากรณ์อนาคต
Reqad the past to forecast the future

BKK 7

พรรครวมพลังประชาชาติ ไทย
ผ้าขาวม้า / Loincloth

รวมพลังประชาชาติไทย / Action Coalition for Thailand.
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BKK 7

พรรคสามัญชน
สิทธิ์ที่ไร้ศักดิ์ / non-versation

เสียดสีสภาวะที่เสียงเรียกร้องจากผู้คนที่มีอิทธิพลให้คนรับฟังน้อยกว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนามธรรม
The voice of the people influences less than the sacred things.

Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 7

พรรคพลังท้องถิ่นไท
เด็กชายธรรมดา / The Boy

กระจายโอกาส เพิ่มอำ�นาจประชาชน นี่คือปณิธาน
นี่คือผลงานฝีมือเด็กออทิสติก จาก Art story by Autistic
Spread the opportunity, Empower the people. This is our
commitment. This is a creative work from an autistic child from
the organization, Art story by Autistic Thai.

BKK 7

BKK 7

สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
Sun Tawalwongsri

ฟิลิป คอร์นเวล-สมิธ
Philip Cornwel-Smith

(นักเต้น/ผู้ออกแบบท่าเต้น / Dancer/Choreographer)

(นักเขียน / Writer)

น้อง..เพชรกัลยา

99 Strings

การน�ำเอาเศษซากเครื่องเพชรหักหักของนางโชว์ กลับมาใช้ใหม่ เพื่อตกแต่ง
องค์ทรงเครื่องท่านผู้น�ำ ให้มีความเลอค่า มีอ�ำนาจ และไร้ซึ่งเพศสภาพ
ศิลปะเป็นวิถีทางการเมืองและหนทางที่จะพาน้องเพชรไปสู่ความเป็นนิรันดร์

A charm with multiple meanings, sai sin thread connects people
to what matters in life.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 7

วี วีรพร

(Graphic Designer)
Untitled-1@100% (Layer1)

อนาคตที่อยู่ข้างหน้าคือพื้นที่ว่างที่พร้อมจะถูกแต่งแต้มสีสัน
The future that lies ahead is a blank canvas, ready to painted.

BKK 7

กมลนาลิน กมลนาวิน
Kamolnalin Kamolnavin
happy cage

A Fragile self kept inside a happy exterior
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BKK 7

อดิศักดิ์ จิราศักดิ์เกษม
BELIEVE IN IWANNABANGKOK©

DON’T JUST BELIEVE, MAKE IT HAPPEN.

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 7

ชลธนัตถ์กัญจน์
Choltanutkun Tun-atiru
BK Magazine (journalist)
ผู้หญิง / Women

สิ่งที่ผู้หญิงต้องพบเจอเพียงแค่เพราะว่าเกิดมาเป็นเพศหญิง
Things women have to face for just being a woman.

BKK 7

BKK 7

ร้าน Gallery Drip Coffee

For What Theatre (3 คน)

เทียนเทียนก็กินกาแฟดริปนะ

คำ�ขวัญ / Blessing

ให้กาแฟมันพาไป

ศิลาจารึกคำ�ขวัญเด็กจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้ง
Ancient alphabet inscription of Children’s Day motto by
Thai non-elected prime ministers
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Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 7

ศุทธิกานต์ มัสยอัมพาสกุล
Suthikarn Matsayaamphasakul
(Excel Transport)

เด็กน้อยในวันวาน / THE BOY IN THE PAST

้เด็กน้อยในวันวาน เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่ง ที่ออก
ไปวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อ แมลงปอกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน
ผลงานนี้สื่อถึงช่วงวัยเด็กของหลายๆคน ที่มีความสุข
สนุกสนาน มีความฝัน และเตือนใจเรา ในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่
แม้จะเจอเรื่องราวมากมาย ขออย่าท้อแท้ สิ้นหวัง ให้ถอย
กลับมาพัก เติมพลัง และก้าวต่อไปอย่างมีความสุข
DAO XIANG BY JAY CHOU INSPIRED ME TO CREATE
“THE BOY IN THE PAST”

BKK 7
BKK 7

คารินา โชติรวี
Carina Chotirawe

(นักวิชาการด้านวรรณคดีศึกษา / Literature Scholar)
The “Thais” that Bind
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วัฒนี ชีวีวัฒน์
(นักการทูต)

จักรวาลที่งดงาม / Beautiful Universe

ท้องฟ้ามีดวงดาวที่สว่างไสวนับล้าน ส่วนหนึ่งของงานการทูต
คือเชื่อมดวงดาวเหล่านี้ไว้ด้วยกัน และสร้างสรรค์ให้เป็นจักรวาลที่งดงาม
Up in the sky, there are millions of stars. Part of the diplomatic
job is like connecting them together and creating a beautiful
universe.

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 7

คุณพลอย
Chicken boy/ เด็กชายไก่

อย่าไปกลัวที่จะเรียนรู้ / Don’t be a chicken

BKK 7

สสิตา สมานภาพ
Sasita Samarnpharb
(Art and design tutor)

As above so below [The Magician]

เรามักจะตามหาความรู้จากภายนอกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่จริงๆ แล้ว ความรู้ที่
สำ�คัญที่สุด มันอยู่ภายในใจของตัวเอง
We are all reaching out to the star but in the reality it is already
within.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 8

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข
Wisharawish Akarasantisook
(Fashion Designer/Textile Artist)
Rainbow / เรนโบว์

An overlapping convergence of hand-crafted silk in multi-colour/
การร้อยเรียงและหลอมรวมของผ้าไหมหลากสีทอมือ

BKK 8

วาเนสซา ซิลวี
Vanessa Silvy

(ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส / French cultural attache)
Parasite

Where is our Paradise ? And who is the Paradise
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BKK 8

นักรบ มูลมานัส
Nakrob Moonmanas
(ศิลปิน / Artist)
ภูต / Genii

ภาวะระหว่างความจริง/ความไม่จริง ความตระหนักรู้/ความไม่รู้

Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 8

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
Sanitas Pradittasnee

(ภูมิสถาปนิก/ศิลปิน / Landscape Designer/Artist)
ระหว่าง / In-between

ทะยานขึ้น หรือ จมดิ่ง? / Rising or Sinking?

BKK 8

พิมพ์ภาวดี พหลโยธิน
Nathalie Paholyothin

(ผอ.กองทุนสัตว์ป่าโลก / Diector of WWF)
Together Possible

Panda เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์กลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนทำ�งานเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และพวกเราแพนด้ามีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า
เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม

BKK 8

กิตติธร เกษมกิจวัฒนา
Nakrob Moonmanas

(ศิลปิน/เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ / Artist/Museum Worker)
อลงการ / embellishment

การตกแต่งบดบังให้เห็นเพียงบางส่วนเพื่อข้อจํากัดในการแสดงออกหรือรับรู้
Ornamentation may conceal to restrict expression or perception.
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 8

สล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก
Salahwarin Jaijuntuck
(ศิลปิน / Artist)
key vision

BKK 8

การเดินทางไปยังอนาคตที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามต้องใช้
สมรรถณะในการเดินทางสูงและการเดินทางต้องใช้วิสัยทัผศน์เป็นกุญแจใน
การเดินทาง
Go to the future with hurdles must use high-performance
vehiclrs and vision is the key to open the past.

อัครเดช ตันเหมนายู
(Graffiti)

ภาพลวงตา : Hope

สิ่งที่ตัวเองไม่หวังจากใคร คือ “ความหวัง” Hopelessly

BKK 8

POYD1

เนติวิทย์ โชติภัทร์ ไพศาล
Netiwit Chotiphatphaisal

THROWIE

เด็กไทยยุค ๔.๐ / Thai Sutdents UnderGovernment 4.0

BKK 8
(Graffiti)

Style never stop!
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(นักศึกษา / Student)

สถานการณ์ในไทยและระบบการศึกษาไทยในบัจจุบัน
Inspired by current situations in Thai politics and educational
system.

Tian Tian
xiang shang
Room 2
BKK 8

จีรวัฒน์ ทรัพย์พาณิชย์
(shopkeeper at BACC)

Art you can eat. Edible art
“Children love marshmallows
Children like adventure.”

BKK 8

นภัสรพี สุนทรธิรนันทน์
Naphatrapee Suntorntirnan
(นักวิจารณ์ละคร / Theatre Critic)
ดวงดาราพร่างพราย และ นายหอย
/ Constellation and Mr. Hoy

ผลงานชิ้นนี้ได้รับเชื้อไขแห่งแรงบันดาลใจจากตัวละคร “พระสังข์”
จากนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์ทองโดยพัฒนามาจากกรอบความคิดที่เชื่อมโยง
กับการปะทะสังสันทน์ระหว่างโลกภายนอกและการเจริญเติบโตภายใน
มนุษย์รู้จักเฝ้าสังเกตความผันแปรของสิ่งรอบกายเพื่อเรียนรู้และค้นหา
ความเป็นไปในสรรพสิ่งโลกของความรู้และประสบการณ์เปรียบดั่งจักรวาล
อันไพศาลรอบตัวมนุษย์นำ�มาซึ่งพลวัตแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตัวบุคคลและนำ�มาซึ่งบุคลิกภาพอันหลายหลากและแรงบันดาลใจ
ความสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่มากมาย

BKK 8

ปัทมา สรรเสริญคุณ
หนทางแก้จน

กับความสงสัยที่ว่า ที่สูญเสียเงินไปกับที่ได้มามันคุ้มค่าหรือไม่
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Tian Tian
xiang shang
Room 2

BKK 8

คุณทัคคะ วิเศษปรีชา
Takka Wisetpreecha
ร้าน CW ชั้น 2

การเกิดใหม่ของน้องหนิม / reborn

เด็กแทนการเรียนรู้รับหาสิ่งใหม่ ๆ สนิมเปรียบกับความเก่ายาวนาน
ความน่าเบื่อ ส่วนผีเสื้อ คือสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น เหมือนการเกิดใหม่

BKK 8

เมตตดา สุขุมาลวรรณ์
Mettada Sukumlwan
intuition / หยั่งรู้

ปิตตา, เปิดสัมผัส,เรับรู้ /close your eyes, let’s your intution awake

36

BKK 8

นางถนอม สดรัมย์
โดเรม่อน

Tian Tian
xiang shang
special

SPECIAL

พิเชษฐ กลั่นชื่น
Pichet Klunchun

(นักเต้น/ผู้ออกแบบท่าเต้น / Dancer/Choreographer)
สูญหาย / LOST
สูญหาย / LOST

SPECIAL

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
Wasinburee Supanichvoraparch
(นักออกแบบเซรามิกส์ / Ceramics Artist)
there’s opportunity in everything

ความสำ�เร็จไม่ได้มาจากการรอปาฏิหาริย์ เเต่มาจากการเรียนรู้
เเละลงมือทำ�
Success doesn’t come from waiting for miracles, but
from learning, and working.
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Tian Tian
xiang shang
special

SPECIAL

จุฬญาณนนท์ ศิริผล
Chulayarnnon Siriphol

(ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ / Film Director)
#SaveTianTian

หวังว่าเทียนเทียนจะปลอดภัย
Hope Tian Tian is safe.

SPECIAL

ภัทรสุดา อนุมานราชธน
Pattarasuda Anuman Rajadhon

(นักแสดง/ผู้ก�ำกับละครเวที / Actor/Stage Director)
OOPS!

I smacked his head. It was rolling on the floor. I thought what a
great place to grow my plants!
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SPECIAL

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
Angkrit Ajchariyasophon
(ภัณฑารักษ์ / Curator)
เติบโต / Grow

ปล่อยให้เติบโต / Let me grow
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