




 

รายช่ือศิลปินที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่๒ Thailand Biennale Korat 2021 
ดูแลโดยคุณ Yuko แบ่งออกเป็น ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอพิมาย 

 
 ๑. อำเภอเมืองนครราชสมีา แบ่งออกเป็น ๔ โซน 

๑.๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอำเภอเมืองนครราชสมีา 

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งผลงาน 

ที ่ ชื่อศิลปนิ/สัญชาติ แนวคิด จุดติดต้ังผลงาน ภาพผลงาน 

๑ นายประสิทธ์ิ วิชายะ / 
ศิลปินชาวไทย 
ช่ือผลงาน 
"พลังของเรื่องเล่าและ 
จินตนาการร่วม" 

พัฒนาผลงานจากคติความเช่ือและ
ตำนานการสร้างเมืองนครราชสีมา 
และมีแผนท่ีจะใช้วัสดุพื้นถิ่นอย่างดิ
นด่านเกวียนในการสร้างผลงาน 

บริเวณหน้าอาคาร ๕  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๒ 
นางสาวสุทธิรตัน์ 
ศุภปรญิญา / 
ศิลปินชาวไทย 
ช่ือผลงาน 
Two sides of the 
moon 

ติดตั้งวีดีโอสารคดีที่แสดงให้เห็นถงึ
วิถีชีวิตของชาวประมงที่อยู่บริเวณต้
นน้ำและปลายน้ำ 

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๓ 
PHAKA 
Studio/กลุ่มนักออกแบบ
ดอกไม้ชาวไทย 

นำเสนอภาพอนาคตของนครราชสี
ม้ำผ่านการจัดแสดงดอกไม ้

คุรุสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๔ 
Ms.Yanyu 
Chen/ศิลปินชาวสิงคโปร ์
 
ช่ือผลงาน 
The Truth Lies in Fact 

สร้างสรรคผ์ลงานแอนิเมชั่น 
ที่จะชักชวนให้ผู้ชมไตรต่รองเกี่ยว 
กับการเปลีย่นแปลงความไมม่ั่นคง 
และเสรภีาพในชีวิต 

Art gallery 
คณะศลิปกรรมและออก 
แบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๕ 
Ngoc 
Nau/ศิลปินชาวเวียดนาม 
 
ช่ือผลงาน 
The silent nights 
                 

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีได้รบัแรงบันดา
ลใจจากปัญญาสังคมโดยใช้นิ้ววาด 
และระบายส ี
 

ห้อง ๓๐๕ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
 

 



๖ Keiken/ 
กลุ่มศลิปินชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 
Wisdoms for Love 3.0 

นำเสนอแอนิเมชั่นเกีย่วกับยูโทเปยี
ที่ชายและหญิงเท่าเทียมกัน 

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
ช้ัน ๒ อาคาร ๓๗ 

 
๗ Rinko Kawauchi 

/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 
What is ther Joy of 
future? 

นำเสนอภาพถ่ายของชีวิตประจำวนั
ที่ทำให้ผู้ชมเชื่อมโยงไปสู่สิ่งสวยงาม
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 

Art gallery 
คณะศลิปกรรมและออก
แบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๘ Koichi Sato and 
Hideki Umezawa 
/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 

นำเสนองานวิดีโอเกีย่วกับเขื่อน 
และแหล่งน้ำ 

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ช้ัน ๒ 
อาคาร ๓๗ 

 

๙ Nile Koetting 
/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 
/อเมริกัน 

นำเสนอเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของเวลา พื้นที่คณะศลิปกรรม 
และออกแบบ 
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 
๑๐ Liu 

Chuang/ศลิปินชาวจีน 
 
ช่ือผลงาน 
Bitcoin Mining and 
Field Recordings of 
Ethnic Minorities 

นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
ของเทคโนโลย ี

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
ช้ัน ๒ อาคาร ๓๗ 

 

๑๑ Chris Huen Sin-
kan/ศลิปินชาวฮ่องกง 

นำเสนอภาพวาดซึ่งพัฒนา 
จากอิทธิพลของการวาดภาพ 
ด้วยหมึกจีนท่ีแสดงถึงครอบครัว 
แลสภาพแวดล้อมใชีวิตประจำวัน 

Art gallery 
คณะศลิปกรรมและ 
ออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๑๒ Elies 
Sime/ชาวเอธิโอเปยี 

นำเสนอผลงานศิลปะจากวสัด ุ
รีไซเคิล 

Art gallery 
คณะศลิปกรรมและ 
ออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 



๑๓ Hicham Berrada 
/ศิลปินชาวโมร็อคโค 
 
ช่ือผลงาน 
Permutations, 2021 

นำเสนอภมูิทัศน์ในน้ำผ่านการทำ 
ปฏิกิริยาของแร่ธาตุ 
โดยชี้ให้เห็นโลกอีกแบบหนึ่ง 
ที่ศิลปินสร้างขึ้น 
โดยโลกใบเล็กไมไ่ดต้ัดขาดจากโลก
ของเรา 
แต่ทำให้ผู้ชมจินตนาการถึงโลก 
ที่เป็นไปได้ในความจริง 

ห้องออดิทอเรียม 
คณะศลิปกรรมและออก
แบบอุตสาหกรรม มทร. 

 

๑๔ Assume Vivid Astro 
Focus 

นำเสนอด้วยภาพที่สะท้อนถึง 
เรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

๑๕ David O'Reilly    
ช่ือผลงาน 
Everything 

นำเสนอเกมที่จำลองระบบ 
ธรรมชาติซึ่งผู้เล่นจะแปรเปลี่ยน 
ตัวเองเป็นสิ่งต่างๆในธรรมชาต ิ

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 
๑๖ PNAT    

 
ศิลปินสนใจความสมัพันธ์และ 
การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพืช 
ศิลปินกำลังพัฒนาเครื่องมือในการ 
จับสัญญาณไฟฟ้าของต้นไม ้
และแปลสญัญาณออกมาในรูป 
ของLED 
โดยตดิตั้งอุปกรณ์จับสัญญาณไว ้
ที่ไทรงามอำเภอพมิาย 
และส่งสัญญาณไปยัง 
Galleryของคณะศิลปกรรม มทร. 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน 

 

๑๗ Uriel Orlow / 
ศิลปินชาวสวิสเซอร์แลนด ์
ช่ือผลงาน 
Learning from 
Artemisia 

นำเสนอผลงานวิดีโอเกี่ยวกับ 
สุขภาพและความยั่งยืน 
ของทรัพยากร 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 
๑๘ Maxwell Alexandre 

/ศิลปินชาวบราซิล 
 
ช่ือผลงาน 
Pardo is Paper Series 

นำเสนอศลิปะสื่อผสมที่สะท้อน 
ถึงแรงงานของมนุษย์ในฐานะ 
ที่เป็นต้นกำเนินในการขับ 
เคลื่อนกิจกรรมต่างๆภายในเมือง 

Art gallery 
คณะศลิปกรรมและออก
แบบอุตสาหรรมมทร. 

 



๑๙ Atacama Desert 
Foundation/ 
ศิลปินชาวชิล ี
 
 

อยู่ระหว่างจัดทำแบบร่างผลงาน 
เพื่อดำเนินการับการสนับสนุนงบฯ 

ห้อง ๓๐๑ – ๓๐๒ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 
๒๐ Mathieu Merlet-

Briand 
/ศิลปินชาวฝรั่งเศส 

นำเสนอเกี่ยวกับการแปรเปลีย่น 
สู่รูปธรรมของคลังข้อมลูขนาดใหญ่ 

ห้องออดิทอเรียม 
คณะศลิปกรรมและออก
แบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  

๒๑ Herwig Scherabon 
/ศิลปินชาวออสเตรยี 
 
ช่ือผลงาน 
Not Really Now Not 
Anymore     

นำเสนอเกี่ยวกับกาเปลีย่นแปลง 
ในมุมมองของมนุษย์ท่ีมีต่อโลก 

ห้องเรียนภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

 

 
 
๑.๒ Art gallery and exhibition คูเมือง และลานน้ำพุ สวนสุรนารี 
 

ที ่ ชื่อศิลปนิ/สัญชาติ แนวคิด จุดติดต้ังผลงาน ภาพผลงาน 

๑ นายกฤช  งามสม 
/ศิลปินชาวไทย  
 
ช่ือผลงาน 
แมวนางงาม                     

สร้างสรรคผ์ลงาน 
ประตมิากรรมแมวสีสวาด 
เพศเมีย ใสม่งกุฎนางงาม 
ความสูง ๓.๕ เมตร 
อยู่ในท่าก้นกระดกกำลัง 
จะกระโจนออกไปเล่นน้ำฝน 

Art gallery and 
exhibition 
บริเวณคูเมือง 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๒ Junya Ishigami 
/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 

วางแผนสร้างสรรค์ผลงาน 
ในรูปแบบของนิทรรศการ 
ประกอบด้วย 
แบบจำลองช้ินงาน 
ภาพร่างผลงานภาพถ่ายวิดีโอ  

Art gallery and 
exhibition 
บริเวณคูเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 



๓ Mr.Eli  Sudbrack 
/ศิลปินชาวบราซิล     
 
ช่ือผลงาน 
PERIMETRAVA NAIL 
SALON 
 

สร้างสรรคผ์ลงานทางลาด 
สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด 
มีรูปร่างสื่อถึงความไมม่ั่นคง 
ดังเช่นสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

บริเวณข้างวัดพายัพ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๔ Sandra 
Cinto/ศิลปินชาวบราซลิ 

ปรับเปลีย่นพื้นที่สาธารณะ 
ใจกลางเมืองบริเวณลานย่าโม
ด้วยกระเบื้องที่มีลวดลายของ
ทิวทัศน์สวยงาม 

บริเวณลานสวนรักษ์ 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 
 

 

๕ นายขวัญชัย  ลิไชยกลุ  
/ศิลปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
Korat Metropolis 
No.1I  Korat 
Metropolis No.2 

วางแผนสร้างผลงาน 
จิตรกรรมเกีย่วกับ 
ภาพอนาคตของเมือง 

หอสมุดแห่งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติ   ร.๙ 
นครราชสมีา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๖ Giacomo Zaganelli 
/ศิลปินชาวอิตาล ี
 
ช่ือผลงาน 
โครงการศูนย์การเรียนรู ้
วัฒนธรรมสมเสร็จ 
(Somsed Temporary 
Cultural Center) 

ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือใช้ในการจัด
ตาราง 
 

บ้านพักหลังเก่า 
ของสาธารณสุข 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๗ Mio 
Suzuki/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 
Spinning, Weaving 
and Tracing the Time 

Time is inherent in cloth. 
The warp represents the 
flow of the time from 
the past to the future, 
while the weft does the 
present.    

TBD 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๓ ลานนวมินทร์ / ลานภูมิรักษ์ สวนน้ำบุ่งตาหลัวฯ 
 

ที ่ ชื่อศิลปนิ/สัญชาติ แนวคิด จุดติดต้ังผลงาน ภาพผลงาน 

๑ นายอคราส  
พรขจรกิจกุล 
/ศิลปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
Hopeful Breeze 

วางแผนสร้างสรรค์ผลงาน 
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีส่วนรวม 
ที่คนหลายวัย 
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้

บริเวณหน้า 
อาคารนวมินทร์ 
สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรต ิ
รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี 
อำเภอเมือนครราชสมีา 

 
๒ นายห่มสวรรค์  

อู่ม่านทรัพย์           
นายอลงกรณ์  
หล่อวัฒนา 
/ศิลปินชาวไทย  
 
ช่ือผลงาน 
Sim Isan            

ได้รับแรงบันดาลใจจาก 
สิมอีสาน 
ออกแบบโครงสรา้งคล้าย 
อาคารหลังคาเปิด 
ความสูง ๘ เมตร 
ด้านนอกและด้านในวาด 
ลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
และความเชื่อของคนอีสาน 
 

บริเวณลานภมูิรักษ์ 
สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรต ิ
รัชกาลที่ ๙  
ค่ายสรุนารี 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

 

  



 

 

ที ่ ชื่อศิลปนิ/สัญชาต แนวคิด จุดติดต้ังผลงาน ภาพผลงาน 

๑ Pomme Chan 
/ศิลปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
The Art of Wonder 
 
 

นำเสนอภาพวาด 
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
ในพื้นที่ 
 

สวนสัตว์นครราชสีมา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๒ ผศ.บุญเสริม  
เปรมธาดา 
/ศิลปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
Rice Tower 
 

ออกแบบเป็นศาลา 
จุดนับพบของมนุษย์ 
และสตัว์ 
สูงประมาณ๒เมตรไดร้ับ
แรงบันดาลใจมาจาก 
ยุ้งฉางเก็บข้าวในภาค 
อีสานถือเป็นทุนทาง 
ปัญญาอย่างหนึ่งในการ
สร้างอาคารสำหรับเก็บ
ผลผลติ 

สวนสัตว์นครราชสีมา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 

 
 

 

๓ Sim Chi Yin 
/ช่างภาพชาวสิงคโปร ์
 
ช่ือผลงาน 
Shifting Sands 

มักจะถ่ายภาพทิวทัศน์ 
จากการพัฒนาเมืองซึ่ง 
สะท้อนเกี่ยวกับความ 
โหดร้ายที่เกิดขึ้นพร้อม 
กับความงาม 
 

สวนสัตว์นครราชสีมา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 
๔ Sema 

Thai/ศลิปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
Trace 

คณะหุ่นสายของไทย 
ซึ่งดำเนินการสร้างสรรค ์
และพัฒนาศลิปะการ 
แสดงหุ่นสายไทย 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  

๕ Bianca Bondi 
/ศิลปินชาวแอฟริกาใต ้
 
ช่ือผลงาน 
Learning from 
Artimisia 

นำเสนอผลงานศิลปะ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างสตัว์ พืช 
มนุษย์และจิตวิญญาณ 

สวนสัตว์นครราชสีมา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๖ John Gerrard 
/ศิลปินชาวไอริช 

นำเสนอผลงานวีดีโอ 
เกี่ยวกับผลกระทบของ 
กระแสไฟฟ้าที่มีต่อกบ 

สวนสัตว์นครราชสีมา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๑.๔ สวนสัตว์นครราชสีมา 



๗ Jan Fabre 
/ศิลปินชาวเบลเยยีม   

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลง 
ระหว่างมนุษย์และสัตว ์
 

ศูนย์วิจัยนกกระเรียน 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
 

 
๘ Zai Tang 

/ศิลปินชาวอังกฤษ 
 
ช่ือผลงาน 
REDDER 

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับ
การรับฟังเสยีงของธรรม
ชาติ 

ศูนย์วิจัยนกกระเรียน 
สวนสัตว์นครราชสีมา 

 

๙ Yang  fudong 
/ศิลปินชาวจีน 

ติดตั้งวีดีโอท่ีแสดงเรื่อง 
ราวท่ีสื่ออารมณ ์
ในลักษณะของภาพวาด
แบบดั้งเดิม 
ซึ่งชักชวนให้ผู้ชมได้ทบ
ทวนเกี่ยวกับทุน 
ทางสังคมในชุมชน 

สวนสัตว์นครราชสีมา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

๑๐ SUPERFLEX/ศลิปิน 
กลุ่มชาวเดนมาร์ก 
 
ช่ือผลงาน 
The mammoth 
Rehearsal Session 

นำเสนอผลงานศิลปะ 
จัดวางท่ีใช้วัสดุในการ 
สร้างสรรคจ์ากผ้าไหม 
สื่อถึงการเปรยีบเทียบ 
เศรษฐกิจกับธรรมชาต ิ

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 

 
อำเภอพิมาย  
๑.๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  

ที ่ ช่ือศิลปิน/สญัชาต ิ แนวคิด จุดติดตั้งผลงาน ภาพผลงาน 

๑ นางสาวฤดี  ตันเจริญ 
/ศิลปินชาวไทย 
 
ช่ือผลงาน 
Kan Doenthang 
2021: Coexistence          

สร้างสรรคผ์ลงาน 
ในรูปแบบของเครื่อง 
ประดับทีไ่ด้รบัอิทธิพล
มาจากภาคอสีานในยุค
ดึกดำบรรพ ์

พิพิธภัณฑสถาแห่งชาติพิมาย 
อำเภอพิมาย 

 
๒ นายมณเฑียร  บุญมา 

/ศิลปินชาวไทย         
ผู้บุกเบิกการทำงาน 
ที่ผสมผสานระหว่าง 
ศิลปะสื่อผสม 
งานจัดวางและงานเชิง
ความคิดเข้าด้วยกัน 

พิพิธภัณฑสถาแห่งชาติพิมาย 
อำเภอพิมาย 
 

 



๓ Sloestitch Studio 
/กลุ่มศลิปินชาวไทย         

สร้างสรรคผ์ลงานด้วย 
สีย้อมธรรมชาต ิ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย   
อำเภอพิมาย 

 
๔ YANTOR 

/กลุ่มศลิปินชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 
Village Traces 

ศิลปินทำงานร่วมกับ 
ชุมชนคึมมะอุ-
สวนหม่อน 
เพื่อออกแบบเสื้อผ้า 
collection ของ 
Thailand Biennale, 
Korat 2021 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  

 

๕ Tsuyoshi Tane 
/สถาปนิกชาวญี่ปุ่น 
 
ช่ือผลงาน 
Memories in Light 

ศิลปินเกิดคำถามว่า 
ศิลปวัตถุท่ีกลายเป็น 
ซากปรักหักพังเหลา่นี ้
จะสามารถกลับไปท่ี 
เดิมในสภาพสมบูรณ์ได้
หรือไม่ 
ถ้ากลับไปไมไ่ด้ด้วยตัว
มันเอง 
ศิลปินน่าจะสามารถ 
สร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งนำ 
ศิลปวัตถุเหล่านี ้
ไปเชื่อมโยงกับความ 
ทรงจำที่อยู่เหนือความ 
เป็นสสารวัตถ ุ

อาคารศาลาจำหลัก 
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
พิมาย 

 

๖ Gohar Dashti 
/ศิลปินชาวอิหรา่น 

จัดแสดงภาพถ่ายบ้าน
ที่ถูกท้ิงร้างเนื่องจาก 
สงคราม 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  
อำเภอพิมาย 

 
๗ Shilpa  Gupta 

/ศิลปินชาวอินเดีย 
มีแนวคิดที่จะเปลี่ยน 
แปลงห้องสมุดท้องถิ่น
ด้วยเรื่องเล่าที่สร้างขึ้น 
ใหม่ 

ห้องจัดแสดงศลิาจารึก 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 

 

 
๘ Federico Herrero 

/ศิลปินชาวคอสตาริกา    
จิตรกรรมฝาผนังจาก 
ภูมิทัศน์ของพิมาย 
ในปัจจุบัน 
เพื่อเช่ือมโยง 
ภูมิทัศน์ภายในและ 
ภายนอก 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  

 



๙ Charlotte Dumas 
/ศิลปินชาวเนเธอร์แล
นด์ 

นำเสนอผลงานศิลปะ 
จัดวางเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างสัตว ์
และผูค้นในสังคมร่วม 
สมัย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  

 
อำเภอพิมาย   
 ๑.๒. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย/ลานพรหมทัต/กุฏิฤๅษี  
 

ที ่ ชื่อศิลปนิ/สัญชาติ แนวคิด จุดติดต้ังผลงาน ภาพผลงาน 

๑ Min Tanaka 
/ศิลปินชาวญี่ปุ่น 
    

Performanant อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

 
๒ Olafur 

Eliasson/ศิลปิน 
ชาวเดนมาร์ก 

- พลับพลาเปลื้องเครื่อง 
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

 

๓ Haroon 
Mirza/ศลิปินชาว 
อังกฤษ 

ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจ 
จาก"ความเป็นโรงพยาบาล"  
ในอดีตของ อโรคยาศาลา 
อำเภอพิมาย 
จึงต้องการนำเสนอประวัติ
ศาสตร์ ความทรงจำ  
และสุขภาพซึ่งเป็นทุนของ
พื้นที ่

กุฏฤาษี อำเภอพิมาย 

 

๔ Make or 
Break/กลุ่มศลิปิน 
ชาวออสเตรีย 
 
ชื่อผลงาน 
Phimai Shelter 
with existing 
shelter 

วางแผนที่จะจำลองสถานท่ี
พักพิงรถบัสอันเป็น 
สัญลักษณ์ของ 
ประเทศออสเตรีย 

บริเวณหอนาฬิกา 

 

 
 
 



ผลงานศลิปะของศลิปินทอ้งถิ�นเพื�อการสง่เสรมิงานมหกรรมศลิปะนานาชาต ิครั�งที� ๒
Thailand Biennale, Korat 2021

เพื�อเป็นการสง่เสรมิ และสนับสนุนใหศ้ลิปินทอ้งถิ�นมโีอกาสสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะรว่ม
สมยั และจัดแสดงในงานมหกรรมศลิปะนานาชาต ิครั�งที� ๒ บรเิวณคเูมอืง กําแพงเมอืงเกา่ ตรง
ขา้มวดัศาลาลอย ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา

หมายเหต ุ: ขณะนี�อยูใ่นขั �นตอนการตดิตั �งผลงาน

ที� ศลิปิน ชื�อผลงาน แนวความคดิ ภาพผลงาน

๑. นายนรัิช เดชา ที�พักพงิ
จําเป็น

มนุษยม์กีารผลติ การอปุโภค บรโิภค
สิ�งตา่งๆมากมาย และสิ�งเหลา่นี�เมื�อ
หมดประโยชนใ์ชส้อยไมไ่ด ้หรอืไม่
ไดใ้ช ้สิ�งเหลา่นี�คอื “ขยะ” ในปัจจบุนั
ขยะมลูฝอยจะยิ�งเพิ�มตามจํานวนของ
ประชากร และการทิ�งขยะของมนุษย์
เพยีงคนละ 1 ชิ�นนั�น กส็ามารถเป็น
ปัญหารา้ยแรงตอ่สิ�งแวดลอ้ม ไมว่า่จะ
เป็นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํ�า
มลพษิทางดนิ สขุภาพ และสรรพชวีติ
ทั �งหมด ในตวังานจงึสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึปัญหาของขยะ ที�แสดงออกโดยมี
ลกัษณะสตัวช์นดิหนึ�งที�ตอ้งแบกขยะ
ไวเ้ต็มหลงั ซึ�งเป็นผลมาจากการทิ�ง
ขยะของมนุษย์

๒. นายภาวตั
พะยอมใหม่

When
nature
meers

“When nature meets (เมื�อธรรมชาติ
บรรจบ)” ใชค้วามสมดลุของธรรมชาติ
ที�ไดรั้บจากโจทย ์กอ่เกดิภาพของ
สตัวท์ี�อยูใ่ตนํ้�า (เตา่) พรอ้มตวัคาแรก
เตอรข์องศลิปินในชดุลวดลาย
วฒันธรรม (culture) มาพบกบัสตัวปี์ก
(นก) ที�ทํารังอยูใ่นกระดองเตา่ สูค่วาม
สมดลุที�ดํารงอยูอ่ยา่งพอเหมาะ
เกื�อกลูกนัในแตล่ะสงัคม (สื�อโดย
สตัว,์ คน ตา่งสปีชี�ย)์ และเมื�อมาบรรจ
บกนัอยา่งเหมาะสมแลว้วฒันธรรมก็
จะเกดิขึ�นตามธรรมชาตแิละดําเนนิไป
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๓. นางสาว
สายนํ�าผึ�ง มี
เจรญิ

แสงสแีหง่
ธรรมชาตคิอื
ความงดงาม
ของศลิปะ

ทกุครั �งที�โลกหมนุเขา้หาแสงอาทติย์
นอกจากพลงังานที�สง่ลงมาปลกุทกุ
ชวีติใหม้กีารดําเนนิตามวฏัจักร แตก่็
ยงัตามมาดว้ยสสีนัที�ทะลทุะลวงความ
มดืบงัเกดิเป็นความสวยงามที�แตง่
แตม้ใหก้บัธรรมชาตแิละทกุชวีติได ้
พึ�งพาแลกเปลี�ยน เชยชมซึ�ง
กนัและกนัดจุเป็นสสีนัแหง่ความ
สมัพันธใ์หก้บัชวีติและธรรมชาตไิด ้
รอ้ยเรยีงเคยีงกนัไปตราบนานเทา่
นาน

๔.
นายศลิธนา
แนบสําโรง

การอพยพ
ครั�งใหญ่

เมื�อมนุษยเ์พิ�มจํานวนขึ�น การใชส้อย
พื�นที�และทรัพยากรมากขึ�น ในขณะ
เดยีวกนัผนืป่าลดลงและถกูแทนที�
ดว้ยเมอืงใหญ ่โลกที�ควรจะเต็มไป
ดว้ยสิ�งมชีวีติหลากหลาย กลบัอดั
แน่นไปดว้ยมนุษย ์เขตแดนมนุษย์
สตัวเ์พื�อความสขุมนุษยส์ตัว ์เพื�อเป็น
อาหารมนุษย ์ทา่มกลางโลกที�มี
มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง ในผลงาน คอื
ภาพของฝงูสตัวท์ี�ทนตอ่การ
เอาเปรยีบนี�ไมไ่หว และกําลงั
เตรยีมตวัออกเดนิทางเพื�อเสาะหาดนิ
แดนใหม่

๕. นายอนุกลุ ทงั
ไธสง

Black
sunflower

ในปัจจบุนัการผลติแบบอตุสาหกรรม
มคีวามเจรญิกา้วหนา้มากยิ�งขึ�น “ยาง
รถยนต”์เป็นวสัดทุี�ถกูนํามาใชใ้นยคุ
อตุสาหกรรมเป็นจํานวนมาก และเพื�อ
นําวสัดมุาใชใ้หเ้กดิคณุคา่มากที�สดุ
มนุษยจ์งึมวีวิฒันาการในการประยกุต์
ส ิ�งตา่ง ๆ รอบตวั มาใชป้ระโยชนโ์ดย
ปรับใหเ้ขา้กบับรบิทสิ�งแวดลอ้มที�เป็น
อยูข่องแตล่ะยคุสมยั ดงันั�น การ
พัฒนาของมนุษยใ์นดา้นการประดษิฐ์
สง่ผลใหม้นุษยร์ูจั้กการประยกุตใ์ช ้
วสัดสุ ิ�งของมาดดัแปลงใหไ้ด ้
ประโยชนต์ามที�ตอ้งการในการดํารง
ชวีติ มนุษยจ์ะพยายามนําสิ�งที�มอียูม่า
ประยกุตใ์ชเ้พื�อแกปั้ญหาและทําให ้
เกดิคณุคา่มากที�สดุ

ดอกทานตะวนั ในภาพจําของทกุ
คนเป็นดอกไมช้นดิหนึ�ง มสีเีหลอืง
ทองที�สวยงาม เบกิบานตามดวง
อาทติยเ์พยีงดวงเดยีว ดอกทานตะวนั
นี�เป็นสญัลกัษณข์องความหวงั ความ
เชื�อมั�น และรักเดยีวใจเดยีว แตต่รง
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ขา้มกนักบัการนําเสนอผลงานของผู ้
สรา้งสรรคท์ี�สรา้งเป็นผลงาน
ประตมิากรรมรปูทรงดอกทานตะวนั
จากยางรถยนตส์ดํีาที�มเีพยีงดอก
เดยีว และไมห่นัหาแสงดวงอาทติย์
เปรยีบเสมอืนสงัคมที�กําลงัเผชญิกบั
วกิฤตโรครา้ยที�ทกุคนหนัหนา้หนกีนั
อยูแ่ยกกนัอยา่งโดดเดี�ยว เปรยีบ
เหมอืนดอกทานตะวนัสดํีาคอ่ย ๆ
เหี�ยวเฉาลงไปเรื�อย ๆ โดยไมรู่เ้ลยวา่
จะไดเ้ห็นแสงตะวนัอกีหรอืเปลา่

๖. นายศภุวชิญ์
อนิทรง์าม

Nature
belongs to
all of us I

มนุษยล์ว้นเป็นสว่นหนึ�งของธรรมชาติ
และมกีารใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติ
ในการดํารงชวีติ อยูอ่าศยั พึ�งพา
ชว่ยเหลอืเกื�อกลูซึ�งกนัและกนัเสมอืน
ครอบครัวที�อบอุน่ในบา้นหลงัใหญ่
ดงันั�น มนุษยค์วรจะปกป้อง คุม้ครอง
และรักษาธรรมชาตนัิ�นใหเ้สมอืนกบั
วา่ “ธรรมชาตเิป็นของพวกเราทกุคน”

๗. นายศภุวชิญ์
อนิทรง์าม

Nature
belongs to
all of us II

มนุษยล์ว้นเป็นสว่นหนึ�งของธรรมชาติ
และมกีารใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติ
ในการดํารงชวีติ อยูอ่าศยั พึ�งพา
ชว่ยเหลอืเกื�อกลูซึ�งกนัและกนัเสมอืน
ครอบครัวที�อบอุน่ในบา้นหลงัใหญ่
ดงันั�น มนุษยค์วรจะปกป้อง คุม้ครอง
และรักษาธรรมชาตนัิ�นใหเ้สมอืนกบั
วา่ “ธรรมชาตเิป็นของพวกเราทกุคน”

๘. รังษิยา แสง
สวุรรณ

สญัญาณ
แหง่การ
บงัเกดิ

ไมว่า่จะเป็นบนอากาศ บนแผน่ดนิ
หรอืแมก้ระทั�งในนํ�า ธรรมชาตกิ็
สามารถ สรา้งสรรคช์วีติใหอ้บุตัขิ ึ�นมา
ได ้เพื�อการ
ดํารงชพีอยูคู่ธ่รรมชาตบินโลกไดต้อ้ไ
ป ตวัผลงานจะกลาย เป็นจดุสนใจที�
ดเูหมอืนปลาหมกึยกัษ์ที�มเีต็มไปดว้ย
สสีนัโผลข่ึ�นมาจากในคเูมอืง

๙. เกรยีงไกร ดวง
ขจร

สญัญา
ลกัษณแ์หง่

ชวีติ

สญัลกัษณแ์หง่ชวีติ คอื การถา่ยทอด
รปูทรงอสิระมคีวามเคลื�อนไหวที�นํา
เสนอผา่นพื�นผวิเจาะชอ่งเป็นรปูทรงรี
สื�อความคดิถงึสิ�งมชีวีติตา่ง ๆ ตาม
ทศันคต ิและประสบการณข์องผูพ้บ
เห็น โดยผลงานชิ�นนี�ถา่ยทอด
เรื�องราวผา่นวสัดเุครื�องปั�นดนิเผาที�
ใหค้วามดบิ และเป็นธรรมชาต ิเชื�อม
ตอ่กบัสขีองกําแพงเมอืงนครราชสมีา
ที�ทําขึ�นจากอฐิดนิเผา และสรา้งความ
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งามรว่มสมยัเชื�อมโยงสิ�งเกา่ผสานสิ�ง
ใหม ่ดว้ยการตดัดว้ยสขีาวของดนิอกี
ชนดิ เพื�อสง่ตอ่จนิตนาการตอ่ผูพ้บ
เห็น ที�สามารถนําวตัถดุบิจาก
ภมูปัิญญา คอื เครื�องปั�นดนิเผาดา่น
เกวยีนมาสรา้งผลงานศลิปะ โดยการ
ตดิตั �งผลงานชิ�นนี�สถานที�ตั �งจะสรา้ง
ความน่าสนใจในมมุเมอืง สามารถเป็น
จดุเชค็อนิ ถา่ยรปู และสง่ตอ่
จนิตนาการศลิปะเชงิสรา้งสรรค์

๑๐
.

ดรุวิฒัน์
ตาไธสง

ศลิปะ
สะทอ้น
พฤตกิรรม
มนุษยก์บัโซ
เชยีลมเีดยี

ปัจจบุนัสื�อโซเชยีลมเีดยี เป็นสิ�ง
หนึ�งที�จําเป็นในการดํารงชวีติประจํา
วนัของมนุษย ์พื�นฐานการเกดิโซเชยี
ลมเีดยีเกดิจากความตอ้งการของ
มนุษยห์รอืคนเราที�ตอ้งการตดิตอ่
สื�อสาร หรอืมปีฏสิมัพันธก์นัจงึทําให ้
การตดิตอ่สื�อสารมคีวามสะดวก
รวดเร็ว และประหยดั รวมไปถงึผูส้ง่
สารสามารถสง่สารไปยงัผูรั้บสารได ้
ทนัท ีแมจ้ะอยูไ่กล หรอืใกลก้นั
เทคโนโลยกีส็ามารถพัฒนาใหต้ดิตอ่
สื�อสารกนัอยา่งไมม่ขีอ้จํากดั สามารถ
พดูคยุแบบเห็นหนา้ใหค้วามรูส้กึ
เหมอืนอยูใ่กลก้นัอยา่งไรพ้รมแดน
และไมม่ขีอ้จํากดัเรื�องระยะหา่ง การ
ใชโ้ซเชยีลมเีดยีของคนปัจจบุนัตั �งแต่
ตื�นนอนกห็ยบิโทรศพัทม์อืถอืขึ�นมา
เชค็ทั �ง E-Mail และ Social Network
การเขา้เน็ตมอืถอื หรอืผา่น
คอมพวิเตอร ์กระทั�งเมื�อเลกิงาน หรอื
เลกิเรยีนกลบัมาบา้นไปจนถงึกอ่น
นอน โทรศพัทม์อืถอืยงัคงอยูใ่นมอื
หรอืตอบแชทกบัเพื�อน การใชอ้นิเต
อรเ์น็ตทอ่งอยูใ่นโลกออนไลน ์เฉลี�ย
ถงึ ๘-๑๐ ชั�วโมงตอ่วนักบัเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์
การใชโ้ซเชยีลมเีดยีของคนไทย

จะมหีลายกลุม่ตามชว่งอายคุน เชน่
Generation Y หรอืกลุม่คน Gen Y คอื
ผูท้ี�มอีายรุะหวา่ง ๑๗ ถงึ ๓๗ ปี เป็น
กลุม่คนที�เตบิโตขึ�นมาทา่มกลางยคุที�
เศรษฐกจิทั �งโลกกําลงัเตบิโตเป็น
อยา่งมาก เมื�อคนกลุม่นี�เตบิโตมา
พรอ้มกบัการเตบิโตของ Internet
และ Social Media ทําใหก้ลุม่นี�มคีวาม
เชี�ยวชาญในเทคโนโลย ีOnline อยา่ง
มาก โลกของสื�อโซเชยีลมเีดยีเขา้มา
มบีทบาทในชวีติประจําวนัของมนุษย์
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เทคโนโลยกีารสื�อสารไดรั้บการ
พัฒนาอยา่งกา้วลํ�ามทีั�งสง่ผลด ีและ
สง่ผลเสยี กลา่วคอื ผลดขีองการใช ้
โซเชยีลมเีดยี คอื มนุษยส์ามารถ
สื�อสารตดิตอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็วแมน่ยํา
สะดวก เพิ�มชอ่งทางการทําธรุกจิ การ
คา้ขาย สรา้งกจิกรรมแสดงความ
คดิเห็น และประหยดัเวลาคา่ใชจ้า่ย
สว่นทางผลเสยีของโซเชยีลมเีดยีใน
ปัจจบุนัที�มผีลกระทบอยา่งชดัเจน
มากยิ�งขึ�นกลายเป็นประเด็นทาง
สงัคม การเกดิของโรคทาง
เทคโนโลย ีหรอื “โรคคอมพวิเตอรว์ ิ
ชั�นซนิโดรม” เกดิจากการใชส้ื�อโซ
เชยีลมเีดยีที�เยอะจนเกนิไปจากการ
จอ้งมองมอืถอืหรอืคอมพวิเตอร ์การ
กม้ของศรษีะที�นานจนเกนิไป การอด
หลบัอดนอนมากจนเกนิไป ทําให ้
รา่งกายพักผอ่นไมเ่พยีงพอจนสง่ผล
ใหภ้มูติา้นทานโรคลดลง การตดิโซ
เชยีลมเีดยีปัจจัยเปลี�ยนแปลงทาง
สมองบรเิวณสมองสว่นกลางที�กระตุน้
ความสขุหากมากเกนิพอดกีเ็กดิ
อาการเสพตดิ สง่ผลกระทบของการ
เกดิปัญหาตอ่ตา้น “สขุภาพรา่งกาย”
อาจกอ่ใหเ้กดิโรคตา่ง ๆ ตามมา เชน่
ปัญหาทางสายตา กระดกูคอเสื�อม
ปวดศรษีะ ปวดหลงั ปวดกลา้มเนื�อ
บรเิวณตา่ง ๆ ฯลฯ

๑๑
.

จริวฒัน ์จันทร์
สวา่ง

Family cat
(1) The new

normal

แมวโคราชหรอืที�เรยีกวา่ แมวสี
สวาด จะมนีสิยัที�ฉลาด จําแมน่ ขี�
ประจบ มลีกัษณะหวงพื�นที�ของตนเอง
เพราะตอ้งการความเอาใจใส ่และ
ตอ้งการเป็นสว่นหนึ�งในทกุ ๆ กจิกรรม
ของเจา้ของ แมวโคราชจะชื�นชอบ
ของเลน่ที�ตอ้งเลน่รว่มกบัเจา้ของเป็น
อยา่งมาก และคนสว่นมากเลี�ยงไว ้
เพื�อเป็นเพื�อน และเป็นสริมิงคลโชค
ลาภ ดว้ยลกัษณะนสิยัดงักลา่วจงึ
ทําใหผู้เ้ลี�ยงเกดิความหลงรักแมว
โคราชเป็นอยา่งมาก
ผูส้รา้งสรรคจ์งึไดนํ้าเสนอรปูแบบ

ผลงาน Family cat (๑) The new
normal ดว้ยการสะทอ้นนสิยั อารมณ์
ที�สนุกสนาน ตลก น่ารัก รา่เรงิ และ
ฉลาด สามารถปรับสภาพเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดด้ ีโดยการอยู่
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รว่มกนัเป็นครอบครัว ที�แสดงออกถงึ
ความอบอุน่ ความรัก และการดแูลใน
สถานการณส์ภาวะปัจจบุนัของสงัคม
เปรยีบเสมอืนคนโคราช ที�มคีวามรัก
และมนํี�าใจชว่ยดแูลคนในสงัคม
เดยีวกนั เมื�อบา้นเมอืงเกดิความทกุข์
รอ้น จงึผสมผสานสอดแทรกศลิปะ
วฒันธรรมความเป็นอสีานรว่มสมยั
โดยการนําลวดลายของผา้อสีาน และ
ศลิปะฮปูแตม้อสีาน มาประยกุต์
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิมติทิางอารมณข์อง
ดนิแดนอสีาน วฒันธรรม ประเพณี
และสสีนั ที�สะทอ้นอารมณส์งัคมที�
ชอบความสนุกสนานตามธรรมชาติ
ของความเป็นอสีาน การสรา้งสรรคท์ี�
นําเอาศลิปะรว่มสมยัอสีานมา
ถา่ยทอดสูเ่นื�อดนิดนิแดนดา่นเกวยีน
ดว้ยเทคนคิประตมิากรรมนูนตํ�า
ระบายสเีคลอืบ เผาดว้ยอณุหภมูิ
๑,๒๐๐ องศาเซลเซยีส

๑๒
.

จริวฒัน์
จันทรส์วา่ง

Family cat
(2) The new

normal

แมวโคราชหรอืที�เรยีกวา่ แมวสี
สวาด จะมนีสิยัที�ฉลาด จําแมน่ ขี�
ประจบ มลีกัษณะหวงพื�นที�ของตนเอง
เพราะตอ้งการความเอาใจใส ่และ
ตอ้งการเป็นสว่นหนึ�งในทกุ ๆ กจิกรรม
ของเจา้ของ แมวโคราชจะชื�นชอบ
ของเลน่ที�ตอ้งเลน่รว่มกบัเจา้ของเป็น
อยา่งมาก และคนสว่นมากเลี�ยงไว ้
เพื�อเป็นเพื�อน และเป็นสริมิงคลโชค
ลาภ ดว้ยลกัษณะนสิยัดงักลา่วจงึ
ทําใหผู้เ้ลี�ยงเกดิความหลงรักแมว
โคราชเป็นอยา่งมาก
ผูส้รา้งสรรคจ์งึไดนํ้าเสนอรปูแบบ

ผลงาน Family cat (๑) The new
normal ดว้ยการสะทอ้นนสิยั อารมณ์
ที�สนุกสนาน ตลก น่ารัก รา่เรงิ และ
ฉลาด สามารถปรับสภาพเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดด้ ีโดยการอยู่
รว่มกนัเป็นครอบครัว ที�แสดงออกถงึ
ความอบอุน่ ความรัก และการดแูลใน
สถานการณส์ภาวะปัจจบุนัของสงัคม
เปรยีบเสมอืนคนโคราช ที�มคีวามรัก
และมนํี�าใจชว่ยดแูลคนในสงัคม
เดยีวกนั เมื�อบา้นเมอืงเกดิความทกุข์
รอ้น จงึผสมผสานสอดแทรกศลิปะ
วฒันธรรมความเป็นอสีานรว่มสมยั
โดยการนําลวดลายของผา้อสีาน และ
ศลิปะฮปูแตม้อสีาน มาประยกุต์
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สรา้งสรรคใ์หเ้กดิมติทิางอารมณข์อง
ดนิแดนอสีาน วฒันธรรม ประเพณี
และสสีนั ที�สะทอ้นอารมณส์งัคมที�
ชอบความสนุกสนานตามธรรมชาติ
ของความเป็นอสีาน การสรา้งสรรคท์ี�
นําเอาศลิปะรว่มสมยัอสีานมา
ถา่ยทอดสูเ่นื�อดนิดนิแดนดา่นเกวยีน
ดว้ยเทคนคิประตมิากรรมนูนตํ�า
ระบายสเีคลอืบ เผาดว้ยอณุหภมูิ
๑,๒๐๐ องศาเซลเซยีส

๑๓
.

เดน่ รักซอ้น เชคอนิ…
อสีาน

หมายเลข๑

ภมูภิาคอสีาน เป็นแหลง่
วฒันธรรมที�มคีวามเป็นมาที�ยาวนาน
มวีถิชีวีติความเป็นอยูท่ี�มคีวาม
กลมเกลยีว มคีวามรักความสามคัคี
และการเอื�ออาทรแกก่นั มกีจิกรรม
ตา่ง ๆ อนัเป็นเอกลกัษณใ์นแตล่ะ
ทอ้งถิ�น ดว้ยความเชื�อ ความศรัทธาที�
สบืสาน และผสมผสานจนเป็นเนื�อ
เดยีวกนั ดว้ยความหลากหลายนั�นเอง
จงึเป็นความสวยงามที�แฝงไปดว้ย
อดุมคตทิี�งดงาม การไดเ้ขา้ไปเยอืน
ในดนิแดนอสีานแหง่นี� จงึมคีวาม
รื�นรมยท์ี�จะไดรั้บกลิ�นไอแหง่ความ
เป็นวถิพีื�นบา้น และเกดิความทรงจําที�
แตกตา่งจากภมูภิาคอื�นโดยชดัเจน
โดยผูส้รา้งสรรคไ์ดนํ้าวถิขีอง

อารมณค์วามรูส้กึที�เป็นตวัแทนของ
ความเป็นอสีานอยา่งเรยีบงา่ย ดว้ย
การตดัทอนรปูแบบรปูทรง ในการ
แสดงออกแบบอนิโฟกราฟิก (Info
Graphic Art) เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจ
โดยงา่ยดว้ยสญัลกัษณ ์บนเนื�อดนิ
พื�นบา้นดา่นเกวยีน เผา และตกแตง่
ในอณุหภมูสิงู แสดงออกใหเ้ห็นถงึสี
ของดนิดา่นเกวยีนที�เป็นอตัลกัษณ์
ผสมผสานการพัฒนาจดุเดน่ดว้ย
เคลอืบใหม้คีวามรว่มสมยั

๑๔
.

วชัรนิทร์
แซเ่ตยี

สสีวาด แมวถอืไดว้า่เป็นสตัวเ์ลี�ยงที�มคี
วามใกลช้ดิกบัมนุษย ์จนหลายคนที�
หลงรักมนั และตกเป็นทาสแมวโดย
ในที�สดุ ซึ�งดว้ยความน่ารัก ขี�เลน่ และ
การแสดงออกในแตล่ะทว่งทา่และ
อารมณข์ี�ออ้นของแมว ทําใหผู้เ้ลี�ยง
เกดิความผอ่นคลาย จากเรื�องราว
ทั �งหลายที�เกดิขึ�นในชวีติประจําวนั
ซึ�งสิ�งเหลา่นี�เองจงึเป็นเสน่หท์ี�เกดิ
จากแมว โดยแมวโคราช หรอืแมวสี
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สวาด เป็นแมวประจําถิ�นของโคราช
ซึ�งเป็นหนึ�งในแมวมงคลชนดิหนึ�ง
ปัจจบุนัมใีหพ้บเห็นไดน้อ้ย ดว้ยความ
เป็นแมวโคราช เป็นแมวที�มลีกัษณะ
เฉพาะพเิศษและมคีวามเฉลยีวฉลาด
และรักเจา้ของยิ�งเป็นสิ�งที�ทําใหผู้ ้
เลี�ยงหลงรักมนั ดว้ยผูส้รา้งสรรคเ์ป็น
ผูท้ี�รักแมว เป็นอยา่งมาก จงึมแีนวคดิ
ในการสรา้งประตมิากรรมเครื�อง
เคลอืบดนิเผาในรปูแบบของแมวสี
สวาด เพื�อประดบัสวนและสถานที�
ตา่งๆ ใหเ้กดิความสวยงาม และได ้
เห็นและชื�นชม ตอบสนองความ
หลงใหลและความรักชอบ ดว้ยรปู
แบบแมวสสีวาด ในกรยิาทา่ทางตา่งๆ
ที�แสดงถงึความน่ารักน่าเอ็นด ูใหผู้ ้
พบเห็นเกดิความสขุไปรว่มกนั
ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้มลูขา้งตน้

เป็นจรงิทกุประการ และเมื�อไดรั้บทนุ
ผลงานจะตกเป็นกรรมสทิธิ�ของ
จังหวดันครราชสมีา และสามารถนํา
ผลงานไปตพีมิพแ์ละเผยแพรล่งใน
สิ�งพมิพ ์รวมทั �งสื�อสารสนเทศอื�นๆได ้
ในกรณีที�มปัีญหาการละเมดิสทิธิ�
เจา้ของผลงานตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

๑๕
.

ชาญชยั
แกว้ชงิดวง

การอพยพ
ของสสีนั
แหง่

ธรรมชาติ

ศลิปะและธรรมชาตยิอ่มเป็นอนัหนึ�ง
อนัเดยีวกนัไมว่า่จะมกีารเคลื�อนยา้ย
เปลี�ยนสถานที�ในการดํารงอยูศ่ลิปะ
และธรรมชาตยิอ่มรว่มทางกนัไดใ้น
ทกุหนแหง่ การวางตวังานไวท้ี�กลาง
นํ�า และใชทุ้น่ถว่งทําใหต้วังานไม่
เคลื�อนที� และจดุที�ตั �งเป็นจดุเดน่โดย
สสีนัที�โดนเดน่ทํางานใหน้ี�จะกลาย
เป็นจดุแลนดม์ารค์ใหมข่องจังหวดั
นครราชสมีา

๑๖
.

คํานงึ กลิ�นฟุ้ง สปอรแ์หง่ชี
วติคอืจดุเริ�ม
ตน้เหนอืทกุ

สิ�ง

สปอรข์องสิ�งมชีวีติ แมม้ขีนาดเล็กจน
แทบมองไมเ่ห็น แตเ่มื�อธรรมชาติ
กําหนด เจาะจงใหอ้ยูถ่กูที�ถกูทาง
สปอรท์ี�เป็นสื�อของสิ�งมชีวีติเล็กก็
สามารถเตบิโตอวดความสวยงามให ้
เป็นที�ประจักษ์ไดต้วังานนี�จะสามารถ
เดนิชมไดโ้ดยรอบสรา้งความน่าสนใจ
ใหก้บัผูท้ี�พบเจอ
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๑๗
.

สวุฒัน ์ชะตา
งาม

สนัตสิขุ -

๑๘
.

ณรงค ์โค
ตระกลู

ธรรมชาติ
สรรพชวีติ
บนฝ่ามอื

ธรรมชาตใินโลก จะดํารงอยูคู่ก่บัทกุ
ชวีติ ตอ้งอาศยัการโอบอุม้ ปกป้องซึ�ง
กนัและกนั ระหวา่ง มนุษยก์บั
ธรรมชาตจิะบงัเกดิความยิ�งใหญข่อง
ชวีติ และชวีติ งานศลิปะชิ�นนี�ผมจะ
ผสมผสานงานศลิปะ และธรรมชาติ
ขึ�นตน้ไมเ้อาไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั

๑๙
.

กานต์
นพคณุางกลู

Happy time -

๒๐
.

จติรา เจนหดั โลกศลิปะ
สรา้งไดด้ว้ย
มอืเรา

ทกุสรรพสิ�งบนโลกอยูภ่ายใตอุ้ง้มอื
แหง่ธรรมชาตผิลงานชิ�นนี�ไดแ้สดงให ้
เห็นถงึวา่ธรรมชาตอิยูใ่นมอื ของ
มนุษยท์ี�จะรักษาหรอืจะทําลาย
เปรยีบเสมอืนโลกที�อยูใ่นมอืของพวก
เรา

๒๑
.

สงกรานต ์วง
คเ์วยีน

ธรรมชาตผิู ้
ซื�อสตัย ์๑

เพื�อนแทท้ี�ไมห่า่งหายคอืธรรมชาติ
ชวีติและศลิปะที�มคีวามยิ�งใหญอ่ยู่
เสมอ จงึไดนํ้าเสนอออกมาเป็น รปู
ทรงของสนัุขที�เป็นเพื�อนแทข้อง
มนุษยโ์ดยใชว้สัดหุญา้เทยีมเป็นผวิ
นอกเพื�อใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติ
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๒๒
.

ปฏวิตั ิเอก
ทตัโยธนิ

ธรรมชาตผิู ้
ซื�อสตัย ์๒

เพื�อนแทท้ี�ไมห่า่งหายคอืธรรมชาติ
ชวีติและศลิปะที�มคีวามยิ�งใหญอ่ยู่
เสมอ จงึไดนํ้าเสนอออกมาเป็น รปู
ทรงของสนัุขที�เป็นเพื�อนแทข้อง
มนุษยโ์ดยใชว้สัดหุญา้เทยีมเป็นผวิ
นอกเพื�อใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติ

๒๓
.

สเุมธ สงิ
หวรวงศ์

กระสวย
อสีาน

ววิฒันาการทางสงัคมไดพั้ฒนา และ
เจรญิรุง่เรอืงตามลําดบั ทําใหก้าร
พัฒนาของวสัดไุดป้รับเปลี�ยนไปตาม
ยคุตามสมยัถกูพัฒนาเปลี�ยนแปลงไป
ตามความตอ้งการของมนุษย ์ศลิปะ
จงึตอ้งมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามกาล
เวลาอนัทําใหเ้กดิ “ศลิปกรรมรว่ม
สมยั” ขึ�น ดงันั�น “วสัด”ุ จงึเป็นสว่น
หนึ�งที�ถกูนํามาปรับใชใ้นการ
สรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปกรรมรว่ม
สมยัในรปูแบบของศลิปกรรมที�เรยีก
วา่ “ศลิปะสื�อผสม หรอืสื�อประสม” จงึ
เป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ในฐานะ
ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานไดนํ้าวสัดทุี�มี
ลกัษณะพื�นผวิที�แตกตา่งมาจัดวาง
องคป์ระกอบทางศลิปะ เพื�อใหเ้กดิ
ความงามและสนุทรยีศาสตรภ์ายใน
ผลงานที�สรา้งสรรค ์และเกดิคณุคา่
ทางจติใจ อารมณ ์ความรูส้กึ และทาง
สงัคม

๒๔
.

สดุทา้ย ออ่น
น่วม

สสีนับวก
ธรรมชาติ
จาก

ดกึดําบรรพ์

ยคุดกึดําบรรพสิ�งมชีวีติที�อบุตัขิ ึ�นบน
โลกยอ่มตอ้งอาศยัความเป็น
ธรรมชาตทิี�กําหนดความเป็นไปไมว่า่
สิ�งมชีวีติและธรรมชาตติา่งกช็ว่ยกนั
จรรโลงใหท้กุยคุทกุสมยัไดม้กีาร
ดํารงคูค่วรกนัไป การนําเอาสตัว ์ใน
ยคุดกึดําบรรพไดโนเสารพั์นธไ์ทเซอ
ราท็อป
นํามาเป็นตน้ไมใ้นการสรา้งผลงานเป็
นการเชื�อมโยง โลกเกา่และโลกใหม่
เอาไวด้ว้ยกนั

๒๕
.

ชาญชยั
แกว้ชงิดวง

ศลิปะ+
ธรรมชาต ิ=

ชวีติ

ความลงตวัที�เกดิการสรา้งสรรคค์วาม
ยอ่ม
นํามาซึ�งการดํารงอยูข่องสรรพสิ�ง
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๒๖
.

ธรีพงษ์ ศรฮีาด Spring
blooming –
กลบัมาเบง่
บาน ชิ�นที� ๑

ในบรบิทโครงสรา้งสงัคมที�เชื�อม
ตอ่กนัอยา่งรวดเร็ว รปูแบบการใชช้วีติ
มคีวามหลากหลายตามยคุสมยั หาก
แตย่งัคงตระหนักถงึวถิชีวีติแหง่
ภมูปัิญญาที�มคีณุคา่ จงึไดนํ้ามาสรา้ง
ผลงานประตมิากรรมรปูทรง และ
โครงสรา้งเชื�อมโยงเขา้กบัวฒันธรรม
ผสมผสานระหวา่งดนิเผาพื�นบา้น และ
วสัดสุมยัใหม ่เปรยีบเชน่ดอกไมต้าม
ฤดกูาลรอการกลบัมาเบง่บานอกีครั �ง
แสดงถงึบทบาทการอยูร่ว่มกนัของ
ความเกา่กบัใหมอ่ยา่งเรยีบงา่ย อกี
ทั �ง สื�อใหเ้ห็นถงึความสมัพันธท์ี�รว่ม
สมยัอยา่งมสีนุทรยีภาพ

๒
๗.

บญุเกดิ ศรสีขุา “นํ�า”
พลงัชวีติ

นํ�า คอื สิ�งลํ�าคา่ที�ธรรมชาตไิด ้
มอบใหเ้ป็นพลงัแหง่การขบัเคลื�อน
และสรา้งความสมดลุของทกุชวีติ
ดงันั�น “นํ�า” จงึเป็นปัจจัยแหง่การเกดิ
และทําหนา้ที�ในการเป็นปัจจัยในการ
ทรงอยู ่หรอืดํารงอยูข่องชวีติ และทกุ
ชวีติบนโลก ที�ลว้นแลว้แตม่คีวาม
ตอ้งการนํ�าเพื�อการหลอ่เลี�ยงชวีติตน
ใหม้กีารเตบิโต และสรา้งพัฒนาการ
ของชวีติ เพื�อการสง่ตอ่ชวีติใหมต่อ่
ไป

๒
๘.

ปฏวิตั ิเอก
ทตัโยธนิ

เผา่พันธุ์
ชวีติของ
ศลิปะ

เผา่พันธุท์ี�เกดิรว่มดํารงวถิชีวีติ
ประเพณีความเชื�อ ตา่งกค็น้หา
เกบ็เกี�ยวยดึถอื เอาธรรมชาตสิ ิ�งสมมตุิ
สสีนัของศลิปะมาเป็น สิ�งยดึเหนี�ยวใน
กาดํารงคงอยู่

๒๙
.

พเิชฐ
ธรรมวฒัน์

เมล็ดพันธุ์
ฝันพนูสขุ

ชวีติในธรรมชาตลิว้นมกีารเจรญิ
เตบิโตงอกงามอยาทกุชว่งเวลามกีาร
พักพงิพึ�งพาใหช้วีติซึ�งกนัและกนั เกดิ
ชวีติในความอดุมสมบรูณ ์กอ่เกดิภาพ
แหง่ความฝัน ความสขุ ที�มตีอ่
ธรรมชาติ

๓๐
.

อนุกลู ทงัไธสง Black
Flowers

vase

ในปัจจบุนัการผลติแบบ
อตุสาหกรรม มคีวามเจรญิกา้วหนา้
มากยิ�งขึ�น ยางรถยนตเ์ป็นวสัดทุี�ถกู
นํามาใชใ้นยคุอตุสาหกรรมจํานวน
มาก เพื�อนําวสัดมุาใชใ้หเ้กดิคณุคา่
มากที�สดุ มนุษยม์วีวิฒันาการในการ
ประยกุตส์ ิ�งตา่ง ๆ รอบตวั มาใช ้
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ประโยชนโ์ดยปรับใหเ้ขา้กบับรบิท
สิ�งแวดลอ้มที�เป็นอยูข่องแตล่ะยคุ
สมยั การพัฒนาของมนุษยใ์นดา้นการ
ประดษิฐ ์สง่ผลใหม้นุษยร์ูจั้กการ
ประยกุตใ์ชว้สัดสุ ิ�งของมาดดัแปลงให ้
ไดป้ระโยชนต์ามที�ตอ้งการในการ
ดํารงชวีติ มนุษยจ์ะพยายามนําสิ�งที�มี
อยูม่าประยกุตใ์ชเ้พื�อแกปั้ญหา และ
ทําใหเ้กดิคณุคา่มากที�สดุ
ดอกทานตะวนัในภาพจําของทกุ

คนเป็นดอกไมท้ี�สวยงาม สเีหลอืง
ทอง และจะเบกิบานตามดวงอาทติย์
เพยีงดวงเดยีว ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์อง
ความหวงั ความเชื�อมั�น และรักเดยีว
แตต่รงขา้มกนักบัการนําเสนอผลงาน
ของผูส้รา้งสรรคท์ี�สรา้งเป็นผลงาน
ประตมิากรรมรปูทรงดอกทานตะวนั
จากยางรถยนตส์ดํีาที�มเีพยีงดอก
เดยีว และไมห่นัหาแสงดวงอาทติย์
เปรยีบเสมอืนสงัคมที�กําลงเผชญิกบั
วกิฤตโรครา้ย ที�ทกุคนหนัหนา้หนกีนั
อยูแ่ยกกนัอยา่งโดดเดี�ยว เปรยีบ
เหมอืนดอกทานตะวนัสดํีาที�คอ่ย ๆ
เหี�ยวเฉาลงไปเรื�อย ๆ โดยที�ไมรู่เ้ลย
วา่จะไดเ้ห็นแสงตะวนัอกีหรอืเปลา่
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รายละเอยีดผลงานศลิปะของศลิปินทอ้งถิ�นเพื�อการสง่เสรมิงานมหกรรมศลิปะนานาชาต ิครั�งที�
๒ Thailand Biennale, Korat 2021

๑. ที�พักพงิจําเป็น โดย นรัิช เดชา

แนวคดิ : มนุษยม์กีารผลติ การอปุโภค และบรโิภค สงิตา่งๆมากมาย ซึ�งสิ�งเหลา่นี�เมื�อหมด
ประโยชนใ์ชส้อยไมไ่ด ้หรอืไมไ่ดใ้ช ้สิ�งเหลา่นี�คอื “ขยะ”  ในปัจจบุนัขยะมลูฝอยจะยิ�งเพิ�มตาม
จํานวนของประชากร และการทิ�งขยะของมนุษยเ์พยีงคนละ ๑ ชิ�น โดยที�ขยะเพยีง ๑ ชิ�นนั�น
สามารถเป็นปัญหารา้ยแรงตอ่สิ�งแวดลอ้ม ไมว่า่จะเป็นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํ�า มลพษิ
ทางดนิ สขุภาพ หรอืสรรพชวีติทั �งหมด

ในตวังานจงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึปัญหาของขยะ ที�แสดงออกโดยมลีกัษณะสตัวช์นดิหนึ�งที�ตอ้งแบก
ขยะไวเ้ต็มหลงั ซึ�งเป็นผลมาจากการทิ�งขยะของมนุษย์
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๒. When nature meets โดย อภาวตั พะยอมใหม่

แนวคดิ : “When nature meets (เมื�อธรรมชาตบิรรจบ)” ใชค้วามสมดลุของธรรมชาต ิที�
ไดรั้บจากโจทย ์กอ่เกดิภาพของสตัวท์ี�อยูใ่ตนํ้�า     (เตา่) พรอ้มตวัคาแรกเตอรข์องศลิปินในชดุ
ลวดลายวฒันธรรม (culture) มาพบกบัสตัวปี์ก (นก) ที�ทํารังอยูใ่นกระดองเตา่ สูค่วามสมดลุที�
ดํารงอยูอ่ยา่งพอเหมาะเกื�อกลูกนัในแตล่ะสงัคม (สื�อโดย สตัว,์คน ตา่งสปีชี�ย)์ และเมื�อมาบรรจบ
กนัอยา่งเหมาะสมแลว้วฒันธรรมกจ็ะเกดิขึ�นตามธรรมชาตแิละดําเนนิไป โดยที�

● เตา่ สื�อถงึ ความยั�งยนืของธรรมชาต ิเนื�องจากเตา่เป็นสตัวท์ี�อายยุนือยูท่กุยคุสมยั และ
กระดองยงัสื�อถงึโลกดว้ย ถงึแมต้วัเตา่จะตายไปแตก่ระดองกย็งัอยู่
● นก สื�อถงึ ความยั�งยนืธรรมชาต ิเนื�องจากนกเป็นสตัวอ์สิระในการเคลื�อนไหวเปรยีบไดก้บั
ความเปลี�ยนแปลงตามยคุสมยั ไมห่ยดุนิ�ง
● มนุษย ์ผูท้ี�รับสาสน์ทกุๆอยา่งจากธรรมชาต ิ(ผูใ้ช)้ สวมเสื�อในลกัษณะ culture เพราะเมื�อ
ทกุอยา่งรวมกนัแลว้ วฒันธรรมจะหอ่หุม้ตวัเรา ทกุสญัลกัษณจ์งึกอ่เกดิความสมดลุ

๓. แสงสแีหง่ธรรมชาต ิคอื ความงดงามของศลิปะ

โดย สายนํ�าผึ�ง มเีจรญิ
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แนวคดิ : ทกุครั �งที�โลกหมนุเขา้หาแสงอาทติยน์อกจากพลงังานที�สง่ลงมาปลกุทกุชวีติ
ใหม้กีารดําเนนิตามวฏัจักรแลว้นั�นกย็งัตามมาดว้ยสสีนัที�ทะลทุะลวงความมดืจนบงัเกดิเป็นความ
สวยงามที�แตง่แตม้ใหก้บัธรรมชาต ิและทกุชวีติไดพ้ึ�งพาแลกเปลี�ยนเชยชมซึ�งกนัและกนั ดจุเป็น
สสีนัแหง่ความสมัพันธใ์หก้บัชวีติ และธรรมชาตไิดร้อ้ยเรยีงเคยีงกนัไปตราบนานเทา่นาน

๔. การอพยพครั�งใหญ ่โดย ศลิธนา แนบสําโรง

แนวคดิ : เมื�อมนุษยเ์พิ�มจํานวนขึ�น การใชส้อยพื�นที�และทรัพยากรมากขึ�น ในขณะ
เดยีวกนัผนืป่าลดลงและถกูแทนที�ดว้ยเมอืงใหญ ่โลกที�ควรจะเต็มไปดว้ยสิ�งมชีวีติหลากหลาย
กลบัอดัแน่นไปดว้ยมนุษย ์เขตแดนมนุษย ์สตัวเ์พื�อความสขุมนุษยส์ตัว ์เพื�อเป็นอาหารมนุษย์
ทา่มกลางโลกที�มมีนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง ในผลงาน คอื ภาพของฝงูสตัวท์ี�ทนตอ่การเอาเปรยีบนี�ไม่
ไหวปละกําลงัเตรยีมตวัออกเดนิทางเพื�อเสาะหาดนิแดนใหม่

๕. Black sunflower โดย อนุกลุ ทงัไธสง
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แนวคดิ : ในปัจจบุนัการผลติแบบอตุสาหกรรมมคีวามเจรญิกา้วหนา้มากยิ�งขึ�น “ยาง
รถยนต”์ เป็นวสัดทุี�ถกูนํามาใชใ้นยคุอตุสาหกรรมเป็นจํานวนมาก และเพื�อนําวสัดมุาใชใ้หเ้กดิคณุ
คา่มากที�สดุ มนุษยจ์งึมวีวิฒันาการในการประยกุตส์ ิ�งตา่ง ๆ รอบตวั มาใชป้ระโยชนโ์ดยปรับให ้
เขา้กบับรบิทสิ�งแวดลอ้มที�เป็นอยูข่องแตล่ะยคุสมยั ดงันั�น การพัฒนาของมนุษยใ์นดา้นการ
ประดษิฐส์ง่ผลใหม้นุษยร์ูจั้กการประยกุตใ์ชว้สัดสุ ิ�งของมาดดัแปลงใหไ้ดป้ระโยชนต์ามที�ตอ้งการ
ในการดํารงชวีติ มนุษยจ์ะพยายามนําสิ�งที�มอียูม่าประยกุตใ์ชเ้พื�อแกปั้ญหาและทําใหเ้กดิคณุคา่
มากที�สดุ

ดอกทานตะวนั ในภาพจําของทกุคนเป็นดอกไมช้นดิหนึ�ง มสีเีหลอืงทองที�สวยงาม
เบกิบานตามดวงอาทติยเ์พยีงดวงเดยีว ดอกทานตะวนันี�เป็นสญัลกัษณข์องความหวงั ความเชื�อ
มั�น และรักเดยีวใจเดยีว แตต่รงขา้มกนักบัการนําเสนอผลงานของผูส้รา้งสรรคท์ี�สรา้งเป็นผลงาน
ประตมิากรรมรปูทรงดอกทานตะวนัจากยางรถยนตส์ดํีาที�มเีพยีงดอกเดยีว และไมห่นัหาแสงดวง
อาทติย ์เปรยีบเสมอืนสงัคมที�กําลงัเผชญิกบัวกิฤตโรครา้ยที�ทกุคนหนัหนา้หนกีนั อยูแ่ยกกนั
อยา่งโดดเดี�ยว เปรยีบเหมอืนดอกทานตะวนัสดํีาคอ่ย ๆ เหี�ยวเฉาลงไป เรื�อย ๆ โดยไมรู่เ้ลยวา่จะ
ไดเ้ห็นแสงตะวนัอกีหรอืเปลา่

๖. Nature belongs to all of us I โดย ศภุวชิญ ์อนิทรง์าม

แนวคดิ : มนุษยล์ว้นเป็นสว่นหนึ�งของธรรมชาต ิและมกีารใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาตใิน
การดํารงชวีติ อยูอ่าศยั พึ�งพาชว่ยเหลอืเกื�อกลูซึ�งกนัและกนัเสมอืนครอบครัวที�อบอุน่ในบา้นหลงั
ใหญ ่ดงันั�น มนุษยค์วรจะปกป้อง คุม้ครอง และรักษาธรรมชาตนัิ�นใหเ้สมอืนกบัวา่ “ธรรมชาตเิป็น
ของพวกเราทกุคน”
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๗. Nature belongs to all of us II โดย ศภุวชิญ ์อนิทรง์าม

แนวคดิ : มนุษยนั์�นลว้นเป็นสว่นหนึ�งของธรรมชาตมิกีารใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาตใินการดํารง
ชวีติ อยูอ่าศยั พึ�งพาชว่ยเหลอืเกื�อกลูซึ�งกนัและกนัเสมอืนครอบครัวที�อบอุน่ในบา้นหลงัใหญ่
ดงันั�นมนุษยค์วรจะปกป้อง คุม้ครองและรักษาธรรมชาตนัิ�นใหเ้สมอืนกบัวา่ “ธรรมชาตเิป็นของ
พวกเราทกุคน”

๘. สญัญาณแหง่การบงัเกดิ โดย รังษิยา แสงสวุรรณ

แนวคดิ : ไมว่า่จะเป็นบนอากาศ บนแผน่ดนิ หรอืแมก้ระทั�งในนํ�า ธรรมชาตกิส็ามารถ สรา้งสรรค์
ชวีติใหมอ่บุตัขิ ึ�นมาไดเ้พื�อการดํารงชพีอยูคู่ธ่รรมชาตบินโลกไดต้อ่ไปตวัผลงานจะกลายเป็นจดุ
สนใจที�ดเูหมอืนปลาหมกึยกัษ์ที�มเีต็มไปดว้ยสสีนัโผลข่ึ�นมาจากในคเูมอืง

๙. สญัญาลกัษณแ์หง่ชวีติ โดย เกรยีงไกร ดวงขจร
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แนวคดิ : สญัลกัษณแ์หง่ชวีติ คอื การถา่ยทอดรปูทรงอสิระมคีวามเคลื�อนไหวที�นําเสนอ
ผา่นพื�นผวิเจาะชอ่งเป็นรปูทรงร ีสื�อความคดิถงึสิ�งมชีวีติตา่ง ๆ ตามทศันคต ิและประสบการณ์
ของผูพ้บเห็น โดยผลงานชิ�นนี�ถา่ยทอดเรื�องราวผา่นวสัดเุครื�องปั�นดนิเผาที�ใหค้วามดบิ และเป็น
ธรรมชาต ิเชื�อมตอ่กบัสขีองกําแพงเมอืงนครราชสมีา ที�ทําขึ�นจากอฐิดนิเผา และสรา้งความงาม
รว่มสมยัเชื�อมโยงสิ�งเกา่ผสานสิ�งใหม ่ดว้ยการตดัดว้ยสขีาวของดนิอกีชนดิ เพื�อสง่ตอ่จนิตนาการ
ตอ่ผูพ้บเห็น ที�สามารถนําวตัถดุบิจากภมูปัิญญา คอื เครื�องปั�นดนิเผาดา่นเกวยีนมาสรา้งผลงาน
ศลิปะ โดยการตดิตั �งผลงานชิ�นนี�สถานที�ตั �งจะสรา้งความน่าสนใจในมมุเมอืง สามารถเป็นจดุเชค็
อนิ ถา่ยรปู และสง่ตอ่จนิตนาการศลิปะเชงิสรา้งสรรค์

๑๐. ศลิปะสะทอ้นพฤตกิรรมมนุษยก์บัโซเชยีลมเีดยี โดย ดรุวิฒัน ์ตาไธสง

แนวคดิ : ปัจจบุนัสื�อโซเชยีลมเีดยี เป็นสิ�งหนึ�งที�จําเป็นในการดํารงชวีติประจําวนัของ
มนุษย ์พื�นฐานการเกดิโซเชยีลมเีดยีเกดิจากความตอ้งการของมนุษยห์รอืคนเราที�ตอ้งการตดิตอ่
สื�อสาร หรอืมปีฏสิมัพันธก์นัจงึทําใหก้ารตดิตอ่สื�อสารมคีวามสะดวกรวดเร็ว และประหยดั รวมไป
ถงึผูส้ง่สารสามารถสง่สารไปยงัผูรั้บสารไดท้นัท ีแมจ้ะอยูไ่กล หรอืใกลก้นัเทคโนโลยกีส็ามารถ
พัฒนาใหต้ดิตอ่สื�อสารกนัอยา่งไมม่ขีอ้จํากดั สามารถพดูคยุแบบเห็นหนา้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่
ใกลก้นัอยา่งไรพ้รมแดน และไมม่ขีอ้จํากดัเรื�องระยะหา่ง การใชโ้ซเชยีลมเีดยีของคนปัจจบุนั
ตั �งแตต่ื�นนอนกห็ยบิโทรศพัทม์อืถอืขึ�นมาเชค็ทั �ง E-Mail และ Social Network การเขา้เน็ตมอืถอื
หรอืผา่นคอมพวิเตอร ์กระทั�งเมื�อเลกิงาน หรอืเลกิเรยีนกลบัมาบา้นไปจนถงึกอ่นนอน โทรศพัท์



18

มอืถอืยงัคงอยูใ่นมอื หรอืตอบแชทกบัเพื�อน การใชอ้นิเตอรเ์น็ตทอ่งอยูใ่นโลกออนไลน ์เฉลี�ยถงึ
๘-๑๐ ชั�วโมงตอ่วนักบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

การใชโ้ซเชยีลมเีดยีของคนไทยจะมหีลายกลุม่ตามชว่งอายคุน เชน่ Generation Y หรอื
กลุม่คน Gen Y คอืผูท้ี�มอีายรุะหวา่ง ๑๗ ถงึ ๓๗ ปี เป็นกลุม่คนที�เตบิโตขึ�นมาทา่มกลางยคุที�
เศรษฐกจิทั �งโลกกําลงัเตบิโตเป็นอยา่งมาก เมื�อคนกลุม่นี�เตบิโตมาพรอ้มกบัการเตบิโตของ
Internet และ Social Media ทําใหก้ลุม่นี�มคีวามเชี�ยวชาญในเทคโนโลย ีOnline อยา่งมาก โลก
ของสื�อโซเชยีลมเีดยีเขา้มามบีทบาทในชวีติประจําวนัของมนุษย ์เทคโนโลยกีารสื�อสารไดรั้บ
การพัฒนาอยา่งกา้วลํ�ามทีั�งสง่ผลด ีและสง่ผลเสยี กลา่วคอื ผลดขีองการใชโ้ซเชยีลมเีดยี คอื
มนุษยส์ามารถสื�อสารตดิตอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็วแมน่ยําสะดวก เพิ�มชอ่งทางการทําธรุกจิ การคา้ขาย
สรา้งกจิกรรมแสดงความคดิเห็น และประหยดัเวลาคา่ใชจ้า่ย สว่นทางผลเสยีของโซเชยี
ลมเีดยีในปัจจบุนัที�มผีลกระทบอยา่งชดัเจนมากยิ�งขึ�นกลายเป็นประเด็นทางสงัคม การเกดิของ
โรคทางเทคโนโลย ีหรอื “โรคคอมพวิเตอรว์ชิั�นซนิโดรม” เกดิจากการใชส้ื�อโซเชยีลมเีดยีที�เยอะ
จนเกนิไปจากการจอ้งมองมอืถอืหรอืคอมพวิเตอร ์การกม้ของศรษีะที�นานจนเกนิไป การอดหลบั
อดนอนมากจนเกนิไป ทําใหร้า่งกายพักผอ่นไมเ่พยีงพอจนสง่ผลใหภ้มูติา้นทานโรคลดลง การ
ตดิโซเชยีลมเีดยีปัจจัยเปลี�ยนแปลงทางสมองบรเิวณสมองสว่นกลางที�กระตุน้ความสขุหากมาก
เกนิพอดกีเ็กดิอาการเสพตดิ สง่ผลกระทบของการเกดิปัญหาตอ่ตา้น “สขุภาพรา่งกาย” อาจกอ่
ใหเ้กดิโรคตา่ง ๆ ตามมา เชน่ ปัญหาทางสายตา กระดกูคอเสื�อม ปวดศรษีะ ปวดหลงั ปวดกลา้ม
เนื�อบรเิวณตา่ง ๆ ฯลฯ

๑๑. Family cat (๑) the new normal โดย จริวฒัน ์จันทรส์วา่ง

แนวคดิ : แมวโคราชหรอืที�เรยีกวา่ แมวสสีวาด จะมนีสิยัที�ฉลาด จําแมน่ ขี�ประจบ มี
ลกัษณะหวงพื�นที�ของตนเอง เพราะตอ้งการความเอาใจใส ่และตอ้งการเป็นสว่นหนึ�งในทกุ ๆ
กจิกรรมของเจา้ของ แมวโคราชจะชื�นชอบของเลน่ที�ตอ้งเลน่รว่มกบัเจา้ของเป็นอยา่งมาก และ
คนสว่นมากเลี�ยงไวเ้พื�อเป็นเพื�อน และเป็นสริมิงคลโชคลาภ ดว้ยลกัษณะนสิยัดงักลา่วจงึทําใหผู้ ้
เลี�ยงเกดิความหลงรักแมวโคราชเป็นอยา่งมาก

ผูส้รา้งสรรคจ์งึไดนํ้าเสนอรปูแบบผลงาน Family cat (๑) The new normal ดว้ยการ
สะทอ้นนสิยั อารมณท์ี�สนุกสนาน ตลก น่ารัก รา่เรงิ และฉลาด สามารถปรับสภาพเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดด้ ีโดยการอยูร่ว่มกนัเป็นครอบครัว ที�แสดงออกถงึความอบอุน่ ความรัก และ
การดแูลในสถานการณส์ภาวะปัจจบุนัของสงัคม เปรยีบเสมอืนคนโคราช ที�มคีวามรัก และมนํี�าใจ
ชว่ยดแูลคนในสงัคมเดยีวกนั เมื�อบา้นเมอืงเกดิความทกุขร์อ้น จงึผสมผสานสอดแทรกศลิปะ
วฒันธรรมความเป็นอสีานรว่มสมยั โดยการนําลวดลายของผา้อสีาน และศลิปะฮปูแตม้อสีาน มา
ประยกุตส์รา้งสรรคใ์หเ้กดิมติทิางอารมณข์องดนิแดนอสีาน วฒันธรรม ประเพณี และสสีนั ที�
สะทอ้นอารมณส์งัคมที�ชอบความสนุกสนานตามธรรมชาตขิองความเป็นอสีาน การสรา้งสรรคท์ี�
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นําเอาศลิปะรว่มสมยัอสีานมาถา่ยทอดสูเ่นื�อดนิดนิแดนดา่นเกวยีนดว้ยเทคนคิประตมิากรรมนูน
ตํ�า ระบายสเีคลอืบ เผาดว้ยอณุหภมู ิ๑,๒๐๐ องศาเซลเซยีส

๑๒. Family cat (๒) the new normal โดย จริวฒัน ์จันทรส์วา่ง

แนวคดิ : แมวโคราชหรอืที�เรยีกวา่ แมวสสีวาด จะมนีสิยัที�ฉลาด จําแมน่ ขี�ประจบ มี
ลกัษณะหวงพื�นที�ของตนเอง เพราะตอ้งการความเอาใจใส ่และตอ้งการเป็นสว่นหนึ�งในทกุ ๆ
กจิกรรมของเจา้ของ แมวโคราชจะชื�นชอบของเลน่ที�ตอ้งเลน่รว่มกบัเจา้ของเป็นอยา่งมาก และ
คนสว่นมากเลี�ยงไวเ้พื�อเป็นเพื�อน และเป็นสริมิงคลโชคลาภ ดว้ยลกัษณะนสิยัดงักลา่วจงึทําใหผู้ ้
เลี�ยงเกดิความหลงรักแมวโคราชเป็นอยา่งมาก

ผูส้รา้งสรรคจ์งึไดนํ้าเสนอรปูแบบผลงาน Family cat (๑) The new normal ดว้ยการ
สะทอ้นนสิยั อารมณท์ี�สนุกสนาน ตลก น่ารัก รา่เรงิ และฉลาด สามารถปรับสภาพเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดด้ ีโดยการอยูร่ว่มกนัเป็นครอบครัว ที�แสดงออกถงึความอบอุน่ ความรัก และ
การดแูลในสถานการณส์ภาวะปัจจบุนัของสงัคม เปรยีบเสมอืนคนโคราช ที�มคีวามรัก และมนํี�าใจ
ชว่ยดแูลคนในสงัคมเดยีวกนั เมื�อบา้นเมอืงเกดิความทกุขร์อ้น จงึผสมผสานสอดแทรกศลิปะ
วฒันธรรมความเป็นอสีานรว่มสมยั โดยการนําลวดลายของผา้อสีาน และศลิปะฮปูแตม้อสีาน มา
ประยกุตส์รา้งสรรคใ์หเ้กดิมติทิางอารมณข์องดนิแดนอสีาน วฒันธรรม ประเพณี และสสีนั ที�
สะทอ้นอารมณส์งัคมที�ชอบความสนุกสนานตามธรรมชาตขิองความเป็นอสีาน การสรา้งสรรคท์ี�
นําเอาศลิปะรว่มสมยัอสีานมาถา่ยทอดสูเ่นื�อดนิดา่นเกวยีนดว้ยเทคนคิประตมิากรรมนูนตํ�า
ระบายสเีคลอืบ เผาอณุหภมู ิ๑,๒๐๐ องศาเซลเซยีส

๑๓. เชค็อนิ…อสีานหมายเลข ๑ โดย เดน่ รักซอ้น
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แนวคดิ : ภมูภิาคอสีาน เป็นแหลง่วฒันธรรมที�มคีวามเป็นมาที�ยาวนาน มวีถิชีวีติความ
เป็นอยูท่ี�มคีวามกลมเกลยีว มคีวามรักความสามคัค ีและการเอื�ออาทรแกก่นั มกีจิกรรมตา่ง ๆ
อนัเป็นเอกลกัษณใ์นแตล่ะทอ้งถิ�น ดว้ยความเชื�อ ความศรัทธาที�สบืสาน และผสมผสานจนเป็น
เนื�อเดยีวกนั ดว้ยความหลากหลายนั�นเอง จงึเป็นความสวยงามที�แฝงไปดว้ยอดุมคตทิี�งดงาม
การไดเ้ขา้ไปเยอืนในดนิแดนอสีานแหง่นี� จงึมคีวามรื�นรมยท์ี�จะไดรั้บกลิ�นไอแหง่ความเป็นวถิี
พื�นบา้น และเกดิความทรงจําที�แตกตา่งจากภมูภิาคอื�นโดยชดัเจน

โดยผูส้รา้งสรรคไ์ดนํ้าวถิขีองอารมณค์วามรูส้กึที�เป็นตวัแทนของความเป็นอสีานอยา่ง
เรยีบงา่ย ดว้ยการตดัทอนรปูแบบรปูทรง ในการแสดงออกแบบอนิโฟกราฟิก (Info Graphic Art)
เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจโดยงา่ยดว้ยสญัลกัษณ ์บนเนื�อดนิพื�นบา้นดา่นเกวยีน เผา และตกแตง่ใน
อณุหภมูสิงู แสดงออกใหเ้ห็นถงึสขีองดนิดา่นเกวยีนที�เป็นอตัลกัษณ ์ผสมผสานการพัฒนา
จดุเดน่ดว้ยเคลอืบใหม้คีวามรว่มสมยั

๑๔. สสีวาด โดย วชัรนิทร ์แซเ่ตยี

แนวคดิ : แมวถอืไดว้า่เป็นสตัวเ์ลี�ยงที�มคีวามใกลช้ดิกบัมนุษย ์จนหลายคนที�หลงรักมนั และ
ตกเป็นทาสแมวโดยในที�สดุ ซึ�งดว้ยความน่ารัก ขี�เลน่ และการแสดงออกในแตล่ะทว่งทา่และ
อารมณข์ี�ออ้นของแมว ทําใหผู้เ้ลี�ยงเกดิความผอ่นคลาย จากเรื�องราวทั �งหลายที�เกดิขึ�นในชวีติ
ประจําวนั ซึ�งสิ�งเหลา่นี�เองจงึเป็นเสน่หท์ี�เกดิจากแมว โดยแมวโคราช หรอืแมวสสีวาด เป็นแมว
ประจําถิ�นของโคราช ซึ�งเป็นหนึ�งในแมวมงคลชนดิหนึ�ง ปัจจบุนัมใีหพ้บเห็นไดน้อ้ย ดว้ยความ
เป็นแมวโคราช เป็นแมวที�มลีกัษณะเฉพาะพเิศษและมคีวามเฉลยีวฉลาด และรักเจา้ของยิ�งเป็น
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สิ�งที�ทําใหผู้เ้ลี�ยงหลงรักมนั ดว้ยผูส้รา้งสรรคเ์ป็นผูท้ี�รักแมว เป็นอยา่งมาก จงึมแีนวคดิในการ
สรา้งประตมิากรรมเครื�องเคลอืบดนิเผาในรปูแบบของแมวสสีวาด เพื�อประดบัสวนและสถานที�
ตา่งๆ ใหเ้กดิความสวยงาม และไดเ้ห็นและชื�นชม ตอบสนองความหลงใหลและความรักชอบ
ดว้ยรปูแบบแมวสสีวาด ในกรยิาทา่ทางตา่งๆที�แสดงถงึความน่ารักน่าเอ็นด ูใหผู้พ้บเห็นเกดิความ
สขุไปรว่มกนั

ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้มลูขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ และเมื�อไดรั้บทนุผลงานจะตกเป็น
กรรมสทิธิ�ของจังหวดันครราชสมีา และสามารถนําผลงานไปตพีมิพแ์ละเผยแพรล่งในสิ�งพมิพ์
รวมทั �งสื�อสารสนเทศอื�นๆไดใ้นกรณีที�มปัีญหาการละเมดิสทิธิ� เจา้ของผลงานตอ้งเป็นผู ้
รับผดิชอบ

๑๕. การอพยพของสสีนัแหง่ธรรมชาต ิโดย ชาญชยั แกว้ชงิดวง

แนวคดิ : ศลิปะและธรรมชาต ิยอ่มเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ไมว่า่จะมกีารเคลื�อนยา้ย
เปลี�ยนสถานที�ในการดํารงอยู ่ศลิปะ และธรรมชาต ิยอ่มรว่มทางกนัไดใ้นทกุหนแหง่ การวางตวั
งานไวท้ี�กลางนํ�า และใชทุ้น่ถว่งทําใหต้วังานไมเ่คลื�อนที� และจดุที�ตั �งเป็นจดุเดน่โดยสสีนัที�โดด
เดน่ ทําใหง้านนี�จะกลายเป็นจดุแลนดม์ารค์ใหมข่องจังหวดันครราชสมีา

๑๖. สปอรแ์หง่ชวีติคอืจดุเริ�มตน้เหนอืทกุสิ�ง โดย คํานงึ กลิ�นฟุ้ง

แนวคดิ : สปอรข์องสิ�งมชีวีติ แมม้ขีนาดเล็กจนแทบมองไมเ่ห็น แตเ่มื�อธรรมชาตกํิาหนด
เจาะจงใหอ้ยูถ่กูที�ถกูทาง สปอรท์ี�เป็นสื�อของสิ�งมชีวีติเล็กกส็ามารถเตบิโตอวดความสวยงามให ้
เป็นที�ประจักษ์ไดต้วังานนี�จะสามารถเดนิชมไดโ้ดยรอบสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูท้ี�พบเจอ
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๑๗. สนัตสิขุ โดย สวุฒัน ์ชะตางาม

แนวคดิ :

-

๑๘. ธรรมชาต ิสรรพชวีติบนฝ่ามอื โดย ณรงค ์โคตระกลู

แนว คดิ : ธรรมชาติ
ใน โลกจะดํารงอยู่
คูก่บัทกุชวีติ จําตอ้งอาศยัการโอบอุม้ การปกป้องซึ�งกนัและกนั ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตจิะ
บงัเกดิความยิ�งใหญข่องชวีติ และชวีติ งานศลิปะชิ�นนี�จะผสมผสานงานศลิปะ  และธรรมชาตขิอง
ตน้ไมเ้อาไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั

๑๙. Happy time โดย กานต ์นพคณุางกลู
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แนวคดิ : -

20. โลกศลิปะ สรา้งไดด้ว้ยมอืเรา โดย จติรา เจนหดั

แนวคดิ : ทกุสรรพสิ�งบนโลกอยูภ่ายใตอุ้ง้มอืแหง่ธรรมชาตผิลงานชิ�นนี�ไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถงึวา่ธรรมชาตอิยูใ่นมอื ของมนุษยท์ี�จะรักษาหรอืจะทําลาย เปรยีบเสมอืนโลกที�อยูใ่นมอืของ
พวกเรา

๒๑. ธรรมชาตผิูซ้ ื�อสตัย ์๑ โดย สงกรานต ์วงคเ์วยีน
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แนวคดิ : เพื�อนแทท้ี�ไมห่า่งหายคอืธรรมชาตชิวีติและศลิปะที�มคีวามยิ�งใหญอ่ยูเ่สมอ จงึ
ไดนํ้าเสนอออกมาเป็น รปูทรงของสนัุขที�เป็นเพื�อนแทข้องมนุษยโ์ดยใชว้สัดหุญา้เทยีมเป็นผวิ
นอกเพื�อใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติ

๒๒. ธรรมชาตผิูซ้ ื�อสตัย ์๒ โดย ปฏวิตั ิเอกทตัโยธนิ

แนวคดิ : เพื�อนแทท้ี�ไมห่า่งหาย คอื ธรรมชาตชิวีติ และศลิปะที�มคีวามยิ�งใหญอ่ยูเ่สมอ
จงึไดนํ้าเสนอออกมาเป็นรปูทรงของสนัุขที�เป็นเพื�อนแทข้องมนุษย ์โดยใชว้สัดหุญา้เทยีมเป็นผวิ
นอก เพื�อใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติ

๒๓. กระสวยอสีาน โดย สเุมธ สงิหวรวงศ์
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แนวคดิ : ววิฒันาการทางสงัคมไดพั้ฒนา และเจรญิรุง่เรอืงตามลําดบั ทําใหก้ารพัฒนา
ของวสัดไุดป้รับเปลี�ยนไปตามยคุตามสมยัถกูพัฒนาเปลี�ยนแปลงไปตามความตอ้งการของ
มนุษย ์ศลิปะจงึตอ้งมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลาอนัทําใหเ้กดิ “ศลิปกรรมรว่มสมยั” ขึ�น
ดงันั�น “วสัด”ุ จงึเป็นสว่นหนึ�งที�ถกูนํามาปรับใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปกรรมรว่มสมยัใน
รปูแบบของศลิปกรรมที�เรยีกวา่ “ศลิปะสื�อผสม หรอืสื�อประสม” จงึเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้
ในฐานะผูส้รา้งสรรคผ์ลงานไดนํ้าวสัดทุี�มลีกัษณะพื�นผวิที�แตกตา่งมาจัดวางองคป์ระกอบทาง
ศลิปะ เพื�อใหเ้กดิความงามและสนุทรยีศาสตรภ์ายในผลงานที�สรา้งสรรค ์และเกดิคณุคา่ทาง
จติใจ อารมณ ์ความรูส้กึ และทางสงัคม

๒๓. สสีนับวกธรรมชาตจิากดกึดําบรรพ ์โดย สดุทา้ย ออ่นน่วม

แนวคดิ : ในยคุดกึดําบรรพเหลา่สิ�งมชีวีติที�อบุตัขิ ึ�นบนโลกยอ่มตอ้งอาศยัความเป็น
ธรรมชาตทิี�กําหนดความเป็นไปไมว่า่จะเป็นสิ�งมชีวีติหรอืธรรมชาตติา่งกช็ว่ยกนัจรรโลงใหท้กุยคุ
ทกุสมยัไดม้กีารดํารงคูค่วรกนัไป การนําเอาสตัว ์ในยคุดกึดําบรรพไดโนเสารพั์นธไ์ทเซอราท็อป
นํามาเป็นตน้ไมใ้นการสรา้งผลงานเป็นการเชื�อมโยง โลกเกา่ และโลกใหมเ่อาไวด้ว้ยกนั

๒๕. ศลิปะ+ธรรมชาต ิ= ชวีติ โดย ชาญชยั แกว้ชงิดวง
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แนวคดิ : ความลงตวัที�เกดิการสรา้งสรรค ์ยอ่มนํามาซึ�งการดํารงอยูข่องสรรพสิ�ง

๒๖. Spring blooming – กลบัมาเบง่บาน ชิ�นที� ๑ โดย ธรีพงษ์ ศรฮีาด

แนวคดิ : ในบรบิทโครงสรา้งสงัคมที�เชื�อมตอ่กนัอยา่งรวดเร็ว รปูแบบการใชช้วีติมคีวาม
หลากหลายตามยคุสมยั หากแตย่งัคงตระหนักถงึวถิชีวีติแหง่ภมูปัิญญาที�มคีณุคา่ จงึไดนํ้ามาส
รา้งผลงานประตมิากรรมรปูทรง และโครงสรา้งเชื�อมโยงเขา้กบัวฒันธรรมผสมผสานระหวา่งดนิ
เผาพื�นบา้น และวสัดสุมยัใหม ่เปรยีบเชน่ดอกไมต้ามฤดกูาลรอการกลบัมาเบง่บานอกีครั �ง แสดง
ถงึบทบาทการอยูร่ว่มกนัของความเกา่กบัใหมอ่ยา่งเรยีบงา่ย อกีทั �ง สื�อใหเ้ห็นถงึความสมัพันธท์ี�
รว่มสมยัอยา่งมสีนุทรยีภาพ

๒๗. “นํ�า” พลงัชวีติ โดย บญุเกดิ ศรสีขุา



27

แนวคดิ : นํ�า คอื สิ�งลํ�าคา่ที�ธรรมชาตไิดม้อบใหเ้ป็นพลงัแหง่การขบัเคลื�อน และสรา้ง
ความสมดลุของทกุชวีติ ดงันั�น “นํ�า” จงึเป็นปัจจัยแหง่การเกดิ และทําหนา้ที�ในการเป็นปัจจัยใน
การทรงอยู ่หรอืดํารงอยูข่องชวีติ และทกุชวีติบนโลก ที�ลว้นแลว้แตม่คีวามตอ้งการนํ�าเพื�อการ
หลอ่เลี�ยงชวีติตนใหม้กีารเตบิโต และสรา้งพัฒนาการของชวีติ เพื�อการสง่ตอ่ชวีติใหมต่อ่ไป

๒๘. เผา่พันธุช์วีติของศลิปะ โดย ปฏวิตั ิเอกทตัโยธนิ

แนวคดิ : เผา่พันธุท์ี�เกดิรว่มดํารงวถิชีวีติ ประเพณีความเชื�อ ตา่งกค็น้หา เกบ็เกี�ยวยดึถอื
เอาธรรมชาตสิ ิ�งสมมตุสิสีนัของศลิปะมาเป็น สิ�งยดึเหนี�ยวในกาดํารงคงอยู่

๒๙. เมล็ดพันธุ ์ฝันพนูสขุ โดย พเิชฐ ธรรมวฒัน์

แนวคดิ : ชวีติในธรรมชาตลิว้นมกีารเจรญิเตบิโตงอกงามอยูท่กุชว่งเวลา อกีทั �ง มกีาร
พักพงิพึ�งพาใหช้วีติซึ�งกนัและกนั เกดิชวีติในความอดุมสมบรูณ ์กอ่เกดิภาพแหง่ความฝัน ความ
สขุ ที�มตีอ่ธรรมชาติ
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๓๐. Black Flowers vase โดย อนุกลู ทงัไธสง

แนวคดิ : ในปัจจบุนัการผลติแบบอตุสาหกรรม มคีวามเจรญิกา้วหนา้มากยิ�งขึ�น ยาง
รถยนตเ์ป็นวสัดทุี�ถกูนํามาใชใ้นยคุอตุสาหกรรมจํานวนมาก เพื�อนําวสัดมุาใชใ้หเ้กดิคณุคา่มาก
ที�สดุ มนุษยม์วีวิฒันาการในการประยกุตส์ ิ�งตา่ง ๆ รอบตวั มาใชป้ระโยชนโ์ดยปรับใหเ้ขา้กบับรบิท
สิ�งแวดลอ้มที�เป็นอยูข่องแตล่ะยคุสมยั การพัฒนาของมนุษยใ์นดา้นการประดษิฐ ์สง่ผลใหม้นุษย์
รูจั้กการประยกุตใ์ชว้สัดสุ ิ�งของมาดดัแปลงใหไ้ดป้ระโยชนต์ามที�ตอ้งการในการดํารงชวีติ มนุษย์
จะพยายามนําสิ�งที�มอียูม่าประยกุตใ์ชเ้พื�อแกปั้ญหา และทําใหเ้กดิคณุคา่มากที�สดุ

ดอกทานตะวนัในภาพจําของทกุคนเป็นดอกไมท้ี�สวยงาม สเีหลอืงทอง และจะเบกิบาน
ตามดวงอาทติยเ์พยีงดวงเดยีว ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องความหวงั ความเชื�อมั�น และรักเดยีว แต่
ตรงขา้มกนักบัการนําเสนอผลงานของผูส้รา้งสรรคท์ี�สรา้งเป็นผลงานประตมิากรรมรปูทรงดอก
ทานตะวนัจากยางรถยนตส์ดํีาที�มเีพยีงดอกเดยีวและไมห่นัหาแสงดวงอาทติย ์เปรยีบเสมอืน
สงัคมที�กําลงเผชญิกบัวกิฤตโรครา้ย ที�ทกุคนหนัหนา้หนกีนั อยูแ่ยกกนัอยา่งโดดเดี�ยว เปรยีบ
เหมอืนดอกทานตะวนัสดํีาที�คอ่ย ๆ เหี�ยวเฉาลงไปเรื�อย ๆ โดยที�ไมรู่เ้ลยวา่จะไดเ้ห็นแสงตะวนัอกี
หรอืเปลา่
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