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STATE OF
DIFFERENCE
IN SIMILARITY



“State of Di�erence in Similarities”

As technology advances in 2022, coexistence based on di�erent races, 
cultures, beliefs, and age ranges raises the question of harmonious and 

sustainable coexistence under various conditions.



การพบกับเพ่ือนตางสถาบัน การปฎิบัติงานกับอาจารยตางสถาบัน การพูดคุยระหวางเพ่ือนตางสถาบันใน

เร่ืองเคร่ืองเคลือบดินเผา การแลกเปล่ียนแนวคิด การทำงานรวมกันในชวงเวลาจำกัด การชวยกันแกปญหา

ระหวางทำงานดวยแนวทางท่ีแตกตางกัน การนำเสนอผลงานของเพ่ือนตางสถาบัน การนำผลงานมาแสดง

รวมกัน  การลาจากกันดวยมิตรภาพ การติดตอสอบถามแลกเปล่ียนส่ิงตางๆท้ังเร่ืองเรียน นัดเจอนัดเท่ียว

กันบางเปนคร้ังคราว ถอยคำเหลาน้ี ลวนส่ิงท่ีเราอยากใหเกิดข้ึนในโครงการเคร่ืองเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม เทคนิคเตาฟน ราคุ รมควัน เตากระดาษ หัวขอที่กำหนด เปนแคกุศโลบายในการ

ปฎิบัติงานเทาน้ัน หวังวานักศึกษาทุกคนนำประสบการณคร้ังน้ีไปใชใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต

จรัญ หนองบัว

ผูอำนวยการวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

BIC 2022
Examination Review



Jarun Nongbua 

“di�erent”
di�erent.....
40x65x31



บูรพารฤก...ระทึก

จากจุดเริ่มตนของรุนพี่รุนนองรวมศึกษาในรั้วสถาบันการศึกษาเดียวกัน มีความชื่นชอบสิ่งเดียวกัน คือ 

งานเซรามิกส ท่ีคาดหวังวาอยากใหเกิดกลุมเครือขายทางวิชาการ จึงมีแนวคิดท่ีเล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การสรางสัมพันธภาพ และเวทีแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณาจารย และนักศึกษา ในรูปแบบกลุมเครือ

ขายทางเซรามิกสซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต

รฤก ภาพในอดีตยอนกลับไปเมื่อ ป พ.ศ.2552 เกิดการจัดกิจกรรมรวมกันทั้ง 4 สถาบัน ในครั้งที่ 2 ณ 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลับบูรพา เทคนิคการเผาแบบราคุ (Raku) ความสนุกสนานของกิจกรรม

รวมกันทั้งคณาจารย นักศึกษา และการแสดงผลงานรวมกันทั้ง 4 สถาบัน หลังจากนั้นกิจกรรมดำเนินตอ

เน่ืองอีกหลายคร้ัง กระท่ังวางเวนไปหลายป อันเน่ืองจากภาระกิจท่ีมากข้ึนตามการเติบโตทางวิชาชีพของ

แตละคน

ระทึก ในวันนี้ที่สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ยังไมเลิกรา และการเริ่ม

ตนอีกคร้ังของกิจกรรมรวมกันท้ัง 4 สถาบัน ส่ิงท่ีไมคิดวาตองทำกิจกรรมรวมกัน ผานหนาจอแบบออนไลน

ซึ่งมีทั้งขอดีและบกพรอง จนทุกอยางผานพนมาไดดวยดีจากความรวมแรงรวมใจของทั้งคณาจารย และ

นักศึกษาของทั้ง 4 สถาบัน

ซึ่งนายินดีเปนอยางยิ่งที่เสมือนไดยอนสูอดีตอีกครั้งกับกิจกรรมแสดงผลงานรวมกันในป พ.ศ.2565 นี้ ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้ถือวาเปนจุดเริ่มตอจากในอดีตที่จะมุงกาวตอไปในอนาคต และหวังวาทุกคนที่

ไดมารวมกิจกรรมจะเปนความทรงจำที่ดี และเก็บเกี่ยวเอาประสบการณที่ได นำไปพัฒนาตนเองใหเจริญ

กาวหนาในทางวิชาการ และสรางสรรคผลงานเซรามิกสที่รักตอไป

พิพัฒน จิตรอารียรักษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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Phiphat  Chit-arirak 

“ิฺFamiliarity”

15x15x20 cm. (2 pieces)



จากจุดเร่ิมตนของคนท่ีทำงานศิลปะท่ีมีจุดมุงหมายคลายๆกันเม่ือไดรวมตัวกันเม่ือไหรก็มักจะทำใหมีส่ิงท่ี

ทำใหโลกไมลืม ด่ังเชนกลุม 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ วิทยาลัยชางศิลปลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปรียบเสมือนแนวหนาของการขับเคล่ือน

วงการเซรามิค ของนักศึกษา และเปดโอกาสให นักศึกษาทั้ง 4 สถาบันไดสรางสรรคผลงานรวมกับศิลปน

นานาชาติมาเปนรุนตอรุนรวมเกือบ 10 ป มีการแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงาน และจัดแสดง

ผลงานเซรามิคดวยเทคนิกที่หลากหลายในแตละปที่แตกตางกันไป และในปนี้ก็เปนอีกมิติใหมของวงการ

เซรามิคที่ไดรวมตัวกันอีกครั้งจัดกิจกรรมแบบออนไลน ในการสรางสรรคงานของทั้ง4 สถาบันและไดจัด

แสดงผลงานรวมกับศิลปนนานาชาติ คณาจารย นักศึกษา ซ่ึงตองขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีสามารถ

เปนหัวเรือใหญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผานไปดวยดีและประสบความสำเร็จ

รองศาสตราจารย สยุมพร กาษรสุวรรณ

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Sayumporn Kasornsuwan

“รัง”

เทคนิค ขึ้นรูปดวยมือ เผาดวย เตาฟน 

เนื้อดิน วังสะพุง จังหวัดเลย



Associate Professor Sakesan Tonyapirom, Ph.D. 
Dean, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University

BIC 2022
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ผลงานศิลปะเซรามิกสที่ถูกคัดเลือกนำมารวมจัดแสดงในงาน BIC (Burapha International Ceramic) 
ภายใตหัวขอ State of difference in similarities นิทรรศการมีสองสวน สวนแรกจัดแสดงผลงานศิลปน
นานาชาติทั้งหมดแสดงถึงที่มาแนวความคิดการสรางสรรคที่นาสนใจหลากหลายรูปแบบ สวนที่สองจัด
แสดงผลงานศิลปนในประเทศท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตน รวมท้ังเทคนิคท่ีเลือกนำมาใชท้ังเน้ือดิน เคลือบ สีสัน
อยางอิสระ และจากสถาบันการศึกษาตางๆ ที่แสดงความกาวหนาของกลุมคนรุนใหมที่สนใจสรางสรรค
งานศิลปะเซรามิกสตอไปในอนาคต ทั้งหมดไดจัดแสดงรวมกันอยางสวยงาม และนาประทับใจ

Selected ceramic art works will be displayed at BIC (Burapha International Ceramic) 
under the theme "State of di�erence in similarities." The exhibition is organized 
into two main parts. The �rst part showcases the work of all international artists, 
displaying a wide range of interesting creative concepts. The second part showcases 
the works of domestic artists who have an uniqueness, as well as techniques that 
are freely chosen to be applied in both clay, glaze, colors, and various educational 
institutions that demonstrate the progress of the next generation of artists who 
are interested in creating ceramic art in the future. All of it was beautifully and 
impressively put together.



Sakesan Tanyapirom

“Circle”
According to the fundamentals of Gestalt's Theory of Perception,

the background is the environment that constitutes important perception.
120 x 120 cm 



I would like to give a congratulatory to this international exhibition involving 
professors and students form each university, Korean competent ceramic artists 
and Thai artists. Whenever I participate in the exhibition, I see, feel, and learn each 
artist's distinct personality and creativity. I hope that this kind of international 
exhibition will continue.

Sungwoog Lee
Instructor, Ceramics Design,

Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University

BIC 2022
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Sungwoong Lee

“Dal”
Dal means the moon in Korean language.

Concept: Moonlight 
Wheel throwing, Wood�ring (Size: 25 x 25 x 28cm)



BIC 2022 Participants



Anaupam Chowdhury
“Purify”

Ever since I have entered this �eld of art, I had a fascination towards the natural materials 
and used for daily uses like utensils in home. These items already enlisted in the minds of the 

people in their original form by which we know them and I wish to give them a New and innovative 
form preceding a lifetime of challenges and excitement. Because I feel everything in nature. 

But there has certain type of beauty in them that I can see in them and create new and 
innovative shapes where ceramic work would be appreciated with these items. 

Stoneware body with Iron (81.28cm x 30.48cm x 30.48cm) 19



Anaupam Chowdhury
“Rachi”

Ever since I have entered this �eld of art, I had a fascination towards the natural materials 
and used for daily uses like utensils in home. These items already enlisted in the minds of the 

people in their original form by which we know them and I wish to give them a New and innovative 
form preceding a lifetime of challenges and excitement. Because I feel everything in nature. 

But there has certain type of beauty in them that I can see in them and create new and 
innovative shapes where ceramic work would be appreciated with these items. 

Stoneware with Terracotta (36” x 16”)

20



Anchalee Klongchaiya

“European mix �ower”
Hand paint over glaze European style

21



Anchalee Klongchaiya

“Japanese peony box”
Hand paint over glaze with matt colour

22



Angsana Klempin

“Pink roses”
Over glaze hand paint American style

23



Angsana Klempin

“Red rose”
Over glaze hand paint American style

24



Arissara Tipparat

“My son”
25 x 30 cm.

25



Arlindo Arez

“Harp”
240 x 090 x 060 cm.

26



Arlindo Arez

“water and �owers”
180 x 050 x 050 cm.

27



Chanakarn Semachai

“Controlling their dreams”
H:48 cm W: 30cm  D: 26 cm.

28



Chanon Krairos

“Nude no.1”
Stoneware pinched inside a Mould, Wood Fired 1,260 degree Celsius

Glaze: Mixed Wood Ashes
36x48x12 cm.

29



Cheng Linyao

“《FOOD》 blue and white porcelain”
Food is one of the most common things in people's daily life, and the food culture of various countries 

also embodies rich and colorful cultural customs everywhere. The plate is like white paper, and the food 
inside is like works of art. I use Chinese traditional blue and white porcelain to represent typical Western 

food, symbolizing the collision and integration of cultures and arts of various countries.

Diameter 35cm 30



Chomchol Anantariyakul

“Thai fruit”
Over glaze hand paint American style

31



Chomchol Anantariyakul

“Wild rose”
Hand paint over glaze American style mix with Benjarong technique

32



Dameon Lynn

“The Virgin”
61cm

33



Duriwat Tathaisong

“Art re�ect to human behavior with social media”

34



Fang Hu 
“Liang Shanbo and Zhu Yingtai”

When I was young, cultural life was relatively simple. At that time, one of my favorite entertainments was watching TV. 
The various opera performances on TV often kept my eyes on and lingered.The violin concerto "Liang Zhu" has endured 

for nearly half a century and has become a classic of Chinese music. I use the form of ceramic painting to reproduce the beautiful 
love story "Liang Shanbo and Zhu Yingtai" on the porcelain plate. It is often the most touching to express the common feelings

 of human beings with national art. The in�uence of China's extensive and profound opera culture has created my romantic feelings. 
Whenever I set foot on this spiritual homeland, I will recall the dreams of my youth. Time �ies, and my original intention 

has not changed, I �nally integrated this homeland into my works.

 Porcelain plate (50x50 cm) 35



Fang Hu 
“Dream of Home”

Hu Fang's work "Dream of Home" is in the shape of a plum vase. The composition of the work is novel and does not stick to traditional forms. 
It is a very thoughtful and creative work. The composition of the work is bold, drawing on the montage composition technique. The close-up 

of two women wearing classical cheongsam in the Mei Ving picture is exaggerated and deformed, but it blends perfectly with the overall 
elegant shape of the Mei Ving. The layout of the woman's head occupies two-thirds of the position of the porcelain vase, and her brain uses 

the technique of line drawing to describe the layers of Hui-style residential buildings. The lines are dense and dense, and the layers are distinct. 
The hair, when viewed up close, is the "Hui-style building complex"; the woman is wearing an old-style cheongsam with bright and pure colors, 
and a long braid painted with Hui-style buildings forms a sharp contrast with the bright colors of the cheongsam; the face of the woman in the 

picture is Outlined by a few lines, the woman's face is elegant and light, with subtle and rich changes in tonal levels, and a lively rhythm. 
The combination of simplicity and complexity, virtuality and reality, combined seamlessly, from �gurative to artistic conception, innovated the 
concept of ceramic painting. new context. The woman in the work is nostalgic for her homeland, implying that the Chinese people miss their 
hometown and love the motherland everywhere, which is the feeling of "root". The author grasps the cultural connotation of Chinese "roots", 

uses macro-philosophical thoughts and micro-aesthetics as support, and conceives a picture that can express thoughts and emotions, 
so that the works have great artistic value and homeland feelings.

.

Porcelain vase (300 size) 36



Goutam Das 

“Silent man”
Stoneware and Terracotta

3ft/2ft

37



Hunhee Cho

“Bloom like a �ower”
Teacontainer (7ps)

38



Hunhee Cho

“Bloom like a �ower”
Pattern white porelain/�rewood

39



Hyun Moon Shin 

“the providence of nature”
One of the traditional techniques of Korea, 

Buncheong Sanggam and Cheolhwa, were expressed.
Drawing expressed the lotus lake on a leisurely summer day

.

71.71.11cm
40



Jin Wook, Lee 

“The Moon Jar”

41



Jirawan Sridarnop

“Tiger”
Hand paint over glaze American style

42



Jirawan Sridarnop

“Women and Jewel”
Over glaze hand paint American style

43



Jirawan Sridarnop

“Lady Diana”
Over glaze hand paint American style

44



Junladej  Thammavong

“My eyes and seven days”
smoke �ring installation

45



Kaison Leeseetoun

“Love Birds”

46



Kanlayanee Phueaknamphol

“Same”
Ceramic and Glass, 1200 c

47



Katekarn Rattanachoul

“ความสุข”
ความประทับใจในธรรมชาติที่ขาพเจาไดสัมผัสกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยูภายใตผืนปา เชน ตนไม 

กิ่งไม ใบหญา สิ่งเล็ก ๆ ทุกสิ่งเหลานี้ ลวนเปนสัจจะความงดงามทางธรรมชาติที่ทำใหเกิดความสุข
20X10 c.m.

48



Keofar Kesornsook

“Bonsai”
Living Sculpture

850 ํC + 1280 ํC / 1280 ํC 
10 x 12 x 14 inch / 12 x 14 x 14 inch

49



Khatawut Julatum

“ความสุข”
ความแตกตาง ในสถาวะและเวลา หวนใหขาพเจาคิดถึงชวงเวลาในชีวิตนึง ที่ใชไป

อยางชาๆแทบจะหยุดนิ่ง สถาวะขณะที่สัมผัสถึงความสุขจากสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นและจากไป
31x13 cm

50



Klisana Chutimankul

“Waiting”
Over glaze hand paint American style with modern thechnique

51



Klisana Chutimankul

“Audrey hepburn”
Over glaze hand paint American style portrait

52



Komes Kuntig

“my life”
60 c.m.x30 c.m.

53



Kornthana Kongsuk

“black and white”
Ceramic, brass.

รัศมี/เสนผานศูนยกลาง 7cm.,7cm.

54



LIBAILU
“Apsaras”

Apsaras, An immortal �ying in the air. A God �ying in the air in Chinese Buddhist murals or stone carvings. 
Apsaras  are often found in Buddhist stone murals. This work adopts the technique of carving. The lower 
part of the work is pasted with engraved mud tablets. The color e�ect of Dunhuang(Dunhuang County, 

Jiuquan City, Gansu Province, China) murals is adopted. 
Ceramic,High temperature color glaze,  Firing temperature 1300 C

Maximum diameter 27cm Height:37cm 55



Lijuan Zhang

“Stand”
The fusion of traditional Jun porcelain materials and modern ceramic language enables traditional Jun 

porcelain to inherit and innovate by using modern ceramic language. Through the sharp contrast of 
materials, it means that traditional Jun porcelain can't be broken or stand. Although modern ceramic art 

is everywhere, Jun porcelain still has its distinctive personality, such as a few treasures.

15×18×60cm 56



Lu Xuan
“The swaying �owers in the breeze”

Life is like a �owery journey, although it will wither in the wind and end in the last 
and most beautiful way. Let these �owers sway in the wind strong, brave, con�dent 

and charming, this moment exists in our minds and will not pass away.

Diameter 20cm/ Height 47cm 57



Nattanan Buangam
“ิฺBeSeahorse”

The aesthetic of the seahorse creation art in the form sculpture by characteristic of the seahorse 
looks like leaf or seaweed protruding from the skin .the color and shapes that have use to adapt to 

environment behavior of being still to camou�age from enemies

30*30 58



Nattanan Buangam
“ิฺBeSeahorse”

The aesthetic of the seahorse creation art in the form sculpture by characteristic of the seahorse 
looks like leaf or seaweed protruding from the skin .the color and shapes that have use to adapt to 

environment behavior of being still to camou�age from enemies

30*30 59



Ouyang Linxin
“ิฺGlorious History”

The shape adopts the method of manual casting, and the shape is generous and novel, just like the milk 
tea cup shape often used in life, which makes people fondle admiringly. The decoration is a comprehensive 

ceramic decoration technique combining color glaze and color on glaze. The use of red color glaze as the 
bottom, the work light drawing red boat, Jing gang shan, Yan 'an and other red spiritual themes, expressed 
the important glorious course. Color green and red tones complement each other, just right, and the use of 

prosperous social development scene as the background, implying that the red spirit leads the people 
on the great way to build a well-o� society in an all-round way.

555（high）×195（diameter）unit（mm） 60



Pitak Nirapai

“ิฺแจกัน”

20x20x42 c.m.

61



Pornsawan Nonthapha

“ิฺความเจริญงอกงาม”
วิถีชีวิตที่เรียบงาย ความเจริญงอกงามในวิถี วัฒนธรรม ประเพณี ความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติ กอเกิดความดีความงาม

55×25×87cm.
62



Prakhan Malikeaw

“#SG”
Over glaze hand paint American style with Luster

63



Prakhan Malikeaw

“Luster Poppies”
Over glaze hand paint American style with Luster and gold

64



Prakhan Malikeaw

“Bond”
Over glaze hand paint American style with Luster 

65



Prakhan Malikeaw

Over glaze hand paint American style with Luster 

66



Prasit Mukdamanee

“กระดึง 08-02-2552”

รักวัวใหผูก รักลูกใหใสใจ ดูแล พูดคุย วากลาว ชื่นชม  กระดึงสื่อแทนความผูกพันในครอบครัวที่ตองดูแลเอาใจใสกันในทุกมิติ

16 x 17 x 35  c.m. 
67



Prateep Chantrapirom

“ลีลาสีรุง”

ผารากุ เนื้อดินสโตนแวรปลาอุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส Glaze: คอปเปอรแมทช

20x30 cm. 
68



Qiang Zhu

“Study on new tea set”
The expression of clay，celadon with Oriental charm to the tea set with new research and exploration

50cm*18cm
69



Qiu JiaJi

“<Dream of hell>”
Find the destination of the soul in the dream

148CM*74CM
70



Ray Chen
“Mother and Child”

Mother and Child is a connection over space and distance with my mother. It is a measurement in feelings 
through my own personal experience, presenting movement, energy, love, relation, honesty, and integrity. 

The energy radiates from the point where the pieces touch. Feelings toward my mother and her devastating 
illness mesh into one. Negative space and lines are drawn between internal and external emotions. 

Clay and �re transcend the value of humbleness and express the timeless statement of maternal love.

Stoneware, Porcelain  (H 45 x L 115 x W 41 cm) 71



Rim Seoung-bin 
“ิฺThe King Said”

thrown porcelain, black glaze, cone 7 reduction 
and glaze �red to cone 04

230x230x120 72



Rungnapha Yuenyongwananon

“ยุง..ยุง No.2”
21x21x41 c.m.

73



Saravut Vongnate

“Structure of Life 2022”

บางสิ่งกอตัวเริ่มจากจุดเล็กๆ พัฒนากอเกิดโครงสรางปรับเปลี่ยนรูปราง เจริญงอกงามตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของแตละชวงเวลา

45 × 40 cm. 74



Sathorn Chonlachatpinyo

1. “Lava” - Wood Firing
2. “Fossi” - Wood Firing
3. “Stone” - Wood Firing
4. “Vase” -Shino Glaze

1 2 3 4

75



Sermsak Nakbua

“ดินที่ฉันรัก 2 (The clay I love II)”

กลิ่นของดินแตละชนิดนั้นมีความหอมพิเศษเฉพาะที่แตกตางกัน ดินที่ชอบ และรูปทรงทางธรรมชาติ (Organic Forms) 
ที่เกิดจากดิน คือ ตนไม ใบหญา พืชพันธุที่รัก และใชเปนแรงบันดาลใจหลักในการสรางงาน

20x33x45 cm 76



Sirumpa Chunnuan

“blue & white”
25x70

77



Somjit Jiawjaroen

“Benjarong”
Over glaze hand paint Benjarong technique

78



Suchittra Dejsuwannachai

“Fragmentation”
Over glaze luster technique

79



Suchittra Dejsuwannachai

“Mix & Match”
Over glaze hand paint with pen work

80



Suchittra Dejsuwannachai

Over glaze hand paint with pen work

81



Sukumarl  Sarakasetrin

“Sea shell and a light house”
12X21X19 cm.

82



Sumida Bhandhugravi

“Bag”
Over glaze hand paint modern technique

83



Supannikar Tiranaparin

“Boxes”
Same But Di�erent

20 x 20 x 40 cm.

84



Supphaka Palprame

“Thaitone Vases”

85



Sutthinee Sukkul

“Imagery in Art From Relying”
The reliance of ants, termites, and other insects or even the coral reefs, result in a

large empire nest re�ecting the life of those animals in their nest.

 Hand Forming Ceramics and Glass (30-45 Cm) 86



Thatree Muangkaew

“Message from the Universe”
Engrave on earthenware clay body. 

Fruit (Delonix regia) Ash Glaze. Oxidation 1,222 °c. Year 2021
Diameter 25 cm

87



Tundup Dorjay
“Resurgence”

The signi�cance of the revival of ceramics in the history of modernism in Ladakh India stems from its
 being part of global rethinking of the role and importance of handcrafted objects in a rapidly changing 

 world of 21st century. My main focus will be taking inspiration from nature and on the art pedagogy and 
revival of the traditional arts and crafts as background to the emergence of modern ceramics

 found terracotta on dead tree trunk. (48"×12"×8" inches) 88



Venich  Suwanmoli 

“Untitled (Raku sculpture)”

รูปทรงและการเคลื่อนไหว ที่เกิดจากดินที่มีสีสรรสวยงาม ผสมผสานกับวัสดุสมัยใหมที่มีความแวววาว 
ตัดกันกับเนื้อแทของดินที่มีสีตางๆ ทำใหเกิดความงามที่ดูแลวสบายตาสบายใจ

Mix Media, Copper Matt Glaze, Stainless Steel (12 x 30 x 59 Cm.) 89



WANG MANLI 
“《不染》 《No dye》”

At present, various materials in the indoor device set of ornaments are rising day by day, but there are not many 
modern ceramic sets of ornaments.In order to make this series of works more modern aesthetic sense of installation, 

without losing the beauty of traditional cultural elements of the Chinese Pavilion;Therefore, IN this set of works, 
I combined irregular porcelain plate with iron art, and treated the three porcelain plates with di�erent colors by
 red, yellow and blue.And draw three di�erent kinds of �owers amongthe four gentlemen: Mei: the virginists are 

aloof and unyielding, chrysanthemum: the hermit talks thin and has no dispute, pure and free from vulgarity, 
Orchid: the noble and elegant gentleman's wind;Let the traditional culture and modern decoration techniques collide 

and merge, so this set is named "No dye", so as to better display the unique charm and connotation of this work.

23×30、38×32、20×55 90



Wanitchaya Nualanong
“Depends on”

This art work named “Depend On” created from the impression of beautiful shapes and 
colors of sea anemones and corals became an art work by ceramics technique which slabs method 
and forming the details by hand. The shaping and colors usages are following the art composition 

for creating the new shape from my imagination and valuable.

40x25 c.m 91



Wanna Thithamma

“Singing”
Slab plate, Black Terra sigillata, 1,250 °C

Diameter 42 cm. Height 8 cm.

92



Wathun Boonsorn

“Grid”
25*40cm

93



Wattanachot Tungateja

“Experimental”
30 x 25 cm

94



Worawut Suteeweerakajorn

“Small Thing 1, 2”
8.5x17x16 (ตัวนั่ง#1) และ 10x15x11.5 (ตัวนอน#2)

95



Yanfei Tang
“财源广进的祈求”

作品主题：在金钱的欲望下，对于森林不断的砍伐和烧毁，过度的占领和消费，想借此作品给人带来一些深思，
人要与自然界共生的思想。作品思路：采用废纸与陶泥的结合的为原材料，制作成极薄的泥片，
组合成重山和树叶，用来表达脆弱感。下方采用黑色的树叶，白色的深林，代表被烧毁，
砍伐过度的的寓意。三根黑色的蜡烛写着财源广进字体，代表着无止境界的欲望，
祈求着有着大地颜色的观音给带来绿色的希望，但是那只是悬在天空中。

方形山瓷片：长35CM 宽31CM厚1-2MM
方形观音瓷片：长 43CM ，高 32.5CM ，厚 2MM 96



Yang KePeng
“《Laughter is the antidote to life》”

This work is under glaze blue and white porcelain plate painting, 4 porcelain plate for a set.    
Life is not easy, only a smile solution thousand sorrow. Based on the traditional auspicious 

animal statues, which are mainly staring and opening their mouths, this work artistically processes 
the expressions of auspicious animals, with all four of them smiling with their eyes closed.

30*30（cm）*4 97



Yang Liu

“Child Interest”
Chinese traditional festival “new year”.It’s based on the scenes of children playing at festivals. 

By focusing on the children's facial expressions and body movements to show the festive scene.
It shows the joyful scenes of the festival.

Diameter 30cm 98



Yingwan Wongrat

“Mother and Child”
Over glaze hand paint American style

99



Yongjun,Cho

“Buddhist Mind”
250 x 250 x 450 mm

101



YOUJIADAN
“window mirror”

Taking the window lattice as the design highlight, the combination of metal and ceramic materials, 
the ceramic bottle body, and the metal window lattice are the collision of contemporary design techniques 

and traditional elements. "Windmill pattern" is a pattern that symbolizes the shape of a windmill, 
symbolizing the endless source of power and wealth given by God.

9.5cm X 29.5cm 102



YU LU

“《Rereading Zhu Zi qing》”
《Rereading Zhu Zi qing》Comprehensive decorative work: The combination of "square" and "round" 

re�ects the perfect combination of rigid and soft modeling, and the overall picture is fresh and elegant, 
which is reminiscent of the beautiful scenery of Zhu Ziqing's lotus pond moonlight.

H 68x D63x W18 cm 103



Yuxuan Chen
“Harmony”

This ceramic work is inspired by the buttons which is an important traditional Chinese clothing element. 
In Chinese culture, buttons mean "unity" and "harmony", therefore the theme of this work is "harmony".
 There are six pieces of this “Greenish-White-Porcelain”（青白瓷） tea set . They are made of Jingdezhen 

“high-white-mud”（高白泥）, colored with traditional cyan glaze and �red at high temperature. 
This set of works aims to carry forward these important traditional cultural elements, 

and break the boundaries between di�erent arts and crafts.

Tea Pot : 6000 mm high*9500 mm diameter / Tea Cup : 3600 mm high*5500 mm diameter /
Tea Tin : 8000 mm high*9000mm diameter 104



Zhou Wentao 

“Happy grassland”
The work takes happy horses as the object of expression, and uses freehand brushwork 

to show the scenes of horses running, rolling and laughing freely on the grass. It also 
expresses the desire for free breathing and running under the epidemic situation.

1200*600*100mm 105
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“1ft3 : Ceramic Mini Sculpture” 



1. ´Ã.ÊÁã¨  ÁÐËÁÕ¹ (ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í)
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3. Í.·ÑÈ¹ÕÂ� ÃØ‹§·ÇÕªÑÂ (Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ÈÔÅ»Š)
4. Í.¤¸ÒÇØ¸ ¨ØÅ·ØÁ (Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ÈÔÅ»Š)
5. Í.¡ÑÅÂÒ³Õ à¼×Í¡¹Ó¼Å (ºÙÃ¾Ò) / Sungwoog Lee (ºÙÃ¾Ò)
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6. Í.¨ØÅà´ª ¸ÃÃÁÇ§É� (¨Ø�¹) (ºÙÃ¾Ò)
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Kriangkrai  Kongpan

“Origin”

ยาว 25 c.m. x กวาง 13 c.m. x สูง 13 c.m.



Marisa Sawadsupapol

“( strawberry pie )”
The dessert that you want to share with your friends 

must be a pie �lled with love and happiness.
clay color slip (22*8 cm)



Nattha Akrawutthipoonsin 

“Chery cake”
Sharing

Technique Hand forming
Size 20 cm



Nayrunya  Naksuk

“พิซซาที่แตกตาง”
ไดแนวมาจากการสังสรรคปาตี้กันโดนการนำอาหารหลากหลายมากินกันรวมวง

พูดคุยเลยนำพิซซามาทำเพราะพิซซาสามารถกินดวยกันหลายคนเปนอาหารที่เหมาะแกการเลี้ยงฉลอง

8*8 c.m.



Nontapat Aungkanitanon

“banana”
28cm x 29cm



Pattaraporn Koyama

“JUICE BOTTLE”
9*30



Patsavee Tangmanopanitan
“crabby”

The concept of the event has chosen to make a savory dish.  Choose king crabs because they are large 
and have 6 legs and 2 claws can combine 8 pieces  equal to friends in a group of 8 people  

It's the food that you want to eat and would like all friends to eat together

Hand forming (25.40)



Thanadit Eamwilai

“มังคุด”

22*15



Group



ชนาธิป  ประทุม



ดารารัตน ชัยมงคล



บุษกร  ขันคำนอก



Jinnapat Tantayatorn

“Is that a fox's mask?”
26×25



Chayapol Pramkesorn 

“survival of the octopus ”
23c.m.*24c.m.



Nawarat Samniangsung

“paenda daeng”
State of difrence in similarity - humans and animals alike. 

. hand forming (23x19 cm)



Kamontip Sadakorn

“Gira�e Humanoid”
A gira�e with aspirations to become a human. 

. Free Form (30×18 cm)



Samitanan Pornlertnimit

“Nuu”
Mouse and human are similar because wanted to service 

and I choose a girl mouse because they cute,innocent and always fun.
Hands forming , Engobe (Size : 20 cm)



Group



Keetasin Phuengthongthai

“Coming of Age”
45 c.m. x 11 c.m.



Waraporn Peanamboontee

“human&engine”
15*10*23



Sutaphat Somboonsrisakun

“เกิดจนตาย”
ทุกคนเกิดมายอมตาย ก็เลยทำเปนขั้นบันไดขึ้นภูเขา คือมนุษยคอยๆพัฒนาตัวเอง

เเละเรียนรูเรื่องราวของชีวิตไปทีละขั้น จนถึงจุดที่สูงที่สุดของชีวิต เเละตายในที่สุด

22x24



Sutida Rattanachot

“Born to Dead”
การเกิด แก เจ็บ ตายนั้นเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแตบางชีวิตนั้นก็ไมมีแมแตโอกาสจะไดเกิดทำใหควร
ตระหนักถึงชีวิตชีวิตหนึ่งที่ควรไดเกิดเหมือนกับคนอื่นๆแตอาจจะแตกตางตรงที่ยังไมทันไดลืมตาดูโลกก็

ตองตายเสียแลว จึงเปนความแตกตางในความเหมือนที่นาหดหูและนาเศราเปนอยางมาก

25 x 15 cm



Ekkrit Chumpuin

“Circle of the life”
วัฎจักรชีวิตของเตาทะเล ที่เกิดมาแลวออกทะเลใชชีวิตเติบโตเต็มที่และผสมพันธุไมจะวา

เดินทางไปไกลเทาไหรแตเมื่อจะตองวางไขก็จะกลับมาวางไขที่ๆเดิมตัวเองเกิด
 

21x22.5 cm



Aekkarach Lenghuat

“It’s life”
มนุษยเราเกิดเหมือนกันและก็ตายไดเหมือนกัน แตขึ้นอยูกับเวลา
ของแตละคนวาจะตายชาหรือตายเร็ว สุดทายคนเราก็ตายอยูดี

 

16c.m. x 21c.m.
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Charankon Meetong

“มือ”

11x31cm



Nantharat Yangyeun

“No body perfect”
11x31cm



Porntipa Kongwehon

“มุมมอง (mum-MONG)”
18 x 30



Rinrada Haruethaiphun

“Heart Stop”
Throwing – Pottery Art .

28 cm



Siwapon Seewises

“beauty in nature”
Women's bodies are di�erent, but there are many 

di�erent types of beauty.
forming coil (15x15x30 cm.)



Group



Bunyarid Sriurai

“Life”
hand build ,smoke �ring (32x21x12cm)



Korawan Siribophit

“กลองยอนเวลา(สุดมหัศจรรย)”
กวาง 10.5cm ยาว12cm สูง 33cm



Nattapon Sangapai
“breath and beat”

same difference - I miss music. They're different types of music such as genres, fast music, slow music, 
love songs, rock music, but all of them perform the same function. 

That is, communication makes the audience feel, understand and enjoy.

hand forming and slap forming, scratching patterns, and smoked incineration
(height 45 cm, width 30*30 cm)



Sorawit Leenalad

“นาิกาไมเดิน”

สูง 28 cm กวาง12 cm



Sutiwat Tammachote

Di�erences in cultures that can coexist Bringing religious 
beliefs that are contrary to culture are brought together to 

create a work called Chinatown.
Formed by slab building, decorated with stain color (size 30*25)



Group



ฐิติมาศ ตรงตามคำ

“peace n quite”

15*26*3



Chawanakorn Phongphisut

“Banana Skateboard”
ceramic 30*10 cm.



Jittarin Takala

Happiness is…
Technique Hand forming

Size 30*30cm



Praewa Utthisen

Concept Happiness is…
Technique Hand forming

Size 30*30cm



Thitiwan Boonpuek

“HAPPY IS CACTUS”
30×20



Siwaporn Layousuk

“HAPBOHAND”
23 x 6 Cm.



Group



Getson Jungraksereechai

“สองไหล”
สภาวะแตกตางในความเหมือน

33 c.m. × 15 c.m.



Thanapat Somjai

“Dino hade”
สิ่งที่อยูในความคิด

30x30



Teerawee Thongra-ar

“คนเหมือนกัน ตางความคิด”

เเนวคิดที่ไดคือความเเตกตางในความเหมือน จึงใชรูปเเบบของมนุษยที่เปนคนเหมือนๆ
กันเเตความคิดอาจเเตกตางกันไปไมรูจบ

25×17 c.m.



Prachaya Sriyod

“Human mind skin”
มนุษยเราเกิดเหมือนกันและก็ตายไดเหมือนกัน แตขึ้นอยูกับเวลา
ของแตละคนวาจะตายชาหรือตายเร็ว สุดทายคนเราก็ตายอยูดี

 

30*5*40



Phumin Howeang

“same mind, di�erent thinking”
 

5.5 x 30 x 7 cm.



Maneekarn Pongsuwarot

“Cerebrum”
 

30×30
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Kwanchanok Wongjampa

“แหวก”

4.5X9x8.5 cm



Chompoonuit Inthasaen

“ขางกาย”

30x30



Chakriya Niamsomboon

“Twins”
สภาวะแตกตางในความเหมือน

30 cm x 40 cm



Nantawat Sirajit

“ครอบครัว”
ครอบครัวเปนสถานที่แรกที่ทุกคนสวนใหญไดสัมผัส สถานที่นี้เต็มไปดวยความรัก ความทรงจำและความผูกพัน 

ความแตกตางในความเหมือน ทุกครอบครัวลวนมีวิธีการเลี้ยงดูลูกๆ ที่แตกตางกันไป 
แตจุดประสงคที่เหมือนกันคือการอบรมเลี้ยงดูลูกใหเปนคนดีตอสังคม ซื่อสัตยและเปน บุคคลที่มีคุณภาพในการใชชีวิตในสังคม

35x30



Pattaraporn Wattanatanakornkoon

“Happy man, Happy life”
55 cm x 32 cm



Pumiphat Salalilek

“the inequitable”

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม นำไปสูการถูกริดรอนการแสดงออก ทั้งทางกาย และจิตใจ 
ดวยทั้งการใชอำนาจหรือเงินตราหามไมใหพูดหรือแสดงออกมา

20*30



Rachata Lerdlaksirikul 

“In the end”

18 c.m. x 25 c.m. x 5.5 c.m.



Group



Nitigun Naktabtim

“ครอบครัว”

30 c.m.



Preeyapan Phopin

“Free Life (ชีวิตที่อิสระ)”

20*35



Preeyaporn Deelunchai

“Body is not”

30x37



Wanida Yookong

“Mask of pain”

7*20

“Mask of pain”

7*20



Saruta Butsri

“it’s me”

30 x 30



Group



Natkamon Kingputthapong

“Love  life”

3.5*28*29.5 cm



Nichakan Aiemtrakul

“เมือง”

30×40



Napattanaporn Ngarmsong

“Hope”

20*6*25



Satoshi Itoi

“Natural of bird”
Inspired by hummingbirds and hibiscus �owers, these 2 things are created by nature by bringing 

these 2 things to work on the concept of similarity in di�erence because it is something that 
nature creates. They are the same but have di�erent looks and lives.

Technique Sculpture and use high-�re glaze.   Size 30x30 cm.



Wiraphat worawetthanakul

“HUMAN BIRD”
Birds and people have the same knowledge. Want the edge of the kitchen and people around you. 

and need love no di�erent from people Like the problem that the similarities are not the same.

Sculpture and ceramic high �re



“1ft3”  Ceramic Mini Sculpture
Participants  :
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