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Graduated with a Bachelor in Decorative art major applied art from
Silpakorn University, Diploma graphic design , CATC Design School | Torrens
University Australia. She is an analog mixed media illustrator based in
Bangkok. Her work is currently focused on representing the memorable
moments of human character, Food, and nature that appear within life.
She attempts to capture and portray the Positive energy of cheerfulness
and happiness. She uses a combination of different paper collage
techniques and acrylic colouringto create her artwork.

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป ภาควิชาประยุกตศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, อนุปริญญาสาขาออกแบบกราฟก, CATC Design School | Torrens
University ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันเปนนักวาดภาพประกอบอิสระที่ใชเทคนิค
สื่อผสมการปะติดกระดาษและการระบายดวยสีอะคริลิค งานสวนใหญจะมุงเนน
พลังงานบวก บุคลิกลักษณะของชีวิต ผูคน อาหาร และธรรมชาติ

ศศิพรรณ ไดรวมแสดงในนิทรรศการ ทั้งในไทยและตางประเทศ อาทิ เชน (2562)
Good days memorise ที่ Yelo house, (2562) 8 ลายเสน ชัยชนะแหงการพัฒนา”
ในโอกาสครบรอบ 30 ป มูลนิธิชัยพัฒนา ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิรด, (2562)
Chiang Mai Design week, (2564) Art’s Sake pop-up exhibition ท่ีประเทศสิงคโปร
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Sasipan Siriporn
ศศิพรรณ ศิริพร

b. 1991, Bangkok, Thailand
พ.ศ. 2534, กรุงเทพมหานคร, ไทย



Some of the artworks in this exhibition are in a collection of my two-years
experience living abroad. It was a turning point in life where I crossed
the boundary of my comfort zone into the novelty that I would encounter
day by day. I tried and I learned about diverse, colorful cultures from
different countries and different languages. I do not remember every detail
but all the feelings reside vividly in me. Those feelings are delightful and
bring a smile on my face every time I think of them.

ผลงานที่นำมาแสดงนี้เปนผลงานสวนหนึ่งที่ศิลปนเก็บรวบรวมภาพความทรงจำตอน
ที่ใชชีวิตสองปกวาที่ไดมีโอกาสไปใชชีวิตตางเมืองมันเปนจุดเปลี่ยนในชวงชีวิตหนึ่ง
ท่ีผลักใหเรากลาท่ีจะขามเสนของ comfort zone ท่ีส่ิงท่ีพบเจอในแตละวันลวนแปลกใหม
ใหไดทดลองและเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมหลากหลายสีสัน หลายชาติศิลปนไมสามารถ
จำรายละเอียดทุกอยางไดชัดเจนแตจำความรูสึกทุกอยางไดหมดเลยมันเปนความรูสึก
ที่ทำใหรูสึกสดชื่นและทำใหอมยิ้มไดทุกครั้งที่นึกถึง
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Miminini

Supawan Tayarachakul
ศุภาวรรณ เตยะราชกุล

b. 1996, Bangkok, Thailand 
พ.ศ. 2539, กรุงเทพมหานคร, ไทย

She graduated with a bachelor's degree of Architecture, KMITL. While
she was studying as an architecture student, she was doing illustrations.
Studying architecture makes Supawan interested in the relationship
between Space – Human - Nature. She brings all of this into her artwork.
She is currently working as an architect and illustrator.

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาสถาปตยกรรม และการวางแผน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในระยะเวลาการเรียนนั้น
เธอทำงานภาพประกอบควบคูกันไปดวยการเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตรทำใหเธอ
มีความสนใจความสัมพันธของพื้นที่ ผูคน และธรรมชาติ อิทธิพลนี้ทำใหเธอไดนำ
เร่ืองราวท่ีพบมาสรางสรรคผลงานตางๆ ข้ึน ปจจุบันเธอทำงานประจำเปนสถาปนิก และ
รับงานวาดภาพประกอบควบคูกันเรื่อยมา

www.behance.net/miminini
supawanmimi@gmail.com



Building, Since Mimi studied and worked as an architect, She is very fond
of the structure and line of buildings, including the relationship between
space, human and conceptual design. From that moment, I started to
draw and capture every character of townhouse and building and think of
activities happening inside.

Diary of Furman, Furman is Mimi’s character (black and fluffy). This series
began with a challenge from Mimi’s favourite artist to draw 50 pictures
in 5 months. Then, she picked this sketch book given by her tutor as 
a present and the challenge was accepted.

Building ตั้งแตเรียนและทำงานเกี่ยวกับสถาปตยกรรม สนใจเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
มากขึ้น ทั้งในเรื่องความสัมพันธของพื้นที่และผูคน แนวคิดการออกแบบตางๆ เวลา
เราเดินทางไปในที่ตางๆ เราชอบมองดู และบันทึกภาพของตึกแถว บานเรือน ที่แสดง
คาแรคเตอรเฉพาะตัว ทำใหนึกถึงกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่เหลานั้น

Diary of Furman สมุดสเก็ตเลมนี้ไดมาชวงติวเขาคณะสถาปตยกรรมศาสตร พี่ที่ติว
มอบใหเปนรางวัลที่เราสอบเขามหาลัยได และชวงนั้นศิลปนในดวงใจทานหนึ่งเปด
Challenge ในเฟสบุค ใหวาด 50 ภาพ ใน 5 เดือน เราเลยหยิบสมุดเลมนี้ออกมา
วาดสะสมจนหมดเลม ซึ่งเราไดวางเรื่องราวของภาพในเลมนี้วาเปน “บันทึกประจำวัน
ของนองขน” นองขนเปนตัวละครประจำตัวเราเอง (ตัวดำๆ ขนเยอะๆ)
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Isariyaporn Wanmarat
อิสริยาภรณ หวันมะรัตน

b. 1997, Satun, Thailand
พ.ศ. 2540, สตูล, ไทย

Isariyaporn was born in Bangkok and moved to Satun in 2011. She
graduated with a bachelor's degree from the Faculty of Architecture,
Department of Architecture, Kasetsart University Bangkhen Campus.
Currently works as a freelancer.

My pseudonym is “blueblurrymonday”. I create my illustrations with
coloured pencil. I am passionate about using colored pencils because
it is approachable and childish, but at the same time it requires some
subtlety to finish a work.

เกิดท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร และยายมาอยูท่ีจังหวัดสตูลต้ังแตป พ.ศ. 2554 หลังจาก
จบการศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปจจุบันประกอบอาชีพอิสระอยูที่จังหวัดสตูล

blueblurrymonday คือ นามปากกาของเธอ ดวยความที่ชอบวาดรูปมาตั้งแตเด็ก
สีชนิดแรกท่ีเร่ิมใชคือสีไม เธอรูสึกวาสีไมเปนสีท่ีเขาถึงงายและมีความเปนเด็กอยูในน้ัน
ซ่ึงในขณะเดียวกัน การสรางสรรคก็ตองอาศัยความละเอียดในการผสานเสนเขาดวยกัน

IG: blueblurrymonday
moo_mojune@hotmail.com



This is my first time exhibited in a show. I have been drawing pictures since
I was a kid. I started to devote my time in drawing after my graduation in
2020. wave is the word that best describes my life right now. going up,
down, slow, fast, moving, loud, or quiet blended in every day. The series
of work in this exhibition was made during the 2020-2021. It is when I
called that period "blueblurrymonday". It is the moment of me finding
myself and highlighting the answer in my mind. The works represent my
journey, interests and how I felt in the past year. By expressing emotion
and feeling through the coloured pencil technique on paper.

Let's enjoy it.

นิทรรศการนี้เปนการแสดงผลงานครั้งแรกของอิสริยาภรณ เธอเริ่มทุมเทเวลาใหกับ
การวาดภาพจริงๆ หลังจากเรียนจบในป พ.ศ. 2563 Wave หรือ คลื่น เปนคำที่
อิสริยาภรณรูสึกวาตรงกับชวงชีวิตท่ีผานมาท่ีสุด ข้ึน ลง ชา เร็ว น่ิง เคล่ือนไหวเสียงดัง
หรือเงียบ ทุกอยางผสมปนเปสลับไปมาในแตละวัน ผลงานท่ีนำมาจัดแสดงเปนผลงาน
ที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2563 – 2564 ซึ่งเปนชวงชีวิตที่เราเริ่มเรียกตัวเองวา
“blueblurrymonday” ที่บงบอกถึงชวงเวลาในการคนหาตัวเองหรือยืนยันคำตอบ
ของเธอก็วาได ผลงานนิทรรศการนี้แสดงถึงการเดินทาง ความสนใจสิ่งที่ไดพบเจอใน
ชวงเวลาที่ผานมา ถายทอดอารมณความรูสึกผานเทคนิคสีไมบนกระดาษ

หวังวาทุกคนจะสนุกไปกับมัน

IG: blueblurrymonday
moo_mojune@hotmail.com



PIRA

Pira Ogewa
พีระ โองาวา

b. 1942, Thailand
พ.ศ. 2489, ไทย

IG: piraogawa
FB: PIRA OGAWA

pimphan_@hotmail.com

Pira was born in 1946, half Thai-Japanese. He had never attended art school,
but his love for art made him continuously working for more than 40 years. He
started from freehand drawing and later developed his own style. His artwork
originates from geometry when he was a student at St. Gabriel School. He draws
with his passion on various subjects. Pira uses geometric tools – ruler, protractor,
compass, set squares, and T-square, to make his imagination comes to life. The
challenge is how to control lines and angles on paper. Until now, he has produced
hundreds of paintings. Art is his life, and art has brought happiness, peace, and
emotional healing from the stress he has got from tinnitus symptom. He received
an “Artist of the year 2021” (Popular Vote) from Bangkok Illustration Fair 2021

ลูกคร่ึงไทย-ญ่ีปุน ชอบการวาดรูปมาต้ังแตเด็ก สนใจเรียนวิชาเรขาคณิตเปนพิเศษ ต้ังแต
สมัยยังเปนนักเรียนโรงเรียนเซนตคาเบรียล ชอบวาดฟรีแฮนดดวยปากกา Rotring บน
กระดาษไข จนมาคนพบเทคนิคการสรางภาพดวยรูปทรงเรขาคณิต จึงพัฒนางานเร่ือย
มาจนถึง ปจจุบัน ศิลปะคือชีวิตและจิตใจ ทำใหเกิดสมาธิ สงบ ตัดความรำคาญของเสียง
แมลงที่ไดยินในหัวทุเลาลงได เขาวาดภาพดวยความสุขทุกวัน ตลอดกวา 40 ปเขา
สรางสรรคผลงานกวารอยชิ้น เขารูสึกสนุกและภูมิใจ เมื่อวาดภาพเสร็จไดอยางใจนึก
พีระใชเคร่ืองมือเรขาคณิต สรางเสนจนเปนรูปภาพโดยเร่ิมจากเร่ืองท่ีสนใจ เชน สัตวและ
แมลงที่พบเห็นในทุกวัน ผลงานของพีระโดดเดนดวยการใชเสน สีปรากฏเปนลวดลาย
วัตถุ คน สัตว หรือภาพทิวทัศน เขาเริ่มวาดจากภาพเล็กจนใหญขึ้นและซับซอนขึ้น
สามารถมองไดหลายภาพซอนกันอยูในหลายมิติ ในป พ.ศ. 2564 พีระไดรับรางวัล
Artist of The Year 2021 (Popular Vote) จากงาน Bangkok Illustration Fair 2021



ธ (tanakorn)

Tanakorn Chatnantarerk
ธนกร ชาตินันทฤกษ

b. 1985, Bangkok, Thailand
พ.ศ. 2528, กรุงเทพมหานคร, ไทย

Graduated from the Faculty of Fine and Applied Arts, majoring in Visual
Communication Design, Suansunantha University. A graphic designer who
has experience in corporate identity design, environmental graphic and
signage system, illustration and printing artworks. His favorite design is
vector graphics with simple and minimal style.

Tanakorn joined the Bangkok Illustration Fair 2021 and was selected to be
1 of 5 artists to show in ‘The Room of Impulse’ exhibition at Bangkok Art
and Culture Centre.

จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร ออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทำงานสายอาชีพกราฟกดีไซนเนอรมาตลอดต้ังแตจบการศึกษา และผาน
ประสบการณงานออกแบบท่ีหลากหลายโดยเฉพาะดานงานออกแบบอัตลักษณองคกร
งานระบบสัญลักษณปายบอกทาง (Environmental Graphic and Signage System)
งานวาดภาพประกอบบุคคล ตัวละคร ส่ือส่ิงพิมพ และอ่ืนๆ สไตลการออกแบบสวนตัว
ที่ชื่นชอบคืองานออกแบบกราฟก เวกเตอร ที่ใชโครงสราง องคประกอบ เลเยอร และ
สี มาส่ือสารในรูปแบบท่ีเรียบงาย ธนกรไดสงผลงานเขารวมใน Bangkok Illustration
Fair 2021 และไดรับเลือกใหแสดงนิทรรศการเปนครั้งแรก ที่หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร(BACC) รวมกับศิลปน 4 ทาน

www.behance.net/nantarerk
t_nantarerk@yahoo.com



The Characters
All the work in this exhibition is made with vector graphic technique.
Combining simplified shapes and layers, Tanakorn depicted a person with
a colour scheme. Those pieces represent a person by capturing his/her
charisma, identity and characteristics.

The Characters 
ผลงานในนิทรรศการนี้ไดรวมการออกแบบและภาพวาดกราฟกรูปแบบเวกเตอรของ
ธนกรไว ดวยการนำบุคคล หรือ ตัวละครท่ีมีอัตลักษณและรายละเอียดเฉพาะ มาถายทอด
ในมุมมองใหมผานการลดทอนรายละเอียดและใชโครงสราง เลเยอร และสีท่ีเรียบงายข้ึน

www.behance.net/nantarerk
t_nantarerk@yahoo.com


