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อมร ทองพยงค์ 

อําพรรณี สะเตาะ 

ชญัญา พณิจํารสั 

ชชัวาลย ์ตะไนศร ี

Chiang Mai Performance Art 

DDMY STUDIO 

จิรนัธนิน เธยีรพฒันพล 

คามนิ เลิศชยัประเสรฐิ 

ขวัญพชิชา กองแสง 

Pietro Lo Casto 

ธติิ จ๋ิวสกลุ 

เรอืงศักด์ิ อนวัุตรวิมล 

วรพจน์ กองเงนิ 

 

คัดสรรค์โดย Rushdi Anwar 

และ พลอย เจรญิผล 

 

Opening reception 

10 MARCH 2023 

 

 

นิทรรศการ EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE  คัดสรรผ่านมมุมอง

ของ Rushdi Anwar และ พลอย เจรญิผล โดย 12 ศิลปิน และ 1 กลุ่มศิลปินส่ือ

แสดงสด จัดแสดงผลงานท่ีมจีดุรว่มในประเด็นของอากาศและส่ิงแวดล้อมโดย 

อมร ทองพยงค์  อําพรรณี สะเตาะ  ชัญญา พิณจํารสั  ชัชวาลย์ ตะไนศร  ี 

Chiang Mai Performance Art  DDMY STUDIO  จิรนัธนิน เธยีรพฒันพล  คา

มิน เลิศชัยประเสรฐิ  ขวัญพิชชา กองแสง  Pietro Lo Casto  ธติิ จ๋ิวสกุล  เรอืง

ศักด์ิ อนุวัตรวิมล และ  วรพจน์ กองเงิน จากความรว่มมือของ สภาลมหายใจ

เชยีงใหม ่และ โครงการ ART for AIR 

 

EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE นําเสนอผลงานท่ีวางใจความ

เอาไว้บนประเด็นส่ิงแวดล้อมด้วยองค์ประกอบของเมอืง ผู้คน และ เศรษฐกิจ 

อันเป็นปัจจัยหลักในการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมในครัง้นี้ ศิลปินแต่ละ

ท่านบอกเล่าเรือ่งราวเทียบเคียงอยูบ่นเส้นของเวลา ผ่านการเกิดขึ้น การ

หมนุเวียน การเปล่ียนผ่าน ของสรรพส่ิงต่าง ๆ เอาไวใ้นพืน้ท่ีนิทรรศการด้วย

ผลงานท่ีผลิตผ่านเทคนิคท่ีหลากหลาย ท้ังผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ศิลปะ

จัดวาง และ ศิลปะการแสดงสด โดยมเีนื้อหาต่อเนื่องมาจากนิทรรศการ 

Informative to Transformative ท่ีมุง่เน้นไปท่ีปัญหาของฝุ่นควันและ

ส่ิงแวดล้อมด้วยการมองถึงความสัมพนัธข์องมนษุยท่ี์มต่ีอธรรมชาติผ่าน

วัฒนธรรมท่ีเรยีกว่าเมอืง เพือ่มองถึงจดุยนืในการแก้ปัญหาเหล่านี้อยา่ง

ตรงไปตรงมา และพจิารณาถึงการมส่ีวนรว่มในการเป็นส่วนหนึ่งในการ

แก้ปัญหาฝุ่นควันและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนืและตรงจดุ 

 

Jing Jai Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการกลุ่มท่ีมีจุดรว่มบนความกังวลเรือ่ง

ส่ิงแวดล้อม จุดหยัดยืนของมนุษย์ และ ข้อมูลปรมิาณมหาศาลท่ีเก่ียวโยง

มนุษย์และธรรมชาติเอาไว้ด้วยกัน ร่วมมองหาเส้นทางอันจะนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพของส่ิงแวดล้อมภายในพื้นท่ีของนิทรรศการ EGO-

NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE ต้ังแต่วันท่ี 10 มีนาคม ถึงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2566 ทุกวันจันทร ์- วันศุกร ์เวลา 10:00 – 17:00 น. และ วันเสาร ์

และ อาทิตย์ เวลา 08:00 – 17:00 น. และเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน

วันท่ี 10 มีนาคม 2566 ต้ังแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไปโดย รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด คุณศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ณ จรงิใจแกลเลอร ีภายในโครงการ

จรงิใจมารเ์ก็ต ในเครอืกลุ่มเซน็ทรลั เขา้ชมฟรไีมม่ค่ีาใชจ่้าย  

 

โดยมกิีจกรรมเสวนา “ศิลปะการแกไ้ขมลพษิทางอากาศอยา่งยัง่ยนื”  

โดยผู้รว่มเสวนาได้แก่  

รศ .ดร .คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม  (อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย)  

อ.ไพสิฐ พาณิชกลุ (อาจารยจ์ากคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม)่  

อ.สรุชยั ตรงงาม (มลูนิธนิิติธรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อม)  

คณุพฤ โอโดเชา (ปราชญช์าวบ้านชนเผ่าปกากะญอ) 

คณุธารา บัวคําศร ี(ผู้อํานวยการกรนีพชี ประเทศไทย)  

คณุชชัวาลย ์ทองดีเลิศ (ประธานสภาลมหายใจ เชยีงใหม่)  

และ คณุคามนิ เลิศชยัประเสรฐิ (ศิลปิน ART for AIR) เป็นผู้ดําเนินรายการ  
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Amorn Thongpayong 

Ampannee Satoh 

Chanya Phinchamras 

Chatchawan Tanaisri 

Chiang Mai Performance Art 

DDMY STUDIO 

Jiranthanin Thianpatthanpol  

Kamin Lertchaiprasert 

Kwanphitcha Kongsaeng 

Pietro Lo Casto 

Thiti Jiewsakul 

Ruangsak Anuwatwimol and 

Worapoth Kongngern 

 

co-curated by Rushdi Anwar  

and Ploy Charoenpol 

 

Opening reception 

10 MARCH 2023 

 

 

The EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE exhibition is a selection of 

works from 12 artists and one art collective curated by Rushdi Anwar and 

Ploy Charoenpol, with the diverse catalog united under the subject matters 

of air pollution and the environment. These artists include Amorn 

Thongpayong, Ampannee Satoh, Chanya Phinchamras, Chatchawan 

Tanaisri, Chiang Mai Performance Art, DDMY STUDIO, Jiranthanin 

Thianpatthanpol, Kamin Lertchaiprasert, Kwanphitcha Kongsaeng, Pietro 

Lo Casto, Thiti Jiewsakul, Ruengsak Anuwatwimol, and Worapoth 

Kongngern, from the collaboration between Chiang Mai Breath Council 

and ART for AIR. 

 

 

The EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE exhibition is another effort 

by Jing Jai Gallery in discussing the issues of smog pollution and the 

environment by looking at the relationship between humans and nature 

through the culture we know as ‘cities, to establish a standpoint capable 

of addressing the issue head-on, while also considering our participation 

in being part of alleviating the issue in a sustainable and efficient manner. 

Based our narrative on human timeline, artists express their opinions via 

various media: painting, installation, printmaking, moving images for 

instance. The exhibition derives the intention from the previous exhibition 

‘Informative to Transformative’ at Jing Jai Gallery to explore the smog and 

pollution crisis to a bigger picture. And to envision to where human stands 

and to direct our solutions in a more sustainable and effective ways. 

 

 

Jing Jai Gallery is proud to present this group exhibition, united by the 

artists’ concern for the environment, humanity’s position, and the massive 

amounts of information that connect humans and nature with one 

another, to seek out a path that could lead to positive physical changes in 

the environment. The EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE exhibition 

will be open every day from March 10 to June 18, 2023, Monday till Friday 

from 10:00 - 17:00 HRS., and on weekends from 8:00 - 17:00 HRS. All 

entry is free of charge.  

 

 

There will be a panel discussion on the topic “Art and Sustainable 

Solutions for Dust Pollution” alongside the official exhibition opening on 

March 10, with speakers including:  

Kanungnit Sribua-iam (from the Faculty of Law, Chulalongkorn University) 

Paisit Panitkul (professor of Law from Chiang Mai University) 

Surachai Trong-ngarm (EnLaw Foundation) 

Prue Odochao (Karen tribe local wisdom member) 

Tara Buakamsri (Country Director, Greenpeace Thailand) 

Chatchawan Thongdeelert (President of Chiang Mai Breath Council) 

and Kamin Lertchaiprasert (ART for AIR artist) as panel host 

 

 

  

 


