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ของเพื่อนบานอาเซียน CLMTV

Art is created by an artist

Artists are constructed from each locality; 

their countries, region’s societies 

and cultures Art is a destination, 

a relationship to mutual understanding

and collaboration  between

 The ASEAN neighbors ‘CLMTV’ 

MUTUAL UNDERSTANDING&COLLABORATION



Message from  Acting President 

Mahasarakham University 

Professor Dr.Sampan Rittidech

On behalf of Mahasarakham University, I am extremely honored and grateful to host ‘

The CLMTV Contemporary Art 2016’ project. This is a project that is the continuation 

of that proceeded from the ‘Mekhong Basin Contemporary Art Project’ at 

Mahasarakham University for three times already.

The CLMTV Contemporary Art 2016’s activities are of an art project based on a main 

strategies in an academic relationship in various aspects with the CLMV countries 

(Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam); all these countries are great neighbors 

affecting the economic, social and cultural relations of their peoples in the region.

Mahasarakham University has built many international partnerships and enhanced 

a cooperative spirit in academic research, staff and students exchange, and 

managing multiple teaching programs in several faculties. Since more than half 

a decade ago, the Faculty of Fine and Applied Arts has had a continuous collaboration

with the the CLMV countries and helped produce both Bachelor and Master of Arts 

Degree programs to neighbors, especially the Lao PDR and Vietnam for several 

generations. As we know that the Faculty of Fine and Applied Arts at Mahasarakham 

University is working to improve academic relations by signing the MOU and the MOA 

with Cambodia and Myanmar. And our University is ready to fully support these 

agreements.

On behalf of the Mahasarakham University I would like to thank the four main 

institutions that brought these activities together: the Royal Academy of Cambodia, 

the National Institute of Fine Art of Lao PDR, the National University of Arts and 

Culture of Myanmar and the Hue College of Arts, of Hue University in Vietnam. 

I want to thank to the Venerable Artists, Honored Artists, and Young Artists who 

received the CLMTV Contemporary Art Award 2016, along with the giving of 

a valuable work of art to Mahasarakham University, in order to build the CLMTV ART 

MUSEUM as The Learning Center for Contemporary Art.

Finally, I appreciate and would like to say thanks to all of you participants who are 

involved in this great success.

Professor Dr.Sampan Rittidech

Message from President
Mahasarakham University,Thailand

Acting President of University
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THE CLMTV
Con t empo r a r y  A r t  2 0 1 6

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางสูงยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีโอกาสทำหนาที่เปนเจาภาพ

จัดกิจกรรมโครงการ The CLMTV Contemporary Art 2016 ซึ่งเปนกิจกรรมที่สืบเนื่อง

มาจากโครงการประกวดศิลปกรรมรวมสมัยลุมน้ำโขง ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดำเนินการ

มาแลว 3 ครั้ง  

กลาวสำหรับ  The CLMTV Contemporary Art 2016 เปนโครงการดานศิลปกรรมศาสตร 

สาขาทัศนศิลป ที่วางอยูบนยุทธศาสตรหลัก ดานความสัมพันธทางวิชาการอยางรอบดาน

กับประเทศประชาคมอาเซียนนกลุม CLMV  (Cambodia, Lao PDR, Myanmar และ Vietnam) 

ซึ่งเปนเพื่อนบานที่มีความใกลชิดกันดานพื้นที่กายภาพ  ที่สงผลตอความสัมพันธดานการศึกษา เศรษฐกิจ 

สังคม และศิลปวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคอยางผนึกแนน  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดยกระดับความเขาใจและรวมมือ ดานการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลายคณะ หลากสาขาวิชา 

กลาวสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร  คณะวิชาที่มีพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดดำเนินความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานกลุม CLMV 

เปนเวลากวาครึ่งทศวรรษแลวนั้น  สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางทัศนศิลป รวมกับประเทศ

เพื่อนบาน โดยเฉพาะ สปป.ลาว และ เวียดนาม ไดหลายรุนแลว  สงผลตอความสัมพันธและความผูกกัน 

ระหวางบุคลากร และนักศึกษา  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักดีวา  คณะศิลปกรรมศาสตร  

กำลังดำเนินการอยางเขมขนและจริงใจ ในการเชื่อมความสัมพันธระดับปฏิบัติการ ดวยการลงนาม MOU 

และ MOA กับ กัมพูชา และสหภาพเมียนมาร ภายใตนโยบายและการสนับสนุนอยางเต็มกำลังของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็เปนสวนหนึ่งในภารกิจดังกลาว 

ในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมขอขอบคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และขอบพระคุณ 4 สถาบันหลักของประเทศเพื่อนบาน ที่มีสวนรวมตอการทำใหเกิดกิจกรรมอันงดงาม

ครั้งนี้รวมกัน คือ Royal Academy of Cambodia, National Institute of Fine Art of Lao PDR, 

National University of Arts and Culture of Myanmar และ Hue College of Arts, Hue 

University, Vietnam และขอขอบพระคุณ Venerable Artists, Honored Artists และ Young 

Artists ผูไดรับรางวัล CLMTV Contemporary Art Award 2016 

พรอมกับมอบผลงานศิลปะอันทรงคุณคาใหกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อไดดำเนินการจัดทำ CLMTV 

ART MUSEUM เปนศูนยการเรียนรูทางศิลปะรวมสมัยรวมกัน จึงขอแสดงความชื่นชม ยินดี 

และขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับความสำเร็จรวมกันมา ณ ที่นี้

สารจาก ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช



สาร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สิงหยะบุศย
ประธานโครงการ

Assoc.Prof.Dr. Supachai Singyabuth
Dean of Faculty,Project President

Message from  Project President

The CLMTV Contemporary Art 2016 is a continuation project from Mekong Basin 

Contemporary Art that has already been arranged 3 times in previous years. Challen-

gingly, this project is clearly determined by Faculty of Fine and Applied Arts; Mahasa-

rakham University and separated into 2 categories. Firstly, the participating countries 

group highlighting in 5 countries of Mekong Sub Regions, who are members of Asian 

or CLMTV 2 consists of Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam respec-

tively. In addition, the art competition in this region is not seen as who the winner is 

or who the loser is, in relation to art competition, but focusing on mutual understan-

ding and collaborating in contemporary arts among the fifth countries. Accordingly, 

the mutual understanding and collaborating are resulting of network of art and culture 

of CLMTV which will be involving with contemporary arts activity including Royal 

Academy of Cambodia (Cambodia), National Institute of Fine Art (Lao PDR), National 

University of Arts and Culture (Myanmar), Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasa-

rakham University (Thailand) and Hue College of Arts, Hue University (Vietnam). As 

such, we believe that each work of contemporary art is created by the artists and art 

work is defined by the context of society and culture. Comparatively, artists are seen 

as representative of goodwill ambassador of society and culture. Therefore, the 

CLMTV Contemporary Art 2016 aims at allowing each country selecting artists and 

valuable art works from their arts legitimacy in order to bring art works to the context 

of fine arts and cultural exchange at CLMTV project. Furthermore, as friends of art, 

the creation and collaboration in contemporary arts network through The CLMTV 

Contemporary Art 2016 project is supported by Mahasarakham University as well as 

an excellent cooperation from the 5th major institutes as mention above. 

Last but not least, thank you very much indeed to all administrators, Fine arts asso-

ciation and artists from CLMTV countries network for their cooperation. I also would 

like to thank all administrators at Mahasarakham University for assisting all relevant 

matter regarding to CLMTV project particularly Faculty of Humanity and Social scien-

ce for offering translators and auditorium. My gratitude goes for I-San Museum and 

Walai Rukhavej Botanical Research Institute in terms of offering the meeting room 

and place of friendship ceremony. Thank you very much all teaching friends, artists 

and lecturers of I-San region and Thailand who are understanding the crucial of arts 

in social context and offering their art works to CLMTV ART MUSEUM. Also, I would 

like to thank all relevant institutes and people whom I am unable to mention them all 

at this tiny place. Finally, I would like to thank all MSU Fine Arts staff for their patient 

and kind cooperation until this project is resulting successfully accomplished of 

CLMTV mission.
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The CLMTV Contemporary Art 2016 เปนโครงการที่สืบเนื่องจาก Mekong Basin Contemporary Art 

ที่ผานการจัดมาแลว 3 ครั้ง กิจกรรมครั้งใหมนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดกำหนดความชัดเจน 2 สวน 

คือ 1) กลุมประเทศที่รวมกิจกรรม เนนประเทศ Mekong Sub Region 5 ประเทศที่เปนสมาชิกของอาเซียน คือ Cambodia, 

Lao PDR, Myanmar,Thailand และ Vietnam (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม) หรือเรียกชื่อยอวา CLMTV  

2) ปรับแตงแนวคิด จากประกวดแขงขันเพื่อเอาชนะระหวางกัน เปน “ความเขาใจและรวมมือระหวางกัน” หรือ “Mutual 

Understanding and Collaboration” 

ดวยแนวทางขางตน สงผลตอการสานสรางเครือขายสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมของ CLMTVที่จะรวมมือกันในกิจกรรม 

ศิลปะรวมสมัย ประกอบดวย Royal Academy of Cambodia (Cambodia), National Institute of Fine Art 

(Lao PDR), National University of Arts and Culture (Myanmar), Faculty of Fine and Applied Art, 

Mahasarakham University (Thailand) และ Hue College of Arts, Hue University (Vietnam)  ทั้งนี้ 

เรามีความเชื่อรวมกันวา  ผลงานทัศนศิลปรวมสมัยแตละชิ้น  เกิดจากศิลปน  ขณะที่ศิลปนถูกประกอบสรางจากสังคมวัฒนธรรม 

ผลงานศิลปะจึงเปนเสมือนสะพานในการทำความเขาใจระหวางกัน ขณะที่ศิลปนก็เสมือนหนึ่งทูตสันถวไมตรีทางสังคมวัฒนธรรม

ระหวางกัน 

The CLMTV Contemporary Art 2016จึงมุงเปาไปที่การมอบใหแตละประเทศไดพิจารณาคัดเลือกศิลปนและผลงานศิลปะ

ที่มีคุณคาในทัศนะของตน มารวมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณและทัศนะทางศิลปกรรมระหวางกัน แสดงผลงานศิลปะรวมกัน 

และทำความรูจัก “เปนเพื่อนกัน” ซึ่งจะไดรวมมือกันสรางสรรคเครือขายศิลปกรรมรวมสมัยใน CLMTV

โครงการ The CLMTV Contemporary Art 2016 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และความรวมมืออยางดียิ่งจาก 5 สถาบันหลักขางตน  กระผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูงยิ่ง ตอคณะผูบริหารทุกสถาบัน  

ขอขอบพระคุณสมาคมศิลปกรรม และศิลปนแตละชาติที่ใหการตอบรับและรวมมือเปนอยางดียิ่ง  

กระผมขอขอบพระคุณอยางสูงจากหนวยงานระดับคณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหความอนุเคราะหดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่อนุเคราะหบุคลากรและนิสิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเปนลามตลอดโครงการ  

อีกทั้งยังสนับสนุนหองประชุมแมน้ำของ เปนสถานที่จัดประชุมสัมมนา ขอขอบพระคุณโครงการพิพิธภัณฑบานอีสาน และ 

สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช (Walai Rukhavej Botanical Research Institute) เอื้อเฟอสถานที่จัดพิธีผูกเสี่ยวศิลปน 

และศึกษาดูงาน ตามลำดับ ขอบพระคุณเพื่อนครู ศิลปน และคณาจารยสถาบันศิลปะในอีสาน และในประเทศไทยที่เห็นความสำคัญ 

สนับสนุนผลงานรวมแสดง และมอบใหเปนสมบัติ CLMTV ART MUSEUM จำนวนหลายทาน  

และขอขอบพระคุณหนวยงานและบุคคลอื่น ๆ ที่มิอาจกลาวไดหมด ณ ที่นี้ 

  

ประการสำคัญ กระผมขอขอบพระคุณบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุก ๆ 

ทานที่รวมมือกันเปนอยางดียิ่ง กระทั่งการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพทุกประการ
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Faculty of Fine and Aplied Arts 
Mahasarakham University, Thailand

The Forum on Art Network Development

 
Main Project Supporter 
 - Mahasarakham University  
   

FROM 

The CLMTV Contemporary Art Awards is an activity of a contemporary art project for 
five ASEAN countries including Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam or 
CLMTV group.  The project continues from the first to the third Contestation of Kong River Plain 
Contemporary Art which has been held for three years since 2012. The latest project of “The 
Forum on Art Network Development of CLMTV” was held on August 12-14, 2015. Both above 
projects are supported and organized at Mahasarakham University, Thailand. Aims of the 
CLMTV Contemporary Art Awards are to create “mutual understanding and collaboration” 
among five countries of Associate of South East Asian Nations.     
 

Background

Institute in charge 
 
 - Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University, Thailand 
Schedule  

Seminar: 15-16 February 2016 
Exhibition: 16 February 2016 – 31March 2016  



The aim of The 4th CLMTV contemporary art awards is focused on development network and 
spread collaboration of contemporary arts. One of the most important aims of this project is to 
support the policy of ASEAN Socio-Cultural Community or ASCC.    

 
Events and Venues 

 
The Exhibition and seminar on life and art of venerable and honored artists of CLMTV 

countries will be held at Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University, Thailand 
on February 15-16,2016. 

 
Awards 

 Three awards will be offered to artists from each ofthe 5 of CLMTV countries 

Award Titles  
“2016 CLMTV Artist Awards”  

Award Types 
Venerable Artists 
Honored Artists 
Young Artists 

Venerable Artists 

Honored Artists

Young Artists 

ASCC

C
L

M
T
V

Art Exhibition and Seminar on Life and Arts of Venerable and Honored Artists of CLMTV countries
The exhibition and activities are held at the Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University, Mahasarakham Province, Thailand

Contact : Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University Tel/Fax (66) 043 754 384 : email : clmtv.artnetwork@gmail.com

The Exhibition and Activities of Contemporary Art
for Mutual Understanding and Col laborat ion between
Educational Institutions of Art and Artist of CLMTV countries

                       

2016
CLMTV
Artist Awards

 of Cambodia, Lao PDR. Myanmar, Thailand and Vietnam

TO
THE CLMTV CONTEMPORARY ART AWARDS 2016
M u t u a l  U n d e r s t a n d i n g  a n d  C o l l a b o r a t i o n

CAMBODIA LAO  PDR MYANMAR THA ILAND V IETNAM

of CLMTV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam)

Mahasarakham University, Thailand

August 12-14,2015August 12-14,2015

Faculty of Fine and Aplied Arts 
Mahasarakham University, Thailand

The Forum on Art Network Development

 
Main Project Supporter 
 - Mahasarakham University  
   

FROM 

The CLMTV Contemporary Art Awards is an activity of a contemporary art project for 
five ASEAN countries including Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam or 
CLMTV group.  The project continues from the first to the third Contestation of Kong River Plain 
Contemporary Art which has been held for three years since 2012. The latest project of “The 
Forum on Art Network Development of CLMTV” was held on August 12-14, 2015. Both above 
projects are supported and organized at Mahasarakham University, Thailand. Aims of the 
CLMTV Contemporary Art Awards are to create “mutual understanding and collaboration” 
among five countries of Associate of South East Asian Nations.     
 

Background

Institute in charge 
 
 - Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University, Thailand 
Schedule  

Seminar: 15-16 February 2016 
Exhibition: 16 February 2016 – 31March 2016  


