
Statement (extended) 
 
I am interested in craft & art and chose to work with woven mats as material for my 
work.  This material is simple and has been part of daily life in Thailand for a long 
time.  They have been used throughout our life - from birth to death.  The texture is 
simple, with natural earth tones that come from dried reeds. 
 
In my work State of Limbo, 2006, I cut a finished woven mat into hundreds of small 
pieces (10x3 inches).  I then sewed them together and made a two pointed Thai roof, 
one side with the right side up, and the other side, upside down.  They were hung 
from the ceiling.  My wish was that I would have chance to learn how to weave this 
material, then I could continue working with it in my own way. 
 
It was about a year ago now that the chance arrived in the form of an invitation to join 
the Womanifesto Residency Program led by Nitaya Ueareeworakul. The program 
aims for artists to find a way to work with art and crafts in Isarn. 
 
At the start of the residency I asked Mae Pan, one of the participants to assist me by 
teaching me how to weave a mat; even though she herself had to prepare her work for 
the workshop as well as her own project, she agreed.  She also told me stories, 
particularly Buddhist allegories as well as about the techniques of natural dyes made 
from barks of the trees and plants growing on the farm.  Moreover, she consoled me 
and helped me get rid of the fear I felt during my early days on the farm.  She said 
that all beings and things can live together in harmony, which helped get rid of my 
fear. 
 
During the time I was on the farm I felt the human to human connections. We 
gradually learnt how to live, share and care for each other, like mothers to daughters, 
sisters to sisters.  All became good friends here, even though we still needed to find 
our own space to create work.  At first the surrounding nature determined our way and 
then we found a way to live together, which lead us to adjust and accept each other - 
human to human, human to nature.    
 
We finally had to part with each other and go back to our own routine and activities.  
At Rai Boonbandarn, I have found a culture of giving and sharing in the physical 
sense.  



 
ช่ือผลงาน  “Togetherness & The way we were” 
เทคนิค  เส่ือ,ภาพถ่าย inkjet บน ไวนิล 
ขนาด  เปล่ียนแปลงไดต้ามพ้ืนท่ี  

แนวความคดิ 
  คน 8 คน สนทนา เรียนรู้ ร่วมงาน แบ่งปันประสบการณ์ เกิดการประทะสงัสรรคก์นัในแบบ

มนุษยส์มัผสัมนุษย ์ ภายใตบ้ริบททางศิลปะและขยายไปสู่วฒันธรรมพ้ืนถ่ินอีสาน เกิดการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทาง

ความคิดและทางกายภาพร่วมกนั นาํไปสู่พ้ืนท่ีทางศิลปะตามวถีิทางท่ีแต่ละคนเลือกในทา้ยท่ีสุด  
บทขยายแนวความคดิ 
  ขา้พเจา้มีความสนใจในเร่ือง Craft&Art โดยเลือกใชว้สัดุพ้ืนบา้นมาทดลองสร้างเป็น

ผลงานศิลปะคือ เส่ือ เน่ืองจากเป็นส่ิงของท่ีอยูคู่่กบัคนไทย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ตั้งแตเ่กิดจนตาย ดว้ย

ลกัษณะทางกายภาพท่ีเรียบง่ายมีสีนํ้ าตาลอ่อนของตน้กก  
  ในผลงานช่ือ State of Limbo,2006 ขา้พเจา้นาํเส่ือสาํเร็จรูปมายอ่ยตดัเป็นช้ินเลก็ๆ 

ขนาดประมาณ 10x3 น้ิว จาํนวนกวา่ 100 ช้ิน เยบ็ประกอบกนัเขา้เป็นโครงสร้างของหลงัคาบา้นไทยสูง

ประมาณ 3 เมตร จาํนวน 2 หลงั ในลกัษณะควํ่าและหงาย ติดตั้งโดยการแขวนจากเพดาน ภายหลงัจากการแสดง

งานในชุดน้ี ขา้พเจา้มีความตั้งใจท่ีจะศึกษากระบวนการทอเส่ือ เพ่ือนาํมาสร้างงานในคร้ังต่อไป 
  แลว้เวลานั้นก็มาถึงหลงัท้ิงช่วงไปราวๆหน่ึงปี เม่ือทางโครงการแลกเปล่ียนศิลปินหญิง

นานาชาติในพาํนกัประจาํประเทศไทย โดยคุณนิตยาไดใ้หโ้อกาสขา้พเจา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง ซ่ึงในรายละเอียดของ

โครงการมีความน่าสนใจท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางในการศึกษางานศิลปะพ้ืนบา้นในชุมชนภาคอีสาน  
  เม่ือเขา้สู่โครงการฯ ณ ไร่บุญบนัดาล ขา้พเจา้ไดร้้องขอใหคุ้ณแม่ปาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในศิลปิน

สอนการทอเส่ือ ท่านตอบรับในทนัที แมว้า่ตวัท่านเองตอ้งใชเ้วลาในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองดว้ยก็ตาม  
ในระหวา่งการประกอบเคร่ืองทอเส่ือ ไปจนกระทัง่ขั้นตอนการทอ คุณแม่ปานจะเล่าเร่ืองต่างๆใหฟั้งอยูเ่สมอ เช่น 

นิทานท่ีเก่ียวกบับาปบุญคุณโทษในพทุธศาสนาท่ีเล่าสืบต่อกนัมา ตลอดจนเทคนิคในการยอ้มผา้แบบธรรมชาติ 

การเล้ียงสตัวต์่างๆในไร่ ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นการปรับทุกขข์องขา้พเจา้ในเร่ืองความกลวัท่ีเกิดข้ึนเม่ืออยูใ่นสถานท่ี

แห่งน้ี คุณแม่ปานไดใ้หค้าํแนะนาํในแนวทางการดาํรงอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติ ลว้นแต่เป็นเพ่ือนร่วมโลกกนั

ทั้งส้ิน ทาํใหข้า้พเจา้คลายความกลวัไปได ้
  ตลอดช่วงเวลาท่ีไดใ้ชชี้วติ ณ สถานท่ีแห่งน้ี ขา้พเจา้สมัผสัไดถึ้งความสมัพนัธ์ในลกัษณะ

มนุษยส์มัผสัมนุษย ์จากการค่อยๆเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองต่างๆ ท่ีแบ่งปัน เล่าสู่กนัฟัง ระหวา่งแม่กบัลูก พ่ีกบั

นอ้ง เพ่ือนศิลปินทุกคนลว้นเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั แมน้วา่เรายงัตอ้งสวมบทบาทการเป็นศิลปินท่ีตอ้งการพ้ืนท่ี

ส่วนตนในการสร้างสรรคผ์ลงานก็ตามที แต่เม่ือมนุษยต์อ้งอยูภ่ายใตส้ภาวะแห่งธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่ การดาํรงอยู่

ร่วมกนัจึงเป็นหนทางท่ีดี อนันาํมาซ่ึงการปรับตวั และการยอมรับซ่ึงกนัและกนั (ในวถีิแห่งมนุษยต์่อมนุษย ์มนุษย์

ต่อธรรมชาติ)  
  ทา้ยสุดท่ีเราทุกคนตอ้งแยกยา้ย ต่างคนต่างไปเพ่ือใชชี้วติของตนในท่ีคุน้เคย ขา้พเจา้คน้พบ

วฒันธรรมท่ีเรียกวา่ “การให”้ และ “การถ่ายทอด” อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุด จากบา้นไร่บุญบนัดาลแห่งน้ี  
 
         อรอนงค ์  กล่ินศิริ  
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