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How do we see motion?

	 “ความเคลื่อนไหว”	 คือลักษณะของอากัปกิริยา	 เมื่อ

ต้องพูดถึงสิ่งต่างๆ	 ท่ีมีการขยับเคลื่อนที่	 ส�าหรับบางกรณี	

ความเคลื่อนไหวสามารถมองเห็นได ้ด ้วยตาเปล ่า	 แต ่

ทว่าในหลายครั้ง	 มันก็อาจเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น	 จับภาพ

ไม่ได้	 ทั้งนี้	 ไม่ใช่เพราะความช้า-เร็วในการเคลื่อนท่ี	 แต่

เ ป ็ น เพ ร าะมี ค ว าม เคลื่ อ น ไหว เ กิ ดขึ้ น จ ากหลาย ส่ิ ง

หลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน	 ท�าให้เราไม่สามารถจดจ่อ

ใส ่ใจจนมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวได ้อย ่างชัดเจน

 

	 ค�าถามท่ีส�าคัญจึงไม่ใช่	 “ที่ไหน”	 หรือ	 “เมื่อไหร่”	 ที่

เราจะมองเห็น	แต่คือเราจะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหว

ได้	 อย่างไร?	 เมื่อวัตถุสิ่งของจ�าพวกหนึ่งได้ถูกน�ามาจัดวางใน

พ้ืนท่ีเฉพาะอย่างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์	 การก�าหนดกรอบ

ตั้งต้นด้วยลักษณะของพื้นที่	การจัดแสดงและก�าแพงโอบล้อม

อาจช่วยให้เราสามารถมองเห็นความเคลือ่นไหวได้อย่างชดัเจน

มากย่ิงขึ้น	อันจะน�าไปสู่การขบคิดใคร่ครวญและมองลึกลงไป

ในรายละเอียดเพื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวนั้น	
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	 กระนัน้แล้ว	แทนทีเ่รือ่งราวของชาวมสุลมิจะถูกถ่ายทอด

ผ่านการจัดแสดงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 อาทิ	

คัมภีร์อัลกุรอาน	กริช	หรือพรมอาหรับตามรูปแบบการน�าเสนอ

ของพิพิธภัณฑ์โดยท่ัวไป	 นิทรรศการคลื่นไหวภายใต้โดม: 

ก า ร เ ป ็ น ส ่ ว น ห นึ่ ง แ ล ะ ก า ร เ ค ลื่ อ น ย ้ า ย ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม

มุ ส ลิ ม 	 ไ ด ้ ทดลองบอก เล ่ า เ รื่ อ ง ร า วผ ่ าน งานศิ ลปะ

ร ่ วมสมัยหลากหลายประ เภท 	 เช ่ น 	 ภาพถ ่ าย 	 ภาพ

เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 	 ภ า พ จิ ต ร ก ร ร ม 	 แ ล ะ ศิ ล ป ะ จั ด ว า ง	

เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและแบบแผนการเข ้าชม

พิพิธภัณฑ์	ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการสร้าง

ความรับรู ้ของผู้ชมที่เปลี่ยนไป	 ผู้ชมในท่ีน้ีจึงไม่ได้เป็นเพียง

ผูร้บัสาร	แต่ยังมบีทบาทเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความหมายให้

กับงานศิลปะร่วมไปกับศิลปินซึ่งมีบทบาทเฉกเช่นเดียวกันกับ

นักมานุษยวิทยาที่ สนใจศึกษามนุษย ์ ในแง ่มุมต ่าง 	 ๆ	

ดั งอาจเห็นได ้ว ่ า ศิลป ินทั้ ง 	 6 	 คนในนิทรรศการครั้ งนี้

มี วิ ธี ก า ร ท� า ง า น ใ น ลั ก ษณะ ข อ ง ก า ร ล ง พ้ื น ที่ ชุ ม ช น

ที่ตนสนใจ	 เพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลบางอย่าง	 จากน้ันจึง

ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ	 มากกว่าจะเป็นงานเขียน

ทางชาติพันธุ์วรรณาท่ีนักมานุษยวิทยานิยมท�ากันนิยมท�ากัน
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เมธิชัย เตียวนะ, 2561, The Deep Sound, วิดีโอ 30 นาที
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	 เมธิชัย	เตียวนะ	ลงพื้นที่ท�าการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์

เพ่ือน�าเสนอเรื่องราวของ	 “คดีน�้าบูดู”	 เหตุการณ์กวาดล้อมจับ

นักศึกษาและประชาชนชายชาวมุสลิมในพ้ืนที่ย่านรามค�าแหง

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2549	 	 เนื่องจากมีการตั้งข้อสงสัยว่าจะเกิดเหตุ

คาร์บอมขึน้	ผลสดุท้ายคอืการค้นเจอน�า้บดู	ูเครือ่งปรงุทีเ่กิดจาก

การหมักปลา	 วัตถุดิบส�าคัญในมื้ออาหารของชาวมุสลิมท่ีบรรจุ

อยู่ภายในกล่องลังกระดาษกลับกลายมาเป็นวัตถุต้องสงสัย

ในการท�าระเบิด	 วิดีโอของเมธิชัยค่อย	 ๆ	 ให้ข้อมูลแก่ผู้ชมผ่าน

ค�าบอกเล ่าของเ พ่ือนนักศึกษาท่ีอยู ่ ร ่ วมในเหตุการณ ์	

ค�าบอกเล่าหน่ึงท่ีน่าสนใจคอืชาวมสุลมิในกรงุเทพฯ	มกัจะถูกมอง

อย่างเหมารวมว่าเป็นผูก่้อการร้าย	สบืเนือ่งมาจากสถานการณ์ใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่องราวนี้ถ่ายทอดผ่าน	The Deep 

Sound วิดีโอความยาว	30	นาที
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สาเหะอุสมาน เสะดอเล๊าะ, 2560, ความทุกข์ของชาวบ้าน หมายเลข 2, จิตรกรรมวัสดุผสม
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	 ภาพจิตรกรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่ของสาเหะอุสมาน	

เสะดอเล๊าะ	 คือผลลัพธ์จากประสบการณ์ท่ีเขามีส่วนร่วมกับ

ชาวบ้านในพ้ืนท่ีอ�าเภอเทพา	 จังหวัดสงขลา	 ชุมชนที่ต้องเผชิญ

หน้ากับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของรัฐบาล	ศิลปินได้น�า

ภาพท่ีได้เหน็	เรือ่งราวทีไ่ด้ฟัง	รวมไปถึงบทสนทนาทีไ่ด้แลกเปล่ียน

ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน	ความทุกข์ของชาวบ้าน หมายเลข 2 

โดยการใช้เทคนิคท่ีน�าวัสดุ	 เช่น	 เศษผ้ามาปรับใช้บนผ้าแคนวาส

ขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดสายตาของผู ้ชมได้เป ็นอย่างดี	

รายละเอียดของลวดลายและรอยยับย่นของผ้าปรากฏขึ้นให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนบนพ้ืนท่ีส่วนของร่างกายและใบหน้า	 ชีวิตของ

ชาวบ้านได้ถูกบอกเล่าผ่านรปูแบบท่ีเกิดข้ึนจากการจบัจบีผ้าหลาย

ผืน	ประกอบกันเกิดเป็นรูปเหมือนบุคคล	ลวดลายและรอยยับให้

ภาพที่ดูคล้ายกับระลอกคลื่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

และการเคลื่อนไหว	 วงจรของคลื่นคือการม้วนตัวขึ้นและตีเข้าหา

ฝั่ง	คลายตัวออกกลับสู่สภาพดังเดิม	วนซ�้าไปมา	เปรียบเสมือนกับ

ชีวิตของชุมชนและผู้คนท่ีต้องปะทะและเปลี่ยนไปตามบริบทแห่ง

ยุคสมยั	อกีท้ังสท่ีีใช้ยังช้ีชวนให้เหน็ถึงมลภาวะอนัเป็นผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน	 หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินได้เกิด

ขึ้นจริง	

สาเหะอุสมาน เสะดอเล๊าะ, 2560, ความทุกข์ของชาวบ้าน หมายเลข 2, จิตรกรรมวัสดุผสม
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ณณฐ ธนพรรพี, 2561, No Man’s Land, วิดีโอ 20:22 นาที
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	 ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง No Man’s Land	 ความยาว	

20:22	นาทีของณณฐ	ธนพรรพี	 ได้ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต

ธรรมดาสามัญทั่วไปของชายผู ้หน่ึง	 เน้ือเรื่องเริ่มต้นจาก

ฉากเปิดประตูเข้าภายในห้องที่พักอาศัย	 ถอดเสื้อผ้าเพ่ือ

แปรงฟันและอาบน�้าช�าระล้างร่างกาย	 ตัดภาพมาในระยะ

ที่กล้องสามารถสอดส่ายแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ

ประดับแต่งห้องประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	บรรดา

ภาพถ่ายจ�านวนมากบนชัน้ท่ีก�าลงับอกใบ้ให้เราพอคาดเดาได้

ถึงสถานะของชายผูน้ี	้ก่อนจะด�าเนนิเรือ่งต่อด้วยการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา	ตระเตรยีมวัตถุดบิและรบัประทานอาหาร	

จากนัน้จงึออกไปพบปะคนอืน่	ๆ 	วิดโีอฉายให้เหน็ภาพกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน	 น่ีคือเรื่องราววิถีชีวิต

ของเหล่าผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

เรือ่งความรนุแรงอนัเกิดจากความแตกต่างทางศาสนา	การถูก

ปฏิเสธสถานะพลเมืองจากประเทศของตนเองจนต้องอพยพ

หลีกลี้หนีออกมาจากแผ่นดินถ่ินก�าเนิด	 จนน�ามาสู่วิกฤต	

ปัญหาใหญ่ส�าหรับบางประเทศท่ีต้องมีมาตรการมารับมือ

แก้ไข	ภาพความเงียบเรียบง่ายที่ปรากฏในชิ้นงานกลับแฝง

ฝังพลังซ่อนเร้นในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็น

มนุษย์เพ่ือให้ผู้ชมใคร่ครวญถึงเพ่ือนมนุษย์ที่ถูกความเป็น

อืน่ครอบง�าสวมทบั	กระตุน้ให้ครุน่คดิถึงความรูส้กึของมนุษย์

คนหนึ่งที่ถวิลหาบ้านของตัวเอง
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	 ผลงานจ�านวน	 8	 ชิ้นของวีระพล	 สุวรรณวงศ์	 เป็น

ส่วนหนึ่งของผลงานชุด	สัญญะแห่งการจองจ�าในความทรงจ�า 

บอกเล่าเรื่องราวระหว่างตัวเขากับพ่อที่อยู่ในสถานะนักโทษ

ในเรือนจ�า	 ศิลปินน�าภาพความทรงจ�าท่ีต้องเห็นพ่อตนเอง

ถูกตีตรวน	ล่ามโซ่มาบันทึกลงบนผลงาน	 เมื่อต้องอยู่ไกลกัน	

สิ่งหน่ึงท่ีคอยย�้าเตือนการมีอยู่ของพ่อคือบัตรคิวที่ใช้ส�าหรับ

การเข้าเยี่ยม	ซื้อของ	และฝากเงิน	หลักฐานนี้ถูกน�ามาประดับ

ไว้บริเวณกรอบของผลงานล้อมกรอบภาพจิตรกรรม	 ในแต่ละ

ภาพ	ศลิปินค่อย	ๆ 	เผยให้เห็นรายละเอยีดใบหน้าของพ่อ	ราวกับ

เป็นการบนัทึกความทรงจ�าจากการเย่ียมในแต่ละครัง้	ในขณะท่ี

ภาพความทรงจ�าถูกสะสมจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อย	ๆ	 ใบหน้า

ของพ่อจึงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาจดจ�าได้ดีที่สุด
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วีระพล สุวรรณวงศ์, 2561, สัญญะแห่งการจองจ�าในความทรงจ�า, จิตรกรรมเทคนิคผสม, 120x80 ซม.
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 The Sky Collector	ภาพยนตร์สั้นความยาว	4	นาที	ของ

ปฏิภาน	บุณฑริก	 	 เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์

ผู้หญิงคนหนึ่ง	 ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในห้องนอกจาก

ตัวเธอท่ีก�าลังแต่งตัวคือภาพของท้องฟ้า	 ก้อนเมฆและแสง

ทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ย	ๆ 	ชวนให้นึกถึงความอสิระไร้ขอบเขตพรมแดน	

แผ่นฟ้าถูกถ่ายทอดลงบนผ้าฮิญาบ	 องค์ประกอบส�าคัญ

ในการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมตามบทบัญญัติทางศาสนา	

ในความหมายตามตัวอักษรภาษาอาหรับ	 ฮิญาบ	 แปลว่า

สิ่งกีดขวาง	 ม่านปิดก้ันและสิ่งปกปิด	 บางคนจึงเลือกที่จะไม่

คลุมฮิญาบเพ่ือความเป็นอิสระ	แต่ถึงอย่างไร	 การคลุมฮิญาบ

ส�าหรับบางคนอาจไม่ได้หมายถึงการปิดก้ัน	 เพราะว่าส�าหรับ

เธอ	 อิสรภาพก็คือผ้าคลุมท่ีบรรจงใส่ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
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ปฏิพาน บุณฑริก, 2562, The Sky Collector, วิดีโอ 4 นาที
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 ดินแดนโดดเดี่ยว	คือโปรเจคของธานี	บุญรอดเจริญ	

ผลงานแบ่งออกเป็น	 2	 ชิ้น	 ชิ้นแรก	 ความเลือนลางของ

การปรากฏตัว :  ผีของรัฐชาติ 	 ศิลป ินเดินทางออกไป

ถ ่ า ยภ าพด ้ ว ย กล ้ อ งฟ ิ ล ์ ม ที่ ชุ ม ช นย ่ า นคลอ งตั น ,	

ก่ิงเพชร	 และศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 ซึ่งท�า

หน้าที่ เป ็นทั้งศาสนสถานและท่ีพบปะกันระหว่างพ่ีน้อง

ชาวมุสลิม	 ชีวิตของผู ้คนที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามามี

ปฏิสัมพันธ์ในบ้านหลังใหญ่ได้ถูกศิลปินบันทึกภาพและน�า

ม้วนฟิล ์มชิ้นดังกล่าวมาจัดแสดงในตู ้ไฟ	 ผลงานอีกชิ้น	

ความเลือนลางของการปรากฏตัว: เร่ืองเล่าปรัมปรา	 เป็นตู้

กระจกขนาดใหญ่ซ่ึงภายในแต่ละชั้นจัดแสดงสมุดนิทาน	

รูปปั้น	 ภาพถ่ายและข้าวของท่ีใช้ในพิธีกรรม	ต�าแหน่งท่ีตั้ง

ของตู้ดังกล่าวน้ันสงวนท่าที	 ไม่ต่างไปจากวัตถุเดิมที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์	แต่ทว่าสิง่เหล่านีไ้ด้ถูกน�ามาจดัวางใหม่ในบรบิท

ของศิลปะร่วมสมัย	 เพ่ือชวนให้เรากลับมาทบทวนเก่ียวกับ

เรื่องเล่าของมันอีกครั้ง
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ธานี บุญรอดเจริญ, 2562, ดินแดนโดดเดี่ยว, วัตถุจัดวาง ขนาดแปรผันตามพื้นที่
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	 เมื่อเรื่องเล่าทั้งหลายข้างต้นได้ถูกน�ามาร้อยเรียงเชื่อม

โยงภายในพ้ืนที่ เดียวกัน	 นิทรรศการ	 คลื่นไหวภายใต้โดม: 

การเป็นส่วนหน่ึงและการเคลือ่นย้ายในวฒันธรรมมสุลมิ			จงึว่าด้วย

ความเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง	 ๆ	ของผู้คนชาวมุสลิมที่ถ่ายทอด

ผ่านชิ้นงานศิลปะ	การวาดฝันถึงบ้านที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิต

อยู่อย่างปลอดภัยและอิสระซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นความปรารถนา

เฉกเช ่น เดียว กับคนอื่ น 	 ๆ 	 แต ่ส� าหรับบางสถานการณ	์

ความปรารถนาดังกล่าวคงไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้	 หากแต่ว่าไม่ใช่

เพราะผู้ฝันหมดไฟ	แต่กลับมีปัจจัยอื่นภายนอกเข้ามาดับไฟฝัน

ของพวกเขาเสียมากกว่า	พวกเขาจึงต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

เพื่อด�ารงอยู่

     

 กานต์ธิดา	บุษบา

ประพันธ์	แจ้งกิจชัย

31/01/2562

ทัมส์	ทัมส์	และที่อื่น	ๆ	ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
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ณณฐ ธนพรรพี 

เกิดปี	พ.ศ.	2538	ที่กรุงเทพฯ	

ณณัฐจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เคยเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ

กลุ่ม	Speedy Grand Child ที่ Speedy	 Grandma	 (2558)	 และ	 Low 

Fat Screening: The Underground Cinema ที่ทองหล่อ	 อาร์ต	 สเปซ	

(2560)	 ล่าสุด	 ณณฐได้เข ้าร ่วมและจัดแสดงผลงานภายใต้โครงการ				

Early Years Project: COEVAL ครั้งที่	 3	 ซึ่งจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร	(2561)

Nanut Thanapornrapee 

(born	in	Bangkok,	1995)

Nanut Thanapornrapee graduated from the Faculty of Journalism and 

Mass	Communication,	Thammasat	University.	He	participated	in	various	

group exhibitions including Speedy Grand Child at Speedy Grandma 

(2015)	and	Low Fat Screening: The Underground Cinema at Thong Lor 

Art	Space	(2017).	In	2018,	Thanapornrapee	was	a	participating	artist	

in Early Years Project #3: COEVAL	at	Bangkok	Art	and	Culture	Centre.				     
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ธานี บุญรอดเจริญ 

เกิดปี	พ.ศ.	2537	ที่กรุงเทพฯ

ธานีก�าลังศึกษาอยู ่ในระดับชั้นป ีที่ 	 4	 คณะจิตรกรรม	 ประติมากรรม	

และภาพพิมพ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 ท่ีผ ่านมา	 เขาได้ร ่วมแสดงใน

พาวิลเลียนของ	 Condo	 Art	 Space	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน	Bangkok 

Biennial (2561)	 และนิทรรศการ	Bangkok Through Poster	 ที่จัดขึ้นที่	

Kinjai		Contemporary	(2561)

 

Thanee Boonrawdcharoen 

(born	in	Bangkok,	1994)

Thanee	Boonrawdcharoen	 is	 currently	 a	 fourth-year	 student	 at	 the	

Faculty	of	Painting,	Sculpture	and	Graphic	Arts,	Silpakorn	University.	

He	participated	in	the	pavilion	organized	by	Condo	Art	Space	as	part	

of Bangkok Biennial	(2018)	and	a	group	exhibition	Bangkok Through 

Poster at	Kinjai	Contemporary	(2018).					
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ปฏิภาณ บุณฑริก 

เกิดปี	พ.ศ.	2532	ที่กรุงเทพฯ	

ปฏิภาณจบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร ์และสื่อสารมวลชน	

เอกภาพยนตร์และภาพนิ่ง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท�างานในฐานะ

ผู ้เขียนบทและผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ผลงานภาพยนตร์ขนาดสั้น A Space 

between the Ocean and Me	(2558)	ได้รบัเลอืกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์	

Jogja-Netpac	Asian	 Film	 Festival	 ประเทศอินโดนีเซียและ	 Joutomaa								

Festival	 ประเทศฟินแลนด์	 ปัจจุบัน	 ปฏิภาณก�าลังพัฒนาโปรเจ็คหนังยาว

เร่ืองแรกท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชีวิตของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย

Patiparn Boontarig 

(born	in	Bangkok,	1989)

Patiparn Boontarig graduated from the Faculty of Journalism and Mass 

Communication	 (Film	and	Photography),	 Thammasat	University.	He	

works	as	a	screenwriter	and	director.	His	short	film	A Space between 

the Ocean and Me (2015)	was	selected	to	participate	in	Jogja-Netpac	

Asian	 Film	 Festival	 in	 Indonesia	 and	 Joutomaa	Festival	 in	 Finland.																			

He	is	currently	developing	his	first	feature	film	about	life	of	Muslim	women	

in	the	south	of	Thailand.			
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เมธิชัย เตียวนะ 

เกิดปี	พ.ศ.	2539	ที่กรุงเทพฯ

เมธิชัยก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขานิเทศศาสตร์	ส�านักวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เขาเคยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมใน

โครงการ	บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน	ปีที่	4	(2558)	และโครงการเวิร์คชอป

ถ่ายภาพเล่าเรือ่งสทิธิมนษุยชนโดย	Realframe	ร่วมกับ	Amnesty	International	

Thailand	(2561)

Matichai Teawna 

(born	in	Bangkok,	1996)

Matichai	Teawna	is	currently	studying	in	Communication	Arts	Program,	

School	 of	 Informatics,	Walailak	University.	He	 took	 part	 in	 the	 4th					

Bangchak Young Writers Camp	 (2015)	and	Storytelling	Photography	

Workshop	organized	by	Realframe	and	Amnesty	International	Thailand	

(2018).	
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วีระพล สุวรรณวงศ์ 

เกิดปี	พ.ศ.	2538		ที่พัทลุง	

วีระพลจบการศึกระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เคยร่วมงานแสดงศิลปะในโครงการ	Hello 

World ครั้งที่	1	(2559),	อัตลักษณ์วิถีใต้ (2559)	และศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 

ครั้งที่	15 (2560)

 

Weerapon Suwanwong

(born	in	Phattalung,	1995)

Weerapon	Suwanwong	graduated	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	

Arts,	Prince	of	Songkla	University,	Pattani.	He	participated	in	the	1st 

Hello World (2016),	Identity of Southern Way (2016)	and	the	15th	Art 

Exhibition of Southern Young Artist (2017).				
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สาเหะอุสมาน เสะดอเล๊าะ

เกิดปี	พ.ศ.	2538	ที่ปัตตานี	

สาเหะอุสมานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ที่ผ่านมา	เขาได้จัดแสดงงาน

ในนิทรรศการ	ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาต	ิ ครั้งท่ี	 9	 (2558),	Pattani 

Visual Art	(2560)	สาเหะอุสมานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับสอง	(2558)	

และรางวัลชมเชย	(2559)	ในหัวข้อ	“พลงัแห่งการสร้างสรรค์”	เนือ่งในงาน	ม.อ.	

วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

Saheh-usaman Sehdoloh

(born	in	Pattani,	1995)

Saheh-usaman	 Sehdoloh	 graduated	 from	 the	 Faculty	 of	 Fine	

and	 Applied	 Arts,	 Prince	 of	 Songkla	 University,	 Pattani.	 He	

participated	in	various	exhibitions	such	as	the	9th	Children and Youth 

Art Contest (2015),	Pattani Visual Art	(2017)	.	Sehdoloh	was	awarded	

the	2nd	Runner-Up	(2015)	and	the	Honourable	Mention	(2016)	for	the	

competition	under	the	theme	“Power	of	Creativity”	in	the	Open	House	of	

the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Prince	of	Songkla	University,	Pattani.		
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กานต์ธิดา บุษบา 

เกิดปี	พ.ศ.2540	ที่กรุงเทพฯ

กานต์ธิดาก�าลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	 คณะโบราณคดี	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เคยเป็นอาสาสมัครให้กับนิทรรศการ	PostScript	และ	

The House of Flowing Reflections ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ						

Bangkok Biennial		(2561)	ปัจจบุนัก�าลงัท�าสารนิพนธ์เก่ียวกับศลิปะร่วมสมยั

ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Kantida Busaba 

(born	in	Bagkok,	1997)

Kantida	Busaba	is	currently	a	student	at	the	Department	of	Art	History,	

Faculty	of	Archaeology,	Silpakorn	University.	She	was	a	volunteer	for	the	

exhibitions PostScript and The House of Flowing Reflections,	both	were	

part of Bangkok Biennial	(2018).	Busaba	is	working	on	her	Independent	

Study	about	contemporary	art	in	the	Deep	South.		
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ประพันธ์ แจ้งกิจชัย 

เกิดปี	พ.ศ.	2537	ที่จันทบุรี	

ประพันธ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ					

คณะโบราณคด	ีมหาวิทยาลยัศลิปากร	ปัจจบุนั	ก�าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ปรญิญา

โท	 สาขามานุษยวิทยา	 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ประพันธ์มีความสนใจในเรื่องความทรงจ�าศึกษากับศิลปะ-											

ร่วมสมัย	 มีงานเขียนเก่ียวกับศิลปะตีพิมพ์ในนิตยสาร Echo: Voice for             

Society วารสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตร์

บัณฑิต	ภาคภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	The Momentum 

Prapan Jangkitchai

(born	in	Chanthaburi,	1994)
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Prapan	Jangkitchai	graduated	from	the	Department	of	Art	History,	

Faculty	of	Archaeology,	Silpakorn	University.	He	is	currently	a	gradu-

ate student in Anthropology at the Faculty of 

Sociology	and	Anthropology,	Thammasat	University.	His	areas	of	in-

terest	include	memory	studies	and	contemporary	art.	Jangkitchai	has	

published	articles	about	art	in	Echo:	Voice	for	Society,	a	magazine	

by	students	in	B.E.	International	Program	of	Thammasat	University	

andThe	Momentum.						





 คลื่นไหวภายใต้โดม : การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้าย

ในวัฒนธรรมมุสลิม

จัดแสดง	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต

ระหว่างวันที่	21	กุมภาพันธ์	-	30	มิถุนายน		2562

คิวเรเตอร์  / Curator

กานต์ธิดา	บุษบา	/	Kantida	Busaba

ประพันธ์	แจ้งกิจชัย	/	Prapan	Jangkitchai	

ศิลปิน / Artist

ณณฐ	ธนพรรพี	/		Nanut	Thanapornpee	

ธานี	บุญรอดเจริญ	/	Thanee	Boonrawdcharoen

ปฏิภาณ	บุณฑริก	/	Patiparn	Boontarig

เมธิชัย	เตียวนะ	/	Matichai		Teawna

วีระพล	สุวรรณวงศ์	/	Weerapon	Suwanwong	

สาเหะอุสมาน	เสะดอเล๊าะ	/	Seheh-usaman	Sedoloh

นิทรรศการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ	ร่วมกับอีก	3	กิจกรรม	ได้แก่

1.	โรงครัวฮารูณ	:	พ่อครัว	ชาวบ้านและศิลปะการกิน	(19	ตุลาคม	2561)

2.	ลิตเติ้ลปาตานีในร้านน�้าชา	(25	มกราคม	2562)

3.	เปิดตัวนิทรรศการ	“คลื่นไหวภายใต้โดม	:	การเป็นส่วนหนึ่งและการเคลื่อนย้ายใน

วัฒนธรรมมุสลิม	(21	กุมภาพันธ์	2562)

4.	ชาติพันธุ์วรรณาในภาพบนฝาผนังของบ้าน	(22	กุมภาพันธ์	2562)
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ขอขอบคุณ / Acknowledgment

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Thammasat Museum of Antropology 
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เดชาภิวัชร์	นพมิตร
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เหมือนพิมพ์	สุวรรณกาศ

Mueanphim	Suwankart

อุรฉัตร	อุมาร์

Urachat	Umar

  

ที่ปรึกษานิทรรศการ / Advisor

ดร.	ธนาวิ	โชติประดิษฐ	

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Dr.	Thanavi	Chotpradit

Department	of	Art	History,	Faculty	of	Archaeology,																																		

Silpakorn	University,	Bangkok

สมัคร์	กอเซ็ม

Samak Kosem

ผู้สนับสนุน / Supportor
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Moom	Mong	Collectiv

SUPER	NORMAL	STUDIO	
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