
The collection of Thai newspaper collage has been made daily 
since the first day of military coup in 2014 until the announcement 
of national election, it has slowly developed into something like 
big data of traditional propaganda. After one of the most corrupt 
elections in the Thai history, the junta—whose blood was washed 
out through the electoral democracy—became the elected 
government. Since the old regime refuses to grant a real freedom to 
the new generation, the morbid symptoms has then arisen.

Whilst the traditional media is highly controlled by the government, 
young people and politically active Thais opt for the digital platform 
to battle: fact-check, opinions, and wild expressions. Unlike 
propaganda in traditional media, what determines a reality of digital 
platforms is the politics of algorithms. Give Us A Little More Time 
by Chulayarnnon Siriphol is thus a manifestation of disparate 
ontologies of media, and how the sense of the worlds is being 
made through different views.

Give Us A Little More Time

We will keep our promise
Give us a little more time

I am a germ of time breeding in your clean air, 
but I am no way to be seen

By corrupting the purity that surpasses the quantity of 
common sense

I am a dust not knowing its future that possesses the freedom 
of weightless transformation

I am anonymous

I cannot say who am I
It is deep fake

I am a cyber warrior
Are you now aware of?

I am a cyber warrior
Attention 
Attention

Cyber warriors need to pass on knowledge-weapons to curb 
new victims

Call centers cultivates and builds fortresses in preparation for war
Protect citizens from an unquittable addiction of freedom
Sanction dissidents, many of whom could be slumbering 

underneath sedimentary rock
Do not kindle the fire of conflict

Fire. Fire. Globe. Warming
Beware of arsonists, a vicious cycle of the previous association

To make peace
No war

I am an idol of light
I am confident in the immaculate idol of light

Having a belief from the past life in supernatural powers
The heart of goodness needs to be settled with seminal fluid

Freezing the eggs of filial piety culture 
Urgently recovering the crisis and restoring the faith

We are family. Love, love
Distributing incomes with love 

Being ranked the top of the world exporter
We are rooted 

Thus we are happy

I am a scum-of-the-land artist
The locals frightened by the appearance of artists near their village

When robot draws art to emulate humans
I am terminated with precision

Who pays for art?
Google showcases the art treasures online,  

giving an opportunity to appreciate a beauty
As robots are proof of the ability of the utmost artists,  

nation-building arts above violence
In line with living arts and culture of the next 20 years:  

“The important thing is that art is above violence”
I am a scum-of-the-land

Am I allowed to be an artist?
Forced disappearance of persons

#delete

I am a proliferating reptile
I am a proliferating reptile

But citizens are forbidden to feed
I am apprehended under an arrest warrant, was sentenced to  

a 20-year imprisonment with no suspension
Stuck in jail

But it is not secret prison
I exhibit an accumulation of my pulling power from tales 

of the underground
It is a model classroom of friendship union technology

We are the rebels of lie detector
We are good friends to each other

We are invited to join a great mission for the country

I am a war veteran
Who seizes power, subdues citizens, is accident

Don’t want to stress beyond a possible recuperability
Deep-traumatic wound from a brutal murder

Soldiers switching sides #bowtopeoplesjudgment
I am a volunteer war veteran

I am a living history that will die for the people
The spirit returns to the motherland

Grandchildren must remember  
The memories crammed in the thoughts of many

It is a crisis
We establish a government in exile for our independence

Ready?
We are ready to move!
Oh, this is a paradise

Paradise?
See, shop, eat, the spirit of fun

I get to exercise my rights and live normally
Having no fear of danger

Declaring a position
We are new red devils

We standout
My future is here

The future will connect the world between you, me, we, and us
Future vs Present

Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
Just give us a little more time
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คอลเลกชั่่�นงานคอลลาจหน่งสืือพิิมพิ์รายวั่นตั่ดแปะตั่�งแตั่วั่นแรก
ของร่ฐประหารในปี 2557 จนถึึงวั่นประกาศการเลือกตั่�งสืมาชิั่ก
สืภาผู้้�แทนราษฎร ค่อยๆ กลายเป็นข�อม้ลขนาดใหญ่่  (big data) 
ของการโฆษณาชั่วันเชั่ื �อแบบเดิม ภายหล่งการเลอืกตั่�งที �มี 
การคอร่ปชั่่�นมากที �สืุดคร่�งหนึ�งในประวั่ตัิศาสืตัร์การเมืองไทย 

คณะร่กษาควัามสืงบแห่งชั่าตัิ (คสืชั่.) ซึ่ึ�งล�างคราบเลือดของตันเอง 
ออกไปได�อย่างหมดจดผู้่านการเลือกตั่�งในระบอบประชั่าธิิปไตัย
ก็ได�ร่บเลือกให�จ่ดตั่�งคณะร่ฐบาล เมื �อระบบการปกครองเก่า 
ไม่อนุญ่าตัให�คนรุ่นใหม่มีอิสืรภาพิอย่างแท�จริง วัิกฤตัอาการ
วัิปริตัวิัปลาสืจึงปรากฏขึ�น 

ขณะที �สืื �อแบบเดมิถึก้ควับคมุโดยรฐ่ คนรุน่ใหมแ่ละนก่เคลื �อนไหวั
ทางการเมอืงไทยหน่ไปตัอ่ส้ื�ผู้า่นแพิลตัฟอร์มดิจิทล่ ด�วัยการตัรวัจสือบ 
ควัามถึ้กตั�องของข�อม้ล ควัามคิดเห็น และอารมณ์ควัามร้�สืึก 
อ่นดุด่น แตักตั่างจากสืื �อแบบเดิม สิื�งที �กำาหนดควัามเป็นจริงของ
แพิลตัฟอร์มดิจิท่ลคือการเมืองของอ่ลกอริทึม ขอเวลาอีกไม่่นาน
โดย จุฬญ่าณนนท์ ศิริผู้ล จึงเป็นด่�งถึ�อยแถึลงถึึงจรรยาบรรณสืื�อ 
ที �แตักตัา่งกน่โดยสิื�นเชั่งิ และถึงึควัามสืามารถึในการทำาควัามเข�าใจ 
โลก ว่ัาถึ้กสืร�างผู้่านมุมมองที �ตั่างออกไปได�อย่างไร

ขอเวลาอีกไม่่นาน

เราจะทำำาตาม่สััญญา 
ขอเวลาอีกไม่่นาน

ข้าพเจ้าคืือเชื้ื�อโรคืของเวลาทีำ�เพาะพันธ์ุ์�ในอากาศสัะอาดของพวกค์ืณ 
แต่ไรว้ี�แววการม่องเห็็น

ผ่่านการโกงคืวาม่บรส์ิัทำธุ์ิ�ทีำ�ม่ากกวา่ปรมิ่าณของสัามั่ญสัำานึก
ข้าพเจ้าคืือฝ์ุ่�นไม่่ร้อ้นาคืตทีำ�มี่วชิื้าตัวเบาทำรานสั�ฟอร�ม่อย่่างอิสัระ

ข้าพเจ้าไรน้าม่

I cannot say who am I
It is deep fake

ข้าพเจ้าคืือ นักรบไซเบอร�
ร้ตั้วแล้วใชื้่มั่�ย่

ข้าพเจ้าคืือ นักรบไซเบอร�
โปรดทำราบ 
โปรดทำราบ

นักรบไซเบอร�ต้องส่ังอาว์ธุ์คืวาม่ร้ล้ดเห็ย่ื�อห็น้าให็ม่่
คือลเซ็นเตอร�ปล้กฝุ่งั 

จัดป้อม่ค่ืาย่เตรยี่ม่ส้้ัศึก
ป้องกันประชื้าชื้นเสัพติด ฟรดีอม่ เลิกไม่่ได้

คืว่ำาบาตรผ้่้ก่อการห็นักแผ่่นดินทีำ�อาจจะมี่อีกห็ลาย่ตัวห็ลับให็ลอย้่่ใต้ชื้ั�นห็ิน
อย่่าส์ัม่ไฟขัดแย่้ง 
ไฟ ไฟ โลก รอ้น

ระวงัมื่อเพลิงวงจรอ์บาทำว�บ์พเพสัันนิวาสัล้ำาโลก
To make peace

No war

ข้าพเจ้าคืือ ไอดอลแห็่งแสังสัวา่ง 
ข้าพเจ้าเชื้ื�อมั่�นในคืวาม่บรส์ิัทำธุ์ิ�ของ the ไอดอลแห็่งแสังสัวา่ง 

มี่คืวาม่เชื้ื�อแต่คืรั�งอดีตวา่มี่พลังเห็นือธุ์รรม่ชื้าติ 
ต้องสัังคืาย่นาห็ัวใจของคืวาม่ดีด้วย่น้ำาอส์ัจิ 

ฝุ่ากไข่วฒันธุ์รรม่กตัญญู้ 
เรง่ก้้วกิฤติฟ้� นศรทัำธุ์า 

We are family เลิฟเลิฟ 
กระจาย่ราย่ได้ด้วย่คืวาม่รกั 

ส่ังออกทีำ�ห็นึ�งของโลก 
เรามี่รากเห็งา้ 
เรามี่คืวาม่ส์ัข

ข้าพเจ้าคืือ ศิลปินห็นักแผ่่นดิน 
ชื้าวบ้านส์ัดผ่วา ศิลปินโผ่ล่ใกล้ห็ม่้่บ้าน

เมื่�อห์็่นย่นต�วาดภาพศิลปะเลีย่นแบบม่น์ษย่�
ข้าพเจ้าถู้กจับตาย่ แม่่นย่ำา

Who pays for art?
ก้เกิ�ลนำาศิลปะลำ�าค่ืาให็ช้ื้ม่แบบออนไลน�ถืูอเป็นอกีจังห็วะดีทีำ�จะได้ชื้ม่คืวาม่งาม่
เพราะผ่ลงานห์็่นย่นต�คืือบทำพิส้ัจน�ฝุ่มืี่อของส์ัดย่อดศิลปินศิลป์สัรา้งชื้าติ 

สัอดคืล้องศิลปวฒันธุ์รรม่ทีำ�มี่ชื้ีวติในอีก 20 ปีข้างห็น้า  
“สิั�งทีำ�สัำาคัืญคืือศิลปะอย้่่เห็นือคืวาม่ร์นแรง”

ข้าพเจ้า ห็นักแผ่่นดิน 
มี่สิัทำธุ์ิ�เป็นศิลปินได้มั่�ย่
บังคัืบบ์คืคืลให็้ส้ัญห็าย่

#delete

ข้าพเจ้าคืือ ตัวเงนิตัวทำองแพรพ่ันธ์ุ์�เรว็ 
ข้าพเจ้าคืือ ตัวเงนิตัวทำองแพรพ่ันธ์ุ์�เรว็

แต่ห็้าม่ประชื้าชื้นให็้อาห็าร 
ข้าพเจ้ามี่ห็ม่าย่จับม่ารบัโทำษ 

ถู้กพิพากษาสัั�งจำาค์ืก 20 ปี ไม่่รอลงอาญา 
นอนค์ืก 

But it is not secret prison 
ข้าพเจ้าโชื้ว�พลังด้ดสัะสัม่จากเรื�องเล่าใต้ดิน 

It is ห็้องเรยี่นต้นแบบของเทำคืโนโลย่ีสัห็ภาพมิ่ตรสััม่พันธุ์� 
We are กบฏของเคืรื�องจับเท็ำจ 

We are มิ่ตรทีำ�ดีต่อกัน 
We ได้รบัการชื้ักชื้วนให็้รว่ม่ทำำาภารกิจย่ิ�งให็ญ่ของประเทำศ

ข้าพเจ้าคืือ ทำห็ารผ่่านศึก
ใคืรพังประชื้าชื้น ชื้นประชื้า คืือ อ์บัติเห็ต์

ไม่่อย่ากเคืรยี่ดเกินเย่ีย่วย่า
แผ่ลลึกทำางใจจากฆาตกรรม่สัย่อง

ทำห็ารแปรพักตร� กลับ #น้อม่รบัคืำาตัดสิันประชื้าชื้น
ข้าพเจ้าคืือ จิตอาสัาทำห็ารผ่่านศึก

ข้าพเจ้าคืือ ประวติัศาสัตร�มี่ชื้ีวติทีำ�ย่อม่ตาย่เพื�อประชื้าชื้น
ดวงวญิญาณกลับถึูงม่าต์ภ้มิ่

ห็ลานๆ ต้องจดจำา 
คืวาม่ทำรงจำาย่ังคืงอัดแน่นอย้่่ในห็้วงคืำานึงของผ้่้คืนม่ากม่าย่

It is a crisis
We ตั�งรฐับาลพลัดถิู�น of independence

พรอ้ม่ห็รอืย่ัง?
We are ready to move!

โอ้โห็ นี�คืือสัวรรคื�
Paradise?

ชื้ม่ ชื้็อป ชื้ิม่ จิตวญิญาณสัน์กสันาน
ขา้พเจ้าได้ใชื้้สิัทำธุ์ ิ
มี่ชื้ีวติตาม่ปกติ 
ไม่่ห็วั�นอันตราย่
ประกาศจ์ดย่ืน

We are new ผ่ีแดง
We standout

Future ของ ข้าพเจ้า is here
The future will เชื้ื�อม่ต่อโลกระห็วา่ง ค์ืณ ข้าพเจ้า we และ เรา

อนาคืต vs ปัจจ์บัน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน
ขอเวลาอีกไม่่นาน

ขอเวัลาอกีไมน่าน 
จฬุญ่าณนนท์ ศิรผิู้ล 
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ขอเวลาอีกไม่่นาน (2563) วัิดีโอ 12 นาที
จุฬญ่าณนนท์ ศิริผู้ล 

น่กแสืดง (เสืียงพิากย์): ศุภกิตัิ์ เสืกสืุวัรรณ, วัชั่ร ก่ณหา,  
 อ่ญ่ชั่ลี อน่นตัวั่ฒน์, ฟารีดา จิราพิ่นธิุ์, ณ่ฎฐ์ธิร ก่งวัาลไกล
ออกแบบเสืียง: Marmosets
อนิเมชั่่�น 2 มิตัิ: ธินวัิชั่ญ่์ คชั่พิรม, จุฬญ่าณนนท์ ศิริผู้ล
สืแกนตั�นฉบ่บ: ธินวั่ฒน์ วังศ์ยิ�งภิญ่โญ่, ฉ่ตัรสืุรีย์ แทนทร่พิย์,  
 ณ่ฐา อิสืระพิิท่กษ์กุล
ไดค่ทคอลลาจ: ศีตัภา พิรหมมลมาศ, นภิษา ลีละศุภพิงษ์,  
 ชั่ลนิภา วั่ชั่รสืินธิุ์, ณ่ชั่ชั่า ภ้�ระหงษ์
เพิลงประกอบ: คืนความ่สุขให้ประเทศไทย (เนื�อร�องโดย  
 พิล.อ.ประยุทธิ์ จ่นทร์โอชั่า ผู้บ.ทบ./ห่วัหน�าคณะ คสืชั่. 
 เรียบเรียงคำาร�องและทำานองโดย วัิเชั่ียร ตั่นตัิพิิมลพิ่นธิ์  
 ข่บร�องและบรรเลงโดย กองดุริยางค์ กองท่พิบก)
แปลซึ่่บไตัเตัิ�ล: จุฑา สืุวัรรณมงคล, วัิริยา สื่งขนิยม

ขอเวัลาอีกไม�นาน 
จุฬญ่าณนนท์ ศิริผู้ล 
21.06–09.08.2020
บางกอก ซึ่ิตัี�ซึ่ิตัี� แกลเลอรี �

ออกแบบนิทรรศการ: ออน ราชั่ศิริสื�งศรี, ศรานนท์ ลิ�มปานานนท์ 
(สืตั้ดิโอ แอโรเพิลน)

ตัิดตั่�งนิทรรศการ: อิศเรศ สืุทธิิศิริ, นฤพินธิ์ พิิริยะพิิทยา,  
ชั่รินทร์ท่ศน์ แสืงเรืองฤทธ์ิิ, ตั�นข�าวั ขว่ัญ่นาค (พิาราฟอร์ม สืต้ัดิโอ)

ตัิดตั่�งอุปกรณ์ภาพิและเสืียง: พิารินทร์ ลีวัราภากุล, เชั่ิดศ่กดิ์  
อาภาธินาณุวั่ตัิ (แอน แอนท์ เอวัี เซึ่อร์วัิสื)

ระบบภาพิและเสืียง: ปิตัิ บุญ่สืม
ออกแบบโปสืเตัอร์: วัิน ชั่นกประสืิทธิิ์
ออกแบบกราฟิก: ศีตัภา พิรหมมลมาศ
ออกแบบและผู้ลิตักล�องเก็บข�อม้ล: พิ่นทิพิา ตั่นชั่้เกียรตัิ  

(ลิเกบายเดอรี �), ดิ อาร์ไควัิสืทฺ, โรงพิิมพิ์ ภาพิพิิมพิ์
แปลภาษา: จุฑา สืุวัรรณมงคล, วัิริยา สื่งขนิยม
ที �ปรึกษาโปรเจกตั์: จุฑา สืุวัรรณมงคล
ทีม บางกอก ซึ่ิตัี�ซึ่ิตัี� แกลเลอรี �: อรรคพิล สืุท่ศน์ ณ อยุธิยา,  

ศุภมาศ พิะหุโล, น่นท์นรี พิานิชั่กุล, ณ่ฐา อิสืระพิิท่กษ์กุล,  
ศีตัภา พิรหมมลมาศ, กานตั์ธิิดา บุษบา, นภิษา ลีละศุภพิงษ์, 
สืมภาร สืิงสืีดา, ทวัี สืุดใจ

ปาร์ตัี�งานเปิด PARADISE?: Marmosets, Clouds - Virtual Club, 
คีพิ ย่วัร์ อายสื์ ออน, Site of Projects, NUH PEACE

ขอขอบคุณ: กุลกานตั์ กลิ�นระคนธิ์

BOOKSHOP LIBRARY

1  PARADISE? #2 (2563) 
   หลอดไฟแอลอีดี, เหล็ก, มอเตัอร์ไฟฟ�า, 480 ซึ่ม.

  (เสื�นผู้่านศ้นย์กลาง), 3 อิดิชั่่�น + 1AP
2 ขอเวลาอกีไม่่นาน (คลังข้อมู่ล) (2563) 
  1,768 ภาพิพิิมพิ์ดิจิท่ล; 59 กล่อง; 6 ชั่่�นวัางไม�, 29.7 × 21 ซึ่ม.

  (ตัอ่ชั่ิ�น); 32 × 22.8 × 2.3 ซึ่ม. (ตัอ่ชั่ิ�น); 42.5 × 32 × 25.7 ซึ่ม.;  
  42.5 × 32 × 25.7 ซึ่ม.; 42.5 × 32 × 25.7 ซึ่ม.; 42.5 × 32 × 25.7 ซึ่ม.;  
  42.5 × 32 × 25.7 ซึ่ม.; 15 × 32 × 25.7 ซึ่ม., 3 อดิชิั่่�น + 1AP

MAIN GALLERY

3 PARADISE? #1 (2563)
   หลอดไฟแอลอีดี, เหล็ก, มอเตัอร์ไฟฟ�า, 840 ซึ่ม.

  (เสื�นผู้่านศ้นย์กลาง), 3 อิดิชั่่�น + 1AP
4 ขอเวลาอกีไม่่นาน (Short introduction) (2563) 
 วัิดีโอเอชั่ดีจอเดี �ยวั, เสืียง, สืี, 2:21 นาที, ไม�จำาก่ดอิดิชั่่�น
5 ขอเวลาอกีไม่่นาน (25570522, 25580522, 25590522, 25600522, 

  25610522, 25581121, 25590502, 25610911, 25600109,   
  25580523) (2563) 

  10 ภาพิพิิมพิ์จิกเคล่บนกระดาษไร�กรด; กรอบไม�, 42 × 29.7 ซึ่ม.;  
  44 × 31.7 ซึ่ม. (ตั่อชั่ิ�น), 3 อิดิชั่่�น + 1AP

6 ขอเวลาอกีไม่่นาน (2563) 
   วิัดีโออนิเมชั่่�นเอชั่ดี 4 จอ, เสืียง, สืี, 12 นาที, 3 อิดิชั่่�น + 1AP

© 2563 จุฬญ่าณนนท์ ศิริผู้ล  
เอื�อเฟื� อโดย ศิลปิน และ บางกอก ซึ่ิตัี�ซึ่ิตัี� แกลเลอรี � 

21.06–09.08.2020

6

1

2

3

4

5




