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ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ  ๗ คน ( ศิลปินไทย ๓ คน และต่างชาติ ๔ คน)  

- คุณแม่ ปาน ภาระหอม/ศิลปินพืน้บ้าน จากจงัหวดัศรีษะเกษ ทาํนา ทาํไร่มาตลอดชีวิตวยั ๗๐ กวา่ปี มี

ความรอบรู้ในดา้นภูมิปัญญาชาวบา้นและพร้อมกนันั้นยงัไดท้าํการคน้ควา้สีธรรมชาติจากเปลือกไมท่ี้ปลูกข้ึน

บริเวณไร่บุญบนัดาล โดยการนาํเอามายอ้มฝ้ายท่ีคุณแม่ทอระหวา่งเวลาวา่งจากการทาํไร่นา รวมถึงการทาํ

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติเช่น แชมพู สบู่เหลว นํ้ายาลา้งจาน ดว้ยแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- สุภาณย์ี ตุ้มคง/ศิลปินท้องถิ่น จากจงัหวดัรีษะเกษ เกิด ๒๕๒๐ เป็นชาวส่วย สาํเร็จการศึกษาดา้นศิลปะ

จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ปัจจุบนัเป็นครูสอนศิลปะท่ีโรงเรียนประจาํตาํบลกนัทรลกัษณ์ เป็นสมาชิกท่ีร่วมกนั

ก่อตั้งกลุ่มศิลปินชายขอบ ท่ีทาํการจดัค่ายอบรมศิลปะเด็กและทาํงานกบัเด็กในทอ้งถ่ิน เธอยงัทาํงานอิสระโดยใช้

ส่ือภาพถ่าย 

- นฤมล ปัดสําราญ/ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ จากจงัหวดัร้อยเอด็ เกิด ๒๕๒๔ ใชชี้วติเติบโตมากบักลุ่ม

ศิลปินหมอลาํ จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม งานของเธอไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก

รูปแบบ จงัหวะเพลง สีสันอารมณ์การร้องและลีลาท่าลาํ นกัร้องนกัแสดงตวัตลกหมอลาํและเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง

ท่ีใชใ้นคณะหมอลาํ นาํมาใชใ้นงานศิลปะของเธอ 

- กราเซียลล่า โอเวเจโร โพสติโก จากประเทศอาร์เจนตินา/อเมริกา ศิลปินท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน

และ แสดงงานในระดบันาๆชาติมานาน เร่ิมทาํงานศิลปะตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ งานของเธอใชส่ื้อต่างๆหลายรูปแบบ

ร่วมกนั ระหวา่งงานดิจิตอล จิตรกรรม ภาพถ่าย วดีีทศัน์ การแสดง งานออบเจก็ต ์และงานจดัวาง เกิดท่ีอาร์เจนตินา 

ศึกษาและทาํงานทางดา้นนาฏกรรมคลาสสิก ทาํงานเป็นผูก้าํกบัออกแบบลีลาท่าเตน้รําและสอนในสถาบนั

นาฎศิลป์ เธอจบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นศิลปะท่ีมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียในซานดิเอโกก่อนยา้ยไปอยู่

ถาวรท่ีอเมริกา เธอเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งโครงการศิลปะในอาร์เจนตินา ทาํงานศิลปะในรูปแบบการทาํงานแบบ

ร่วมมือประสานงานกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก กราเซียลล่ามีนิทรรศการถึง ๒๙ คร้ัง ในประเทศ 

อาร์เจนตินา เมก็ซิโก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สเปน และปากีสถาน 

- ภาพตะวนั สุวรรณกูฏ จากประเทศออสเตรเลีย เกิด ๒๕๐๒ ประเทศไทยในตระกูลศิลปินเขียนภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั ทาํงานเขียนภาพภายในวดัและอาคารสถานท่ีต่างๆเป็นเวลาร่วมยีสิ่บปีก่อนยา้ยไปใชชี้วติและ

ทาํงานอยูท่ี่ออสเตรเลียตั้งแต่ ๒๕๓๙ แสดงศิลปะต่อเน่ืองมาตลอดทั้งในไทย ออสเตรเลียและต่างประเทศ จบ

การศึกษาปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และปริญญาโท คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัซิดนีย ์

มีผลงานโครงการจิตรกรรมฝาผนงักวา่สิบโครงการ อาทิเช่น อุโบสถวดัศรีโคมคาํ จ.พะเยา อุโบสถวดัจกัษาภทัรา

ราม จงัหวดัอุทยัธานีและอ่ืนๆ สาํหรับงานแสดงนิทรรศการ ภาพตะวนัมีงานแสดงเด่ียวหลายคร้ังท่ีกรุงเทพฯ 



ซิดนีย ์เมลเบอร์น และนิทรรศการกลุ่มอีกมากมายอาทิเช่น นิทรรศการวิเมนอิแมจินวเิมน ศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ

ฟิลิปปินส์ ๑๙๙๘ นิทรรศการพาวเ์วอร์ออฟแนเรชัน่ พิพิธภณัฑห์อศิลป์ร่วมสมยัแห่งชาติคอสเตลโล สเปน ๒๐๐๐ 

นิทรรศการแอบสแตรกชัน่ หอศิลป์ ดริลฮอล มหาวทิยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ๒๐๐๓ นิทรรศการสัญจร โอเพน

เล็ตเทอร์ แกลเลอร่ี ๒๐๐๕ เธอไดรั้บคดัเลือกเขา้รับทุนจากรัฐบาลกลางออสเตรเลียประจาํปี ๒๐๐๑ ไดรั้บคดัเลือก

เป็นศิลปินพาํนกัชายป่าของมูลนิธิบนัดานอน ๒๐๐๓ และไดรั้บคดัเลือกเป็นศิลปินในพาํนกัสตูดิโอกนัเนอร่ี 

กระทรวงศิลปวฒันธรรมแห่งรัฐบาลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ๒๐๐๕  ภาพตะวนัเป็นหน่ึงในศิลปินผูร่้วมก่อตั้งวแูมนนิ

เฟสโตเม่ือปี ๑๙๙๕  

- อลับา นาวาส ซาลเมรอน กับ อายูมิ มัสซูซากา ศิลปินกลุ่ม A+A Public Art Unit เป็นการทาํงาน

ร่วมกนั ระหวา่งสองศิลปิน กลุ่มของเขาเนน้หนกัไปท่ีการคน้หาแนวทางการทาํงานศิลปะกบัชุมชน โดยใช้

โครงการศิลปะเชิงปฏิบติัการท่ีเขาทาํข้ึนมาเพื่อตีความคน้หาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมระหวา่ง

ศิลปินกบัคนในกลุ่มชุมชนทอ้งถ่ิน ศิลปินทั้งสองพบกนัในระหวา่งทาํปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลยับาวเฮา้ส์ ไวมาร์ 

ประเทศเยอรมนี จากนั้นทั้งคู่ต่างก็ไดไ้ปคน้ควา้ต่ออีกหน่ึงปีท่ี มหาวทิยาลยัทางสถาปัตยกรรม. IUAV ในเมืองเว

นิส กลุ่ม A+A Public Art Unit ไดก่้อตวัเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาเม่ือปี 2005 และเร่ิมทาํงานโครงการศิลปะใน

ประเทศแถบเอเชียนบัจากโครงการ Soap Project  ท่ีเมืองไทเป ประเทศไตห้วนั (Taipei Artist Village 2005) 

จากนั้นก็มีโครงการ The Dream Collector ในนครโฮจิมิน ประเทศเวยีตนามเม่ือปี 2006  ตอนน้ีทางกลุ่มมี

แผนงานจะทาํโครงการปฏิบติัการห้องศิลปะเริงรํา (The Dancing Salon ) ท่ีมายอร์กา ประเทศเสปน 2008 

อลับา นาวาส ซาลเมรอน เกิดท่ีเมืองเซวลิล่า.และยา้ยไปอยูท่ี่เมืองแมดริดตั้งแต่ปี 2004 เธอเพิ่งยา้ยมาอยูท่ี่

บาร์เซโลนาเม่ือไม่นานมาน้ีเอง http://www.albanavas.com  

ฉนัชอบทาํงานกบัอายมิูก็เพราะวา่เราทั้งสองนั้นมีความสนใจอะไรท่ีคลา้ยๆกนั ในขณะเดียวกนัท่ีเราต่างก็

มาจากพื้นเพท่ีไม่เหมือนกนัเลย ฉนัมีความเห็นวา่โครงการ A+A น้ีเป็นโครงการท่ีคน้หาทา้ทาย เป็นโครงการ

ศิลปะท่ีตอ้งใชศิ้ลปินสองคนช่วยกนัทาํ เรามีการพูดคุยปรึกษากนัทั้งก่อนและในระหวา่งกระบวนการการทาํงาน 

และผลท่ีตามออกมานั้นก็มกัจะทาํใหเ้ราทั้งคู่ท่ึงและแปลกใจอยูบ่่อยๆ การท่ีเราทาํงานดว้ยกนัสองคนยงัมีแง่ดีใน

ส่วนท่ีสามารถชกัชวนใหผู้ช้มคลอ้ยตามเขา้มามีส่วนร่วมในงานรูปแบบปฎิบติัการของเราไดง่้ายข้ึน 

มัสซูซากา เกิดท่ีเมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น ตอนน้ีอาศยัและทาํงานอยูที่เมือง เบอร์ลิน ประเทศ เยอรมนี 

และทาํงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นไปดว้ยพร้อมๆกนั http://www.ayumi_matsuzaka.com  

งานส่วนใหญ่ท่ีฉนัทาํเองเด่ียวๆก็มกัจะเป็นงานศิลปะแบบปฏิบติัการร่วมกบัชุมชนอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็น

ปฏิบติัการแบบแลกเปล่ียน หรือจะเป็นการปฏิบติัการท่ีตอ้งคอยเฝ้าดูอ็อบเจค็ หรือไม่ก็เป็นปฏิบติัการแบบจดัตั้ง

โดยการใหบ้ริการ เรามกัจะไม่ใหค้าํอธิบายถึงจุดประสงคข์องโครงการให้แก่ผูท่ี้เขา้มาร่วมกิจกรรมการปฏิบติัการ

ในโครงการนั้น สภาวะท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานใหก้ารยอมรับเง่ือนไขหรือไม่วา่จะเป็นความรู้สึกไม่ใวใ้จของเขาก็ตาม 

http://www.albanavas.com/
http://www.ayumi_matsuzaka.com/


มกัจะทาํใหเ้กิดความเกร็งระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมงานและตวัฉนัในฐานะศิลปิน เม่ือมีอลับาเขา้มาร่วมงานก็ช่วยทาํใหเ้รา

มีตาสองคู่ท่ีจะคอยสังเกตส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในทุกๆรอบใหม่ของการปฏิบติัการท่ีเราทาํ  เราสามารถจะเขา้ไปอยูก่บั

เป้าหมายไดไ้กลก้วา่เดิม และยงัมีตวัเลือกของตาํแหน่งท่ีเราจะไปยนือยูท่่ามกลางคนดูในระหวา่งปฎิบติัการไดม้าก

ข้ึนอีกดว้ย  

 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการ 

- นิตยา เอือ้อารีวรกุล เกิดท่ีอุดรธานี จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กรุงเทพฯ นิตยามีนิทรรศการแสดงงานเด่ียวและกลุ่มมากมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่นนิทรรศการ ลิฟวิง่ 

อาร์ต เก่ียวกบัปัญหาโรคเอดส์ ท่ีหอศิลป์สมเด็จพระราชินีฯ ในปี ๒๐๐๔ นิทรรศการ วิฌ่วลคลัเจอร์ เมืองกราซ 

ออสเตรีย ปี๒๐๐๐  นิทรรศการ อะสเตปอินอฟัริกา พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ไนโรบี เคนยา ปี ๑๙๙๙ นิทรรศการ วิเมน

เบรกก้ิงบาวดด์าร่ี โตเกียว ปี ๒๐๐๑ นิทรรศการแสดงเด่ียว ฮิวแมนแฮบบิท หอศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒๐๐๓ นิทรรศการเด่ียว วนัส์ไพรเวทแอฟแฟร์ ไซ-แอมอาร์ตสเปซ กรุงเทพฯ ๒๐๐๒ นิตยาไดเ้ขา้ร่วมศิลปินใน

พาํนกัท่ีอินเดียปี ๒๐๐๐ และโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งศิลปินหญิงไทยและเวยีตนาม พิพิธภณัฑห์อศิลป์ นครโฮ

จิมินทซิ์ต้ี และมหาวทิยาลยัวจิิตรศิลป์ ไซง่อน   ขณะน้ีนิตยาอาศยัอยูท่ี่กนัทรลกัษก่์อตั้งบา้นศิลปะแสงจนัทร์เปิด

ทาํกิจกรรมทางศิลปะสาํหรับเด็กๆ และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มศิลปินชายขอบทาํงานเวอร์คช็อบศิลปะใน

ชุมชนทอ้งถ่ิน นิตยาเป็นผูร่้วมก่อตั้งโครงการวแูมนนิเฟสโต และเป็นหน่ึงในทีมผูด้าํเนินการท่ีทาํงานอยา่ง

ต่อเน่ืองของโครงการวแูมนนิเฟสโต 

-วาร์ชา แนร์  เกิดท่ีเมืองคมัพาลา ประเทศอูกานดา จบการศึกษาจาก คณะวจิิตรศิลป์มหาวทิยาลยัมหาราชา

ซายาจีราโอ บาโรดาประเทศอินเดีย ยา้ยมาอยูท่ี่กรุงเทพฯตั้งแต่ปี ๑๙๙๕งานแสดงนิทรรศการทั้งเด่ียวและกลุ่มของ

วาร์ชามีท่ีสาํคญัมีดงัน้ีคือ งานแสดงท่ีพิพิธภณัฑ ์เทท โมเดอร์น กรุงลอนดอน โครงการมูลนิธิ ซานเดรทโท เรอรี

เบาเดงโก เมืองทูริน งานแสดงแห่งชาติ ไลฟ์อาร์ต เมืองกลาสโกว ์งานนิทรรศการ หอศิลป์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และงานอาร์ตอินเจเนรัล นิวยอร์ค วาร์ชาร์ มีส่วนเป็นผูร่้วมก่อตั้งโปรเจค็ ทั้งยงัเป็นภณัฑารักษจ์ดังาน

นิทรรศการศิลปะหลายโครงการดว้ยกนั เช่นเป็นภณัฑารักษข์องฝ่ายกรุงเทพฯในนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

นานาชาติแสดงผลงาน ๖๐๐ ภาพจาก ๖๐ ศิลปิน ๖ ภณัฑารักษ ์จาก ๖ เมือง กรุงเทพฯ เบอร์ลิน ลอนดอน 

ลอสแอนเจลิส มะนิลา ไซง่อน 

วาร์ชาร์เป็นหน่ึงในผูด้าํเนินโครงการหลกัของโครงการวูแมนนิเฟสโตอยา่งต่อเน่ืองและผูริ้เร่ิมการจดัทาํ

เวบไซทข์องวแูมนนิเฟสโตใหเ้กิดข้ึนในปี ๒๐๐๓ (www.womanifesto.com) วาร์ชาร์ยงัเป็นผูริ้เร่ิมวาง

แนวความคิดของโปรเจค็สามคร้ังล่าสุดของวแูมนนิเฟสโต อนัมีเวอร์คชอบวแูมนนิเฟสโต ๒๐๐๑ โปรครีเอชัน่ 

โพสตค์รีเอชัน่ ๒๐๐๓ และโนแมนส์แลนด ์๒๐๐๖ 
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