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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
โครงการแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมของศิลปินหญิงนานาชาตใินพาํนักประจาํประเทศไทย คร้ังที ่1 

ณ สถาบันพฒันาศิลปะเชิงธรรมชาติเพ่ือชุมชน ไร่บุญบันดาล อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีสะเกษ 
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โครงการศิลปินหญิงนานาชาติ (วแูมนนิเฟสโต) เป็นโครงการแลกเปล่ียนศิลปินหญิงในพาํนกัในช่วงระยะเวลา 
๑ เดือน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ ต.ค.- ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๑โครงการน้ีเป็นเวทีแลกเปล่ียนระหวา่งศิลปินร่วมสมยัสาขา
ทศันศิลป์ และศิลปินพื้นบา้นเขา้ทาํการแลกเปล่ียนทศันะและแง่มุมการทาํงาน โดยมีศิลปินผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ๖ 
คน ( ศิลปินไทย ๓ คน และต่างชาติ ๓ คน)  
 

1. คุณแม่ ปาน ภาระหอม จาก อ.กนัทรลกัษ ์
2. นฤมล ปัดสาํราญ จากจงัหวดัร้อยเอด็ 
3. กราเซียลล่า โอเวเจโร โพสติโก จากประเทศอาร์เจนตินา/อเมริกา 
4. ภาพตะวนั สุวรรณกูฏ จากประเทศออสเตรเลีย 
5. ลิเลียน ซูมเกมิ จากประเทศสวสิเซอร์แลนด ์
6. อรอนงค ์ กล่ินศิริ จากกรุงเทพฯ 
 
โครงการน้ีเปิดโอกาสใหศิ้ลปินไดเ้ขา้ไปใชชี้วติคลุกคลีอยูร่่วมกบัชุมชน สาํรวจวสัดุวตัถุดิบจากทอ้งถ่ิน

หรือวถีิแนวคิด วธีิการดาํเนินชีวติของเขาเหล่านั้น เพื่อท่ีจะส่ือสารถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเป็นปมประเด็นเก่ียวขอ้ง
โดยตรงทางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรมการลงแขกเก่ียวขา้ว บุญกฐินและการจดัอบรมสัมมนาศิลปะ
เชิงปฏิบติัการร่วมกบัสถาบนัการศึกษาทั้งระดบัประถม-มธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา 

กาํหนดเปิดงานใหป้ระชาชนไดช้มผลงานและแลกเปล่ียนกบัศิลปินวนัศุกร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น. 

วนัที ่๑๕ – ๑๖  พ.ย. เปิดให้ประชาชนผู้สนใจทัว่ไปเข้าชมงาน 
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คุณแม่ ปาน ภาระหอม ศิลปินพืน้บ้าน       จากจงัหวดัศรีษะเกษ ทาํนา ทาํไร่มาตลอดชีวติวยั ๗๐ กวา่ปี  
มีความรอบรู้ในดา้นภูมิปัญญาชาวบา้น การไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรงานจากศิลปินแต่ละ
คนทาํใหแ้ม่ปานคิดและทดลองคน้หาวธีีการใหม่ๆในเร่ืองการยอ้มสีธรรมชาติจากเปลือกไมแ้ละการ
มดัหม่ีและถกัทอดว้ยไหม  ประสบการณ์ท่ีคุณแม่ปานไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในคร้ังน้ี แม่ปานไดป้รารภ

วา่ “แมไ่มเ่คยไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการทาํงานกบัโครงการแบบนีม้าก่อน แตแ่มไ่ดด้จูากผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ในเร่ืองวิธีการคิดการทาํ แม่ก็อยากจะลองทาํงานของแม่ด ูแตจ่ะเพิ่มวิธีการทาํท่ีพวกเจา้ทาํ เอามาลงใน
งานของแมด่ว้ย” 
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 นฤมล ปัดสําราญ   ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ จากจงัหวดัร้อยเอด็ เกิด ๒๕๒จบการศึกษาจากคณะ  

ศิลปกรรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

 

ผลงานท่ีนฤมลกาํลงัสร้างสรรผลงานช่ือ  ค.ควายตอ้งเขา้นา ฅ.ตอ้งขึงขงั เทคนิคส่ือผสม   จาก

กระสอบป่าน  เบ้ืองหลงัความคิดในงานช้ินน้ีเกิดจากคาํถาม เป็นคาํถามท่ีนฤมลมีต่อตวัเองและคนรอบ

ขา้งท่ีเป็นชาวนาดว้ยกนั “ขา้พเจา้เคยถามตวัเองมาตลอดเก่ียวกบัอาชีพทาํนา และคาํตอบก็คือเราตอ้งเป็น

ชาวนา เพราะแม่เราเป็นชาวนา และเราชาวนาก็ไม่เคยซ้ือขา้วกิน” เม่ือสังคมรอบขา้งเปล่ียนแปลงไปพอ่

แม่ชาวนาหลายคนขายท่ีนาเพื่อส่งลูกชาวนาไปเรียนหนงัสือเพราะหวงัใหลู้กไดเ้ป็นเจา้คนนายคน ทาํให้

เกิดคาํถามวา่ เม่ือความหวงัของชาวนาอยูท่ี่ลูกชาวนา แลว้ความหวงัของลูกชาวนาอยูท่ี่ใคร  และถา้ลูก

ชาวนาไม่ทาํนา แลว้ใครจะปลูกขา้วใหลู้กชาวนากิน  
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 อรอนงค์ กลิ่นศิริ  จากกรุงเทพฯจบการศึกษาปริญญาศิลปมหาบณัฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํสาขาจิตรกรรม คณะศิลปวจิิตร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
กระทรวงวฒันธรรม 

 
ผลงานท่ีอรอนงคส์ร้างสรรคช่ื์อ “Togetherness & The way we were” เทคนิคผสมจากเส่ือและ

ภาพถ่าย inkjet บนไวนิล อรอนงคไ์ดแ้รงบนัดาลใจมาจากการไดเ้รียนรู้ ร่วมงาน แบ่งปันประสบการณ์ 
เกิดการประทะสังสรรคก์นัในลกัษณะมนุษยส์ัมผสัมนุษย ์ภายใตบ้ริบททางศิลปะและขยายไปสู่
วฒันธรรมพื้นถ่ินอีสาน เกิดการปรับเปล่ียนพื้นท่ีทางความคิดและทางกายภาพร่วมกนั นาํไปสู่พื้นท่ีทาง
ศิลปะตามวถีิทางท่ีแต่ละคนเลือกในทา้ยท่ีสุด 
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กราเซียลล่า โอเวเจโร โพสติโก จากประเทศอาร์เจนตินา/อเมริกา  

ในงานนีเ้ราไดร้บัความรว่มมือจากนกัศกึษาส่งรูปถ่ายมาจบัคู่กบัภาพถ่ายของศิลปินจากเมืองทคุุ

มาน ประเทศอารเ์จนติน่า กราเซียรา่ตอ้งการเช่ือมโยงประสบการณร์ว่มและการจดจาํเก่ียวกบั

ทอ้งถ่ินภาคอิสานแห่งประเทศไทย ภาพเหล่านีจ้ะนาํไปติดกบัใบตองหอ้ยลงมาจากหลงัคาในบา้นท่ี

มีโครงสรา้งของเรอือยู่ตรงกลาง เธอตอ้งการส่ือถึงพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของสถานท่ีนี ้ในลกัษณะส่ือ

สญัลกัษณข์องเพศหญิงและเพศชายทัง้การท่ีตัง้ติดบนฐานมั่นของผืนดินและสญัลกัษณท่ี์เคล่ือนท่ี

ได ้ ภาพถ่ายท่ีติดตัง้มองเห็นไดจ้ากดา้นนอก แต่ก็ยากท่ีคนจะเอือ้มเขา้ไปจบัตอ้งหรอืแทรกแซงได้

ง่ายๆ  ส่ือความหมายใหเ้ป็นไดท้ัง้ทางรูปแบบสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเคารพแต่การติดตัง้งานแบบหอ้ยแขวน ก็

สามารถมองใหเ้ป็นงานของสินคา้พืน้เมืองท่ีหอ้ยแขวนไวข้ายไดด้ว้ยเช่นกนั     ในคืนของวนัเปิด

สตดูิโอจะมีการติดตัง้ไฟส่องชั่วคราวบรเิวณภายในงานชิน้นีด้ว้ย 
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ภาพตะวนั สุวรรณกูฏ จากประเทศออสเตรเลีย เกิด ๒๕๐๒ ประเทศไทยในตระกูลศิลปินเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั ผลงานท่ีภาพตะวนัสรา้งสรรคท่ี์ไรบ่ญุบนัดาล ชื่องาน ถอดคราบ...ความทรงจํา ใชส่ื้อวสัด ุวาดเสน้ดว้ย

หมืก บนเสน้ใยฝา้ยทอมือท่ีเกิดจากการประสานความคดิกบัคณุแมป่าน ภาระหอม  

 

ผลงานชดุนีเ้ป็นการจาํลองหว้งขณะ การคดิ และ การเป็นไป ของตวัเอง  เป็นตวัแทนของประสบการณ ์ณ จดุของ 

กาล และ สถาน ในชว่งระหว่างเวลาหา้สปัดาหใ์นไรบ่ญุบนัดาล  เม่ือเราไดก้า้วออกจากจดุนีไ้ป  ความทรงจาํก็

คือภาชนะท่ีเคยบรรจเุรื่องราวใชแ้ลว้ทิง้เทา่นัน้  วาระและโอกาสก็สลายไปดว้ย ทศันะ ก็อาจจะเปล่ียนแปร ย่อย

สลาย และดบัสญูไปในท่ีสดุ  
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 ลลิยีน ซุมเคม ิจากประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ เกิดท่ี เมืองรีดบริกแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ในประเทศ

สวสิเซอร์แลนด ์เม่ือปีค.ศ. ๑๙๗๑  

 

ลิเลียนสรา้งสรรคผ์ลงานในรูปแบบการบนัทกึภาพวีดีโออารท์ ชื่องาน “การทดสอบเสียงสันตภิาพ”  โดยไดแ้รง

บนัดาลใจมาจากการใชชี้วิตรว่มกนัท่ีไรบ่ญุบนัดาล  และบอ่ยครัง้ท่ีลิเลียน 

ไดยิ้นเสียงเคร่ืองเฮลิคอบเตอรข์องกองทพัไทย ท่ีบนิวนเวียนรกัษาการณช์ายแดนเขาพระวิหาร และเสียงของทีวี

กองทพัพนัธมิตรนานหลายๆชั่วโมงทกุวนั งานนีก็้เกิดขึน้ไดด้ว้ยตวัของมนัเอง 

 

การทดสอบเสียงสันติภาพ เป็นวิดทัีศนแ์สดงภาพของกองหอยเดือ่ในไร่ มีเคร่ืองหมายสนัตภิาพติดอยูบ่น

กระดองมนัท่ีมนัแบกติดตวัไปดว้ย  เริ่มตน้เคล่ือนตวัจากประเทศไทย เพลงประกอบท่ีใช ้ช่ือเพลง คนไกลบา้นโดย

ศลิปินคาราวาน ไดร้บัการชว่ยเหลือออกความคิดเห็นจากผูร้ว่มพาํนกัในโครงการวแูมนิเฟสโตไรบ่ญุบนัดาล 
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- วาร์ชา แนร์ จากประเทศอินเดีย/ไทย   วาร์ชา ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในไร่ จึงเกิดเป็น

งานวดีีโออาร์ท ช่ือ “เพลงกล่อมเดก็ขับกล่อมพายุ” 

 

ลกูหมานอ้ยสามตวัหายสาบสญูไปพรอ้มกบัพายฝุนกระหนํ่าของคืนวนัหนึ่ง  แมข่องมนัตามคน้หาลกูของมนัดว้ย

ความเป็นหว่ง และตวัแมลงเล็กๆก็แฝงกายเขา้มาในยามดกึสงดัคืนหนึ่งยามท่ีแมป่านนอนหลบั เขา้มากดักินเสน้

ไหมบนเสน้ยืนท่ีแม่ปานถกัทอคา้งไว ้ แมป่านคอ่ยๆผกูปมดา้ยของไหมนอ้ยท่ีขาดแตล่ะเสน้เขา้ดว้ยกนัอยา่งใจ

เย็น แหละน่ีก็คือเหตกุารณแ์ทรกแซงรบกวนในจิตใจของเราท่ีเกิดขึน้เป็นประจาํวนัเชา้เย็น  ยามเม่ือเด็กชายวยั 

๑๖ เดือน ในเปลถกูขบักลอ่มใหน้อนหลบัไปกบัเสียงเพลงเหก่ลอ่ม 
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คณะกรรมการดาํเนินงานจดัโครงการ 

นิตยา เอือ้อารีวรรกลุ 

วาร์ชา แนร์ 
 
 

 

โครงการแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมของศิลปินหญิงนานาชาตใินพาํนักประจาํประเทศไทย คร้ังที ่1 

สนบัสนนุโครงการฯโดย สาํนกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม 

เวบ็ไซต ์www.womanifesto.com สนบัสนนุโดยมลูนิธิเฮนรชิ เบลล ์ประจาํประเทศไทย 

ติดตอ่ขอรายละเอียด ขอ้มลู รูปถา่ยโครงการฯเพ่ิมเติมไดท่ี้ คณุนิตยา  เอือ้อารวีรกลุ โทร. ๐๘๕-๔๐๑๑๕๖๗, 

nitayatuk@yahoo.com 

 

http://www.womanifesto.com/
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