


INTRODUCTION 

Bangkok Art and Culture Centre (BACC)  
presents the Early Years Project –  
An Incubating Project for Young Artists 
to take solid steps in producing creative 
works and establish career development.
 
The Early Years Project #4: Praxis Makes  
Perfect continues the mission since its 
first launched in 2016 and called for 
submissions and selected 8 qualified 
artists to join the project, after which 
they receive fundings to create and 
present their works and processes on 
the 7th Floor of the BACC, working with 
the theme of Praxis Makes Perfect. 
Considering ‘praxis’ as an act of doing, 
of embodied theory and engagement, 
as both research and practice applied 
in commitment, the artists expand their 
practices beyond the exhibition floor to  
reach other disciplines. Each project will  
be transformed throughout the duration 
of the program, making the space not 



the total of an exhibition, but also an 
open-studio-cum-laboratory, initiating  
a turn from practice towards a praxis, 
of engaging with contexts beyond.

Aside from the creating process, the 
artists will take part in Critic Session and  
Mentoring Aid conducted by established  
artists, and scholars from art and diffe- 
rent fields to gain insights to develop 
their artworks and participate in Next 
Steps program held during said period 
to build upon their knowledge and exper- 
tise as fledging artists. Some activities  
are opened for both artists and public.
 
Following the project’s conclusion, the 
judges: Pojai Akratanakul, Nut Srisuwan,  
and Pongsakorn Yananissorn under the  
collective named Charoen Contempo- 
raries will select outstanding works from  
the artists’ presentations and projects 
as the winner of Mobility Funding and 
Artist Residency scholarship.
Operated by BACC Exhibition Dept.



หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำาเสนอ 
Early Years Project ซ่ึงเป็นโครงการบ่มเพาะ 
และสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปิน
ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำางาน เพื่อให้
พวกเขาสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
และศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพโครงการ Early Years Project  
ครั้งที่ 4 Praxis Makes Perfect ดำาเนินงาน 
สืบเนื่องจากครั้งแรกในปี 2559 เพื่อเปิดรับ 
ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และได ้
คัดเลือกผลงานของ 8 ศิลปินเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อรับทุนสร้างสรรค์และทำางานร่วมกับฝ่าย
นิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 

ในปีนี้ภายใต้แนวคิดของคำาว่า Praxis Makes  

Perfect นำาเสนอวิสัยทัศน์ของศิลปิน ผ่านวิถี
ของ แพรกซิส /ˈpɹæk.sɪs/ ซึ่งคือการยึดถือ
หลักปฏิบัติเป็นแก่น และสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
บริบทที่นอกเหนือไปจากกรอบเดิม ไม่เพียง
แต่จำากัดการทำางานเพื่อพื้นที่กล่องขาวของ
ห้องนิทรรศการเท่านั้น แต่พัฒนาและขยาย
พรมแดนของการสร้างสรรค์ไปสู่แขนงวิชาอื่น  
ใช้พื้นที่แสดงงานเป็นทั้งนิทรรศการกึ่งสตูดิโอ 



และกึ่งห้องทดลอง เพื่อแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยน 
จากการฝึกฝน ไปสู่แพรกซิส

นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว ยังมี
กิจกรรมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม 
Mentoring Aid โดยศิลปิน นักวิชาการศิลปะ
และต่างสาขา เพื่อพัฒนาผลงาน และกิจกรรม 
Next Steps เพ่ือบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้าง 
ทักษะเฉพาะสำาหรับศิลปินรุ่นใหม่ ในบาง 
กิจกรรมได้เปิดให้กลุ่มศิลปินอื่นๆ และผู้สนใจ 
ได้เข้าร่วมด้วย

เมื่อผลงานทั้งหมดได้สร้างสรรค์จนครบ 
กระบวนการ จะถูกตัดสินโดยกรรมการ  
พอใจ อัครธนกุล พงศกรณ์ ญาณะณิสสร 
และ ณัฐ ศรีสุวรรณ จากกลุ่ม เจริญ-  
คอนเทมโพรารี่ส์ เพื่อคัดเลือก 2 ผลงาน
สุดท้าย เพื่อส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่
ระดับนานาชาติด้วยทุนสนับสนุนการเดินทาง
ของศิลปิน (Mobility Funding) และทุนใน
การเป็นศิลปินพำานัก (Residency Funding)

ดำาเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร



DECHA DIWISET

(1994, Chaiyaphum) 

A 4th year student in the Bachelor of 
Photography program at Rangsit Univer- 
sity’s Faculty of Art and Design, Decha 
Diwiset holds a deep interest in video 
performance work set in specific spaces  
against the backdrop of life in his home 
town. His works are founded upon  
returning to his place of birth. Decha’s 
previous works were featured in “A Perso- 
nal History of Visual Symbiosis” at CMU  
Art Center in Chiang Mai (2016), a film  



photography exhibit at Buffalo Bridge 
Gallery in Bangkok (2016), a group  
exhibition at Pattana Gallery in Pathum-
thani (2017), and the Khon Kaen  
Manifesto group exhibition in Khon- 
Kaen (2018).

CONCEPT

DE CHA, 2019
Video Installation

A video performance that tells of the 
events, ways of life, and activities of 
people in a community – both in the 
past and present. The project seeks 
to depict the identities, roots, and life-
styles of people in Thailand’s northeast 
through interviews with the artist’s  
acquaintances as well as observations 
of life at home, focusing on the everyday  
moments of people in the community 
and the hardships they encountered in 
the past. Events featured in the video 
are based on real occurrences in the 
past lives of community members.  



One aspect selected for exploration is 
the historical use of water to represent 
the meaning and identity of every life in 
the community. In years past, residents of  
the village had to carry fresh water from  
wells to their households for domestic 
use, while farming depends on the timing  
of the rainy season. The artist aims to tell  
of these everyday hardships through fixed- 
frame shots with similar composition 
techniques as landscape stills but with 
the subject moving inside the frame, resul- 
ting in a performance that methodically  
communicates the story of everyday life.

เดชา ดีวิเศษ  

(เกิด 2537, ชัยภูมิ)

กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาลัย 

การออกแบบสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัย 

รังสิต ชั้นปีที4่ เดชา ดีวิเศษ สนใจงาน video  

performance ในพื้นที่เฉพาะ รวมถึงสนใจ

ความเป็นวิถีชีวิตของบ้านเกิด โครงการของเขา 



สร้างขึ้นโดยการนำาเอาตัวเองกลับไปทำางาน

ในพื้นที่บ้านเกิด ผลงานที่เคยจัดแสดงได้แก่ 

นิทรรศการ “A Personal History of Visual  

Symbiosis” at CMU Art Center, เชียงใหม่  

(2559), นิทรรศการภาพฟิล์ม ที่ Buffalo  

Bridge Gallery, กรุงเทพ (2559) นิทรรศการ 

กลุ่ม ที่ Pattana Gallery,ปทุมธานี (2560) 

นิทรรศการกลุ่ม Khon Kaen Manifesto, 

ขอนแก่น (2561)

แนวความคิดของผลงาน

DE CHA, 2562

วีดีโอการจัดวาง

ใช้กระบวนการ video performance ผ่าน

การเล่าเหตุการณ์ วิถีชีวิต และกิจกรรมของ

คนในชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน บอกเล่า

ความเป็นตัวตน รากเหง้า รวมถึงการใช้ชีวิต

ของคนอีสาน จากการสัมภาษณ์คนรอบตัว

และการสังเกตเร่ืองต่างๆ ตอนใช้ชีวิตอยู่ท่ีบ้าน  

ต้องการนำาเสนอการใช้ชีวิตธรรมดาของบุคคล



ที่อยู่ในชุมชน ผ่านการเล่าถึงความยากลำาบาก

ของคนสมัยก่อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวีดีโอ

เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจากคนในชุมชน จึงเลือก

ประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาทำา อย่างเช่นการใช้น้ำา 

แทนความหมายของคนในชุมชนสมัยก่อน 

เน่ืองจากสมัยก่อนคนในหมู่บ้านต้องหาบน้ำาจาก 

บ่อน้ำาเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนหรือการทำานาใน

ช่วงฤดูฝน ศิลปินต้องการถ่ายทอดความยาก

ลำาบากของการใช้ชีวิตโดยการถ่ายเฟรมภาพน่ิง  

ใช้หลักการเดียวกับภาพนิ่งแบบ landscape 

แต่ให้ตัวแบบนั้นเคลื่อนไหวแทน เป็นการ 

performance ด้วยกระบวนการและวิธี  

ในการนำาเสนอเรื่องราววิถีชีวิตผ่านโครงการ



JEANNE PENJAN LASSUS

(1991, Paris) 

Jeanne Penjan Lassus grew up in 
Bangkok and studied Fine Arts at  
the Beaux-Arts in Paris. Her works  
are drawn from her interest in sensory  
perceptions and porosity of spaces and  
beings, taking acute attention to one’s 
own environment as a central work 
process. Through video installation, 
photography and writing she developed  
a practice around shifting of perceptions  
and drawing a certain beauty and 



strength from what is apparently banal. 
She aims to create sensory experiences  
from fragments and imagines most of 
her works as short poetic forms echoing  
each other in a space and unfolding 
their own temporalities.

She is part of Moom mong collective,  
an artistic curatorial collective she 
co-founded in 2017.

CONCEPT

Eye your Ears, 2019
Video installation

“Eye your ears” takes as a starting point  
how we develop our imagination 
through language. The work explores 
the poetic possibilities of non-verbal 
language, focusing on Thai Sign Lan-
guage (TSL) and experimenting with 
the blurred territory of gestures that 
signify and suggest. The project takes 
form of a multi-channel film installation, 
playing with different layers of “signals”.  



Through a process of exchanges and 
explorations, the films try to deconstruct  
gestures and language into an imagined  
pre-language form, both instinctive 
and pre-rational. In the same ways 
that poetry and metaphors are created 
through unlikely associations, particular 
rhythms, rhymes and repetitions, the 
films will aim at playing with the edge 
of meaning and affect the sensory  
experience of the viewer.

จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส

(เกิด 2534, ปารีส)

เติบโตที่กรุงเทพมหานคร และจบการศึกษา

ที่ฝรั่งเศส จันมีความสนใจเรื่องการรับรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสและการปฎิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  

ในพื้นที่ โดยให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อม

รอบตัวอย่างละเอียดในกระบวนการสร้างงาน  

จันได้พัฒนาวิธีการทำางานผ่านสื่อของ video  

installation ภาพถ่ายและการเขียน เพ่ือเปล่ียน 

แปลงมุมมอง และมองหาความสวยงามหรือ



ความรู้สึกที่ทรงพลัง ในปรากฏการณ์ทั่วไป  

จันหวังจะสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 

จากเศษเสี้ยวของสิ่งต่างๆ และจินตนาการ 

ให้งานเป็นรูปแบบของบทกวีสั้นๆ เป็นเสมือน

เสียงสะท้อนระหว่างกันของช่วงเวลาท่ีต่างออกไป  

จันเป็นส่วนหน่ึงของ Moom mong collective  

กลุ่มภัณฑารักษ์และศิลปินที่เธอร่วมก่อตั้งขึ้น

ในปี 2560

แนวความคิดของผลงาน

Eye your Ears, 2562

งานวีดิโอจัดวาง

“Eye your ears” เร่ิมต้นมาจากการต้ังคำาถาม 

เกี่ยวกับการจินตนาการของเราผ่านภาษา 

ศิลปินสนใจที่จะสำารวจและทดลองความ 

เป็นไปได้ทางกวีของ อวัจนภาษา (non-verbal  

language) โดยการสำารวจภาษามือไทย 

(Thai Sign Language TSL) เป็นหลัก  

และขยายออกไปถึงขอบเขตอันคลุมเครือ 

ของความหมายที่ถูกสื่อผ่านท่าทาง  



งานนี้จะถูกนำาเสนอในรูปแบบของ multi- 

channel film installation ขาวดำาท่ีจะทำาหน้าท่ี 

เป็นชั้นความหมายที่แตกต่างกัน หนังสั้นจะถูก 

สร้างขึ้นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนและ 

การทดลองรื้อสร้างภาษาเพื่อนำาไปสู่รูปแบบ

ของภาษาที่มาจากสัญชาตญาณ ไร้ซึ่งตรรกะ

ของเหตุผล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ผ่านจังหวะ สัมผัส  

และการซ้ำาซ้อนเฉกเช่นการสร้างสรรค์บทกวี

และคำาอุปมาอุปไมย สิ่งเหล่านี้จะถูกไตร่ตรอง

ผ่านการเล่นกับขอบเขตของความหมายและ

ประสบการณ์ความ “รู้สึก” ของผู้ชม 



KORNTHANAT PIPAT

(1994, Bangkok) 

A graduate from the Bachelor of Fine Arts  
program at the Faculty of Architecture, 
King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (2019), Kornthanat’s work 
concerns the physical transformation of  
cities over time through a mass of over- 
lapping economic, social, and political 
issues. He was chosen to receive an 
Outstanding Achievement prize from 
the Young Thai Artists Awards 2018 by 
SCG (2018). His works have also been 



featured in the Sangnual 2561 group 
exhibition at Sangnual 2551 (2018) 
and the Bangkok (s) group exhibition 
at 6060 Art Space (2019) – both of 
which were held in Bangkok.

CONCEPT

Capital Memorial, 2019
Photo Installations

An observation of Bangkok’s transforma- 
tion. As Thailand’s central city throughout  
its history, Bangkok has seen significant  
infrastructural development that reflects  
its status as a well-rounded capital city.  
With things to come, things in flux, and  
things abandoned altogether forming the  
city’s urban metamorphosis, Bangkok 
serves up the sights of unfinished places  
in its many corners – all of which repre- 
sent a multitude of situations that posit  
questions and answers from the intricately  
layered perspectives of the economy,  
politics, real estate, and policies. The artist  
aims to relate these ideas through pho- 



tographs that serve as records of change  
in the context of a modern city, founded  
upon interpretations of existing environ-
ments and the artist’s own experiences.

กรธนัท พิพัฒน ์ 

(เกิด 2537, กรุงเทพมหานคร)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2562)  

นำาเสนอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมือง  

ผ่านช่วงเวลาด้วยประเด็นต่างๆ ท่ีมีการทับซ้อน 

กัน อาทิ เศรษฐกิจสังคมและการเมือง กรธนัท  

พิพัฒน์ ได้รับรางวัลดีเด่นจาก โครงการ Young  

Thai Artists Award 2018 By SCG (2561)  

ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม Sangnual 2561, 

Sangual 2551 กรุงเทพมหานคร (2561) 

ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม Bangkok (s), 

6060 Art Space กรุงเทพมหานคร (2562)



แนวความคิดของผลงาน

Capital Memorial, 2562

ภาพถ่าย จัดวาง

การเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพ 

มหานครเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของ

ประเทศไทยมา โดยตลอด ที่ผ่านมากรุงเทพฯ 

มักมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่บ่งบอกถึง 

สถานะของความเป็นเมืองหลวงท่ีสมบูรณ์ ส่ิงท่ี 

กำาลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ สิ่งที่กำาลังเปลี่ยน 

แปลง และสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ การเปลี่ยนแปลง

ของเมืองทำาให้พบเห็นภาพของสถานที่ที่ยัง

ไม่สมบูรณ์อยู่ทั่วไปในหลายสถานที่ หลาย

สถานการณ์ที่มีคำาถาม คำาตอบในเนื้อหาด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง อสังหาริมทรัพย์ รวมถึง 

นโยบายต่างๆ ท่ีมีการทับซ้อนกันอยู่อย่างลึกซ้ึง  

ศิลปินต้องการถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพถ่าย

ที่เป็นเหมือนการบันทึกช่วงเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทของเมืองปัจจุบัน ในการ 

ตีความจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ และมาจาก 

ประสบการณ์ของตนเอง



NUTTAMON PRAMSUMRAN

(1993, Samut Sakhon) 

A graduate from the Bachelor of  
Dramatic Arts program, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University (2015),  
Nattamon believes in the power of 
words and conversations conveyed 
through performance, and she is  
actively interested in experimenting 
with new possibilities within the scope 
of a stage play. She previously took 
part in several stage productions –  
including “Make Love, Not War”  



(Performative Art Festival #7, BACC, 
2018) and “La maladie de l’amour:  
Detoxification of a Heart” (World Stage 
Design Festival, Taipei, Taiwan, 2017) 
– while also contributing to the short 
story collection “Abstract Bar” (P.S. 
Publishing, 2016) among other works.

CONCEPT

PART, 2019
Mixed media installation

Following the passing of her aunt, the 
artist began posing questions to herself  
as a surviving relative. She discovered 
stories of fellow Thais who were lost to 
“forced disappearances” due to their 
engagement in political or social activism,  
leaving behind relatives who remain in 
the dark over the fates of their loved 
ones. This inspired in her a desire to 
portray the emotions caused by the 
sudden loss of a part of one’s identity  
and memories as well as the struggles of  
those still living with the consequences.  



The artist relates this through dialogues  
that are suddenly forced to become 
monologues, all presented in video  
format. Every stage of the creative  
process, from the initial research to  
develop a script that brings words to 
life through cast members to the film 
shoot that sought to create conversa-
tions that transcend space and time, 
will take place in the main exhibition 
hall on the 7th floor.

นัทธมน เปรมสำาราญ 

(เกิด 2536, สมุทรสาคร)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชา 

ศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย (2558) นัทธมนเชื่อในพลัง 

ตัวอักษรและบทสนทนาที่ถูกถ่ายทอด

ผ่านการแสดง (Performance) อีกทั้งยัง

อยากทดลองความเป็นไปได้ใหม่ๆ จาก

กระบวนการของละครเวที เคยเข้าร่วมแสดง

งานละครเวที Make Love, Not War  



รักและ/หรือรบ (เทศกาลศิลปะการแสดง 

หอศิลปกรุงเทพฯ ครั้งที่ 7, 2561)  
La maladie de l’amour: Detoxification  

of a Heart (เทศกาล World Stage Design  

ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน, 2560)  

และหนังสือรวมเรื่องสั้น Abstract Bar 

(สำานักพิมพ์ P.S, 2559) เป็นต้น

แนวความคิดของผลงาน

PART, 2562

งานสื่อผสมจัดวาง

หลังการตายของผู้เป็นป้า ศิลปินตั้งคำาถาม

กับตนเองในฐานะคนที่ยังอยู่และเมื่อได้ทราบ

เรื่องราวของบุคคลร่วมชาติที่ถูกอุ้มหายหรือ 

“ถูกบังคับให้สูญหาย” เนื่องจากมีบทบาท

ทางการเมืองหรือสังคมโดยที่ญาติของพวกเขา 

ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลอันเป็นท่ีรักมีชะตากรรม 

อย่างไรทำาให้ศิลปินอยากถ่ายทอดความรู้สึก

ส่วนหนึ่งของตัวตนและความทรงจำาที่ถูก

ฉกฉวยไปอย่างฉับพลัน รวมถึงการพยายาม



รับมือกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนของคนท่ียังอยู่ โดยศิลปิน 

สร้างสรรค์ผ่านบทสนทนา (Dialogue) ที่ถูก 

บังคับให้กลายเป็นบทพูดเดี่ยว (Monologue)  

อย่างฉับพลัน และนำาเสนอในรูปแบบวิดีโอ

ในแต่ละระยะของการสร้างสรรค์ตั้งแต่การ

ค้นคว้าเพื่อให้เกิดตัวบทตัวอักษรมีชีวิตผ่าน

นักแสดงไปจนถึงการบันทึกวิดีโอ เพื่อพาบท

สนทนาข้ามพื้นที่และเวลาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

ภายในห้องนิทรรศการชั้น 7



PAM VIRADA 
(1993, Bangkok)

A graduate from the Bachelor of Com- 
munication Design, Faculty of Archi- 
tecture, Chulalongkorn University (2016),  
Virada’s interest lies in the contextualized  
notions between architectural spaces,  
collective memory, and personal memory.  
The artist often uses archetypal imageries  
as a basis for inferring the existence of  
these concepts. Virada’s works primirarily  
with photography, moving images,  
writing, and installation art. Her previous  
solo exhibitions include engineered ruin  
(TheTip, Frankfurt, 2019) and 



Three-Cornered World (Tentacles Gallery,  
Bangkok, 2017). She has also taken  
part in group exhibitions, including 
Sangnual 2561 (Sangnual Lap, Bangkok,  
2018), appearing unannounced (Rirkrit 
Tiravanija’s studio, Chiang Mai, 2018), 
and Multiple Planes and Perspective 
(BACC, Bangkok, 2018) among others.

CONCEPT
find me a house, 2019
Mixed media installation

After learning the disjointed life stories 
of her grandmother’s longing to relocate  
to China, Virada began to question the  
importance of one’s roots and the sense  
of limbo that comes from the state of 
displacement. By handling these stories  
through allegorical reconstructions of 
memory in virtual space, she is able to  
extend the life of both personal and 
collective memories all at once. Virada 
aims to explore the fluidity of memory –  
especially with its metaphorical nature 
to film, which may in turn be interpreted 
as fact-based or fictional.



วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร 
(เกิด 2536, กรุงเทพมหานคร)

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) วิรดา 
มีความสนใจแนวคิดเชิงบริบทที่อยู่ระหว่าง
พื้นที่สถาปัตยกรรม ความทรงจำาส่วนรวม 
และความทรงจำาส่วนตัว บ่อยครั้งที่ศิลปินใช ้
แม่แบบที่มีอยู่แล้วเพื่ออุปมาอุปมัยการมีอยู่
ของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น วิรดามักสร้างผลงาน
ผ่านภาพถ่าย, ภาพเคลื่อนไหว, งานเขียน, 
และศิลปะจัดวาง ผลงานนิทรรศการที่ผ่านมา 
เช่น engineered ruin (TheTip, แฟรงค์เฟิร์ต,  

2562) และ Three-Cornered World 

(Tentacles Gallery, กรุงเทพฯ, 2560) 
นิทรรศการกลุ่มที่ผ่านมา เช่น แสงนวล 2561  

(แสงนวลแลป, กรุงเทพฯ, 2561), appearing  

unannounced (สตูดิโอ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,  
เชียงใหม่, 2561), ระนาบมากกว่าหนึ่ง 
(หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ, 2561) เป็นต้น



แนวความคิดของผลงาน
find me a house, 2562

งานสื่อผสมจัดวาง

หลังจากสั่งสมการรับรู้เรื่องราวที่ไม่ปะติด 
ปะต่อกันในฐานะคนจีนพลัดถิ่นของยาย  
วิรดาต้ังคำาถามต่อ ความสำาคัญของรากเหง้าและ 
ความรู้สึกถึงสภาวะก้ำากึ่งของการพลัดถิ่นฐาน
ของตัวเอง การจัดการกับ เรื่องราวเหล่านั้น
โดยการอุปมาและสร้างขึ้นมาใหม่ของพื้นที่
ในความทรงจำาของยายในรูปแบบของพื้นที่
สมมุติ เหมือนเป็นการยืดเวลาของความทรงจำา 
ส่วนบุคคลและความทรงจำาร่วมไปในเวลา
เดียวกัน วิรดาสนใจความลื่นไหลของระดับ
ความจริงในความทรงจำา โดยเฉพาะแง่มุมที ่
สามารถนำาเสนอออกมาในรูปแบบของฉากหนัง 
ที่สามารถตีความออกมาได้เป็นทั้งเรื่องจริง
หรือเรื่องแต่ง



PANNAWAT MUANGMOON 
(1990, Nakhon Pathom)

Pannawat holds a Bachelor of Photo Art  
from the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai  
University (2012). He currently works 
as a freelance photographer while also 
studying in the Master of Visual Arts 
program at the Faculty of Architecture, 
King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (2018). Pannawat holds 
an interest in Buddhist philosophy  
from a practical perspective, adopting  
actionable guidelines from religion into 
the core ideas behind his work.  



He has taken part in the “2 Postcards 
and a Cup of Tea” exhibition, Chiang Mai  
Design Week 3 (Duang Dee Temple, 
Chiang Mai, 2018), the 2nd Chiang Mai  
International Photography Festival – 
Rene Burri at Chiang Mai (Chiang Mai 
House of Photography, 2017), the 
Graphic Poster group exhibition at  
the Chiang Mai Design Week 1 (Tobacco  
Factory Activity Space, Chiang Mai, 
2016), the Shared Stories of Asia and 
Europe exhibition (National Museum of 
Singapore, 2012), the 7th International 
Photography Exhibition: Movement (Art 
Centre, Silpakorn University – Wang 
Tha Phra, Bangkok, 2011). Today, he is  
based in both Bangkok and Chiang Mai.

CONCEPT
Identity, 2019
mixed media: soil, HD video,  
dead skin, plants

The artist is interested in Buddhist  
philosophy from a practical standpoint, 
reconsidering and redefining Buddhist 
art as the aesthetics of awareness in 



the fact of reality. the project aims to 
explore one’s corporeal and noncor-
poreal identities by adopting the prin-
ciples of The Thai Forest Tradition. 
Through this lens, the artist seeks to 
answer the question of his own identity  
and existence (or lack thereof), discover  
the true meaning of his quest, by seeing  
that the body starts with our parent as  
a combination of the elements of fire, 
water, earth, and air. The earth element,  
for instance, is directly linked to growth,  
flora and fauna, food, and life – all of 
which involve processes and relation-
ships that result in bodily waste that 
paradoxically create a feeling of disgust.  
By unwinding oneself and embracing 
the joys and the tragedies inherent in  
a calm exploration of one’s instinctive  
self in multiple directions, one may 
gain the wisdom to understand that  
the integration of these principles with  
everyday life. The importance of “mind” 
to each other will return to valuable 
again, Value that is more than the body 
which staying under rules of nature that 
could be change at any time



ปานวัตร เมืองมูล 

(เกิด 2533, นครปฐม)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะ

การถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ (2555) ปัจจุบันเป็นช่างภาพอิสระ  

และกำาลังศึกษาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (2561) 

ปานวัตร เมืองมูล สนใจในพุทธปรัชญาในฐานะ 

ปรัชญาเชิงปฏิบัติ โดยนำากระบวนการหรือ

ปฏิปทาพระกรรมฐานมาเป็นแนวคิดหลัก 

ในการทำางาน เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  

2 Postcard and a cup of tea - เทศกาล

งานออกแบบเชียงใหม่ 3 (วัดดวงดี เชียงใหม่, 

2561), เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 2 Rene Burri at Chiang Mai,  

(หอภาพถ่ายล้านนา, 2560), นิทรรศการกลุ่ม  

Graphic Poster Exhibition - เทศกาลงาน

ออกแบบเชียงใหม่ 1 (ลานแสดงงานโรงงาน 

ยาสูบ เชียงใหม่, 2559), ร่วมแสดงผลงาน



ภาพถ่าย Shared stories of Asia and  

Europe (National Museum of Singapore  

สิงคโปร์, 2555), ร่วมแสดงนิทรรศการ

ภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 7 เคลื่อนไหว  

(หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

กรุงเทพฯ, 2554) ปัจจุบันทำางานและพำานัก

อยู่ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

แนวความคิดของผลงาน

Identity, 2562

สื่อผสม: ดิน, วีดีโอ, ไคล, พืช, 

ศิลปินสนใจในพุทธปรัชญาในฐานะ ปรัชญา

เชิงปฏิบัติ (Practical Philosophy) พร้อมกับ 

การทบทวนและรื้อ-สร้างความหมายของคำาว่า  

“พุทธศิลป์” ในนิยามใหม่ที่ว่า “สุนทรียศาสตร ์

แห่งการรู้ในสัจจะ (ธรรม)” โครงการนี้เป็นการ 

สำารวจตัวตนทั้งทางรูปธรรม (กาย) และ

นามธรรม (ใจ) เป็นการสำารวจผ่านกระบวนการ 

ที่ใช้แนวทางการปฏิบัติภาวนาคือ ปฏิปทา 

พระธุดงค์กรรมฐาน นำามาใช้เป็นหลักปฏิบัติ



ต่อการทำาความเข้าใจตนเองจากคำาถามว่า  

ตัวเราคืออะไร ภาวะไม่มีตัวตนมีอยู่จริงหรือไม่  

แล้วเราจะได้อะไรจากการค้นหาน้ี การพิจารณา 

ร่างกาย (Contemplation of body) โดย

เห็นว่ารูปร่างกายมีจุดเริ่มต้นจากพ่อและแม่  

เป็นการประกอบสร้างกันของธาตุทางธรรมชาติ 

คือ ลม ไฟ น้ำา ดิน อากาศ ซึ่งธาตุดิน (ปฐวี

ธาตุ) มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเจริญ

เติบโตของพืช สัตว์ อาหารและชีวิต โดยสิ่ง

ปฏิกูลเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระหรือ ขี้หู 

ขี้มูก ขี้ฟัน ขี้ไคล เป็นผลทางกายภาพหนึ่ง

ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นี้ ในทางกลับกัน

จิตใต้สำานึกนั้นได้สร้างความรู้สึกขยะแขยง 

ต่อต้าน (paradox) ภาวะของการคลายออก 

ปีติและความสลดสังเวชที่เกิดขึ้นจากการ

ภาวนา ก่อให้เกิดทัศนะที่เห็นว่า หากใช้

กระบวนการน้ีสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตประจำาวัน 

ได้นั้น การให้ความสำาคัญต่อ “ใจ” ซึ่งกัน

และกันจะกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง เป็นคุณค่า

ที่มากกว่ารูปร่างกาย ที่อยู่ภายใต้กฎของ

ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



TEWPRAI BUALOI 

(1993, Surat Thani)

A graduate of the Bachelor of Fine Arts,  
Faculty of Architecture, King Mongkut’s  
Institute of Technology Ladkrabang 
(2017), Tewprai is intrigued by the physi- 
cal possibilities of video as a medium  
– from visual elements, approaches to 
communication, and modification or 
deconstruction of the medium itself to 
achieve new forms beyond any previous  
boundary. Tewprai’s past works primarily  
took the forms of video art and video 



installations, and his works were  
featured in the Internet Universality  
Beyond Words exhibition by UNESCO  
(Thailand Creative & Design Centre, 
Bangkok, 2018) and the ‘Here and 
Nowadays, We Are At the Moment 
Right Now’ screening program  
(Sangnual Lab, Bangkok, 2018).

CONCEPT

I will always think of you fondly., 2019
Mixed media installation

The concept is rooted in the artist’s 
own realization that his casual photo- 
graphy and video works from his high 
school and university years have been 
erased from every storage medium 
with no possibility of recovery. He sees 
the incident as a comical reflection of 
our times – when the transition to digital  
storage is supposed to keep things  
intact for far longer than their physical 
forms can last. In his own experience, 
digital data is extremely vulnerable and  



may disappear without any trace or 
chance of recovery. This has become 
a cause for artist’s concern as he seeks  
a way to keep hold of the photographic  
and video materials that he currently 
possesses without any risk of loss –  
a mission that has been transformed 
into the core concept behind this work.

ทิวไพร บัวลอย 

(เกิด 2536, สุราษฎร์ธานี )

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชา 

วิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

(2560) ทิวไพรมีความสนใจในความเป็นไปได ้

ในกายภาพของวิดีโอในฐานะสื่อ ทั้งความเป็น 

ไปได้ของภาพ วิธีการที่ใช้สื่อสาร การดัดแปลง 

หรือชำาแหละตัวส่ือเองเพ่ือหารูปร่างหน้าตาท่ีจะ 

เป็นไปได้มากกว่าที่เคยเป็นมา โดยที่ผ่านมา 

ทิวไพรได้สร้างผลงานที่เป็นวิดีโอ และวิดีโอ-

จัดวาง เป็นหลัก ทิวไพรได้เข้าร่วมแสดงผลงาน 



ในนิทรรศการ Internet Universality Beyond  

Words จัดแสดงโดย UNESCO (ศูนย์สร้าง 

สรรค์งานออกแบบ TCDC, กรุงเทพฯ, 2561)  

และในโปรแกรมฉายภาพยนตร์ HERE AND  
NOWADAYS, WE ARE AT THE MOMENT  

RIGHT NOW (แสงนวลแลป, กรุงเทพฯ, 2561)

แนวความคิดของผลงาน
I will always think of you fondly., 2562

งานสื่อผสมจัดวาง

แนวความคิดของโครงการเริ่มต้นจากการที่

ศิลปินได้ค้นพบว่าภาพถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาพวิดีโอที่ตัวศิลปินเองได้ถ่ายเล่นไว้ในช่วง

วัยมัธยมไปจนถึงช่วงในมหาวิทยาลัยได้หาย

ไปจากทุกระบบการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ และ

ไม่สามารถเอามันคืนมาได้เลย ซึ่งตัวศิลปิน

มองเห็นเป็นเรื่องตลกของยุคสมัยปัจจุบัน

เพราะหนึ่งในเหตุผลที่ระบบการจัดเก็บข้อมูล

ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดนั้น  

ก็ด้วยความเชื่อว่าข้อมูลในระบบดิจิทัลจะ 



เก็บไว้ได้อย่างยาวนานกว่าการจัดเก็บข้อมูลไว้ 

ในรูปแบบเชิงกายภาพ แต่สิ่งที่ศิลปินพบกับ

ตัวเองนั้นคือข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้ช่างเปราะบาง

และสามารถหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้

ให้เรียกคืนกลับมาได้เลย สิ่งนี้จึงกลายเป็น

ความกังวลต่อไฟล์ภาพและวิดีโอที่ยังมีอยู่

ในปัจจุบันของตัวศิลปินเอง ว่าหากจะทำาให้

ข้อมูลทุกอย่างที่ตัวศิลปินได้เคยบันทึกไว้

ทั้งหมดไม่มีทางหายไปได้เลยจะสามารถทำาได้

อย่างไรบ้าง จึงกลายมาเป็นแนวความคิดหลัก

ในการผลิตโครงการนี้



WORAWUT CHANGTHONG 

(1992, Samut Prakan)

A graduate from the Bachelor of Painting,  
Faculty of Fine Arts, Rajamangala  
University of Technology Thanyaburi 
(2017), Worawut operates through  
the exploration of the self and the 
questioning of one’s own daily routines 
to consider the possibility of making life  
more than itself. His past works include 
“Sunshine Philosophy” at Ku bar  
Bangkok, participation in the “Freedom  
Spirit” exhibition at Cartel Art Space, 



and organization of the “In-site / out-site”  
exhibition as a member of the Condo Art  
Space group at Cartel Art Space (2018).  
He also took part in the “Unfriend”  
creative drawing exhibition at the Faculty  
of Fine Arts Gallery (2017), an exhibition  
held in honor of His Majesty King Rama  
IX, and the “Six Academic” student  
exhibition at the same venue (2016).

CONCEPT

DAY BARBER SHOP, 2019
Installation, Hair cut and Dimension 
variable

DAY BARBER SHOP took shape in  
the ambiguous boundaries between art 
and profession. These boundaries have  
been made unclear through barber  
services provided in an institution of  
art – a creative process that results in 
a haircut yet is not so different from  
the actual creation of a good piece of  
art. This project will create a space 
for visitors to engage in conversations 



while having a haircut, allowing the  
visitor and the barber to naturally bond 
through communication with questions 
such as “What are you doing?” and 
“Where did you study?” The visitor may 
also choose to initiate the conversation  
on their own. By mentioning others or 
being mentioned in other conversations,  
questions can be raised regarding 
one’s awareness while having a haircut.  
Conversations arising from this may 
escape the boundaries of the barber and  
into other territories and possibilities 
beyond. At the same time, the project will  
question the divide between profession  
and art, routine tasks and identity- 
defining undertakings, and the road 
from craftsmanship to artistry (and vice  
versa). By attempting to transcend the  
traditional definitions of these concepts,  
the artist can achieve a sense of 
“otherness” by adapting himself to 
blend in with the current social context 
in order to achieve sustained survival 
in modern society.



วรวุฒิ ช้างทอง 
(เกิด 2535, สมุทรปราการ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (2560), วรวุฒิ ช้างทอง 
ทำางานโดยการสำารวจตัวตนและพร้อมกับการ
ตั้งคำาถามกับกิจวัตรที่ตนดำาเนินอยู่ในทุกๆ วัน 
ว่าสามารถเชื่อมโยงและมีความเป็นไปได้ที่จะ
สามารถเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากความเป็น
สิ่งนั้นได้ ผลงานที่ผ่านมาของเขาเช่น “Sun-
shine Philosophy” ที่ Ku bar Bangkok, 
ร่วมแสดงในนิทรรศการ “จิตอิสระ”ที่ Cartel 
Art Space และได้จัดทำานิทรรศการ “In-site 
/ out – site” ในนามของสมาชิก Condo 
Art Space ณ Cartel Artspace (2561), 
ร่วมแสดงนิทรรศการวาดเส้นสร้างสรรค์  
Unfriend ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(2560), ร่วมแสดงนิทรรศการรำาลึกพระมหา 
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และร่วมแสดงผลงาน
นักศึกษาจิตรกรรมประจำาปี Six academic 
ที่หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (2559)



แนวความคิดของผลงาน
DAY BARBER SHOP, 2562
งานจัดวาง, ตัดผม และแปรผันตามพื้นที่

DAY BARBER SHOP ได้ถือกำาเนิดขึ้น 
ในฐานะของความคลุมเครือระหว่างเส้นแบ่ง
ของความเป็นศิลปะ และความเป็นกรรมาชีพ 
ช่องว่างเหล่านั้นถูกทำาให้ไม่ชัดเจนด้วย  
“การตัดผม” บนสถาบันศิลปะที่จะเผยให้เห็น
ถึงกระบวนการการสร้างสรรค์งาน (ทรงผม)  
ที่ไม่แตกต่างไปจากการสร้างสรรค์ศิลปะที่ดี
ชิ้นหนึ่ง อีกแง่มุมหนึ่งบนพื้นที่แห่งนี้จะพาให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วมสร้างบทสนทนาผ่าน 
ช่วงเวลาของการตัดผมที่จะทำาให้ผู้บริการ 
และผู้ใช้บริการสามารถจะเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเปิดบท
สนทนา อาทิ ตอนนี้คุณทำาอะไรอยู่, คุณเรียน
หรือเคยเรียนที่ไหน หรือผู้ใช้บริการก็อาจเป็น
คนเริ่มบทสนทนาเอง การพูดถึงหรือการถูก
พูดถึงทั้งในและนอกบทสนทนาสามารถทำาให้
เกิดเป็นปมประเด็นในการต้ังคำาถามต่อการรับรู้ 
ที่เกิดขึ้นจากการตัดผม บทสนทนาที่หลุดลอย 
ออกไปอาจจะสามารถสร้างการหลุดพ้น



และก้าวข้ามไปประเด็นอื่นนอกเหนือไปจาก
เรื่องของการตัดผมเพียงอย่างเดียวนำาไปสู่
ปมประเด็นอื่นหรือความเป็นอื่นได้ในเวลา
เดียวกัน การตั้งคำาถามของเส้นแบ่งความเป็น
กรรมาชีพและความเป็นสถาบันศิลปะ ความ
เป็นกิจวัตรประจำาวันถึงสถานะของการนิยาม
ตัวตนจากความเป็นช่างสู่ความเป็นศิลปิน 
จากศิลปินสู่ความเป็นช่าง การพยายามก้าวข้าม 
คำาจำากัดความเหล่านี้ได้โน้มนำาศิลปินไปสู่ 
“ความเป็นอื่น” ด้วยการพยายามปรับตัวให้
กลมกลืนลื่นไหลไปมากับสถานการณ์ภายใน
สังคมที่ดำาเนินอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อการ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน




