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ปี 2564 หอศิลปกรุงเทพฯ ได้รเิ ริม
่ “โครงการระดมทุนเพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน
ของหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร”ขึ้ น เพื่ อ ให้ ภ าคประชาชน
และภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพื้นที่ศิลปะของประเทศไทย
เริ่มตั้งแต่กิจกรรม “Art in Postcards” จัดทำ�โปสการ์ดชุดพิเศษร่วมกับ
ศิลปินและนักวาดกว่า 12 ท่าน เพื่อจัดจำ�หน่าย อีกทั้งยังมีนิทรรศการ
“People to People” นิทรรศการระดมทุนที่จัดแสดงและจำ�หน่ายผลงาน
ของศิลปินกว่า 60 ท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ People’s Gallery ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับเป็นอย่างดี
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ได้ รั บ มอบจากทางกรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารหอศิ ล ปวั ฒ นธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2554 ได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมบริหาร
หอศิลปกรุงเทพฯ กับกรุงเทพมหานครต่อไปอีก 10 ปี นอกจากการ
สนับสนุนงบบริหารอาคารพื้นฐานจากกรุงเทพมหานครแล้ว หอศิลป
กรุงเทพฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและเอกชน
เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ในแวดวงศิลปะและสังคมไทย
อย่างต่อเนื่อง
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In 2021, the BACC had initiated “BACC Fundraising
Project 2021” to engage the public and private sectors in
supporting the BACC to continue to serve as a learning
art centre in Thailand, starting with “Art in Postcards”,
selling special postcard sets designed by more than 12
artists. We also held an exhibition titled “People to
People”, a fundraising exhibition that exhibited artworks
by more than 60 People’s Gallery artists. Both projects
were very well received.
Even though we have received a positive sign from the
Bangkok Metropolitan Administration regarding the extension of the contract for another 10 years, financial
support from the public and private sectors are still vital
to the continuation of our arts and culture activities.

นิทรรศการ Art Move นับเป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ และ
49 ศิลปิน รวมทั้งหอศิลป์เอกชน ในการสนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อ
จัดแสดงต่อสาธารณะ และจำ�หน่ายแก่นักสะสม ผู้สนใจงานศิลปะ และผู้ที่
ต้องการสนับสนุนการดำ�เนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยเปิดพื้นที่นำ�
เสนอผลงานของศิลปินที่ได้รับการยอมรับ และแสดงถึงความหลากหลายของ
รูปแบบศิลปะร่วมสมัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพลวัตใน
การสะสมผลงานศิลปะของประเทศไทยอีกด้วย รายได้หลังการหักค่าใช้
จ่ า ยจากการจำ � หน่ า ยผลงานจะนำ � ไปสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของหอศิ ล ป
กรุงเทพฯ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่ศิลปินร่วมโครงการพร้อมใจปรับ
ลดราคาลงจากการจำ�หน่ายปกติ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสนับสนุนได้

Art Move is a collaborative exhibition between the BACC
and 49 artists, including private galleries in giving contemporary artworks to be exhibited for public viewing and
sold to collectors, art enthusiasts and those who want to
support the operation of the BACC. This exhibition showcases the works of recognised artists, and reflects the
diversity of Thai contemporary art forms as well as
promotes and increases the dynamism in Thailand’s art
collection circle. Funds raised by this exhibition will be used
to further support the BACC’s activities. On this special
occasion, the participating artists are willing to reduce
the prices of their artworks in order for art enthusiasts
and the public to be able to consider contributing.

หมายเหตุ: ศิลปินที่ร่วมโครงการได้ปรับลดราคาจำ�หน่ายผลงานลงเป็นกรณีพิเศษ
ราคาไม่สามารถนำ�ไปอ้างอิงการซื้อขายในตลาดศิลปะทั่วไป

Remark: Participating artists have reduced the price of their works
specifically for this exhibition as a special offer.
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สารจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
MESSAGE FROM BACC
ศิ ล ปะเป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ ช ่ ว ยพั ฒ นาคน ส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการ เติ ม เต็ ม จิ ต
วิญญาณทีว่ ต
ั ถุและเงินทองให้ไม่ได้ การเติบโตของศิลปะในเมืองจะช่วยสร้าง
ความเจริญทางจิตใจให้คนในสังคม บทบาทการส่งเสริมศิลปะในประเทศไทย
เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
Art Move เป็นโครงการทีใ่ ห้ศล
ิ ปินได้ชว่ ยศิลปิน ศิลปินได้ชว่ ยวงการศิลปะ
คนรักศิลปะได้ช่วยศิลปิน คนรักศิลปะได้ช่วยวงการศิลปะ ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม ให้ศิลปะและศิลปินได้เติบโตด้วยมือของพวกเรา หวังว่าทุกคนจะได้
ลงมือเท่าที่ตัวเองท�ำได้ ให้ศิลปะและศิลปินที่เรารักได้มีโอกาสน�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
คนไทย และท�ำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
ขอบคุณศิลปินและคนรักศิลปินทุกท่านนะคะ

Art is important for human development. It fosters imagination and fills our souls in a way that money cannot
compare. Artistic growth within urban societies will help
create spiritual prosperity for the people. Every sector: the
government, private sectors and the public should all take
part in the promotion of the arts in the country.
Art Move is a project that raises collaboration in many
levels: artists supporting each other, artists supporting
the art industry, art lovers supporting artists, and art
lovers supporting the art industry, proving that the public
can contribute to the growth of art and artists. I hope that
everyone will do what they can to support the growth of art
in Thailand, so that art and artists can continue to bring
good things to Thai people and grow with prosperity.

Art Move เป็นโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจาก 49 ศิลปินรวมทั้ง
หอศิลป์เอกชนในการสนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงและ
จ�ำหน่ายแก่นักสะสม และผู้ที่ต้องการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหอศิลป์
การสนับสนุนจากภาคประชาชนและเอกชนมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อ
การจัดหาทุนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จึง
อยากเชิญชวนให้ผู้ที่รักงานศิลปะมาร่วมชม หรือร่วมเป็นเจ้าของผลงานใน
งานระดมทุนดังกล่าว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 6 มีนาคม 2565 ทีช่ น
ั้ 9
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Art Move is a fundraising project aiming to provide support
for the operation of Bangkok Art and Culture Centre. It is
a collaborative project between the BACC and 49 artists,
including private galleries in giving contemporary artworks
to be exhibited for public viewing and sold to collectors, art
enthusiasts and those who want to support the operation
of the BACC.
Financial support from the public and private sectors
are vital to the continuation of arts and culture activities.
Therefore; I invite all art enthusiasts to come and visit the
exhibition or support us by acquiring artworks in the exhibition, from 7 December 2021 until 6 March 2022 at 9F,
Bangkok Art and Culture Centre.

Thank you to the artists and all the art lovers.
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Chairperson
Bangkok Art and Culture Centre Foundation

เยาวณี นิรันดร
ประธานกรรมการบริหาร
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Ms. Yaovanee Nirandara
Deputy Chairperson
Bangkok Art and Culture Centre
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ALEX FACE
Reaching Equilibrium
150 x 180 ซม.
สีอะคริลิก สเปรย์ และสีน้ำ�มันบนผ้าลินิน
2564
1,120,000 บาท
150 x 180 cm.
Acrylic, spray, oil on linen
2021
1,120,000 THB
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บนเส้นทางสูส
่ มดุลของอ�ำนาจและความเปลีย
่ นแปลง ทุกขัว้ ตรงข้ามถูกร้อยรัด
ไว้ด้วยลวดหีบเพลงเส้นบาง เราเคลื่อนตัวตามท่วงท�ำนองเชื่องช้า เสียงเพลง
บรรเลงอ้อยอิ่งแต่กรีดร้าว ลึกลงบนผิวเนื้อและชีวิต
On the path to balance of power and change, every adversary
was wrapped in a thin accordion wire. We move to the slow
melody while the music lingers but cuts deep into our flesh
and our lives.
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P7
The Horizon Saxon
100 x 140 ซม.
สีอะคริลิกและสีสเปรย์บนชิ้นงานประกอบไม้
2563
120,000 บาท
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100 x 140 cm.
Hand paint acrylic and spray paint
on wood body cut
2020
120,000 THB
ภาพวาดร่วมสมัยไร้รูปแบบ สไตล์ P7
Freestyle contemporary painting style P7
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กฤช งามสม
Krit Ngamsom
A Gift of Affluence
32 x 32 x 41 ซม.
ประติมากรรม ไฟแอลอีดี เรซิน
สแตนเลส และ อะคริลิก (AP1/1)
2564
120,000 บาท
32 x 32 x 41 cm.
Light art sculpture with LED light,
resin, stainless steel and acrylic (AP1/1)
2021
120,000 THB
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ประติมากรรมโปร่งใสรูปทรงกล่องของขวัญ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การให้ในความแตกต่างระหว่างสังคมในเมืองและสังคมในต่างจังหวัด ทั้งชีวิต
ผู้คน สังคม และความเป็นอยู่ ผลงานชิ้นนี้สว่างไสวผ่านแสงไฟแอลอีดส
ี ี
ต่างๆ เปลี่ยนไปมาราวกับเป็นแสงไฟราตรีของเมืองกรุงฯ ที่สวยงามเช่นเดียว
กับแสงไฟงานวัดในชนบท
A clear sculpture in the shape of a present which represents
different experiences of giving between urban and rural
societies: life, people, communities and livelihood. This
artwork is illuminated with LED lights in different colours,
as if it was the night lights of the city, but at the same time,
they are as beautiful as the lights of rural temple fairs.
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กวิตา วัฒนะชยังกูร
Kawita Vatanajyankur
Vacuum I
4K
วิดีโอศิลปะแสดงสด
2564
180,000 บาท
4K
Performative video
2021
180,000 THB
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ในผลงานวิดโี อการแสดงชุดใหม่ของกวิตา ทีม
่ ชี อ
ื่ ว่า “Air” เธอได้สร้างผลงาน
ชื่อ Vacuum ที่ยังเป็นการใช้ร่างกายแทนสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ผลงานชิ้นนี้
กวิตาอยูใ่ นบทบาทคล้ายเครือ
่ งดูดฝุน
่ เพือ
่ จัดการกับสภาพอากาศเสีย ภายใน
วิดีโอ 4 จอของเธอเป็นการแสดงเพื่อการตีความถึงปอดที่ก�ำลังท�ำงานสูบ
อากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นภายในโครงสร้างของพื้นที่เสมือนภายในบ้าน กับ
ร่างกายทีท
่ �ำหน้าทีเ่ ป็นภาชนะ การตกแต่งภายในบ้านมีลก
ั ษณะคล้ายกับอวัยวะ
ภายในอย่างปอดของมนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือบ้านที่สร้างขึ้นนั้นก็คือ
ร่างกายมนุษย์นั่นเอง ผลงานของเธอจึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่
เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฝุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
In Vatanayankur’s new performative video series titled ‘Air’,
she explores her continuing “Body as Objects” methodology
to address the state of polluted air. Within her 4 videos,
Vatanajyankur transforms her body into a vacuum as an
interpretation of lungs breathing in ‘air’. Vatanajyankur constructes a makeshift house to highlight the invasive result of
air pollution which imitates the reality of ‘dust’ pollution.
Using a living space as a factor, she challenges the idea of
‘assumed safety’, The structure of the architectural space is
compared to the corporeal which acts as a container; an outer
skin. The interior, on the other hand, resembles the internal
organs such as the human lung. In other words, the constructed house is itself the human body. Through her juxtaposition of colourful-like palette and satirical nature, the
vacuum absorbs dust until the vibrance and brightness is
finally seen. Brightness is a recognition of optimism while
dust indicates desaturation. In symbolic of hope and despair,
Vatanajyankur attempts to story tell the message of universality of life and dust. The visual imagery of dark to bright
and blur to sharp which occurred through an intensive and
repetitive action of breathing examines the reflection of human conditions such as existence and death, labour and
stillness, yield and struggle. In crucial manner, ‘Air’ is a
criticism towards the nature of ignorance, the severity of the
situation, and emphasis for environmental concerns.
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กวิตา วัฒนะชยังกูร
Kawita Vatanajyankur
Vacuum II
4K
วิดีโอศิลปะแสดงสด
2564
180,000 บาท
4K
Performative video
2021
180,000 THB
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เกศ ชวนะลิขิกร
Kade Javanalikhikara
Untitled
เส้นผ่าศูนย์กลาง 118 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2545
100,000 บาท
Diameter 118 cm.
Acrylic on canvas
2002
100,000 THB
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โทรทัศน์ไม่มีอะไรให้ดู
ประเทศนี้ไม่ได้สวยงาม ไม่ได้เป็นที่ที่น่าอยู่
ผู้คนพึ่งพายาเสพติด
ขายแอลกอฮอล์ดาษดื่น
มหาวิทยาลัยคือศูนย์การค้า
ทุกอย่างเป็นไปตามกระแส
คนโง่คิดว่าตัวเองฉลาด
ผู้น�ำไม่มีสมอง
การแข่งขันและความเห็นแก่ตัว
อ�ำนาจที่ซ่อนอยู่

There’s noting on TV
This country ain’t beautiful; not a nice place to live
People live on drugs
Alcohol sells like hot cakes
Universities are shopping centers
Everything, is claimed as main stream
Stupid people think they’re clever
Leaders have no brains
Competition and selfishness
Hidden powers

ข้าพเจ้าอยากจะลืมทุกอย่างเสีย แค่วาดภาพด้วยสีสันสวยงาม
ไร้เหตุผล ไร้ความหมาย แต่ก็รู้สึกดี

I want to forget all this, just paint beautiful colors
Absurd, meaningless, but sure feels good

Untitled
130 x 130 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2545
200,000 บาท

130 x 130 cm.
Acrylic on canvas
2002
200,000 THB
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คณากร คชาชีวะ
(โดย พงศ์ชิต เอครพานิช)
Kanakorn Kashashiva
(By Pongchit Ekaraphanich)
And I love her
60.5 x 80 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าลินิน
2558
69,000 บาท
60.5 x 80 cm.
Oil on linen
2015
69,000 THB
ผลงานชิ้นนี้ท�ำขึ้นในช่วงปี 2012 - 2014 ในชุดเดียวกันกับงาน The Hung
of Form Colour and Tempo กล่าวถึงจังหวะรูปทรง สี และการจัดวาง
จากการปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมกับความจริงรอบๆ ตัว
This work was created in 2012 – 2014 and is a part of The
Hung of Form Colour and Tempo which communicates about
rhythm, shapes, colours and placement of elements formed
by the connection among truths around us.
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คมกฤษ เทพเทียน
Komkrit Tepthian
ตู้กาชาปอง หิมพานต์
Gachapon Himmapan
50 x 55 x 180 ซม.
ตู้กาชาปอง
2563

50 x 55 x 180 cm.
Gachapon machine
2020

หิมพานต์มาร์ชเมลโล คือการน�ำเอาศิลปะท้องถิ่นมาประยุกต์ สร้างสรรค์
ผ่ า นกระบวนการรู ป แบบของเล่ น ของสะสมเพื่ อ ท�ำให้ ผู ้ ช มมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในกิ จ กรรม ซึ ม ซาบวั ฒ นธรรมขนาดเล็ ก และได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์เรื่องเล่า และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมรองในสังคม
ปัจจุบัน
Himmapan Marshmallow is the application of local arts and
creativity through the process of forming toys and collectibles
to enable the audience to participate in the activities, absorb
small culture and become part of the history, narratives and
way of life that corresponds to the secondary culture in
today’s society.
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คามิน เลิศชัยประเสริฐ
Kamin Lertchaiprasert
เล็กมากจนมองไม่เห็น Too small to see
ใหญ่มากจนมองไม่เห็น Too big to see

32

210 x 300 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2555
1,600,000 บาท

210 x 300 cm.
Acrylic on canvas
2012
1,600,000 THB

เล็กมากจนมองไม่เห็น
ใหญ่มากจนมองไม่เห็น

Too small to see
Too big to see

จักรวาลในอะตอม
อะตอมในจักรวาล

universe in atom
atom in universe
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จรัสพร ชุมศรี
Jarasporn Chumsri
Dolcegabbana II
70 x 70 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2563
68,000 บาท
70 x 70 cm.
Oil on canvas
2020
68,000 THB
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งานชิ้นนี้ข้าพเจ้าหยิบภาพจากแบรนด์ Dolce & Gabbana เป็นภาพโชว์
คอลเลคชันภาพเสื้อผ้าและถูกจัดองค์ประกอบภาพ ให้เป็นการถ่ายภาพแฟชั่น
ในสตูดิโอ ตามวิธีการถ่ายแบบหนังสือนิตยสารทั่วไป จากเดิมภาพพวกนี้จะหา
ชมได้ทางหนังสือนิตยสารเท่านั้น แต่ด้วยความที่คนเสพสื่อหนังสือน้อยลงจาก
การหันมาใช้สอ
ื่ บนพืน
้ ทีโ่ ซเชียลเน็ตเวิรก
์ ทีม
่ ค
ี วามสะดวก และรวดเร็วกว่าในการ
เข้าถึง ท�ำให้ตัวแบรนด์ Dolce & Gabbana จ�ำเป็นต้องสร้างบัญชีของ
แบรนด์ขึ้นมาในพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วย ข้าพเจ้าสนใจประเด็นการปรับตัว
ของแบรนด์และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ที่เริ่มมี
การแสดงตัวตนบนพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ จึงน�ำภาพดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ
และใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแสดงออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม ตาม
วิธีคิดในการสร้างผลงานจิตรกรรม ในรูปแบบอิมเพรสชันนิสม์
In this work, I made reference of an image from the brand
Dolce & Gabbana. It is an image from a fashion collection
shooting in a studio according to the standard photo shoot
procedure for magazines. In the past, these images can only
be found in magazines. However, as people reduce their consumption of printed media and turned towards social media
which is more convenient and accessible, brands like Dolce
& Gabbana need to create brand accounts on social media as
well. I am interested in the adaptation of brands and other
variables in today’s living with increasing exposure of identity on social media. Therefore, I modelled the selected image
and used my own feelings to express myself through painting
in an impressionistic style.
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จักกาย ศิริบุตร
Jakkai Siributr

เครือ
่ งแบบพนักงานกรุงเทพมหานครถูกน�ำมาปักเป็นภาพบอกเล่าเหตุการณ์
การชุมนุมประท้วงบนท้องถนนบางส่วนในช่วงสองปีที่ผ่านมา เมื่อการชุมนุม
ประท้วงยุติลงในแต่ละวัน สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีกลุ่มคนรายได้น้อยจ�ำนวนหนึ่ง
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจากสถานการณ์โควิด สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่
หรือสถานการณ์การเมือง ที่ต้องออกมากวาดเก็บ และฝังกลบร่องรอยต่างๆ
ให้กลับสู่สภาพเดิม

Sweeper Jacket
80 x 89.5 ซม.
งานปักบนแจ็คเก็ตคนงาน:
ด้ายและลูกปัด
2564
160,000 บาท
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80 x 89.5 cm.
Embroidery on worker’s jacket:
threads and beads
2021
160,000 THB

The uniform of a staff at the Bangkok Metropolitan Administration is turned into an embroidery work telling the story of
street protests during the last 2 years. When each protest
finished, there are still groups of people with low income who
got directly affected whether by Covid-19, the economy or
politics, and still having to clean up and bury their traces.
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จักกาย ศิริบุตร
Jakkai Siributr

Airborne
(Ratchathewi)
163 x 192 ซม.
สิ่งทอจากการประกอบเครื่องแบบ
2564
800,000 บาท

38

163 x 192 cm.
Constructed textiles from disassembled uniforms
2021
800,000 THB

การน�ำเครือ
่ งแบบพนักงานกรุงเทพมหานครมาตัดเป็นแมสก์และสร้างสรรค์
เป็นผลงานเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบที่ประชาชนในระดับรากหญ้า ผู้ที่มี
รายได้น้อยได้รับจากสถานการณ์โควิดระบาด และเป็นการบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมา

The artist cut and turned the uniform of staffs at the Bangkok Metropolitan Administration into a work of art as a way
to reflect the effect of Covid-19 on people with low income
and record events that happened in the past 2 years.
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จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
Jakapan Vilasineekul
เงาของมนุษยชาติ
The Shadow
of The Mankind
กระจก 30 x 30 ซม.
รถเข็น 150 x 78 x 140 ซม.
ศิลปะจัดวางสื่อผสม
2564
500,000 บาท
Glass 30 x 30 cm.
Trolley 150 x 78 x 140 cm.
Mixed Media Installation
2021
500,000 THB

ผลงานชุด เงาของมนุษยชาติ “The Shadow of The Mankind” มี
แนวคิดในเรื่องแสง เงา ภาพ และนวัตกรรม มนุษย์ในยุคผู้สร้างรอยประทับ
ฝ่ามือบนผนังถ�้ำคงต้องถือคบไฟเข้าไปในถ�้ำด้วยเพื่อให้มองเห็นภาพสัตว์
ทีเ่ ขาวาด และเงาของคนก็คงทาบลงบนผนังถำ�้ ด้วยเช่นกัน น่าสังเกตว่า รอย
มือมนุษย์ที่ประทับอยู่บนผนังถ�้ำด้วยนั้นมักเกิดจากการทาบมือแล้วพ่นสีทับ
ไม่ใช่การวาดหรือการใช้ฝ่ามือป้ายสีปะลงไป นี้เป็นภาพฉายหรือเงาของ
มนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดโดยมีแสงไฟเป็นต้นก�ำเนิด การค้นพบวิธีจุดไฟคือการ
ค้นพบครัง้ ส�ำคัญและอาจเป็นแรงจูงใจของการวาดภาพของมนุษยชาติดว้ ย
ผลงานในชุดนี้ใช้แก้วหล่อหลอดไฟเพื่ออุทิศให้แก่ ทอมัส แอลวา เอดิสัน
(Thomas Alva Edison) ผู้คิดประดิษฐ์หลอดไฟเมื่อกว่า 140 ปี ซึ่ง
นวัตกรรมของเขาสร้างแสงสว่างยามค�่ำคืนให้แก่มนุษยชาติ แก้วซึ่งใช้ท�ำ
หลอดไฟเป็นส่วนประกอบอย่างหนึง่ ของความส�ำเร็จในการประดิษฐ์นี้ ผลงาน
นี้ยังประกอบด้วยแผ่นแก้วอบสีเป็นร่องรอยมือประทับซ้อนกันเพื่ออุทิศแก่
มนุษย์คนแรกผู้ค้นพบวิธีจุดไฟ ซึ่งนวัตกรรมของเขาเป็นจุดก�ำเนิดของ
อารยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริง
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The Shadow of The Mankind combines the idea of light, shadow, image and innovation. In ancient times, people who
created the palm imprint on the cave wall must have carried
a torch into the cave in order to see the animal that he drew,
and the shadows of the people would land on the walls of
the cave as well. It is worth noting that the human handprints stamped on the cave walls are often formed by spraying colors over the hand, not drawing or using the hand to
paint. This is the oldest projection or shadow casting by
human, originating from light. The discovery of fire making
is a major discovery which may also be the motive for human to paint. A part of this work was created by melding
glass into light bulbs in tribute to Thomas Alva Edison who
invented light bulbs more than 140 years ago, which lit up
the night time for the mankind. The glass from which the
light bulb was made was one of the components for the
success of this invention. The work also features handstamped glass plate dedicated to the first man who discovered fire making, which was the origin of human civilization.
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จุมพล อภิสุข
Chumpon Apisuk
แปรงเดียว
ONE BRUSH
41.5 x 29 ซม. 41.5 x 29 ซม.
และ 41.5 x 29 ซม.
หมึกจีนบนกระดาษ
2563
30,000 บาท
41.5 x 29 cm., 41.5 x 29 cm.
and 41.5 x 29 cm.
Chinese ink on paper
2020
30,000 THB
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ในการท�ำงาน Performance ผมจะต้องการปฏิบต
ั ส
ิ ว่ นตัวเพือ
่ เพิม
่ ทักษะ
ในทางสมาธิกับการสร้าง Moment ชั่วขณะหนึ่งกับลมหายใจ และสร้าง
งานฉับพลันให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
In my performance works, I have a personal practice to
improve my concentration as well as to create a brief
moment to breath in order to produce as much spontaneous
works as possible at a given time period.
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เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
Jehabdulloh Jehsorhoh

ความมั่นคงบนความอุดมสมบูรณ์
Security on Abundance
(Translated from Thai)
120 x 203 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2563
250,000 บาท
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120 x 203 cm.
Acrylic on canvas
2020
250,000 THB

ความมั่นคงมักถูกใช้เป็นเหตุผลในการปกป้องตนเองจากศัตรู โดยไม่ค�ำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง บางครั้งความมั่นคงอาจปกป้องตนเองแต่
ท�ำลายผู้อื่น ไม่เว้นแม้กระทั่งธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่บางครั้งไม่
สามารถหาน�้ำใจในการปกป้องต่อทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ได้

Security is often used as a reason to protect oneself from
enemies regardless of the consequences that may occur
later. Sometimes security may protect oneself but destroy
others including nature and the surrounding environment
that sometimes became victims to lack of generosity in protecting humans and natural resources.
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ชฤต ภู่ศิริ
Charit Pusiri

พรรฦก หรือ พันลึก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า พิลก
ึ พึง
กลัว แปลก หากพูดถึงคําเหล่านี้ส่วนมากเราคงคิดถึงบุคคล พฤติกรรม หรือ
เหตุการณ์ที่ผิดแผกไปจากปกติ ซึ่งโดยมากมักเกี่ยวข้องในมุมมองที่เป็นด้าน
ลบและเป็นสิ่งที่คนทั่วไป ไม่อยากเป็นหรือทําตามสิ่งที่นําเสนอผ่านนิทรรศการ
พรรฦก ในครั้งนี้ ล้วนเป็นเรื่องราว เหตุการณ์พิลึกพิลั่นที่เราทุกคนพบเจอใน
ชีวิตประจําวัน บางเรื่องเป็นเรื่องแปลกที่กลับพบเจอแทบทุกวันด้วยซํ้าไป จน
เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่
เมื่อพบเห็นหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร
แต่ เ มื่ อ ทํ า บ่ อ ยๆ ซ�้ ำ ๆ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลานานก็ ย ่ อ มจะมองสิ่ ง เหล่ า
นั้นเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เป็นสิ่งที่ทําด้วยความคุ้นชินและคิดว่ามิใช่เรื่องผิดแปลก
อะไร เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดในนิ ท รรศการนี้ ไ ด้ ถู ก รวบรวมมาจากทั้ ง
ประสบการณ์จริงของตนเอง จากคนรอบข้าง และจากข่าวสารที่ได้พบเจอแทบ
ทุกวันตามสื่อต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการคมนาคมในเมืองไทย การที่ท่ีมีคนซ้อน
จักรยานยนต์หลายคนรวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงโดยไม่สวมหมวกนิรภัย การที่เรา
ผูกติดกับโลกออนไลน์และกระแสสังคมจนเกินไป ความเฉยชาและไม่ช่วยเหลือ
กันของคนในสังคม รวมถึงความสาํ นึกทางศีลธรรมจรรยาต่างๆ ทีเ่ จือจางหาย
ไป ฯลฯ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ฟังแล้วคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นมานาน
น่าเบื่อและไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่อยากให้ลองคิดย้อนดูว่าเรื่องที่ธรรมดาเหล่านี้
นั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

“พรรฦก” or “Pan-Luk”, according to the dictionary of the
Royal Institute of Thailand, means peculiarity or bizarreness. Speaking of these words, we most probably refer
them to individual behavior or abnormal incidence which,
most of the time, are related to negative perspective or
things of which ordinary people do not want to do or to be.
What are being presented in this exhibition will be all about
bizarre incidence or events we normally encounter. Some
of them are what we see everyday, only too often that we
already treat them as ordinary things. This is, by the way,
human nature. When we regularly encounter bizarre
incidence or do something abnormal repeatedly for quite
a period of time, we will treat them as normal and do not
think they are wrong or inappropriate anymore. All of the
stories being presented in this exhibition are both from my
actual experience, from other’s, and from everyday news
as well as other media. For example, the way Thai people
drive in Thailand, too many passengers riding on the same
motorcycle, including children, not wearing safety helmet.
People rely too much on social media and social mainstream, being indifferent and rarely giving hand to one
another, not to mention the realization of morality that is
beginning to diminish. These examples might seem normal
and sound boring, something that has been happening for
a long time, but please rethink whether these ordinary
occurrences are really actually normal or bizarre for Thai
society.

1

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หมายเลข ๑
Turning a Blind Eye No.1
(Translated from Thai)
80 x 120 ซม.
ภาพถ่าย
2558
48,000 บาท
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80 x 120 cm.
Photography
2015
48,000 THB
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ชฤต ภู่ศิริ
Charit Pusiri

2

รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
Uniting Thai Blood
(Translated from Thai)
80 x 142 ซม.
ภาพถ่าย
2558
48,000 บาท

80 x 142 cm.
Photography
2015
48,000 THB
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ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
Chusak Srikwan
ปรากฏการณ์แห่งร่องรอยมนุษย์ หมายเลข 2
The Phenomenon of Man’s Trace No.2
200 x 70 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2564
100,000 บาท

200 x 70 cm.
Acrylic on canvas
2021
100,000 THB

ในยุคสมัยแห่งนิยามปรากฏการณ์ “แอนโทรโปซีน Anthropocene” บน
โลก ซึ่งมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยต่างๆ ไว้เบื้องหลัง ที่พฤติกรรมของมนุษย์ท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งบนแผ่นดิน ผืนน�้ำ ใน
ท้องฟ้าอากาศและสรรพชีวิตอื่นๆ ท่ามกลางพลวัตของความเจริญเติบโต
ทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจ�ำกัดในยุคสมัยปัจจุบัน มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็น
ความก้าวหน้าทีส
่ ง่ ผลต่อการเปลีย
่ นแปลงในหลากหลายมิตอิ ย่างรวดเร็วโดย
ฝีมอ
ื มนุษย์ แต่บางครัง้ ก็กลับก่อค�ำถามขึน
้ ภายในใจกับห้วงสภาวะของ “ความ
สมดุลแห่งชีวิต” ในเสี้ยววินาทีหนึ่งของการด�ำรงอยู่
The Anthropocene era has left many traces behind, humans’
actions caused significant impacts on the earth’s ecosystem.
The impacts are visible on land, in water, in the sky, and in
the air, all affecting other lives. In the midst of unlimited
technological advancement, novel things impacting various
dimensions of the earth are created. Yet, questions on the
“equilibrium of life” have emerged in a second of their
existence.
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ดาว วาสิกศิริ
Dow Wasiksiri
TATOO ARTIST
110 x 82.5 ซม.
ภาพถ่ายพิมพ์ด้วยหมึก Archival Ink
บนกระดาษกึ่งเงา
2555
150,000 บาท
110 x 82.5 cm.
Photographic print: archival pigment ink print
on semi-gloss paper
2012
150,000 THB
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TATTOO ARTIST เป็นหนึ่งในชุดภาพถ่ายผู้คนที่อยู่ในละแวก ตลาดกาด
หลวง เชียงใหม่ ผมจะเลือกผู้คนที่มีลักษณะตัวตนที่ดูน่าสนใจ โดยใช้วิธีการ
ถ่ายภาพบุคคลอย่างทีใ่ ช้กน
ั ในยุคสมัยของการก่อร่างสร้างอาณานิคม หรือ
แบบทีเ่ รียกว่า Colonial-Style Portrait ด้วยการใช้พน
ื้ ทีก
่ ลางแจ้งให้เป็น
สตูดิโอเฉพาะกิจแบบชั่วคราว โดยหาซื้อวัสดุที่ใช้เป็นฉากหลังได้จากภายใน
ตลาดกาดหลวง
TATTOO ARTIST is part of a photography collection of people
who live around Warorot (Kad Luang) Market, Chiang Mai. I
choose to photograph people with unique identities using
the method of portraiture used in the colonial era, or the
so-called Colonial-Style Portrait by using the outdoor
space as a temporary studio and buy materials to use as
backgrounds at the market.
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1

ตะวัน วัตุยา
Tawan Wattuya
1

MOTHER

120 x 148.5 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2555
210,000 บาท

120 x 148.5 cm.
Oil on canvas
2012
210,000 THB

ปี 2555 ผมได้กลับมาท�ำงานสีน�้ำมันบนผ้าใบอีกครั้ง หลังจากพักไปกว่า 5 ปี
ระหว่างทีก
่ �ำลังต่อสูก
้ บ
ั ภาวะซึมเศร้าและอาการนอนไม่หลับอยูน
่ น
ั้ ผมวาดภาพ
ทุกคืนเป็นเวลา 2 เดือนเต็มโดยไม่ได้มแี นวความคิดทีช่ ด
ั เจน ภาพส่วนมากทีว่ าด
เป็นภาพนู้ดจากอินเตอร์เน็ตและนิตยสาร เป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างของการรอ
คอยการมาถึงของฤดูร้อน เมื่อผมจะไปเป็นศิลปินในพ�ำนักที่กรุงปักกิ่ง
2
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2

2

FU

195 x 120 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2555
210,000 บาท

195 x 120 cm.
Oil on canvas
2012
210,000 THB

In 2012, I got back working with oil paints on canvas after 5
years-long break from the technique. On a verge of depression and suffering from insomnia, I painted every night for 2
months straight. Without any clear concept in mind, most of
the works were of nude photos taken from internet or magazines, it was a something to fill a void of waiting for arrival of
summer when I will be moving to Beijing for a residency.
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ทวี รัชนีกร
Tawee Ratchaneekorn
ชมจันทร์, ชิมจันทร์
Watching the Moon, Tasting the Moon
(Translated from Thai)
80 x 120 ซม.
(ชิ้นละ 60 x 80 ซม.)
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2564
280,000 บาท

80 x 120 cm.
(60 x 80 cm. each)
Oil on canvas
2021
280,000 THB

ความสัมพันธ์ชีวิตกับธรรมชาติ
Relationship between life and nature.
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ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
Tawatchai Puntusawasdi
Giving house
ทองแดง 15 x 38 x 30 ซม.
ฐาน 22 x 37 x 110 ซม.
ประติมากรรมทองแดงและฐานสังกะสี
2564
160,000 บาท
Bronze 15 x 38 x 30 cm.
Base 22 x 37 x 110 cm.
Bronze sculpture and galvanised iron base
2021
160,000 THB
เป็นผลงานต้นแบบขนาดเล็กก่อนจะสร้างผลงานจริง
This is the small sized model created
before building the real artwork.
*ผลงานที่จัดจ�ำหน่ายเป็นผลงานต้นแบบขนาดเล็ก
*Artwork sold is the prototype version as exhibited
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ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
Tawatchai Puntusawasdi
illegular Dodecahedron
โครเมียม 11 x 27 x 36 ซม.
ฐาน 22 x 37 x 110 ซม.
ประติมากรรมโครเมียมและฐานสังกะสี
2564
160,000 บาท
Chromium 11 x 27 x 36 cm.
Base 22 x 37 x 110 cm.
Chromium sculpture and
galvanised iron base
2021
160,000 THB
เป็นผลงานต้นแบบขนาดเล็กก่อนจะสร้างผลงานจริง
This is the small sized model created
before building the real artwork.
*ผลงานที่จัดจ�ำหน่ายเป็นผลงานต้นแบบขนาดเล็ก
*Artwork sold is the prototype version as exhibited
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ธีโอดอร์ เอส แสงวาชิ
โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล
Theodore S. Sangwachi
By Suebsang Sangwachirapiban
Without Money Without Museum,
Without Coins Without Artist
155 x 180 ซม.
จิตรกรรมสองด้าน – สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2564
125,550 บาท
155 x 180 cm.
Two sided-painting - acrylic on canvas
2021
125,550 THB

ผลงานจิตรกรรมสองด้านอภิปรายความคิดของพืน
้ ทีท
่ างศิลปะ-วัฒนธรรม
และทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์ทพ
ี่ ยายามแสวงหานิยามใหม่ ๆ ของศิลปะร่วมสมัย
This two sided-painting is disscussing on possible art-culture
space fuction as well as re-paradigm of contemporary art
esthetique where still has a mysteriousness.
Front

Back
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นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap
Ignorant Bond
คุณเคยหลงลืมความส�ำคัญของสิ่งต่างๆ รอบตัว เพียงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัว
คุณมากเกินไปหรือเปล่า? ข้าวของเครื่องใช้หลายๆ อย่างภายในบ้านอาจจะ
เก่าหรือช�ำรุดไปตามกาลเวลา การน�ำดอกไม้หลากหลายชนิดเข้าไปจัดวาง
เสมือนเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบทสนทนาระหว่างตัว
ฉันกับสิง่ ของเหล่านี้ บางครัง้ ระยะเวลาหรือการเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในปัจจุบน
ั อาจ
ท�ำให้เราหลงลืมคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว หรือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ในอดีต
ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด “อย่างตัวของเราเอง” ก็เป็นได้ ฉันแค่
อยากกลับไปท�ำความรู้จักกับตัวเองอีกครั้งผ่านการจัดดอกไม้ร่วมกับข้าวของ
เครื่องใช้ภายในบ้านที่ฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันการเปิด
เผยพื้นที่ส่วนตัวมากที่สุดอย่างความเป็นบ้าน ยังเป็นการบอกเล่าความเป็น
ตัวตนของฉันผ่านบรรยากาศ และสิ่งของในพื้นที่ต่างๆ อย่างปลดเปลื้อง
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Have you ever forgotten about the importance of the everyday
objects around you? Simply because they are always around
you? All the old and broken household objects? By placing
flower arrangements on these items, I am bridging myself to
them again for a renewed relationship. When we get busy
with our lives and all the responsibility that comes with adult
life, we often forget about the value of the objects that
physically surround us. Worse, we forget the people in our
lives who have always been there. In the end, what gets left
behind can very well end up being your own self. So I reconnected with myself through the art of flower arrangement,
interacting with the mundane objects found around my own
home where I have lived since the day I was born up until
currently. Arranging flowers at particular spots inside is an
attempt to connect with myself in the old days through the
memories of home appliances that have been used for years.
Moreover, opening my home through this photo set is also
like straightforward self-disclosure in public, and to express
my identity through the atmosphere in house as well as flower
arrangement that I have a passion for.
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1

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

Ignorant Bond (No.2)

Ignorant Bond (No.9)

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

Ignorant Bond (No.16)

Ignorant Bond (No.12)

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท

54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Narapat Sakarthornsap

Ignorant Bond (No.14)

Ignorant Bond (No.20)

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท
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54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB

54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB

54 x 40 ซม.
ภาพถ่าย Giclée
Printing บนกระดาษกึ่งเงา
2560 - 2562
15,000 บาท

54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB

54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB

54 x 40 cm.
Giclée Printing
on Semi-Gloss Paper
2017 – 2019
15,000 THB
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นักรบ มูลมานัส
Nakrob Moonmanas
Wanderer above the Sea of Fog
60 x 85 ซม.
ดิจิทัลคอลลาจ, Giclée Print บนผ้าใบ,
สีอะคริลิก, ประดับทองคำ�เปลว
2564
98,000 บาท
60 x 85 cm.
Digital collage, Giclée print on
canvas,
acrylic, gold leaf
2021
98,000 THB
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จากผลงานของ Caspar David Friedrich แสดงภาวะปัจเจกชนก�ำลัง
ประจัญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือตนเองอย่างธรรมชาติ ความเวิ้งว้างอัน
มหาศาล หรือชะตากรรมอันมิอาจหยั่งถึง ช้างเอราวัณ ตัวแทนของอ�ำนาจและ
ความมหัศจรรย์ที่มาพร้อมกับประเพณีจักรวาลทัศน์แบบไทยมาปรากฏบนชิ้น
งานดัง้ เดิม เพือ
่ สร้างบทสนทนาเรือ
่ งจักรวาลทัศน์ โลกทัศน์ หรือ ทรรศนะเรือ
่ ง
มนุษย์นิยมที่อาจเหมือนหรือแตกต่างของโลกทั้งสองฝาก
This painting by Caspar David Friedrich depicts a scene
where an individual is faced with something much greater
than oneself: nature, endless emptiness or unknown destiny.
Erawan, a symbol of power and wonder which represents a
Thai view on the universe make its appearance in this original
work to create dialogues about the universe, views of the
world and humanism which can be both similar and different
between both worlds.
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นักรบ มูลมานัส
Nakrob Moonmanas
Lotus / Water Lilies
60 x 60 ซม.
ดิจิทัลคอลลาจ, Giclée print บนผ้าใบ,
สีอะคริลิก
2564
89,000 บาท
60 x 60 cm.
Digital collage, Giclée print on canvas,
acrylic
2021
89,000 THB
จิตรกรรมของ Monet ได้ชื่อว่าเป็นหมุดหมายส�ำคัญของจิตรกรรมตะวันตก
ส่องสะท้อนภาวะโลกเก่าและโลกใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนในบริบท
สังคมเมื่อภาพนี้ถูกเขียนขึ้น เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของจิตรกรรมของขรัวอิน
โข่ง ผู้ริเริ่มใช้วิธีการวาดเขียนต�ำรับตะวันตกมาใช้กับจิตรกรรมไทย ดอกบัว
จากภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมของขรัวอินโข่ง เมื่อแบ่งบานขึ้นในบึงบัวเคียง
ข้างสะพานญี่ปุ่นในสวนของ Monet จึงอาจท�ำให้เกิดบทสนทนาข้ามขอบเขต
เวลา พื้นที่และวัฒนธรรม
This painting by Monet is a significant turning point in Western
art which reflects the complex interactions between the old
world and the new world within the social context at the time
when it was created, just like Khrua In Khong, who adopted
Western style painting methods to use with Thai paintings.
The painting of a lotus by Khrua In Khong, when blooming in
a pond beside the Japanese bridge in Monet’s painting may
as well create a dialogue that transcend time, geography and
culture.
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คามิน เลิศชัยประเสริฐ
โดย น�ำทองอาร์ตสเปซ
Kamin Lertchaiprasert
By Numthong Art Space
ร่างกายของเราคือพิพิธภัณฑ์
จิตวิญญาณคือศิลปะ
Our Body, Our Museum
- Spirit is Art
22 x 34 x 47 ซม.
ทองแดง (ผลงานชุดที่ 2/3)
2555
450,000 บาท
22 x 34 x 47 cm.
Bronze (Edition 2/3)
2012
450,000 THB
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นิติ วัตุยา
Niti Wattuya
Field Life 2
150 x 200 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2564
1,000,000 บาท
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150 x 200 cm.
Acrylic on canvas
2021
1,000,000 THB
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บุญนํา สาสุด
Boonnam Sasood
84

แสงแดดในท้องทุ่ง
Sunlight in the Field
(Translated from Thai)

120.5 x 200 ซม.
สืน้ำ�มันบนผ้าใบ
2559
80,000 บาท

120.5 x 200 cm.
Oil on canvas
2016
80,000 THB

แสงแดดก่อก�ำเนิดแสงสว่าง สีสัน ร่มเงาให้กับธรรมชาติ
น�ำพาความสุขสงบให้กับชีวิตและจิตใจ
Sunlight creates brightness, covers the nature,
brings peace to our lives and minds.

85

บุญนํา สาสุด
Boonnam Sasood
สีข้าวนาดอน
Colour of the Rice Field
(Translated from Thai)
144.3 x 180 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2563
80,000 บาท
144.3 x 180 cm.
Oil on canvas
2020
80,000 THB
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การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจากครอบครัว วัฒนธรรมในชนบท เป็นบ่อเกิดแห่ง
พลังชีวต
ิ จุดประกายความรัก ความอบอุน
่ พออยูพ
่ อกิน ในวิถขี องคนในชนบท
Family upbringing and rural cultures are the origins of life’s
energy. They spark love, warmth and sufficiency in the rural
way of life.
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ประเสริฐ ยอดแก้ว
Prasert Yodkaew
นิทานฮูบแต้ม
A Tale from a Wall Mural
(Translated from Thai)

122 x 15 x 115 ซม. (ขนาดรวมฐาน)
สีฝุ่นและสีอะคริลิกบนอิฐมอญ
2563
64,000 บาท
122 x 15 x 115 cm. (Base included)
Tempera and acrylic on brick
2020
64,000 THB
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หนุ่มกรุงเทพไปเที่ยวภาคอีสานจึงมีสัมพันธ์กับสาวพื้นเมืองและให้ก�ำเนิด
ลูกชายโดยไม่ตั้งใจ จึงปล่อยให้สาวพื้นเมืองที่ยากจนเลี้ยงดูลูกตามล�ำพัง ตาม
วิถีชีวิตพื้นถิ่น เมื่อโตขึ้นลูกชายจึงเลิกโหยหาพ่อ ความเป็นอีสานจึงประกอบ
ขึ้นในตัวตนอย่างชัดเจน แม้นัยตาเขาจะเหมือนพ่อก็ตาม ผ่านไปหลายปีชาว
บ้านเริ่มนินทา พ่อหนุ่มเมืองกรุง จึงออกมายอมรับและบีบน�้ำตา ว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ด้วยจรรยาบรรณของยุคสมัย จึงจ�ำเป็นต้องรับผิดชอบ จึงมีการส่งเสีย
เลี้ยงดูบ้างเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้เต็มที่ เหมือนลูกเมียหลวงที่อยู่กรุงเทพ ซึ่ง
เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคม
A young man from Bangkok went to Isan, had a relationship
with a local girl and unintentionally gave birth to a son. He
then let the poor girl raise their son alone in the local way of
life. When their son grew up, he stopped longing for his father. Clear Isan identity formed within him even though he
has his father’s eyes. When years passed and rumors spread
out, the young man from Bangkok then came out to apologise, cried and said that it was not his intention. With today’s
social norms, he must show responsibility, so he reluctantly
gives them money from time to time, unlike his other family
in Bangkok which is respected in the society.
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ปรัชญา พิณทอง
Pratchaya Phinthong

One, is the number
divided by, Two
36 x 44 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ, กรอบอะคริลิก
2564
335,000 บาท

90

36 x 44 cm.
Oil on canvas, acrylic case
2021
335,000 THB
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ปรัชญา พิณทอง
Pratchaya Phinthong

Two, can be as sad as one
when it becomes, Three
36 x 44 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ, กรอบอะคริลิก
2564
207,000 บาท
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36 x 44 cm.
Oil on canvas, acrylic case
2021
207,000 THB

ปรัชญา พิณทอง
Pratchaya Phinthong

\\\ is a spatial dimension precedes ////
33 x 25.5 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ, กรอบอะคริลิก
2564
160,000 บาท

33 x 25.5 cm.
Oil on canvas, acrylic case
2021
160,000 THB
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ปรัชญา พิณทอง
Pratchaya Phinthong
You are part of everything you are not,
(Observation)
36.5 x 49 ซม.
สีน้ำ�มันบนกระดาษแข็ง, กรอบไม้
2564
230,000 บาท
36.5 x 49 cm.
Oil on cardboard, wooden frame
2021
230,000 THB
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ปานพรรณ ยอดมณี
Pannaphan Yodmanee
1

บันทึก 2021.01
Note 2021.01

(Translated from Thai)

60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 THB
60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB

1

2

บันทึก 2021.02
Note 2021.02

(Translated from Thai)

60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 THB

ข้าพเจ้าตั้งค�ำถามถึงประเด็นพระกิโยติน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
พุทธศักราช 2564 หรือ ค.ศ. 2021 พูดถึงการเผยแพร่ศาสนาที่ถูก
บิดเบือน การตั้งตนเป็นศาสดา ผู้น�ำลัทธิ สร้างความเชื่อความศรัทธาที่
พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ท�ำไมผู้คนมากมายเลือกที่จะเชื่อและ
ศรัทธา อ้างอิงภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณเป็นพระเจ้าสังขจักรตัด
ศีรษะถวายพระพุทธเจ้า ภาพเขียนวัดในกลาง จ.เพชรบุรี
I have quested toward the guillotine, the events happening
in the cult of Anagatavamsa.The stories of self-immolation
in 2021, it is the way to spread Buddhism that has been
distorted by someone who set himself as a high priest. The
leader tries to convince people with information that cannot be scientifically proven but why a lot of people believe?
The reference source; the ancient mural,The king
Sangkhachak cut his head to offer to the Buddha for the
sake of enlightenment, at the mural in Nai Klang temple
Phetchaburi province.

60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB

2
3

บันทึก 2021.03
Note 2021.03

(Translated from Thai)

60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 บาท
60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB

3
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ปานพรรณ ยอดมณี
Pannaphan Yodmanee

60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 THB

บันทึก 2021.01
Note 2021.01

60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB

(Translated from Thai)
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ปานพรรณ ยอดมณี
Pannaphan Yodmanee

100

บันทึก 2021.02
Note 2021.02

(Translated from Thai)

60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 THB

60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB
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ปานพรรณ ยอดมณี
Pannaphan Yodmanee
บันทึก 2021.03
Note 2021.03

(Translated from Thai)
60 x 40 ซม.
สื่อผสมบนผ้าลินิน
2564
70,000 บาท
60 x 40 cm.
Mixed media on linen
2021
70,000 THB

3
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ปิยทัต เหมทัต Piyatat Hemmatat
3rd Eye, The New Dawn
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม.
ภาพถ่ายบนอลูมิเนียม
2556
80,000 บาท
Diameter 100 cm.
Photographic print on aluminium (Diasec)
2013
80,000 THB
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ภาพถ่ายชุดนี้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตาที่สามที่เป็นสัญลักษณ์ของความ
กระจ่าง เปรียบเสมือนเลนส์+กล้องทีเ่ ป็นเครือ
่ งมือทีใ่ ช้ท�ำวิจย
ั ศึกษา เพือ
่ น�ำไป
สูค
่ วามกระจ่างและความเข้าใจได้เช่นกัน ในเวลาเดียวกัน ภาพชุดนีค
้ อ
ื ภาพสือ
่
ภาพถ่ายอีกด้วย (Portrait)
This photograph series presents the concept of the third eye
that symbolises enlightenment, just like lens + camera combine
into a tool used for research studies which leads to clarity
and understanding. At the same time, this photograph is also
a photographic medium. (Portrait)
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ปิยทัต เหมทัต
Piyatat Hemmatat
Eden Part 2
17 x 15 x 12 ซม.
ประติมากรรมทองแดง
2561
80,000 บาท
17 x 15 x 12 cm.
Bronze Sculpture
2018
80,000 THB
หัวใจงูมาจากงาน EDEN ภาค 2 ทีเ่ ป็นงานเกีย
่ วกับ “ผลไม้ตอ
้ งห้าม” หยิบ
ยืมไอเดียจากแนวคิดจากหนังสือ Bible ไอเดียถูกน�ำมาตีความใหม่ให้เข้ากับ
ยุคสมัย โดยการผสมแนวคิดทางตะวันตกเข้าไป
The serpent’s heart comes from EDEN Part 2, which tells a
story about the “forbidden fruit.” The idea is borrowed from the
Bible, and is reinterpreted in contemporary settings by
mixing Western ideologies.
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มานิต ศรีวานิชภูมิ
Manit Sriwanichpoom
1

พิ้งค์แมนโอเปร่า #2
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
Pink Man Opera #2
Those who love us fit on a small pelt;
those who hate us fit on a mat.
60 x 50 ซม.
แลมด้าปริ้นต์ (ผลงานชุดที่ 1/5)
2552
100,000 บาท
60 x 50 cm.
Lambda print, dibond (Edition 1/5)
2009
100,000 THB

1

2

ปี 2552 พิ้งค์แมนสวมบทบาทพระเอกลิเก แสดงท่าทางในภาพประกอบ
สุภาเษิตค�ำพังเพย 8 ชิ้น ที่สะท้อนเนื้อหาความขัดแย้งของการเมืองไทย ณ
ช่วงเวลาดังกล่าว
ลิเกเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่ที่มักน�ำเอานิทานหรือต�ำนานท้องถิ่น
มาเล่น บวกผสมล้อเลียนเข้ากับเรือ
่ งราวเหตุการณ์บา้ นเมืองปัจจุบน
ั อาศัย
เครือ
่ งแต่งตังแวววับด้วยอัญมณีหรูหราเพือ
่ สร้างเอกลักษณ์อน
ั โดดเด่น สิง่
เหล่านีเ้ ข้ากันได้ดก
ี บ
ั ความเว่อร์ของชุดสูทสีชมพูสะท้อนแสงของพิง้ ค์แมน
ราวกับว่าสูทนี้คือชุดลิเกแบบฝรั่งอีกชุดหนึ่ง เช่นเดียวกับกระโปรงแหม่ม
บานพองและเครื่องแบบทหารนโปเลียน พิ้งค์แมนกลายเห็นตัวละครหนึ่ง
ของคณะลิเกได้อย่างแนบเนียน
Likay is an ancient Thai folk opera that bases its content on
old fairly tales with added satirical flavour from current
events. In 2009 Pink Man presented himself as a leading
actor with a children Likay troupe. He posed for 8 selected
proverbs that reflected political conflicts in Thailand at that
time.
The glamorous and sparkling jewels of Likay costume go
well with the fluorescent pink suit of the man –
another western-inspired likay costume like the puffy ballgowns and admiral uniforms that are a staple of the Likay
wardrobe and cast of characters.

พิ้งค์แมนโอเปร่า #5 ตาบอดคล�ำช้าง
Pink Man Opera #5
A blind man groping to
see an elephant with his hands.
60 x 50 ซม.
แลมด้าปริ้นต์ (ผลงานชุดที่ 1/5)
2552
100,000 บาท
60 x 50 cm.
Lambda print, dibond (Edition 1/5)
2009
100,000 THB

2
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มานิต ศรีวานิชภูมิ
Manit Sriwanichpoom
พิ้งค์แมนโอเปร่า #2
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
Pink Man Opera #2
Those who love us fit on a small pelt;
those who hate us fit on a mat.
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มานิต ศรีวานิชภูมิ
Manit Sriwanichpoom
60 x 50 ซม.
แลมด้าปริ้นต์ (ผลงานชุดที่ 1/5)
2552
100,000 บาท
60 x 50 cm.
Lambda print, dibond (Edition 1/5)
2009
100,000 THB

พิ้งค์แมนโอเปร่า #5 ตาบอดคล�ำช้าง
Pink Man Opera #5
A blind man groping to
see an elephant with his hands.

60 x 50 ซม.
แลมด้าปริ้นต์ (ผลงานชุดที่ 1/5)
2552
100,000 บาท
60 x 50 cm.
Lambda print, dibond (Edition 1/5)
2009
100,000 THB
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ไมเคิล เชาวนาศัย
Michael Shaowanasai
Portraits of a Man in Habits:
Diptych Edition #5
124.5 x 91.5 ซม.
และ 53.3 x 73 ซม.
ภาพถ่าย
ประมาณปี 2540
480,000 บาท
124.5 x 91.5 cm.
and 53.3 x 73 cm.
Photography
Circa 1997
480,000 THB
รูป portraits diptych คู่นี้แสดงถึง “ลักษณะ-รูป
ลักษณ์เฉพาะตัว” ทั้งภายในและภายนอก (habits =
ลักษณะนิสย
ั , เครือ่ งแบบทีบ
่ ง่ บอกถึงสถานะ ในทีน่ ค
ี้ อื จีวร)
Double portraits of a man in his “habits”:
both external and internal. These double
portraits were first debuted in ALIENGENERATION curated by Gridthiya
Gaweewong and Dr. Apinan Poshyananda
in 1997. The pairs are part of Singapore Art
Museum (SAM), SUNPRIDE FOUNDATION,
PIPITMAYA COLLECTION and a private
collection in France.
*ศิลปินจะพิมพ์ภาพด้วยวัสดุ Archival เมือ่ มีผพ
ู้ จิ ารณาซือ้ ผลงาน
*The artist will produce the work with archival
materials when purchased by a collector.
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ไมเคิล เชาวนาศัย
Michael Shaowanasai
The Final Portrait: Life of a woman:
the never ending story
99 x 91.3 ซม.
ภาพถ่าย
ประมาณปี 2540
220,000 บาท
99 x 91.3 cm.
Photography
Circa 1997
220,000 THB
ภาพแม่ชถ
ี อ
ื ขนนกยูง เป็นภาพสุดท้ายใน 6 ภาพ ของ Photo InstallationLife of a woman: the never ending story ที่ศิลปินได้ขายไห้ DC
Collection แต่ก่อนที่ภาพชุดจะท�ำการส่งมอบ ศิลปินได้รับแจ้งว่า ภาพแม่ชี
ถือขนนกยูงนี้ ไม่ต้องน�ำส่งไปกับภาพชุดทั้งหมด
ภาพทั้งชุดสามารถชมได้ที่
https://cumeat.wixsite.com/mikeshao-personae
This stand-alone portrait is very special; it is the final portrait
of Life of a woman: the never ending story, a photo installation
that was acquired by DC Collection but the artist was
informed to NOT INCLUDE this image in the delivery for
unknown reason.
You can see the whole installation at
https://cumeat.wixsite.com/mikeshao-personae
*ศิลปินจะพิมพ์ภาพด้วยวัสดุ Archival เมื่อมีผู้พิจารณาซื้อผลงาน
*The artist will produce the work with archival materials when
purchased by a collector.
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ยุรี เกนสาคู
Yuree Kensaku
The Guardian of the Gate
187 x 70 ซม. และ 187 x 70 ซม.
โคมไฟรูปต้นไม้ 25.3 x 17 ซม.
สีอะคริลิก กลิตเตอร์ และคอลลาจบนประตูไม้
และโคมไฟรูปต้นไม้
2562
530,000 บาท

187 x 70 cm. and 187 x 70 cm.
Decorative lamp tree 25.3 x 17 cm.
Acrylic, glitter and collage on wooden doors
and decorative lamp tree
2019
530,000 THB

ผลงานชิ้นนี้ยุรีท�ำขึ้นเพื่อแสดงในนิทรรศการเดี่ยวที่ Tang Contemporary Art Bangkok 2019 ซึง่ นิทรรศการ นารีขม
ี่ า้ ขาว “The Lady on
a White Horse” ในครัง้ นัน
้ ได้พด
ู ถึง ปัญหาสังคม, การเมือง รวมทัง้ ความ
รูส
้ ก
ึ ว่างเปล่า สิน
้ หวัง ไร้ทพ
ี่ งึ่ ผลงานหลายชิน
้ พูดถึงความเชือ
่ ต่างๆ ในหลาย
ศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งที่ท�ำให้เรารู้สึกถึงการมีที่พึ่งทางใจ ค�ำท�ำนายสิ่งที่
เราเชื่อว่าจะท�ำให้เรารอด จากความทุกข์เข็ญ และหายนะ มีทั้งในรูปแบบ ที่
เป็ น สิ่ ง เหนื อ จริ ง เทพยดา พระสงฆ์ อ งค์ เ จ้ า เป็ น ตั ว บุ ค คล ตั ว ละคร
สมมุ ติ จนไปถึ ง คาแรกเตอร์ ก าร์ ตู น ที่ เ ราเห็ น มาตั้ ง แต่ เ ป็ น เด็ ก ผลงาน

The work was made as part of Yuree’s Solo exhibition called
“The Lady on a White Horse” for Tang Contemporary Art
Bangkok in 2019. The exhibition talks about social issues,
politics with the underlying tone of emptiness, despair and
the lack of someone to rely on. Many works in the exhibition
were toying with the ideas of religion, superstition and
cultures. Many of which are faint fantasies that something
or someone might miraculously save us from hardship, misfortune and disastrous events. These heroic figures might
either come in the form of deity or supernatural figues or a
person, a fictional character or even a nostalgic cartoon
character.

“The Guardian of the Gate” นี้ ยุรีวาดเป็นภาพ สิงโตคู่ ที่ยุรีได้แรง
บันดาลใจจากประติมากรรมสิงห์คู่ ทีพ
่ บได้ตามประตูทางเข้าของอาคารต่างๆ
ซึ่งสิงโตนี้ คือทวารบาลแห่งอ�ำนาจและความเจริญรุ่งเรือง ผู้พิทักษ์และปัด
เป่าสิ่งชั่วร้าย ตามความเชื่อแบบจีน
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“The Guardian of the Gate” is a picture of twin lions which
was inspired by twin lion sculptures that can be found at the
entrance of an important building. These lions are the gatekeepers of power and prosperity, the guardian and the
conqueror of all evils according to Chinese tradition.
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ล�ำพู กันเสนาะ
Lampu Kansanoh
การบริหารบ้านเมืองแบบไม่เอาไหน ที่คล้ายการละเล่นของกลุ่มคนที่มีอํานาจ
และชี้ความเป็นความตายของคนมากมายในสังคม มันส่งผลกระทบมหาศาล
เกินกว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าได้ในโลกแห่งความจริง

เก้าอี้ดนตรี
The Musical Chair
200 x 200 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าลินิน
2564
480,000 บาท
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200 x 200 cm.
Oil on linen
2021
480,000 THB

Poor governance which is like a game of powerful people and
pointing to the life and death of many people in society. It had
an impact too large for them to have a smile on their faces in
the real world.
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วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
Wasinburi Supanichvoraparch
KOBALT
15 x 53 x 93 ซม.
เซรามิก
2564
120,000 บาท
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15 x 53 x 93 cm.
Ceramic
2021
120,000 THB

การท�ำงานทีเ่ กิดจากมนุษย์ ท�ำร่วมกับธรรมชาติ เพือ
่ ให้เกิดผลทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุม และก�ำหนดได้ทั้งหมด
The work of man and nature results in uncontrollable and
unpredictable outcomes.
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วสันต์ สิทธิเขตต์ ร่วมกับ Tang Mun Kit
Vasan Sitthiket together with Tang Mun Kit
Dog Skin and Bomb Project
204 x 86.5 ซม. 239 x 162 ซม.
233 x 153 ซม. และ 81.5 x 203 ซม.
สีอะคริลิกบนกระดาษสา
2556
200,000 บาท
204 x 86.5 cm., 239 x 162 cm.,
233 x 153 cm. and 81.5 x 203 cm.
Acrylic on hand-made paper
2013
200,000 THB
2

2

ผลงานจิตรกรรมการวาดภาพประกอบการแสดงสด ภายใต้โครงการ “Dog
Skin and Bomb Project” ร่วมกับศิลปินสิงคโปร์ Tang Mun Kit
อภิปรายประเด็นสงคราม ความรุนแรง และสันติภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Concept Context
Contestation : art and the collective in Southeast Asia) ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท�ำการแสดงในวันที่ 13 ธันวาคม
2556 ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้วาดภาพร่วมกับศิลปิน
These paintings are a part of a performance art project titled
“Dog Skin and Bomb Project” which was created with a
Singapore artist Tang Mun Kit. The works contend about war,
violence and peace as a part of an exhibition titled Concept
Context Contestation : art and the collective in Southeast
Asia. The performance took place at the Bangkok Art and
Culture Centre on 13 December 2013, and in this painting
series, the audiences are also encouraged to participate in
drawing with the artists.

126

127

วิชญ มุกดามณี
Vichaya Mukdamanee

คุณลุงชอบชี้ี
The Uncle Who Likes to Point a Finger
170 x 200 ซม.
สีอะคริลิกและวัสดุสำ�เร็จรูปบนผ้าใบ
2563
150,000 บาท
170 x 200 cm.
Acrylic and readymade material on canvas
2020
150,000 THB
สังคมใฝ่ฝันถึงผู้น�ำที่สร้างความเชื่อมั่น สร้างการยอมรับ เป็นแกนกลางเพื่อ
สร้างความร่วมมือของสังคม ยิง่ สังคมมีขนาดใหญ่และอัดแน่นด้วยผูค
้ นทีแ่ ตก
ต่าง ความคาดหวังย่อมมีมากและหลากหลายด้วยเช่นกัน
Societies dream of satisfiable leaders who can give people
confidence and be the core of social collaboration. As our
society grows with diversity, our expectation is greater and
various as well.
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วิศุทธิ์ พรนิมิตร
Wisut Ponnimit

Happy Normal Day
26 x 26 x 2 ซม.
ปากกาและมาร์กเกอร์บนกระดาษ
2564
30,000 บาท
26 x 26 x 2 cm.
Ball pen and marker on paper
2021
30,000 THB
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แค่วันธรรมดาก็รู้สึกพิเศษแล้ว
รู้สึกขอบคุณวันธรรมดา
It feels special on just a normal
day, and I feel thankful for it.
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วุฒิกร คงคา
Wutikorn Kongka
Miss Universe
150 x 150 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2546
120,000 บาท

150 x 150 cm.
Acrylic on canvas
2003
120,000 THB

มนุษย์กับความงามในอุดมคติและความผุพังที่เป็นอมตะ
Human with ideal beauty and immortal decay
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ศรชัย พงษ์ษา
Sornchai Phongsa
รับผีมอญ
Family’s Spirit

(Translated from Thai)
119.5 x 179.5 ซม. (รวมกรอบ)
สื่อผสม
2564
150,000 บาท
119.5 x 179.5 cm. (Frame included)
Mixed Media
2021
150,000 THB

ศิลปินเป็นคนไทยเชือ
้ สายมอญ น�ำเสนอพิธก
ี รรมการรับผีบรรพบุรษ
ุ ทีส
่ บ
ื ทอด
ผ่านผู้ชายเท่านั้น ศิลปินใช้การน�ำเสนอด้วยภาพแทนของความเชื่อที่มีการ
ผูกขาดระหว่างอุดมคติกับเพศสภาพความเป็นชาย และการใช้เต่าเป็นเครื่อง
เซ่นไหว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเข้าถึงในเชิงจิตวิญญาณ เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันหรือระบบผีเดียวกัน ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม ในการถ่ายทอด
สัมพันธภาพระหว่างบรรพบุรุษคนมอญในปัจจุบัน อันเป็นกลไกในการควบคุม
สังคมแบบหนึ่งของกลุ่มชาติพันธ์ุ
The artist is Thai with a Mon descent, presenting the ritual of
receiving family’s ancestral spirits that is passed on only
through men in the family. The artist depicts a visual representation of a strong tie between this belief and masculinity,
and the use of turtles as offerings which is a symbol of spiritual enlightenment known among similar ethnic groups with
the same spiritual beliefs. The artist uses the technique of
mixed media painting in conveying the relationship between
Mon people and their ancestors which is one of the mechanisms for social control of ethnic groups.
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สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
Sanitas Pradittasnee
FORM OF BELIEF V (IMPERMANENCE)
22.5 x 22.5 x 41 ซม.
เรซินและผงกระดาษ
2560
98,000 บาท

22.5 x 22.5 x 41 cm.
Resin and paper dust
2017
98,000 THB

วัฏจักรของการสร้างสรรค์นน
ั้ หมุนเวียนไปตามกฎของธรรมชาติ ผลงาน The
Impermanence ชิ้นนี้เล่าถึงความจริงอันเป็นสากลนี้ผ่าน “การด�ำรงอยู่”
และ “การสลายไป”
ในผลงานชุดแรก สนิทศ
ั น์สร้างประติมากรรมจากผงกระดาษรีไซเคิลและน�ำ้ การ
ศึกษาประวัตศ
ิ าสตร์ของกระดาษและการรีไซเคิลส่งผลให้ศลิ ปินเริม
่ เปรียบเทียบ
วัฏฐจักรของกระดาษกับการสร้างสรรค์ ผงกระดาษรวมกันเป็นมวลและกลาย
เป็นกระดาษจนกระทัง่ แปรสภาพกลับมาเป็นผงกระดาษอีกครัง้ เช่นเดียวกันกับ
ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่ประกอบกันเป็นชีวิต กระทั่งสลายไปกลายเป็นฝุ่น
The cycle of creation goes on by the rule of nature. “The Impermanence” conveys this universal truth through a combination of “existence” and “decay”.
In the first edition, Sanitas created this sculpture from recycled paper dust and water. Her research on the histories of
paper and recycle led her to compare the cycle of paper and
creation. From dust combines into mass that is then turned
into paper until disintegrating back into dust. Likewise, from
the earth, water, wind, and fire form a life that goes on until
disintegrating into ashes.

136

137

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
Sanitas Pradittasnee
FORM OF BELIEF I, (HOLDING EMPTINESS)
18.5 X 22.5 X 22.5 ซม.
เรซินใส
2556
98,000 บาท

18.5 X 22.5 X 22.5 cm.
Clear resin
2013
98,000 THB

ผลงาน The Form of Belief นั้นถูกส�ำรวจจากภายนอกสู่ภายใน จากพื้น
ผิวผลงานสู่พื้นที่ว่างด้านในซึ่งเป็นแก่นของผลงานรูปทรงสถูปนั้นถูกปรับ
เปลี่ยนและน�ำเสนอผ่านพื้นที่ว่าง เฉกเช่นเดียวกับการแสวงหาการมีอยู่ของ
ความเชื่อ ผลงาน Form of Belief I (Holding Emptiness) ถูกสร้างขึ้น
ครั้งแรกในปี 2556 จากค�ำถามเรื่องการมีอยู่ของความเชื่อ ข้าพเจ้าต้องการ
จับรูปแบบและแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในพระธาตุ รูปสัญลักษณ์ที่อยู่รอบตัวเรา
และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา
The Form of belief was explored from inside to outside, the
positive to negative shape and the outer skin to an inner core
value. The solid stupa shape was transformed and represented the inverse negative shape in seeking the existence of
belief. Form of Belief I (Holding Emptiness) was first created
in 2013. From the question of the existence of belief, I want to
capture its form and seek what is inside the pagoda, the symbolic form we have been living around it and relate to our way
of life.
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สมภพ บุตราช
Sompop Budtarad
อาจารย์ศิลป์
Silpa

(Translated from Thai)

91.4 x 110 ซม.
ดินบนผ้าใบ
2564
200,000 บาท
91.4 x 110 cm.
Clay on canvas
2021
200,000 THB
ผลงานชุดเกิดแต่ดิน
A part of Born From Earth series
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สาครินทร์ เครืออ่อน
Sakarin Krue-on
อารามเหนือยอดเขา
A TEMPLE OVER THE MOUNTAINTOP
140 x 170.2 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
2563
350,000 บาท

140 x 170.2 cm.
Acrylic on canvas
2020
350,000 THB

สถานทีต
่ งั้ ของอารามอันศักดิส
์ ท
ิ ธ์คอ
ื ภายในใจของเรา พืน
้ ทีส
่ มมุตอ
ิ น
ั ล่องลอย
อยูเ่ หนือยอดเขา อยูร่ ะหว่างท้องฟ้ากับโลก เป็นทีอ
่ น
ั วิเวก ซึง่ ไม่อาจให้ทงั้ ความ
สุขหรือความทุกข์ แต่เป็นภาวะของการเห็นพร้อมกัน ทั้งความหม่นหมองและ
กระจ่างแจ้ง
The location of the sacred monastery is within our hearts, an
imaginary area floating above the top of the mountain, between the sky and the earth. It is a secluded place which can
give neither happiness nor sorrow but it is a state of concurrency, both gloom and clarity.
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สุธี คุณาวิชยานนท์
Sutee Kunavichayanont
ไทยประดิษฐ์
Invented Thailand
68 x 120.5 ซม.
สแตนเลสและไฟแอลอีดี
2559
200,000 บาท
68 x 120.5 cm.
Stainless and LED light
2016
200,000 THB
แผนที่ไทยฉบับ ‘ไทยประดิษฐ์’ ในยุค ‘สร้างชาติ’ ให้เป็น ‘ไทยใหม่’ สมัย
คณะราษฎรปกครองประเทศและมี น ายกรั ฐ มนตรี ชื่ อ จอมพลแปลก
พิบูลสงคราม ในช่วงครึ่งหลังของพุทธทศวรรษ 2470 ถึงพุทธทศวรรษ
2480 ‘ร่าง’ ของชาติใน ‘รูป’ ของแผนที่ ประกอบขึ้นจาก ‘ร่าง’ จาก ‘รูป’
ของภาพลักษณ์ในสือ
่ สารมวลชนและอนุสาวรียแ์ ห่งชาติ ร่างและรูปเหล่านีช้ ว่ ย
ก่อร่างสร้างความทรงจ�ำและอัตลักษณ์ของชาติไทย ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้
In the era of ‘Building New Thai-New Nation’ from mid
1930s to 1940s, Thai map as a ‘body’ of the nation is composed by ‘bodies’ of images from Thai propaganda
media and monuments. This ‘invented map’ embodies Thai
memories and collectively shapes its identities.
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อนุพงษ์ จันทร
Anupong Chantorn
กระบาล

(Translated from Thai)
150 x 140 ซม.
สีอะคริลิกบนผ้าจีวร
2561
500,000 บาท
150 x 140 cm.
Acrylic on yellow robe
2018
500,000 THB
ต่างคนต่างความคิด
ต่างคนต่างความสนใจ
ต่างคนต่างหมกมุ่น
สุข ทุกข์ ต่างคนต่างก�ำหนด
Different people have different ideas
Different people have different interests
Different people have different obsessions
Happiness and sorrow, different people define them differently
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อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล
Anuwat Apimukmongkon
148

No Stranger 2
130 x 150 ซม.
สีน้ำ�มัน ทองคำ�เปลว บนผ้าใบ
2562
100,000 บาท

130 x 150 cm.
Oil with gold leaf on canvas
2019
100,000 THB
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No Stranger 3
130 x 150 ซม.
สีน้ำ�มัน ทองคำ�เปลว บนผ้าใบ
2562
100,000 บาท

150

130 x 150 cm.
Oil with gold leaf on canvas
2019
100,000 THB

ไม่มีใครแปลกประหลาด เราต่างก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันทุกผู้ทุกนาม
There are no stranger, individually we are all same human
beings.
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อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
Akkachet Sikkakun
1st February 2021
160 x 90 ซม.
น้ำ�ยาฟอกขาวบนผ้า
2564
50,000 บาท

160 x 90 cm.
Bleach on fabric
2021
50,000 THB

ภาพที่ถูกบันทึกและเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะ เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นตามผู้ที่น�ำเสนอภาพ ข้าพเจ้าจึงหยิบยืมภาพแทนของเหตุการณ์นั้น เพื่อ
ตั้งค�ำถามและค้นหาบางสิ่งที่อยู่ในภาพ และส่งผลอย่างไรในอนาคต ผ่าน
กระบวนการ “ฟอกขาว” ลบสีออกให้เกิดภาพขึ้นมาใหม่
Images that are recorded and presented in the news tell
stories from the presenters’ point of view. I then work with
those images to question and find out how they affect the
future through the process of bleaching, erasing colours to
form a new image.
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อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
Angkrit Ajchariyasophon

Isle of Living and Dying (10th)
90 x 120 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2563
60,000 บาท
ความเป็นและความตาย
Living and Dying
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90 x 120 cm.
Oil on canvas
2020
60,000 THB

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
Angkrit Ajchariyasophon

Isle of Living and Dying (11th)
90 x 120 ซม.
สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2563
60,000 บาท

90 x 120 cm.
Oil on canvas
2020
60,000 THB

ความเป็นและความตาย
Living and Dying
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อัฐพร นิมมาลัยแก้ว
Uttaporn Nimmalaikaew
Fragile Life
80 x 100 ซม.
สื่อผสม
2563
220,000 บาท
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80 x 100 cm.
Mixed Media
2020
220,000 THB

ผลงานชิ้นนี้เป็นการน�ำเสนอภาพคน (ลูกพี่ลูกน้อง) ในสภาวะของความหวัง
ความสับสน ไม่แน่ไม่นอนของชีวต
ิ ทีต
่ อ
้ งตกอยูใ่ นวังวนของวิกฤตปัญหาต่างๆ
ในปัจจุบัน ผ่านการสร้างรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์แบบ ตัดทอนความเหมือนจริง
ออกไป เพื่อน�ำเสนอภาพลักษณ์ภายในจิตใจที่อ่อนไหว
This work is a representation of a person (a relative) in a
state of hope, confusion, and uncertainty of life which is
caught up in a loop of crises and various problems of the
present through creation of imperfect shapes, subtracted the
realism to present an inner image of a vulnerable heart.
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อินสนธิ์ วงศ์สาม
โดย อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์
Inson Wongsam
By Ananchai Nimmanahaeminda
ปริศนา Puzzle
90 x 90 ซม.
สีน้ำ�มัน ปิดแผ่นเงิน แผ่นทอง
120,000 บาท
90 x 90 cm.
Oil on canvas with silver and gold leaf
120,000 THB
ผลงานส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปินแห่งชาติ
Part of The 80th Thailand National Artist Exhibition
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จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Organised by Bangkok Art and Culture Centre

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการ | Acting Director		
ลักขณา คุณาวิชยานนท์ | Luckana Kunavichayanont

ศิลปิน
ALEX FACE, P7, กฤช งามสม, กวิตา วัฒนะชยังกูร, เกศ ชวนะลิขิกร,
คณากร คชาชีวะ (โดย พงศ์ชิต เอครพานิช), คมกฤษ เทพเทียน,
คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จรัสพร ชุมศรี, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล,
จุมพล อภิสุข, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ชฤต ภู่ศิริ, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ,
ดาว วาสิกศิริ, ตะวัน วัตุยา, ทวี รัชนีกร, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์,
ธีโอดอร์ เอส. แสงวาชิ (โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล),
นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, นักรบ มูลมานัส, นำ�ทองอาร์ตสเปซ,นิติ วัตุยา,
บุญนํา สาสุด, ประเสริฐ ยอดแก้ว, ปรัชญา พิณทอง, ปานพรรณ ยอดมณี,
ปิยทัต เหมทัต,มานิต ศรีวานิชภูมิ,ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู,
ลำ�พู กันเสนาะ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วสันต์ สิทธิเขตต์ ร่วมกับ
Tang Mun Kit, วิชญ มุกดามณี, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, วุฒิกร คงคา,
ศรชัย พงษ์ษา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สมภพ บุตราช,
สาครินทร์ เครืออ่อน, สุธี คุณาวิชยานนท์, อนุพงษ์ จันทร,
อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ,
อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, และ อินสนธิ์ วงศ์สาม (โดย อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์)

หัวหน้าโครงการ | Project Director
สืบแสง แสงวชิระภิบาล | Suebsang Sangwachirapiban

Artists
ALEX FACE, P7, Krit Ngamsom, Kawita Vatanajyankur,
Kade Javanalikhikara, Knakorn Kachacheewa
(By Pongchit Ekaraphanich), Komkrit Tepthian,
Kamin Lertchaiprasert, Jarasporn Chumsri,
Jakkai Siributr, Jakapan Vilasineekul, Chumpon Apisuk,
Jehabdulloh Jehsorhoh, Charit Pusiri, Chusak Srikwan,
Dow Wasiksiri, Tawan Wattuya, Tawee Ratchaneekorn,
Tawatchai Puntusawasdi, Theodore S. Sangwachi
(By Suebsang Sangwachirapiban), Narapat Sakarthornsap,
Nakrob Moonmanas, Numthong Art Space, Niti Wattuya,
Boonnam Sasood, Prasert Yodkaew, Pratchaya Phinthong,
Pannaphan Yodmanee, Piyatat Hemmatat,
Manit Sriwanichpoom, Michael Shaowanasai,
Yuree Kensaku, Lampu Kansanoh,
Wasinburi Supanichvoraparch, Vasan Sitthiket together
with Tang Mun Kit, Vichaya Mukdamanee,
Wisut Ponnimit, Wutikorn Kongka, Sornchai Phongsa,
Sanitas Pradittasnee, Sompop Budtarad, Sakarin Krue-On,
Sutee Kunavichayanont, Anupong Chantorn,
Anuwat Apimukmongkon, Akkachet Sikkakun,
Angkrit Ajchariyasophon, Uttaporn Nimmalaikaew,
Inson Wongsam (By Ananchai Nimmanahaeminda)
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ผู้จัดการโครงการ | Project Manager
สิรภพ แสงกันธา | Sirapob Saengkuntha
วาสิตา จิราธิยุต | Vasita Jirathiyut
ออกแบบและควบคุมติดตั้งนิทรรศการ
| Exhibition Designer and Supervisor
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง | Amornman Piamrungreung
ติดตั้งนิทรรศการ | Exhibition Installer
บริษัท แฮบิท จำ�กัด | HAABIT Co., Ltd.
ออกแบบกราฟฟิก | Graphic Designer 			
มานิตา ส่งเสริม | Manita Songserm
พราวพิม ยงใจยุทธ | Prawpim Yongchaiyudt
มาติกา เลิศสิน | Matika Lerdsin
			
แปลเนื้อหานิทรรศการ | Translator
วาสิตา จิราธิยุต | Vasita Jirathiyut
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ | Communication and Public Relation
อรชา สื่อสุวรรณ | Oracha Suesuwan
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย | Pimonpun Littiboonchai
อภิรดา ครองเพียรเลิศ | Apirada Krongpianlert
ถ่ายภาพ | Photographers 				
สืบแสง แสงวชิระภิบาล | Suebsang Sangwachirapiban
จักรกฤษณ์ หาญพิพัฒน์พาณิชย์ | Jakkrit Hanpipatpanich
กิตติกรรมประกาศ | Acknowledgements
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์กรและบุคคล ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนนิทรรศการ
ลุล่วงได้ด้วยดี ตลอดจนนักสะสมและประชาชนผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้ความ
สนใจและร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครผ่านการซื้อผลงานในนิทรรศการครั้งนี้
We would like to express our deepest gratitude to all
individuals and organisations that have extended their
generous assistance in making this exhibition possible,
as well as collectors and supporters for their interest and
fundraising to support the work of Bangkok Art and Culture
Centre through the purchase of works in this exhibition.
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