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Viriya Chotpanyavisut วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
Indiquer, 2014
C-print on fine art pearl paper
พิมพ์ดิจิตอลบนกระดาษไฟน์อาร์ตเพิร์ล

Pathompon Tesprateep ปฐมพล เทศประทีป
eclipsed, 2018
4K video on flatscreen
วิดีโอ 4K บนจอแสดงภาพ

Virada Banjurtrungkajorn วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร
Memory Palace, 2018
UV print on acrylic and wood
พิมพ์ UV บนอะคริลิค และแผ่นไม้

Atit Sornsongkram อธิษว์ ศรสงคราม
Mirrors 03, 2017 Inkjet-Print
พิมพ์อิงค์เจ็ท

Sathit Sattarasart สถิตย์ ศัสตรศาสตร์
opinions after re-exploration, 2018 metal, rubber
แผ่นเหล็กและยาง

Atit Sornsongkram อธิษว์ ศรสงคราม
Mirrors 05, 2017 Inkjet-Print 
พิมพ์อิงค์เจ็ท

Atit Sornsongkram อธิษว์ ศรสงคราม
Mirrors 08, 2017 Inkjet-Print
พิมพ์อิงค์เจ็ท

Thakol Khaosa-ad ถกล ขาวสอาด
Screen (6x6 project), 2018
oil on acrylic, wooden structure (mahogany)
สีน�้ามันบนแผ่นอะคริลิค ประกอบโครงสร้างไม้ 
(ไม้มะฮอกกานี)

Viriya Chotpanyavisut วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
Circling series, 2018
Cyanotype prints on water colour paper
พิมพ์ไซยาโนไทป์บนกระดาษสีน�้า

Viriya Chotpanyavisut วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
double exposure, 2018
site-specific installation
ผลงานจัดวางเฉพาะที่

Akkara Naktamna, Landlords, Inkjet-Print 
(series of 13), 2016 – 2018, 1 x 1.77 m each
อัครา นักท�านา, เจ้าที,่ ภาพถ่าย (13 ชิ้น), 
2559-2561, ชิ้นละ 1 x 1.77 ม.
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Thai New Wave 
Photography
 Photography now is not only about 
recording or a medium presenting stories 
following the eye of the recorder but can also 
contribute to various creative forms. The many 
possible ways of presenting different mediums 
help to create integrated originality that leads 
to artistic practices and experiments which 
connect different forms of art works together. 
Thai New Wave photography exhibition, featuring 
Thai artists’ photographic related works, is curated 
by two guest curators with two exhibitions 
Multiple Planes and Perspective. The works in 
these two exhibitions reflect contemporary 
photography and its appearance in both idea 
and process. The various forms of approaching
and using photography to create works is pre-
sented in these exhibitions. Thai New Wave 
photography exhibition suggests possible ways 
of understanding the photographic image out of 
its boundary norm and also the possibility of 
reflecting meaning through the medium structure 
and the way to communicate ideas through 
those images.

 ปัจจุบันการถ่ายภาพไม่ได้ท�าหน้าท่ีแค่บันทึก 
หรือเป็นเครื่องมือในการน�าเสนอเรื่องราวตามแต่
สายตาของผู้บันทึกภาพ ภาพถ่ายยังมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์งานไปในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันความ
เป็นไปได้ของการน�าเสนอสื่อประเภทต่างๆ สร้างให้
เกิดการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ท่ีน�า
เสนอสู่การปฏิบัติและทดลอง ที่เชื่อมโยงรูปแบบของ
งานศิลปะลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกัน นิทรรศการภาพ
ถ่าย Thai New Wave น�าเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาพถ่าย ของศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ผ่านการคัดสรร
ของสองภัณฑารักษ์รับเชิญ โดยแบ่งเป็นสองนิทรรศ-
การย่อยคือ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ ทัศน-มิติ 
นิทรรศการท้ังสองต่างน�าเสนอผลงานภาพถ่ายท่ี
ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ สะท้อนสิ่งที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบัน ที่มีการผสมผสานความหลากหลายของ
รูปแบบในการน�าเสนอ และการปรากฏของภาพถ่าย
ในลักษณะต่างๆ รวมถึงความหลากหลายในการเลือก
ใช้ และการเข้าถึงภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ของศิลปิน 
นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave น�าเสนอความ
เป็นไปได้ในการมองภาพในมิติท่ีขยับพ้นขอบเขต
เดิม รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ความหมายกับ
สื่อภาพถ่ายเหล่านั้นทั้งทางโครงสร้าง และการสื่อสาร
ความคิดผ่านภาพเหล่านั้น

Charinthorn Rachurutchata, 
Narcissism : Falling in love with dictator, 
Inkjet-Print and site-specific installation, 2017-2018 
ชรินทร ราชุรัชต, นาซิสซึม : หลง รัก เผด็จการ
ภาพถ่ายเเละงานจัดวางแปรผันตามพ้ืนท่ี, 2560-2561

Shinya Matsunaga, Sunnight and moonshine
Inkjet-Print and installation (series of 39), 2017, 
dimensions variable
ชินยา มัทสุนากะ, ที่ว่าง กึ่งกลาง วงกลม
ภาพถ่ายและการจัดวาง (39 ชิ้น), 2560, ขนาดหลากหลาย

Chanipa Temprom, ID-EAL
Inkjet-Print (series of 60), 2016, 
dimensions variable
ชนิภา เต็มพร้อม, รูปติดบัตร
ภาพถ่าย (60 ชิ้น), 2559, ขนาดหลากหลาย

Montre Kumsiri, The Remedy
Inkjet-Print (series of 15), 2016, 
dimensions variable
มนตรี ค�าศิริ, ระเบิดไปแล้ว
ภาพถ่าย  (15 ชิ้น), 2559, ขนาดหลากหลาย
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Multiple Planes
ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง)

ภัณฑารักษ์ แมรี่ ปานสง่า
Curator Mary Pansanga

 We understand photography as a 
process of recording a thin slice of time and 
space having light as a fundamental element 
to create images, together with apparatus and 
photographic materials that have continually 
developed through time, resulting in various 
forms and methods of recording and the ap-
pearance of the image. Apart from the shared 
understanding of the photographic process, 
the familiar characteristic of the photograph 
is of an image visible on the surface of two-
dimensional materials, with parallel lines creating 
a dimensional space. Photography is generally 
accepted as a medium representing reality or 
the idea of that revealing what you see before 
you, onto a two-dimensional plane.          

 Multiple Planes is an exhibition that uses 
its platform to present photography as a “device” 
to construct works, in terms of its materials, 
processes and notions, that relate to photography 
in various dimensions which is different from 
that to which we are accustomed. Artists making 
“images” as ideas rather than as representations. 
Works in this exhibition were created through 
the process of associating the structure and 
elements embedded in both the ideas and 
physicality of photography and then being 
expanded and transmitted to diverse mediums 
such as painting, moving image, sculpture, objects 
or photography itself. The works in this exhibi-
tion include some of the artists’ previous works 
but mostly are specifically produced for this event.

 The works of the 6 artists in this exhi-
bition show us the various possibilities of the 
artists approaching and working with photography, 
introducing alternate perceptions towards the 
idea of “image” materialised in another platform.

 การถ่ายภาพในความเข้าใจท่ัวไปคือ
กระบวนการ ของการบันทึกสิ่งต่างๆ ณ จุดเวลา-พื้นที่
หน่ึงๆ โดยมีแสง เป็นองค์ประกอบหลักท่ีท�าให้เกิดภาพ
เหล่านั้น ประกอบกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ก่อให้เกิด
กระบวนการในการบันทึกและการปรากฏของภาพที่

มีความแตกต่างหลากหลายท้ังรูปแบบและวิธีการ 
นอกเหนือจากกระบวนการการถ่ายภาพท่ีเราต่างมี
ความเข้าใจร่วมกัน ลักษณะทางกายภาพของภาพ
ถ่ายที่เราคุ้นชิน ก็คือภาพที่ปรากฏบนพื้นผิววัสดุที่มี
องค์ประกอบสองมิติ ที่มีแนวเส้นความกว้างความยาว 
ประกอบกันเป็นมิติของพ้ืนท่ีท่ีรองรับภาพเหล่าน้ัน 
ภาพถ่ายโดยท่ัวไปแล้วยังคงเป็นสื่อที่ถูกเข้าใจใน
ฐานะของการเป็นภาพแทนความเป็นจริง หรือแนวคิด
ในการน�าเสนอสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าบนระนาบ

 นิทรรศการ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) ใช้ตัว
พ้ืนที่จัดแสดงในการน�าเสนอภาพถ่าย ในฐานะของ 
“เครื่องมือ” ที่ใช้สร้างงาน ทั้งในตัววัสดุ กระบวนการ 
และแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาพถ่ายในมิติท่ี
หลากหลายมากกว่าสิ่งที่เราต่างคุ้นชิน ศิลปินสร้าง 
“ภาพ” ในฐานของความคิด มากกว่าถ่ายทอดสิ่งที่
เป็นตัวแทน (ภาพแทน) ของสิ่งใดๆ ผลงานต่างๆ 
ในนิทรรศการนี้ถูกสร้างข้ึนผ่านกระบวนการท่ีเก่ียว
โยงกับตัวโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ใน
ภาพถ่ายท้ังในตัวแนวคิดและกายภาพ จากน้ันถูกขยาย
และส่งผ่านไปยังสื่อประเภทต่างๆ อย่างเช่น ภาพวาด 
ภาพเคลื่อนไหว ประติมากรรม วัตถุ รวมถึงสื่ออย่าง
ตัวภาพถ่ายเอง ผลงานในนิทรรศการน้ีมีบางส่วนเป็น
ผลงานท่ีสร้างไว้อยู่แล้ว แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน
ที่ศิลปินสร้างขึ้นใหม่ส�าหรับนิทรรศการน้ีโดยเฉพาะ

 ผลงานของศิลปินท้ัง 6 คนในนิทรรศการ แสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช้ และการ
ท�างานกับภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมุมมอง
และการรับรู้ใหม่ต่อแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่า “ภาพ” ที่
ปรากฏอยู่ในพื้นที่จัดแสดง



Atit Sornsongkram
อธิษว์ ศรสงคราม

Atit Sornsongkram, Mirrors 08, 2017, 
Inkjet-Print, 100 x 150 cm
อธิษว์ ศรสงคราม, Mirrors 08, 2560 
พิมพ์อิงค์เจ็ท, 100 x 150 ซม.

 Atit Sornsongkram uses the camera 
as a device to create images which appear as 
sculpture or dimensional objects. Most of Atit’s 
photographs are constructed from image making 
and then arranged by adding, overlaying or 
adjusting different elements within the photo-
graph. This creates dimensions or layers of objects, 
invites the viewer to look through the surface. 
Atit’s work fabricates the perception falsifying 
reality and also exposes the boundary of pho-
tographic processing and its materials. Atit creates 
Mirrors, a series of photographs from his interest 
in the material “mirror”. This work leads us to 
think of the contradictions of the characteristics 
of the mirror and photography. For the artist, 
mirrors are a material without body and time, 
what is reflected always changes through time, 
unlike photography which is used as a tool to 
stop time and capture physicality. The collision 
of these two opposing mediums together with 
the artist’s manipulating processes, create an 
unusual dimension for this series of photographs.

 อธิษว์ ศรสงครามใช้กล้องเป็นเครื่องมือใน
การสรา้งภาพทีม่ลีกัษณะเหมอืนกับงานประตมิากรรม
หรือวัตถุท่ีมีมิติ ผลงานภาพถ่ายของอธิษว์ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการ “สร้าง” ภาพ การเข้าไปจัดการไม่ว่าจะ
เป็นการซ้อนทับ เพ่ิมเติม หรือการดัดแปลงส่วนประกอบ
ต่างๆ ที่อยู่ในภาพจนเกิดเป็นมิติหรือชั้นของวัตถุท่ี
เชื้อเชิญให้ผู้ชมมองทะลุผ่านตัวกระดาษ ผลงานของ
อธิษว์สามารถสร้างมุมมองท้ังความจริงและความ
ลวงให้เกิดข้ึนในภาพ รวมถึงเปิดเผยให้เห็นตัววัสดุและ
ขอบเขตของกระบวนการถ่ายภาพอย่างไม่ปิดบัง ผล
งานภาพถ่ายชุด Mirrors อธิษว์สร้างข้ึนจากความสนใจ
ในตัววัสดุ “กระจก” โดยผลงานสามารถท�าให้เรานึก
ถึงความย้อนแย้งระหว่างตัวกระจกกับการบันทึก
ด้วยกล้อง ซึ่งส�าหรับศิลปิน กระจกคือวัสดุที่ดูเหมือน

จะไร้ตัวตน ไร้กาลเวลา ส่ิงท่ีสะท้อนอยู่ตรงหน้าสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งต่างจากการบันทึกผ่าน
ตัวกล้องที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือส�าหรับหยุดเวลา 
และเก็บตัวกายภาพของสิ่งต่างๆ เอาไว้ การเจอกัน
ของสองสิ่งที่คุณลักษณะเหมือนเป็นคู่ตรงข้าม 
ประกอบกับการจัดการกับภาพด้วยวิธีการต่างๆ ของ
ศิลปิน สามารถสร้างมิติพิเศษให้เกิดข้ึนกับผลงานชุดน้ี

Pathompon Tesprateep
ปฐมพล เทศประทีป

Pathompon Tesprateep, Still image of eclipsed, 
2018, 4K video on flatscreen
ปฐมพล เทศประทีป, ภาพนิ่งจากผลงาน eclipsed, 
2561, วิดีโอ 4K บนจอแสดงภาพ

 In recent years, Pathompon Tesprateep 
has constantly produced moving image works 
with 8 mm and 16 mm film. Pathompon’s work 
is not only about telling the story through images 
but also about the importance of the process 
of creating “image” through materials and the 
way it is presented is a part of the artist’s practice. 
For Pathompon, recording still or moving image 
is considered an activity of selecting what to 
see, framing to present images, information 
and various dimensions of realities. eclipsed is 
a video work produced from the accumulation of
countless photographs, from the internet and 
the artist’s  personal collection, these photographs 
have been continually gathered as resource 
materials for the artist’s creations. For this work, 
Pathompon’s working base is still on the mate-
rials but not recording the moving image with 
a camera and not revealing the image in front 
of us, instead the artist chooses to present the 
limitation by controlling cropping and framing. 
eclipsed portrays some parts of the information 
and hides some, playing with the determination 
of the viewer’s perception. This work leads us 
to think of a partly closed photography book. 

 ในช่วงระยะหลังของการท�างานปฐมพล
เทศประทีปสร้างผลงานภาพเคล่ือนไหวด้วยฟิล์ม 8 
มม. และ 16 มม. มาโดยตลอด ผลงานของปฐมพล



จึงไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเท่าน้ัน 
กระบวนการท�างานกับภาพ ผ่านตัววัสดุและสื่อที่น�า
เสนอเป็นสิ่งที่ปฐมพลให้ความส�าคัญมาโดยตลอด 
ส�าหรับปฐมพลการถ่ายภาพหรือแม้แต่การบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว เป็นเหมือนกิจกรรมของการเลือกมอง 
การสร้างกรอบ ที่น�าเสนอภาพ ข้อมูล และเรื่องราว
ความจริงที่มีมิติที่หลากหลาย eclipsed คือผลงาน
วิดีโอที่เกิดขึ้นจากชุดภาพถ่ายนับไม่ถ้วน ที่มาจากการ
รวบรวมผ่านอินเตอร์เน็ต และภาพถ่ายส่วนตัว ที่ถูก
สะสมเป็นวัตถุดิบในเชิงค้นคว้าส�าหรับการสร้างงาน
ของศิลปิน ในผลงานชิ้นนี้ ศิลปินยังคงท�างานโดยนึก
ถึงตัววัสดุเป็นแกนหลัก แทนท่ีจะสร้างงานภาพเคล่ือน
ไหวผ่านเครื่องบันทึกภาพและเปิดเผยให้เราเห็นภาพ
ที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้า ศิลปินกลับสร้างงานที่น�า
เสนอการเลือกก�าหนด ควบคุม ตัดทอน จ�ากัดขอบเขต
ของเฟรมภาพการเลือกเปิดเผยข้อมูลและปิดบังบาง
ส่วน การก�าหนดเลือกให้เห็นและการถูกก�าหนดให้เห็น 
ผลงานชิ้นน้ีมองเห็นคล้ายเพียงมุมมองมุมหนึ่งของ
สมุดภาพที่ถูกปิดไว้

Sathit Sattarasart
สถิตย์ ศัสตรศาสตร์

Sathit Sattarasart, Rendition of opinions after 
re-exploration, 2018, metal, rubber, approx. 
240 x 240 x 0.6 cm
สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, ภาพจ�าลองผลงาน opinions 
after re-exploration, 2561, แผ่นเหล็กและยาง
240 x 240 x 0.6 ซ.ม.

 When looking at Sathit Sattarasart’s 
work, it often arouses us to contemplate what 
we see in the exhibition platform. Most of Sathit’s 
works began from his curiosity for the origin 
and existence of objects. He gives importance 
to the material, process and structure of those 
things. For Sathit, photography is somehow tied 
to the idea of composition, especially the simple
landscape photography composition often seen in 
many seascape photographs, simple horizontal 
composition between two planes. The artist ex-
panded the idea of structure existing in photog-
raphy to the notion of different structures, from 
physical structure, to institutional and social 
structure. Sathit transmits his concept through 
“sheet metal”, a common material used for con-

struction or as a temporary material to cover 
damages on the site, waiting to be repaired. 
since opinions after re-exploration is a visual 
recreation in an exhibition space through mate-
rial and its installation, viewers are welcome to 
walk on it to feel it’s unstable structure.

 การต้ังข้อสังเกตกับส่ิงท่ีเราเห็นในพ้ืนท่ีศิลปะ 
มักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดูผลงานของสถิตย์ ศัสตร
ศาสตร์ ผลงานส่วนใหญ่ของสถิตย์เกิดขึ้นจากความ
สนใจในที่มาที่ไป และการมีอยู่ของสิ่งต่างๆ โดยสถิตย์
ให้ความส�าคัญกับวัสดุ กระบวนการ และโครงสร้าง
ของสิ่งเหล่านั้น ส�าหรับสถิตย์การถ่ายภาพถูกโยงเข้า
กับการจัดวางองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
จัดวางองค์ประกอบแบบเรียบง่ายท่ีปรากฏในภาพ
ถ่ายทิวทัศน์ท่ีเราเห็นได้บ่อยครั้ง อย่างเช่นภาพถ่าย
ทิวทัศน์ของทะเลท่ีมักจะมีเทคนิคและวิธีในการวาง
โครงสร้างที่เกิดขึ้นจากระนาบในแนวนอน 2 ระนาบ 
จากโครงสร้างท่ีเกิดขึ้นในภาพถ่าย ศิลปินได้ขยาย
ความคิดไปสู่โครงสร้างในลักษณะอื่นๆ ทั้งโครงสร้าง
ของสิ่งที่จับต้องได้ ไปจนถึงโครงสร้างขององค์กร และ
สังคม สถิตย์เลือกที่จะน�าเสนอแนวคิดนี้ผ่านตัววัสดุ
“แผ่นเหล็ก” ท่ีใช้ส�าหรับการก่อสร้างหรือถูกใช้เป็น
วัสดุชั่วคราวส�าหรับปิดบังพื้นที่ที่มีความเสียหาย หรือ
รอการซ่อมแซม ผลงาน opinions after re-exploration 
คือการสร้างการมองเห็นภาพขึ้นอีกครั้งในพ้ืนท่ีจัด
แสดง ผ่านตัววัสดุ และการจัดวาง รวมถึงเชื้อเชิญให้
ผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับตัววัสดุและโครงสร้างผ่านการ
ขึ้นไปเหยียบบนชิ้นงานเพื่อรับรู้ถึงความไม่มั่นคง

Thakol Khaosa-ad
ถกล ขาวสอาด

Thakol Khaosa-ad, Photograph of a completed 
Photoshop image from the computer screen
ถกล ขาวสอาด, ภาพถ่าย (จากหน้าจอคอมพิวเตอร์) 
หลังผ่านการจัดการด้วยโปรแกรมโฟโตช็อป

 Thakol Khaosa-ad began his artistic 
practice painting, and the original source of most 
of his paintings comes from photographs, mostly 
photojournalism taken from the internet, news 
clippings or the photos that he took himself. 
Thakol would then deal with those photographs 
by either cropping, enlarging, blurring, pixelating 



or abstracting them. Apart from painting, wood-
working is another practice that Thakol focuses 
on and shares the same process of arranging 
and adjusting elements, experimenting with 
various materials and forms. Screen (6x6 project) 
an oil on acrylic painting with wooden structure, 
was inspired by Japanese sliding doors (Shōji) 
and Japanese folding screens (Byōbu). Thakol’s 
interests are the function of these objects, that 
the structure itself was created both for practical 
furniture and for aesthetic purposes. Screen 
(6x6 project), a new work, was developed 
following his previous work Multi Color (2010). 
His interest lies in the method of blurring the 
image with a mosaic effect, or cutting out the 
scene entirely with Photoshop programme. 
The work then being developed once again as 
Untitled (distortion-possibility), 6x6 Project 
(2015-2017). Frames are used as grids to con-
struct one individual work, each frame became 
an enlargement of smaller sections in the original 
works, the work has 36 mosaic grids (6 rows 
and 6 columns). The process of creating the 
source image was taking a photograph of a 
completed Photoshop image from the computer 
screen. The source image that he used had a 
distortion and allows you to notice which element 
is standing out and which one is missing. 
Thakol’s interest was in the transformation 
of the original photograph, through different 
processes to the painting. For Screen (6x6 
project), Thakol used acrylic for his painting 
because of its translucence that allows you to 
see a two dimensional planes, marking the 
different layers of paint that he transmitted from 
the original photograph, together with the wooden 
structure that can be adjusted as a sculpture, 
painting or functional furniture.

 ถกล ขาวสอาดเร่ิมต้นด้วยการท�างานจิตรกรรม
โดยภาพวาดส่วนใหญ่ของศิลปินมีที่มาจากสื่อภาพ
ถ่าย โดยภาพส่วนใหญ่ท่ีใช้จะเป็นภาพข่าวจากอิน-
เตอร์เน็ต จากการตัดเก็บจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ หรือภาพ
ที่ศิลปินถ่ายเอง ศิลปินจะจัดการกับภาพถ่ายเหล่านั้น
ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัด ขยาย ปรับสี 
เบลอภาพ หรือแม้แต่การท�าให้กลายเป็นเพียงพิกเซล 
ภาพถ่ายเหล่านั้นจะถูกลดทอนจนกลายเป็นภาพ
นามธรรมในที่สุด งานไม้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ศิลปินสนใจ
และมีกระบวนการจัดการส่วนต่างๆ ทดลองกับวัสดุ
และรูปแบบท่ีหลากหลายเหมือนกับการท�างาน
จิตรกรรม Screen (6x6 project) คือผลงานภาพวาด
ประกอบโครงสร้างไม้ลอยตัวท่ีถกลได้รับแรงบันดาล

ใจมาจากบานเลื่อนแบบญี่ปุ่น (Shōji) หรือฉากกั้น
ญี่ปุ่น (Byōbu) ศิลปินสนใจบทบาทและการท�างาน
ของฉากก้ันท่ีตัวโครงสร้างถูกท�ามาเพ่ือการใช้งาน 
พร้อมๆกับการเป็นวัตถุทางสุทรียจากภาพวาดท่ีปรากฏ 
Screen (6x6 project) เป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ 
ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานภาพวาดชุดแรก 
Multi Color (2010) กับลักษณะการใช้โมเสกเพื่อปิด
บังอ�าพราง หรือก�าจัดภาพเน้ือหาบางส่วนออกไป 
โดยภาพวาดมีที่มาจากภาพถ่ายที่มีการแปลงใหเ้ป็น
โมเสก(พิกเซล) ด้วยโปรแกรมโฟโตช็อปตัวงานถูก
พัฒนาต่อเนื่องเป็นผลงาน Untitled (distortion-
possibility), 6x6 Project (2015-2017) จากภาพ
วาดที่เป็นการระบายช่องสีในเฟรมเดียวกลายเป็นใช้
หลายเฟรมมาประกอบกันโดยที่แต่ละเฟรมกลาย
เป็นส่วนขยายจากช่องสีขนาดเล็กของต้นแบบ ท่ีมี
จ�านวน 36 ช่อง (6 แนวตั้ง 6 แนวนอน) รวมถึง
ภาพถ่ายท่ีน�ามาใช้เป็นต้นแบบยังเป็นภาพท่ีมีการ
ถ่ายซ�้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทนที่จะใช้ ไฟล์ที่
บันทึกจากข้ันตอนการแปลงภาพด้วยโปรแกรมโฟโต
ช็อปโดยตรง ภาพถ่ายที่ได้จึงมีรายละเอียดผิดเพี้ยน 
คลาดเคลื่อนซึ่งท�าให้เห็นบางอย่างชัดขึ้น บางอย่าง
หายไป ส่ิงท่ีถกลสนใจคือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ต้ังแต่ภาพถ่ายท่ีถูกปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนผ่านวิธี
การแบบต่างๆ รวมถึงการส่งผ่านจากสื่อภาพถ่าย สู่
ภาพวาด ส�าหรับผลงาน Screen (6x6 project) 
ถกลเลือกท่ีจะต่อยอดด้วยการทดลองวาดภาพลง
บนวัสดุโปร่งแสงอย่างแผ่นอะคริลิค ที่สามารถให้มิติ
ในการดูมากกว่าหนึ่งระนาบ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น
ถึงชั้นสีที่มีการเปลี่ยนแปลง และลักษณะเฉพาะที่เกิด
ขึ้นกับภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงโครง
สร้างไม้ที่สามารถปรับให้กลายเป็นวัตถุ ประติมากรรม 
ภาพวาด หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถใช้งานได้จริง

Virada Banjurtrungkajorn
วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร

Virada Banjurtrungkajorn, 
A segmented view of Memory Palace, 2018
วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร, 
ส่วนหนึ่งจากผลงาน Memory Palace, 2561

 Virada is interested in Memory Palace, 
an imaginary location in your mind where you 
can store mnemonic images. One of the simplest 
ways to create Memory Palace, a remembering 



technique, is by using the familiar place or loca-
tion to store images and to recall those memories 
which involves making a journey through those 
places. Virada started to notice her house con-
sisted of a layer of her fading childhood home 
and the newly constructed house built in its place. 
Memory Palace is an attempt to create a physical 
space that now only exists as an image. The 
work consists of small-scale, various sized room 
models, created from the artists old house floor 
plan, correlating with the emotional connection
the rooms have to the artist. Models are created 
by a collage of photographs printed onto thin 
plywood and transparent acrylic, this set of 
photographs are current images of houses and 
the surrounding area of the artist’s housing 
estate, helping the artist to recall memories of 
the old house. Virada often relates objects or 
fragments in her photographs to her personal 
memories. For this work, Virada tries to recall 
images from her memories by collaging and 
overlaying different kinds of space from the 
space in her memories, space in today’s pho-
tographs and constructed physical space, her 
works invite us to look through these images 
and find the revealing and the absent elements.

 วิรดาสนใจเร่ืองราวเก่ียวกับ Memory Palace 
หรือพ้ืนที่สมมติที่เราใช้กักเก็บภาพที่เป็นตัวแทนของ
ความทรงจ�า หนึ่งในวิธีการสร้าง Memory Palace 
หรือเทคนิคการจดจ�าแบบที่เรียบง่ายท่ีสุดคือการใช้
พ้ืนที่ที่เราคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดีในการกักเก็บ
ภาพตัวแทนเหล่านั้น การจินตนาการถึงการเดินทาง
ในพ้ืนท่ีท่ีเราคุ้นชินน้ันจะท�าให้เราสามารถจดจ�าภาพ
สิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น วิรดาสนใจพื้นที่บ้าน
ของตนเองที่มีการซ้อนทับของพื้นที่บ้านเดิมในวัยเด็ก
ที่ลางเลือน และบ้านหลังใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่
ภายในพื้นที่เดิม ผลงาน Memory Palace คือการ
พยายามสร้างพ้ืนที่เชิงกายภาพที่ปัจจุบันเป็นเพียง
ภาพในจินตภาพ ผลงานประกอบด้วยโมเดลขนาด
เล็กของห้องต่างๆ ที่ได้เค้าโครงมาจากแปลนบ้านเดิม 
ขนาดของห้องจะสัมพันธ์กับความรู้สึกผูกพันส่วนตัว
ที่ศิลปินมีต่อแต่ละห้อง โมเดลถูกสร้างขึ้นจากการ
ประกอบกันของภาพถ่ายท่ีถูกพิมพ์ลงบนวัสดุไม้อัด
บางและอะคริลิคโปร่งใส ภาพถ่ายที่ปรากฎคือภาพ
ถ่ายในปัจจุบันของสิ่งปลูกสร้างในบริเวณหมู่บ้าน
ที่สามารถเชื่อมโยงถึงภาพจ�าในอดีตของพ้ืนที่บ้าน
เดิมของศิลปิน สิ่งที่วิรดาสนใจและท�างานเกี่ยวเนื่อง
มาโดยตลอดคือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุ
หรือบางส่วนบางตอนที่เกิดขึ้นในภาพถ่ายกับความ
ทรงจ�า ผลงานชิ้นนี้ศิลปินพยายามดึงภาพในความ
ทรงจ�าของตนเองกลับมาโดยการผสมผสานและการ

ซ้อนทับของภาพพ้ืนท่ีในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ในความทรงจ�า พื้นที่ในภาพถ่ายปัจจุบัน หรือ
พื้นที่จ�าลองที่ถูกสร้างขึ้น ผลงานของวิรดามักเชื้อเชิญ
ให้เรามองเข้าไปสู่ภาพและองค์ประกอบแวดล้อม
เพื่อหาสิ่งที่ปรากฎชัดหรือสิ่งที่หายไป

Viriya Chotpanyavisut
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

Viriya Chotpanyavisut, Indiquer, 2014, 
C-print on fine art pearl paper, 50 x 75 cm
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์, Indiquer, 2557, 
พิมพ์ดิจิตอลบนกระดาษไฟน์อาร์ตเพิร์ล

 Viriya often sees special elements in 
everyday objects, his photographs show us 
these ephemeral environments. When the ap-
pearance of light, shadow or natural phenomena 
that we can sense, for example temperature, 
moisture or substance in the air collide with the 
camera lens, flash etc. it gives us these photo-
graphs and an opportunity to see what the eye 
can not normally see, completely changing our 
perception toward those images. Viriya’s pho-
tographs make it possible to read an object as 
a new form. double exposure, is a site-specific 
installation of a photo collage. A photograph of 
the back of a poster on one of the gallery’s 
windows and was posited together with a pho-
tograph of a blank wall that waits for the paint 
to dry, in one of the museums. Viriya’s interest 
in the subject of void happens in the temporary 
space of two art spaces which leads to a newly 
constructed perception through the structure of 
this temporary exhibition. Circling, Viriya’s new 
series of photographs created using cyanotype 
process, the old photographic printing process 
uses a combination of chemical substances and 
exposing it to a source of UV light. Viriya’s pho-
tographs of everyday familiar objects already 
show us a unique perception but when the 
photograph is produced through the cyanotype 
process together with its substantial colour, helps 
to reveal unusual dimensions and an ambiguous 
atmosphere. 



 ผลงานภาพถ่ายของวิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
แสดงให้เราเห็นถึงสภาวะแวดล้อมชั่วคราวของสิ่ง
ต่างๆ วิริยะมักเห็นสิ่งพิเศษที่มีอยู่ในวัตถุท่ัวไปที่เรา
พบเจอได้ในชีวิตประจ�าวัน การปรากฏของแสง การ
เกิดขึ้นของเงา หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรา
สัมผัสได้ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น หรือวัตถุสสารต่างๆ 
ที่อยู่ในอากาศ เมื่อประกอบกับคุณลักษณะพิเศษของ
กล้อง การถ่ายภาพจึงสามารถบันทึกส่ิงท่ีตาเราไม่อาจ
เห็น และแปรเปลี่ยนมุมมองท่ีเรามีต่อภาพเหล่านั้น
ได้อย่างสิ้นเชิง ภาพถ่ายของวิริยะจึงมีสถานะเสมือน
เป็นวัตถุท่ีสามารถท�าให้เกิดการตีความใหม่บนพ้ืน
ที่นั้นๆ double exposure คือผลงานจัดวางเฉพาะ
ที่ ภาพถ่ายพื้นท่ีว่างบนผนังในหอศิลป์แห่งหนึ่ง ซึ่ง
ก�าลังรอสีแห้งก่อนการติดตั้งงาน ถูกน�ามาวางคู่กับ
ภาพถ่ายด้านหลังของกระดาษที่ถูกปิดบนกระจกใน
หอศิลป์อีกแห่งหนึ่ง วิริยะสนใจความว่างที่เกิดขึ้น
ในพื้นท่ีชั่วคราวของหอศิลป์ทั้งสอง จึงน�ามาซึ่งการ
สร้างพื้นที่การรับรู้ขึ้นใหม่ผ่านวัตถุโครงสร้างที่ปรากฏ
อยู่ในพื้นที่ชั่วคราวของนิทรรศการนี้ ผลงานภาพถ่าย
ชุด Circling ของวิริยะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วย
กระบวนการไซยาโนไทป์ เทคนิคโบราณซึ่งมีส่วนผสม
ของสารเคมีที่เมื่อผสมกันจะกลายเป็นสารไวแสงท่ีมี
ปฏิกิริยาโดยตรงกับรังสีอัลตราไวโอเลตและความ
ร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์ ภาพถ่ายที่ให้มุมมองที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งที่เราคุ้นชินในชีวิตประจ�า
วันเป็นสิ่งที่วิริยะน�าเสนอในชุดผลงานภาพถ่ายของ
เขาอยู่แล้ว แต่เมื่อภาพเหล่านั้นผ่านกระบวนการ
ไซยาโนไทป์กับสีท่ีปรากฏข้ึน ท�าให้มิติการรับรู้ภาพถ่าย
เหล่านั้นแปรเปลี่ยนไปและสร้างบรรยากาศที่ดูผิด
จากธรรมดาขึ้นมา

About Artists
เกี่ยวกับศิลปิน

Atit Sornsongkram (b.1981, Bangkok) 

 He graduated in 2014 as Meisterschüler 
from Kunstakademie, Düsseldorf Germany from 
the class of Prof. Andreas Gursky and a Bache-
lor’s degree of applied art from KMITL in 2004. 
Atit’s photography derives from image making 
and the different methods of arranging elements 
within those photographs. For Atit, the camera 
is not only for recording a particular time but 
rather as a material that helps to create an image, 
which questions us to look at its reality. Atit’s 
works have been widely exhibited internationally. 
For example, Evaporation (Düsseldorf, 2008) 
Heisse Kartoffel (Barom Gallery, 2009) Evapo-
ration 2 (Daegu, 2010) Stockwerk 12 (Düssel-
dorf, 2010) art – hoc Stahlwerk (Düsseldorf, 2013) 
SPAGAT Gallery A3 (Moskow, 2014) MOSQUI-

TO IN THE BUILDING (KMITL, 2015) Düssel-
dorf Photo Weekend (2016& 2017) Confes-
sions (3FL, 2018) Black & White: From Dürer 
to Eliasson (Museum Kunstpalace, Düsseldorf, 
2018). Atit had a solo exhibition Mind The Mon-
soon (Gallery VER, 2017) as part of Brand new 
art project 2016. He currently lives and works 
in Bangkok.

อธิษว์ ศรสงคราม (2524, กรุงเทพฯ)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับ Meisterschüler จาก 
Kunstakademie Düsseldorf, 2557 ภายใต้ชั้นเรียน
ของ Prof. Andreas Gursky และปริญญาตรีสาขา
การถ่ายภาพจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 ผลงานภาพถ่ายของ
อธิษว์เกิดจากการสร้างภาพและการดัดแปลงส่วน
ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ในภาพถ่ายด้วยวิธีที่กล้องไม่ได้
ท�าหน้าที่เพียงบันทึกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เป็นสื่อ
ท่ีช่วยในการน�าเสนอภาพท่ีท�าให้ค้นหาความจริงท่ี
อยู่ในน้ัน ผลงานของอธิษว์เคยได้รับการแสดงใน
นิทรรศการระดับนานาชาติ Evaporation (Düsseldorf, 
2551)  Heisse Kartoffel (Barom Gallery, 2552) 
Evaporation 2 (Daegu, 2553) Stockwerk 12 
(Düsseldorf, 2553) art - hoc  Stahlwerk (Düsseldorf, 
2556) SPAGAT Gallery A3 (Moskow,  2557) 
MOSQUITO IN THE BUILDING (KMITL, 2558) 
Düsseldorf Photo Weekend (2559 & 2560) Con-
fessions (3FL, 2561) Black & White: From Dürer 
to Eliasson (Museum Kunstpalace, Düsseldorf, 
2561) รวมถึงมีนิทรรศการเดี่ยว Mind The Monsoon 
(Gallery VER, 2560) ส่วนหน่ึงของโครงการ Brand new 
2016 ปัจจุบันอาศัยและท�างานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

Pathompon Mont Tesprateep (b.1978, Bangkok)

 Graduated with a Master degree in Fine 
Art from Chelsea College of Arts in London in 
2011 and a Bachelor’s degree from the Faculty 
of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn Uni-
versity in 2002 Pathompon works between cin-
ema and the art world his works have been 
exhibited at Media/Art Kitchen (BACC, 2014) 
Strange Loops (Cloud, 2015). Recently his work 
is primarily concerned with the moving image 
bringing together series of hand-processed 
8mm and 16mm film, Pathompon’s works have 
been shown at local and international film fes-
tivals including Endless, Nameless (2014) 
which received Thai Short film Festival (R.D 
Pestonji Award) Song X (2017) Locarno Festival 
(Switzerland), International Film Festival Rot-



terdam, Les Rencontres Internationales (Paris
/Berlin), BFI London Film Festival, Asian Film 
& Video Art Forum (S. Korea) and Crossroads 
at San Francisco Museum of Modern Art. 
Pathompon received a completion grant from 
the programme ‘Frameworks’, International Film 
Festival Rotterdam to complete a new work 
Confusion Is Next (2018), which premiered at 
the festival in 2018 and exhibited at Gallery 
VER’s Project Room. He is currently develop-
ing his first feature film project.

ปฐมพล เทศประทีป (2521, กรุงเทพฯ)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
วิจิตรศิลป์ ณ Chelsea College of Arts, 2554 
ปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545 ปฐมพลท�างานภาพเคลื่อนไหว
ทั้ ง ใน พ้ืน ท่ีของ ศิลปะร่ วมสมั ยและในบริบท
ภาพยนตร์ เช่นงานจัดวางเสียงใน Polictics of Me 
(BACC, 2555) Media/Art Kitchen (BACC, 2557) 
Strange Loops (Cloud, 2558) โดยตั้งแต่ปี 2557 
เขาเริ่มเน้นท�างานภาพยนตร์ทดลองต่อเนื่องโดยใช้
ฟิล์มภาพยนตร์ 16 มม. และซุปเปอร์ 8 มม. รวมถึง
กระบวนการล้างฟิล์มแบบ hand-processing งาน
ภาพยนตร์สั้น Endless, Nameless (2557) ของ
เขาได้รับรางวัลชนะเลิศรัตน์เปสตันยีจากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยต่อมากับภาพยนตร์
สั้นเรื่อง Song X (2560) ผลงานของปฐมพลได้รับ
เลือกฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลคาโน่ 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเธอร์ดาม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลอนดอน 
และในปี 2561 เขาได้รับทุนสนับสนุนจากเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติร็อตเธอร์ดามเพ่ือสร้างงานภาพ
เคลื่อนไหวชิ้นใหม่ Confusion Is Next (2561) ซึ่งได้
ฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาล รวมถึงนิทรรศการเดี่ยว
ที่ Project Room (Gallery VER, 2561) ปัจจุบัน
ปฐมพลเตรียมโครงการส�าหรับการผลิตภาพยนตร์
ขนาดยาวคู่ขนานไปกับการพัฒนางานภาพเคล่ือนไหว
ในบริบทของศิลปะร่วมสมัย

Sathit Sattarasart (b.1979, Chonburi) 

 Graduated in 2017 as Meisterschüler 
from Staatliche Hochschule für Bildende Kün-
ste (Städelschule) from the class of Professor 
Tobias Rehberger and with a Bachelor’s degree 
from the  Faculty of Fine and Applied Arts, 
Chulalongkorn University, in 2003. Sathit’s works 
are mostly about how things come into existence, 
while his focus is on art in related subjects, the 
material, process and its  structure. He works 

with various subject from politics to everyday life 
scenarios. Sathit’s works have been included 
in several international exhibition, among them, 
Asian Film & Video Art Forum (MMCA, Seoul, 
2015), Home Stories (KfW Stiftung, Frankfurt 
am Main, 2013), Move on Asia (ZKM, Karl-
sruhe, 2013), Busan Biennale (2006), Asian 
Contemporary Art Week (New York City, 
2006). He currently lives and works between 
Berlin and Bangkok.

สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ (2522, ชลบุรี)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับ Meisterschüler จาก 
Staatliche Hochschule für Bildende Künste, 
Städelschule, 2560 ภายใต้ชั้นเรียนของ Prof. 
Tobias Rehberger และปริญญาตรีจากคณะศิลป-
กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 สถิตย์
สนใจในสิ่งต่างๆ ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นได้อย่าง
ไรโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของศิลปะวัตถุและ
กิจกรรมทางศิลปะ สถิตย์ให้ความส�าคัญกับวัสดุ
กระบวนการและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ โดยส่วนใหญ่
จะท�างานกับสถานการณ์จ�าเพาะจากหัวข้อที่หลาก
หลายต้ังแต่เรื่องราวทางการเมืองไปจนถึงชีวิต
ประจ�าวัน ผลงานของสถิตย์เคยได้รับการแสดงใน
นิทรรศการระดับนานาชาติ เช่น Asian Film & Video 
Art Forum (MMCA, Seoul, 2558) Home Stories 
(KfW Stiftung, Frankfurt am Main, 2556) Move 
on Asia (ZKM, Karlsruhe, 2556) Busan Biennale 
(2549) Asian Contemporary Art Week (New 
York City, 2549) ปัจจุบันอาศัยและท�างานระหว่าง
เบอร์ลินและกรุงเทพฯ

Thakol Khaosa-ad (b.1977, Ratchaburi) 

 Graduated in 1999 with a BFA in 
Painting from the Faculty of Painting, Sculpture 
and Graphic Art, Silpakorn University. Thakol 
began his practice with painting until he furthered 
his interests in woodwork. He continues devel-
oping these mediums together resulting in 
works that show us the relationship and the 
transmission of these two mediums. Thakol was 
involved in numerous group exhibitions including 
Present (PSG Art Gallery, 1998) Witches 
Stuff (Project 304, 1998) Hold on, don’t get 
it wrong and Grounding (About Studio/About 
Café, 1998) Window project - Surface/Tension 
(AARA - About Art Related Activities, 1999) As 
Yet Unnamed Not Yet in Progress (Project 304, 
1999) Euro Vision (PSG Art Gallery, 2000) 
Fidelity Not Fealty (H Gallery, 2008) Parallel 



exhibition in collaboration with Kobpak Promlekha, 
As Yet Unnamed: station 1: (About Studio / About 
Cafe 2009) Imagine Peace (BACC, 2010) Retro 
VER-spective (Gallery VER, 2012) TRANSMIS-
SION (The Jim Thompson Art Center, 2014) 
The Echo of footsteps (Nova contemporary, 2017) 
In the Kingdom, 140th Anniversary of B.Grimm 
(BACC, 2018) Thakol’s solo exhibitions include 
Between… (Gallery VER, 2006) An empty mind 
with what eyes have seen (Gallery VER, 2008) 
Ghost Track (cloud, 2015). Thakol currently 
lives and works in Bangkok.

ถกล ขาวสอาด (2520, ราชบุรี)

 ส�า เร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542 ถกลเริ่มต้นท�างานกับภาพเขียนและสนใจใน
งานไม้จึงพัฒนาผลงานทั้งสองควบคู่กันไป ผลงาน
ของถกลมักแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนผ่านของตัววัสดุกับโครงสร้าง รวมถึงกระบวน-
การในการจัดการกับส่ือท้ังสองประเภทน้ี ถกลเคย
แสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่ม เช่น Present (PSG 
Art Gallery, 2541) Witches Stuff (Project 304, 
2541) Hold on, don’t get it wrong และ Grounding 
(About Studio/About Café, 2542) Window project 
- Surface/Tension (AARA - About Art Related 
Activities, 2542) As Yet Unnamed Not Yet in 
Progress (Project 304, 2542) Euro Vision (PSG 
Art Gallery, 2543) Fidelity Not Fealty (H Gallery, 
2551) นอกจากนี้ถกลยังท�างานร่วมกับกอบภัค 
พรหมเรขาในโครงการ As Yet Unnamed: station
1: Parallel (About Studio/About Café, 2552) 
Imagine Peace (BACC, 2553) Retro VER-spec-
tive (Gallery VER, 2555) TRANSMISSION (หอ
ศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน, 2558) The Echo of footsteps 
(Nova contemporary, 2560) และ In the Kingdom, 
140th Anniversary of B.Grimm (BACC, 2561) 
รวมถึงมีนิทรรศการเดี่ยว Between… (Gallery VER, 
2549) An empty mind with what eyes have seen 
(Gallery VER, 2551) Ghost Track (cloud, 2558) 
ปัจจุบันอาศัยและท�างานอยู่ที่กรุงเทพฯ

Virada Banjurtrungkajorn (b.1993, Bangkok)  

 Received her BA in Communication 
Design from the Faculty of Architecture, Chu-
lalongkorn University in 2015. Virada is  inter-
ested in the interpretations of either physical 
and conceptual space, established through the 
overlapping disciplines of photography, publication 
and installation. She received the Judge’s Prize 

from Unknown Asia Osaka Art Exchange 2017 
and the grand prix from Wonder Foto Day 2018. 
Virada has also participated in group exhibi-
tions and publication festivals consecutively for 
example, Three-Cornered World solo exhibition 
(Tentacles Gallery, 2016) Chaptor Charon 
(Dialogue gallery, 2016) Consultation Only 
(Middleheim Museum Library, Antwerp, 2017) 
Bibliomania 2018 (Tentacles Gallery, 2018) 
Virada currently works as a graphic designer 
and writer for art4d magazine. 

วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร (2536, กรุงเทพฯ)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
การออกแบบนิเทศศิลป์จากภาควิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, 2558 วิรดาสนใจวิธีการตีความเรื่อง
ราวของพ้ืนท่ีทั้งพ้ืนท่ีทางความคิดและพ้ืนท่ีที่มีอยู่
จริง ผ่านการกระบวนท�างานกับสื่อที่ซ้อนทับกันไปมา
อย่างภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ และงานจัดวาง วิรดาได้
เป็นหนึ่งในศิลปินไทยท่ีได้ไปร่วมจัดแสดงผลงาน
และได้รับรางวัล Judge’s Prize จาก Unknown 
Asia Osaka Art Exchange (Japan, 2560) รวม
ถึงรางวัลกรังด์ปรีซ์จากรายการ Wonder Foto Day 
(2561) นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมนิทรรศการเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายและงานส่ิงพิมพ์อย่างต่อเน่ือง นิทรรศการ
เดี่ยว Three-Cornered World (Tentacles Gallery, 
2559) Chaptor Charon (Dialogue gallery, 2559) 
Consultation Only (Middleheim Museum Library, 
Antwerp, 2560) Bibliomania 2018 (Tentacles 
Gallery, 2561) ปัจจุบันวิรดาท�างานเป็น Graphic 
Designer และเขียนบทความให้กับนิตยสาร art4d

Viriya Chotpanyavisut (b.1982, Bangkok)  

 Graduated with a  Master’s degree 
with 2nd class honors from École Nationale 
Supérieure d’Arts Paris-Cergy in 2011 and a 
Bachelor’s degree with congratulation in Visual 
Arts at L’École Supérieure de Beaux-arts de 
Toulouse in 2009. Viriya focuses on his ability 
to look at banal, everyday things and with the 
power of photography to capture this in his 
images. Viriya not only creates unique images 
but also a new perception within the exhibition 
space. Viriya’s works have been widely exhibited 
internationally. For example, Salon du montrouge 
(Paris, 2011) Biennale d’Art de Lyon (France, 
2011) Rendez-Vous 11 (L’Institut d’Art Contem-
porain de Villeurbanne, France, 2011) Thailand 
Eye (Saatchi Gallery, 2015) Frac auvergne 



(France, 2017, 2018) Eva international (Ireland, 
2018). Viriya has exhibited in solo shows 
Urban microscope and Quelque phares lunaire 
(Galerie de Multiple, Paris, France, 2012, 2014) 
Unnoticed light (Schemata gallery, 2016). He 
currently lives and works in Bangkok.

วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ (2525, กรุงเทพฯ)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยม
อันดับสองสาขาทัศนศิลป์จาก École Nationale 
Supérieure d’Arts Paris-Cergy, 2554 ระดับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงสาขาทัศนศิลป์
จาก École supérieure de Beaux-arts de Tou-
louse-France, 2552 และด้วยลักษณะเด่นของวิริยะ
ในการมองเห็นสิ่งพิเศษที่ปรากฎอยู่ในวัตถุทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ�าวันประกอบกับกระบวนการท�างานของ
การถ่ายภาพ ท�าให้ผลงานภาพถ่ายของวิริยะเผยมุม
มองที่แตกต่างสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
แสดงงาน ผลงานของวิริยะเคยได้รับการแสดงใน
นิทรรศการระดับนานาชาติ Salon du montrouge 
(Paris, 2554) Biennale d’Art de Lyon (Lyon, 2554) 
Rendez-Vous 11 (L’Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne, 2554) Thailand Eye (Saatchi 
Gallery, 2558) Frac auvergne (Auvergne, 2560 
- 2561) Eva international (Ireland, 2018) รวม
ถึงมีนิทรรศการเดี่ยว Urban microscope และ 
Quelque phares lunaire (Galerie de Multiples, 
Paris, 2555, 2557) Unnoticed light (Schemata 
gallery, 2559) ปัจจุบันอาศัยและท�างานอยู่ที่
กรุงเทพฯ





Perspective
ทัศน-มิติ

ภัณฑารักษ์ อลิซ วิชช์โชติ
Curator Alizz Vichchou

 Perspective, a photography exhibition 
of 5 new generation photographers from Thailand. 
They present their thoughts, ideas, and pho-
tography techniques and processes toward today 
society. Perspective is a composition that helps 
create an outstanding photograph, but the 
perspective from these five artists is to deliver 
the real incidents, what they saw and involved, 
in the society. The social environment has 
affected their thoughts and emotions. The pho-
tography is the tool that brings them into vision, 
through various techniques, processes, and 
presentations. Each work demonstrates differ-
ent styles, either surreal photography or direct 
photography. The contained meaning reflects 
the society, politics, culture, and the violence 
against women. Though some elements might 
be changed through time, but the feelings still 
remain.

 ทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินคล่ืน
ลูกใหม่ไทย 5 ท่าน ที่น�าเสนอมุมมอง ความคิด และ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา จากการมองเห็นอะไร
บางอย่างในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจ ทัศน-มิติ เป็น
หน่ึงส่วนประกอบของการสร้างสรรค์ภาพให้น่า
สนใจ แต่ความเป็นทัศนมิติของศิลปินทั้งหมดนี้ เป็น
การถ่ายทอดการมองเห็นของสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงและ
ประสบการณ์ชีวิตท่ีสัมพันธ์กับสังคม ส่ิงแวดล้อมรอบๆ 
ตัวส่งผลต่อรูปแบบทางความคิด รูปแบบทางอารมณ ์
เสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
ถ่าย เพ่ือเช่ือมโยงความคิดและการน�าเสนอเน้ือหา ผ่าน
กระบวนการและวิธีสร้างงานด้วยเคร่ืองมือต่างๆ ที่
แตกต่างกันให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในงานของ
ศิลปินแต่ละท่านนั้น มีรูปแบบ เทคนิค และการน�า
เสนอท่ีแตกต่างกัน มีความเป็นศิลปะภาพถ่ายเชิงความ 
ภาพถ่ายเหนือจริง รวมกับการน�าเสนอแบบตรงไป
ตรงมา โดยเนื้อหาที่สะท้อนสังคม การเมือง บริบท
ทางวัฒนธรรม ค่านิยมที่ถูกเปลี่ยงแปลงตามวันเวลา 
แต่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในปัจจุบัน 
ประเด็นเก่ียวกับการใช้อ�านาจความรุนแรงท่ีมีต่อ
เพศหญิง ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานจัดวางผสมกับ
ภาพถ่าย



 The presentation of violence upon deceit 
in the patriarchal social system that create a 
convention which frame women through mar-
riage. The concept is presented mainly through 
surrealist photographs and an interactive install-
ation art, where the photo prints are also used 
as a composition. The space is imitated as a 
room, like in the photographs, to create “the 
overlapping truth condition.” Where the surrealist 
in the photographs and the imitation space are 
collided.

 The interactive installation art is set in 
the center. Two naked women are tied with red 
string. They are walking toward the photo of the 
wolf dictator, showing that they are completely 
brainwashed. In the photograph the women are 
lead to the dictator, but the interactive installation 
art shows that they follow willingly without a ruler.

 การน�าเสนอเรื่องราวของความรุนแรงใน
รูปแบบการหลอกลวงในสังคมปิตาธิปไตยที่สร้าง
เส้นกรอบอันรัดตึงของเพศหญิงไว้ผ่านพิธีแต่งงาน 
รูปแบบการน�าเสนอผลงานชุดนี้ โดยใช้ชุดภาพถ่าย
เหนือจริงเป็นแกนกลาง และมีงานประติมากรรมและ
การจัดวางเชิงปฎิสัมพันธ์ (interactive installation 
art) ท่ีสร้างจากแนวความคิดและรูปแบบของชุดผลงาน
ภาพถ่ายเป็นส่วนประกอบ และจ�าลองพ้ืนท่ีแสดง
งานให้เป็นเหมือนห้องๆ หนึ่งที่ปรากฎอยู่ในผลงาน
ภาพถ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง “สภาวะการทับ
ซ้อนกันของความจริง” อันเกิดจากการทับซ้อนกัน 
ระหว่างสภาวะเหนือจริงของโลกในภาพถ่าย เเละจาก
พ้ืนที่จ�าลองที่ได้ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนท่ีของโลกความ
จริงให้เกิดขึ้นเเก่ผู้ชมที่เข้ามาชมผลงาน    

 ผลงานประติมากรรมจากภาพถ่ายถูกจัด
วางอยู่กลางห้อง หญิงสาวเปลือยถูกมัดด้วยเชือกเเดง
สองคนเดินเรียงกันไปยังรูปนายพลหมาป่าท่ีเเขวน
อยู่เบื้องหน้า บ่งบอกถึงสภาวะของผู้ถูกล้างสมองโดย
สมบูรณ์ จากในภาพถ่ายที่หญิงสาวเป็นผู้ถูกจูงให้เดิน 
สู่ประติมากรรมท่ีเธอพร้อมจะเดินไปตามตามกรอบ
อย่างยินดีโดย ไม่ต้องมีผู้ควบคุมอีกต่อไป

Shinya Matsunaga
ชินยา มัทสุนากะ

Akkara Naktamna
อัครา นักท�านา

Akkara Naktamna, Landlords, Inkjet-Print 

(series of 13), 2016 – 2018, 1 x 1.77 m each

อัครา นักท�านา, เจ้าท่ี, ภาพถ่าย (13 ชิ้น), 
2559-2561, ชิ้นละ 1 x 1.77 ม.

 The 13 photo prints in Landlords reflect 

the nowadays society. Everyone want their own 

spaces, mostly are public spaces in vary levels, 

from the standard level to the bizarre one. 

Akkara wants to show “the very Thai culture” 

which accumulate in the society and turns into 

an ordinary situation. His work also reflects the 

abuse of power in Thai style. When a stranger 

who possess a small area of others try taking 

the ownership.

 ผลงานชุด เจ้าที ่ ทั้งหมด 13 ภาพนั้น เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึง สังคมในปัจจุบัน ที่มีความต้อง
การสร้างพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะ
ที่มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่ธรรมดา สามัญรวมถึงสิ่ง
แปลกพิศดาร อัครา ต้องการสะท้อนถึง “วัฒนธรรม
แบบไทยไทย” ที่ถูกสั่งสมจนหล่อหลอมเข้าไปให้คุ้น
ชินกับสิ่งเหล่าให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา หรือสะท้อนถึง
การใช้อ�านาจแบบไทยไทย ที่เริ่มจากการเข้ายึดพื้นที่
เล็กๆ แผ่ขยายการครอบครองราวกับเป็นพ้ืนท่ีของตนเอง

Charinthorn Rachurutchata
ชรินทร ราชุรัชต

Charinthorn Rachurutchata, Narcissism : 
Falling in love with dictator, Inkjet-Print and 
site-specific installation, 2017-2018 
ชรินทร ราชุรัชต, นาซิสซึม : หลง รัก เผด็จการ
ภาพถ่ายเเละงานจัดวางแปรผันตามพ้ืนท่ี, 2560-2561



Chanipa Temprom
ชนิภา เต็มพร้อม

Chanipa Temprom, ID-EAL
Inkjet-Print (series of 60), 2016, 
dimensions variable
ชนิภา เต็มพร้อม, รูปติดบัตร
ภาพถ่าย (60 ชิ้น), 2559, ขนาดหลากหลาย

 Nowadays in order to apply for a career 
it does require more than skills, experiences, and 
expertise. To gain reliability is also important. The 
applicant needs to complete the look and outfit, 
which are the two factors that are highly affected.

 From above, Chanipa comes up with 
the idea of creating the application photo or 
the ID photo because, a good photo for job 
application has to go through many processes, 
programmes, and editings.

 This project aims to present the view 
from the photo studios, and to compare the 
photos from them with the photo that Chanipa 
took. Where the differences between them in 
beauty and professional look can turn into art work.

 ในปัจจุบันในการสมัครงานน้ัน นอกจากต้อง
อาศัยทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ในแต่ละสายงานนั้น การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นสิ่ง
ที่ส�าคัญไม่น้อยที่ผู้สมัครงานจ�าเป็นต้องมี หน้าตาการ
แต่งกายมีความส�าคัญในการพิจารณาเลือกรับต�าแหน่ง
นั้นๆ ประเด็นทั้งหมดนี้ท�าให้ชนิภาเลือกท�าชุด รูป
สมัครงาน หรือรูปติดบัตรขึ้นมา เนื่องจากภาพถ่ายที่
ดีในการน�าไปใช้สมัครงานนั้นประกอบกับเทคนิค
การตกแต่งด้วยโปรแกรมในปัจจุบัน ตกแต่งลดทอน
ในส่วนรูปร่างหรือจุดไม่พึงประสงค์ในรูปภาพออก 
เพื่อให้ภาพออกมาดูดี

 โปรเจคภาพชุดนี้ของชนิภา เลือกประเด็นใน
มุมมองของร้านถ่ายรูปติดบัตรเพ่ือสมัครงานหลาย
ร้านเทียบเคียงกับภาพที่ชนิภาถ่าย เพื่อสื่อให้เห็นถึง
ความงาม ความดูดี ความน่าเชื่อถือ ในทัศนคติของ
ร้านถ่ายรูปกับเค้าโครงความจริงเดิมของบุคคล มาสร้าง
เป็นผลงานศิลปะภาพถ่าย

Shinya Matsunaga, Sunnight and moonshine
Inkjet-Print and installation (series of 39), 

2017, dimensions variable

ชินยา มัทสุนากะ, ที่ว่าง กึ่งกลาง วงกลม
ภาพถ่ายและการจัดวาง (39 ชิ้น), 2560, 
ขนาดหลากหลาย

 Shinya presents the gap in the compli-

cated family relationships between his father, 

father-in-law, and his mother through the planets 

and their orbits.

 The relationship leaves marks in his 

heart, and the memory turned into sludge. These 

works are the result from trying to figure them out.

 The presentation consists of four 

techniques, using the editing programme to 

calibrate, distort, layer and overlap until the colors 

have changed.

 The glossy photo peeling is another 

technique that Shinya imitates the attempt to 

bring back the memory of his family. But after 

the peeling, the color is faded, like the memo-

ries that recover after time periods.

 ในงานชุดนี้ชินยาพูดถึง เรื่องราว ระยะห่าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ซับซ้อนของพ่อ พ่อเลี้ยง 
และแม่ โดยใช้วงโคจรในหมู่ดาวเคราะห์ มาเป็นตัว
เชื่อมเรื่องราว

 ความสัมพันธ์เหล่าน้ีสร้างร่องรอยเอาไว้ใน
ใจ ความไม่เข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก และความคลุมเคลือ 
จึงเกิดตะกอนความทรงจ�าขึ้น จึงเกิดการแก้ไขของ
สิ่งเหล่านั้น ออกมาเป็นเรื่องราวของภาพชุดนี้

 รูปแบบการน�าเสนอผลงานนั้น มีกระบวน
การสร้างสรรค์และเทคนิคสร้างงาน 3 รูปแบบ ผ่าน
การทดลองต่างๆ การใช้เทคนิคโปรแกรมแต่งภาพ และ
เบทสีให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม สร้างเลเยอร์และการทับ
ซ้อนจนสีเหล่านั้นเกิดชั้นสีที่แตกต่างจากเดิม

 การลอกเนื้อฟิลม์ออกจากกระดาษโฟโต้
เงานั้นเป็นอีกวิธีท่ีชินยาเลือกใช้ให้เป็นเสมือนความ
ทรงจ�าท่ีเราพยายามดึงความทรงจ�าของครอบครัว
ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่เมื่อเราดึงออก การ
จืดจางของรูปหรือการจางหายของรูปมันได้เกิดขึ้น
จากเวลาและการรักษาของเราเอง



Akkara is completely filled with imagination. He 
combined creativity with reasoning, and the result 
was clearly reflected in the photos. The visual 
art composition, an opinion about society, an 
attitude towards things and an interesting logic 
were nicely presented in his works. His works 
have been participated and received many 
awards widely in Thailand and abroad such as 
IPA Street Photography Asia Award (2013), 
Miami Street Photography Festival (2013), Xi-
shuangbanna Photo Festival (2014), Photo
Bangkok (2015), Singapore Photo Festival (2016) 
and NYC Art Book Fair (2016). His work is also 
collected by Franklin Furnace Archive and MoMA 
Library. He is a co-founder of Street Photo Thai-
land, a founder of Good Art Book website, and 
an editor at C-Type online magazine. Currently, 
Akkara works as a software engineer.

อัครา นักทำานา (2522, กรุงเทพฯ)

 เริ่มต้นและเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ปี 2551 โดยได้รับอิทธิพลจากหนังสือของเอล
เลียต เออร์วิทท์และภาพยนตร์ตลกเรื่อง Pecker 
อัคราเป็นช่างภาพที่มีระบบความคิดที่เป็นระเบียบ มี
สุนทรียะและเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ สามารถผสม
ผสานความคิดสร้างสรรค์และการใช้เหตุผล สะท้อน
ผ่านผลงานภาพถ่ายที่ลงตัวด้วยองค์ประกอบทาง
ศิลปะ มุมมองทางสังคมและทัศนคติ แนวคิดเชิงตรรกะ
ท่ีน่าสนใจ อัคราท�างานภาพถ่ายท่ีเน้นเร่ืองบริบทสังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ เขาเชื่อว่าภาพถ่ายคอนเซ็ป
ชวลคือการน�าเสนอแนวคิด และยังต้องเป็นแนวคิด
ที่น่าสนใจ ผลงานของเขาได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายรวมถึงเข้าร่วมงานประกวดและงานเทศกาล
ภาพถ่ายทั้งในและต่างประเทศเช่น IPA Street Pho-
tography Asia Award (2556) Miami Street Pho-
tography Festival (2556) Xishuangbanna Photo 
Festival (2557) Photo Bangkok (2558) Singapore 
Photo Festival (2559) และ NYC Art Book Fair 
(2559) นอกจากนี้ผลงานของเขายังถูกเก็บรวบรวม
ไว้โดยคลังเก็บของ Franklin Furnace Archive และ 
MoMA Library อัคราได้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Street Photo 
Thailand เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Good Art Book รวม
ถึงเป็นบรรณาธิการนิตยสารภาพถ่ายออนไลน์ C-Type 
ปัจจุบันอัคราท�างานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์

Chanipa Temprom (b.1993, Nan)

 Chanipa graduated with Bachelor’s 
degree of Fine Arts in Photographic Arts from 
Chiang Mai University, 2016. Her works have 
been shown widely in Thailand and abroad such 

Montre Kumsiri
มนตรี ค�าศิริ

Montre Kumsiri, The Remedy
Inkjet-Print (series of 15), 2016, 
dimensions variable
มนตรี ค�าศิริ, ระเบิดไปแล้ว
ภาพถ่าย  (15 ชิ้น), 2559, ขนาดหลากหลาย

 Montre’s works refer to the insurgency 
in Thailand’s three southern border provinces. 
The colorful concrete pillars that can be seen 
in the cities where there are bombing and in-
surgency. Their colors drew his attention, so he 
decided to capture them and turned it into the 
photo prints.

 The flashy surfaces were meant to 
hide the violence, which causes him to question 
of whether these are the right way to solve the 
problems, or just to cure the feeling

 ผลงานชุด ระเบิดไปแล้ว ของมนตรีนั้น พูด
ถึงประเด็นเหตุการณ์ไม่สงบในชายแดนใต้ของ
ประเทศไทย

 แท่งปูนที่ถูกฉาบไปด้วยสีสันที่สวยงาม
พบเห็นทั่วไปในพ้ืนที่ตัวเมืองที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
หรือระเบิด ตามจุดต่างๆ ที่ผ่านมา สีสันที่สวยงาม
และสีสันที่ดึงดูดนั้น ท�าให้มนตรีเลือกที่จะบันทึกภาพ
ชุดนี้ขึ้นมา

 ความสวยงามแสนหวานน้ี ก�าลังท�าหน้าที่
บดบังหรือเคลือบความรุนแรงไว้ ชวนให้เกิดการตั้ง
ค�าถามว่า นี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วจริงๆ หรือ
เป็นเพียงการเยียวยาทางความรู้สึกที่จะสามารถท�าได้

About Artists
เกี่ยวกับศิลปิน

Akkara Naktumna (b.1979, Bangkok)

 Akkara started shooting as a self-taught 
photographer in 2008, influenced by Elliott Erwitt’s 
book and a comedy movie named Pecker. 



พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560 ชินยา
เริ่มสนใจถ่ายภาพท่ีมุ่งเน้นไปในการทดลองส่ิงต่างๆ 
ท่ียังอยู่ในรูปแบบของภาพถ่าย แนวความคิดส่วนใหญ่
นั้นเป็นการตั้งค�าถามเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การสร้าง
พื้นที่ใหม่ในระนาบ 2 มิติ ผ่านกระบวนการทางความ
คิดและกระบวนการทดลองต่างๆ ที่สนใจและยัง
สามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขาส่ง
ผลงานเข้าร่วมงานต่างๆ เช่น YOUNG ASEAN 
EYES+ ส่วนหนึ่งของ Chiang Mai Photo Festival 
(เชียงใหม่, 2558) Concrete Photo Festival (KMITL, 
2558) Chiang Mai Photo Festival 2017 (2560) 
และได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย โครงการ
รางวัลยุวศิลปินไทย (2560) 

Charinthorn Rachurutchata (b.1982, Bangkok) 

 Charinthorn received her Bachelor of 
Communication Arts from Thailand Sukhothai 
University, 2006. She is an energetic artist who 
expresses her opinion upon social context, 
environment, culture, and politics through art-
works. She has attended Artist-in-residence 
programs both in Thailand and abroad such as 
Fukuoka Asian Art Museum Artist In Residence 
(Fukuoka, 2013), Thaillywood Artist Residency 
(Thailand, 2015), Phantasmagoria Supported 
Residency by Bogong Centre of Sound Culture 
(Australia, 2016), Quebec-Bangkok Artists Ex-
change (Quebec, 2016), Unknown Asia Art Ex-
change (Osaka, 2017). Also, her works have 
been exhibited at many places such as Within  
These Walls (BACC, 2010), Picture Perfect 
(BACC, 2012), Asia Hotel Art Fair (Hong Kong, 
2012), Wind of Artist in Residence (Fukuoka 
Asian Art Museum, 2013), Transform (Korean 
Cultural Centre, Bangkok, 2013), Affordable 
Art Fair (Hong Kong, 2015). She aims to 
develop the photo art to be more than a two-
dimension photo having on the wall. Also, she 
wants to create works that encourage visitors 
to interact.

ชรินทร ราชุรัชต (2525, กรุงเทพฯ)

 ชรินทรส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549 เธอเป็นศิลปินหญิงตัวเล็กท่ีมีพลังงานในการสร้าง
ผลงานผ่านบริบทของสังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
การเมืองและการปกครองในปัจจุบัน เธอได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิลปินในโครงการศิลปินพ�านักซึ่งจัด
โดยพิพิธภัณฑ์และองค์กรหลายประเทศเช่น Fukuoka 
Asian Art Museum Artist In Residence (ฟุกุโอกะ, 

as Photography Appropriation Art (Chiang Mai 
University, 2015), F/28 Chiang Mai Month of 
Photography (Chiang Mai University, 2015), 
Huang (Chiang Mai University Art Center, 2016), 
Net Photo Festival in Daegu Photo Biennale 
(South Korea, 2016), Photo Beijing 2017 (Bei-
jing, 2017), Tianshui Photography Biennale 
(Tianshui, 2018). She has received Bronze 
awards for Fine Art – Portrait from One Eyeland 
Photography Awards 2016. Chanipa still keeps 
working on photography and creations.

ชนิภา เต็มพร้อม (2536, น่าน) 

 ชนิภาส�าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะ
การถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2559 ผลงานของเธอได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
รวมถึงได้เข้าร่วมงานเทศกาลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเช่น Photography Appropriation Art 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) F/28 Chiang Mai 
Month of Photography (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2558) ห้วง : Huang (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559) 
Net Photo Festival งาน Daegu Photo Biennale 
(เกาหลีใต้, 2559) Photo Beijing 2017 (ปักกิ่ง, 
2560) Tianshui Photography Biennale (เทียนสุย, 
2561) เธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศล�าดับท่ีสองประเภท
ภาพถ่ายบุคคลในงาน One Eyeland Photography 
Awards ปี 2559 ปัจจุบันเธอยังคงสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างต่อเนื่อง

Shinya Matsunaga (b. 1995, Bangkok)

 Shinya has just graduated from King 
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
in Photography, 2017. He focuses on photo-
graphed-based experiment. Mostly, he tends to 
question about photography, and creating a new 
two-dimensional surface. His works are the results 
from his thought process and experiments, 
which he believes that they can go beyond the 
borders. His works have been exhibited widely 
in Thailand such as YOUNG ASEAN EYES+ 
(Chiang Mai, 2015), Concrete Photo Festival 
(KMITL, 2015), Chiang Mai Photo Festival 2017. 
He received distinguished Prize Winner in 
Photography Category from Young Thai Artist 
Award 2017.

ชินยา มัทสุนากะ (2538, กรุงเทพฯ) 

 ชินยาส�าเร็จการศึกษา สาขาศิลปะการถ่าย
ภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี



2556) Thaillywood Artist Residency (ไทย, 2558) 
Phantasmagoria Supported Residency โดย 
Bogong Centre of Sound Culture (ออสเตรเลีย, 
2559) Quebec-Bangkok Artists Exchange (ควิเบก,
2559) Unknown Asia Art Exchange (โอซาก้า, 
2560) ผลงานของเธอได้จัดแสดงในอีกหลายเทศกาล 
เช่น ข้างในกำาแพง (หอศิลปกรุงเทพฯ, 2553) Picture 
Perfect (หอศิลปกรุงเทพฯ, 2555) Asia Hotel Art 
Fair (ฮ่องกง, 2555) Wind of Artist in Residence 
(พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ, 2556) Transform 
(ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี, กรุงเทพฯ, 2556) Affordable 
Art Fair (ฮ่องกง, 2558) ชรินทร มีความตั้งใจและ
ต้องการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายให้เป็นมากกว่าภาพถ่าย
สองมิติท่ีติดอยู่บนผนัง รวมถึงการสร้างงานท่ีผู้ชม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมเป็นชิ้นงานที่สร้าง

Montre Kumsiri (b.1992, Khon Kaen) 

 Montre graduated with a Bachelor of 
Fine and Applied Arts Program in Photography, 
Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang, 2015. He captures 
truth with a dreamlike visual through his 
photographs. From the way he presents his 
works, every place he captures has a feeling 
of his hometown. Montre’s photography style 
has always shown the life of E-sarn people 
(North-eastern area of Thailand and culture. 
The wave of change, the loneliness atmosphere 
from being away from home and the colorful 
light that derived from Mor-lum (North-eastern 
folk dance.) are also present in his works. He 
seeks for his hometown in the subjects or places, 
and capture them. His works has been exhibited 
at many places such as Instance (Thailand, 
2018), The Photos of the Kingdom (Bangkok, 
2016), Concrete Photo Festival (KMITL, 2015). 
The awards he has received are, for example, 
Bronze Medal Winner from The Photos of the 
Kingdom Exhibition 2012, Third Prize Winner 
from Chang Fine Art Photo Contest 2014, The 
Winner of Nikon Thailand Photo Contest 2014, 
and Distinguished Prize Winner in Photography 
Category from Young Thai Artist Award 2015-
2017.

มนตรี คำาศิริ (2535, ขอนแก่น)

 ส�าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาค
วิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2558 งานภาพถ่ายของมนตรี
เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงและมนต์เสน่ห์ของช่วง

เวลาที่เหมือนความฝัน มุมมองการถ่ายทอดเรื่องราว
ที่ท�าให้ทุกอย่างทุกสถานที่ที่มนตรีบันทึกกลายเป็น
บ้านเกิดตัวเองโดยปริยาย งานของมนตรีนั้นเป็นการ
ถ่ายทอดความเป็นคนอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
และวัฒนธรรมความเปล่ียนแปลงมีอยู่ในทุกอารมณ์
กลิ่นไอของความเหงาของการจากบ้านมาไกล และมี
สีสันความสนุกสนานหมอล�าผสมอยู่ในงานแทบทุกชุด 
งานของมนตรีคงเป็นการบันทึกและมองหาบ้านตัว
เองตามสถานท่ีและในสิ่งของต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
ผลงานของมนตรีท่ีได้รับการจัดแสดงและเผยแพร่
ในนิทรรศการต่างๆ เช่น Concrete Photo Festival 
(KMITL, 2558) The Photos of the Kingdom 2016 
(กรุงเทพฯ, 2559) Instance (ไทย, 2560) และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการภาพถ่ายแห่ง
แผ่นดินปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการ
ประกวดภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest 
ปี 2557 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดภาพถ่ายใน
โครงการ Nikon Thailand Photo Contest ปี 2557 
รางวัลยอดเยี่ยมประเภทภาพถ่ายโครงการยุวศิลปิน
ไทยปี 2558-2560
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