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เมื่อศิลปะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับตัวศิลปิน สิ่งนั้นย่อมจะไม่มีจุด-
เริ่มต้นหรือจุดจบ สำาหรับวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปะคือภาษาที่เกิดมา
จากใจและเติบโตด้วยสิ่งแวดล้อม ชีวิตก็กลายเป็นศิลปะที่นับได้
ตั้งแต่หัวจรดเท้า งานที่สร้างก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสื่อสารของ
ศิลปินที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนดูได้ในแบบของตัวเอง นิทรรศการ
นี้นำาเสนอผลงานของศิลปินคนสำาคัญของประเทศที่ทำางานศิลปะใน
เชิงสังคมอย่างมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนอย่างต่อเนื่องที่ได้รับ-
การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

ฉันคือเธอ เป็นการรวบรวมปรัชญาชีวิตของวสันต์ ที่สรุปมาจากการ
ตระหนักว่า ชีวิตนั้นย่อมมีความหมายต่อเมื่ออยู่เพื่อผู้อื่น ฉะนั้น
ความสนใจในโครงสร้างทางสังคมมนุษย์ของตัวศิลปินก็ได้ผ่าน
การกลั่นกรองแบบความคิดรวบยอดในสูตรของวสันต์ โดยใน
นิทรรศการเนื้อหาได้ถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วน เริ่มต้นด้วยรากฐาน
ความคิดและอุดมการณ์ของศิลปินที่จะบ่งบอกถึงต้นกำาเนิดมุมมอง
ของวสันต์ จากนั้นต่อไปด้วยบริบทอันเข้มข้นสองช่วง ที่เปิดความคิด
ให้กับคำาว่าอำานาจและวิธีสื่อสารคำาวิจารณ์ ต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์
ความหมายของร่างกายมนุษย์ที่ศิลปินได้นำามาใช้เป็นสัญลักษณ์
นำาเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดทางสังคม และ
บริเวณสุดท้ายที่ได้รวบรวมผลงานที่วสันต์ สิทธิเขตต์ได้สร้างขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประท้วงในหลายๆ สถานที่ทั่วโลก 

ผลงานต่างรูปแบบตั้งแต่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น
งานจัดวาง วิดีโอ การแสดงสด วรรณกรรม ดนตรี หรือการรณรงค์
ล้วนเป็นการทำางานเพื่อแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบต่อสภาพ-
บ้านเมืองของประเทศไทยและโลกอย่างตรงไปตรงมา กลายเป็น
บทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสังคม ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้
การเป็นศิลปะที่ขยายขอบเขตความหมายเชิงวิชาการ และนำามา
ปรับใช้เพื่อช่วยหาทางออกให้กับปัญหาบ้านเมือง เพราะตาม
ความคิดของวสันต์นั้น ทุกคนน่าจะอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างสันติ

When art is an extension of someone’s being, it has no clear 

beginning or end. For Vasan Sitthiket, art is a language that 

was born from within and nurtured by his surroundings. From

the top of his head to the tip of his toes, this life and body 

that is art gets communicated through different mediums 

and engages ideas with his audience. This exhibition aims to 

present a group of works by an important artist to Thailand, 

who’s unique approach to social and political art is rec-

ognised around the world.

I AM YOU is a concept based off of Vasan’s life philosophy. 

Having realised early on that one can live meaningfully 

only by living for others, his interest in the human social 

construct therefore got digested and interpreted according 

to Vasan’s own unique way of thinking. This exhibition is 

segmented into five rooms; the first section is about Vasan’s 

ideals and ideology which will lay a foundation on the artist’s 

early developments. Followed by two rooms filled with 

content; questioning the notion of power and the multiple 

modes of Vasan exercising his art. The fourth room examines 

the human body through symbolism in relations to social 

concepts as well as dissecting the significance of why the 

artist’s face gets featured in many of his paintings. Lastly, 

the fifth room is a space dedicated to Vasan’s activist life 

showing his many methods of protesting.

From activism to woodcut printing, drawing and painting, 

sculpture, installation, video art, performances, literary 

works, music or conservation works are all products of 

Vasan’s unapologetic view on the state of Thailand and the 

world thus making his works a historical documentation of 

social and political events. Together, all five sections of the 

exhibition rest under the umbrella of art that challenges its 

academic limitations and moulds it into a tool to help solve 

national problems because according to Vasan Sitthiket, we 

should all learn to live together in unity.
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Zone 1 อุดมคติ และ อุดมการณ์ (Ideals and ideology)

Zone 2  อำานาจ กับ ไร้อำานาจ (Powerful and Powerless)

Zone 3 ความดิบเถื่อนคืออาวุธ (Raw Aesthetic as a weapon)

Zone 4 ใบหน้า เรือนร่าง และเสรีภาพ (Face, Figure and Liberty)

Zone 5 โลกสวยด้วยประท้วง ผลงานประท้วง เพื่อสิ่งแวดล้อม
และสันติภาพ (Protest and Making The World A Better Place)



ภาพวาดสีนํ้ามันชิ้นนี้เปนรูปยาของศิลปน หนึ่งคนสําคัญที่มีอิทธิ-
พลตอวสันตเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเรื่องของความคิดตลอดจน
วิถีชีวิตชุมชน กลุมคนรากหญา กลุมชนชั้นแรงงานหรือศิลปหัตถ-
กรรม วัฒนธรรมพื้นบาน และธรรมชาตินั้นก็ไดซึมซับมาจากคุณยา
และไดกลายมาเปนแกนหลักสําคัญที่บงบอกถึงความเปนตัวตนใน
แบบของวสันตอยางแจมชัด

This is an oil painting of Vasan’s grandmother. A very 
important person to the artist, who influenced not only his 
thinking but in the way of life as well. She taught him about 
communal life, grass-root living, labour work, craftsmanship, 
folk culture and the importance of mother nature. All of 
which became an integral part of Vasan’s core identity.

ภาพวาดสีนำ้ามันชิ้นนี้เป็นรูปแม่ของศิลปินที่กำาลังยืนอยู่หน้ารูปถ่าย
นายทัศนัย พี่ชายคนที่สองของวสันต์ที่เสียไป การที่ศิลปินเลือกเก็บ
ช่วงเวลานี้ไว้ในภาพวาด สื่อให้เห็นถึงความสำาคัญของบุคคลทั้งสอง
ที่หล่อหลอมความเป็นวสันต์ สิทธิเขตต์ ผู้มีใจเล็งเห็นความทุกข์ยาก
ของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตนมาจวบจนทุกวันนี้

This oil painting is a portrait of Vasan’s mother standing in 
front of a photo of Tatsanai, Vasan’s second older brother 
who passed away. The artist’s choice of capturing this particular 
moment shows the importance of the two individuals to Vasan-
 Sitthiket and how their influence made him a considerate 
person, able to sympathise with the suffering of others.

ภาพเจ้าของร้านทำาลูกชิ้นซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านย่าของวสันต์ที่
กำาลังนอนพักในอริยาบทผ่อนคลายหลังจากค้าขายเสร็จแล้ว ภาพวาด
สีนำ้านี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตชนบทอันเรียบง่ายและสงบสุข ดังที่วสันต์
ปรารถนาจะดำารงชีวิตในบั้นปลาย

This painting of the meat ball shop owner resting after 
a day’s work shows a simple and peaceful life of the country 
side, a life that Vasan searches for. The shop was right opposite 
Vasan’s grandmother’s home.

หลังจากจบการศึกษา วสันต์เริ่มอาชีพศิลปินโดยออกไปเขียนรูป
วิถีชีวิตผู้คนละแวกสนามหลวงโดยใช้สีนำ้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่วสันต์
ถนัดและสอดรับไปกับการแสดงอารมณ์อันฉับพลันของวสันต์ เขา
ยังเคยตั้งกลุ่มเขียนสีนำ้าขึ้นในปี 2521 ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยช่างศิลป

After graduation, Vasan embarked on the artist journey, first 
by drawing watercolour paintings of the everyday surroundings 
of Sanam Luang. Watercolour painting is a good medium to 
absorb Vasan’s spontaneity which makes him very strong in 
this style. He even organised a watercolour painter’s society 
in 1978 during his studies at the College of Fine Arts.

วสันต์ถ่ายทอดวิถีชีวิตสามัญชนจากการเข้าไปคลุกคลีกับผู้คน
เหล่านั้นโดยตรง เพื่อซึมซับรับเอาความทุกข์ยากเข้าสู่จิตใจของตน 
ก่อนนำามาถ่ายทอดความจริงลงในภาพวาดเชิงเหมือนจริงตามหลัก
วิชาที่มีกระบวนการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง

Vasan was able to paint the reality of labour workers by 
listening and connecting to their daily struggles. This inter-
action led to Vasan producing realistic paintings, true to academic
standards but with his own signature style.

กรรมกร
Worker

ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2 

ชิ้นที่ 4/5  ผลงานต้นฉบับ 2524), 

79 x 59 ซม.
Woodcut print on paper, 2017 
(2nd edition 4/5 of 1981), 
79 x 59 cm

คนง�นหญิง
Woman Worker

ภาพพิมพ, 2561 (สร้างครั้งที่ 2 

ชิ้นที่ 5/5  ผลงานต้นฉบับ 2521), 

39 x 22 ซม. 
Woodcut print on paper, 2018 
(2nd edition 5/5 of 1978), 
39 x 22 cm

คนสรางท�ง
Street Maker

ภาพพิมพ, 2561 (สรางครั้งที่ 2 

ชิ้นที่ 5/5  ผลงานตนฉบับ 

2521), 41 x 31 ซม.
Woodcut print on paper, 2018 
(2nd edition 5/5 of 1978), 
41 x 31 cm

DAS CAPITAL

ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2
ชิ้นที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ 2528), 
31 x 26 ซม.
Woodcut print on paper, 2017 

(2nd edition 5/5 of 1985), 31 x 26 cm

คนง�นก่อสร้�งช่�งศิลป์ล�ดกระบัง
Workers at Art College Ladkrabang

สีนำ้า, 2524, 37 x 55 ซม.
Watercolour, 1981, 37 x 55 cm

รูปพี่ช�ยกับแม่ศิลปิน
Mother with Image of Artist’s Brother

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2529, 60 x 60 ซม.
Oil on canvas, 1986, 60 x 60 cm

บ้�นคนทำ�ลูกชิ้น
Meatball Shop

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2519, 55 x 75 ซม.
Oil on canvas, 1976, 55 x 75 cm

แผงข�ยผ้�ที่สน�มหลวง
Cloth Stall at Sanam Luang

สีนำ้า, 2524, 37 x 55 ซม.
Watercolour, 1981, 37 x 55 cm

วสันต์ชอบภาพพิมพ์แกะไม้เพราะสีขาวกับสีดำาที่ตัดกัน พร้อมกับ
ความรู้สึกขณะแกะไม้กับเครื่องมือที่ใช้นั้นสามารถสื่อถึงความตั้งใจ 
ความอุตสาหะ และสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานเฉกเช่นเดียวกับ
วิธีการทำางานของช่างก่อสร้าง

Vasan took an interest in woodcut work because of the strong 
contrast between the colours white and black. The action of 
cutting wood as the sharp tools chip into the material, absorbed 
and expressed the passion young Vasan felt at the time, mimick-
ing the actions of a labour worker as he carved.

ภาพพิมพ์ชิ้นนี้เป็นรูปของชนกรรมาชีพที่สร้างตึกเรียนของวิทยาลัย
ช่างศิลป วสันต์ได้เห็นคุณค่าแรงงานของคนกลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็น
คนช่วยให้วสันต์ได้มีสถานที่เรียน ภาพบุคคลสีขาว-ดำาที่กลืนไปกับ
ฉากหลังคล้ายภาพเงาทึบ แลดูเรียบง่ายแต่แสดงนัยแฝงไว้อย่างแยบยล

This print depicts a woman labour worker during the con-
struction of school buildings at the College of Fine Arts. Vasan
saw them as contributors to his art education because they 
built him a place to study. The black and white body blends 
in with the background, like a hidden shadow but also 
a definite figure.

วสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อกลุ่มคนแรงงาน ที่ช่วยสร้าง
เมืองกรุงเทพมหานครในยุค 2523 ประหนึ่งภาพสะท้อนให้
ตระหนักถึงคุณค่า และควรมอบความเท่าเทียมให้กับบุคคลดัง
กล่าว ซึ่งคือผู้ที่สร้างบ้านเมืองให้เรา 

This piece is dedicated to the labour workers who are the 
invisible force of contribution and construction of the 
growing Bangkok Metropolis in the 1980s. Such reflective 
piece gives value and importance to the workforce that 
helped build the city.

วสันต์รักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำาให้เขามีความคิดความ
อ่านหลากหลายมิติ Das Capital เป็นหนึ่งในหนังสือที่ให้แรง-
บันดาลใจทางความคิดแก่วสันต์ และทำาให้เขานำาเสนอวิธีแก้ปัญหา
แบบผู้ยึดถืออุดมการณ์ผ่านผลงานศิลปะสำาหรับสภาพการณ์ทาง
การเมืองที่ไม่แน่นอน

Vasan has always been an avid reader ever since he was 
young, making him extremely well read with a broad range of 
knowledge. Das Capital was one of the books that inspired 
Vasan’s thinking, resulting in him expressing what he 
learned through art and offering solutions to the tumultuous 
political climate.

ผลงานนี้เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ชิ้นแรกของวสันต์ สร้างสรรค์ขึ้น
ตอนเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป ภายในภาพเป็นรูปเด็กสองคนยืนข้าง
กันท่ามกลางแสงแดดร้อนจ้า ชวนให้จินตนาการว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ให้เด็กน้อยต้องมายืนอยู่ในสภาพเช่นนั้น

This is the first woodcut print made by Vasan while he was 
still at the College of Fine Arts. The print is of two children 
standing side by side in the scorching sun, inviting viewers 
to imagine the two children could be doing to find them-
selves outside in the blazing heat.

เด็กน้อยกล�งแสงแดดฉ�น
Under The Sun

ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2
ชิ้นที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ 2521), 
38 x 33 ซม.
Woodcut print on paper, 2017 

(2nd edition 5/5 of 1978), 

38 x 33 cm 

ย�่กับตะกร้�เชี่ยนหม�ก
Grandmother with Baskets

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2518, 50 x 45 ซม.
Oil on canvas, 1975, 50 x 45 cm
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ภาพของคนงานโรงเหลาที่เปนเพื่อนขางหองเชาตอนวสันตเรียน
อยูที่วิทยาลัยชางศิลป เปนงานชิ้นแรกๆ  ที่มีกรอบความคิดเกี่ยว
กับความทุกขยากที่ไดเริ่มเห็นวสันตเสาะหาถึงประเด็นนี้ผานทาง
งานภาพเขียน โดยใสรายละเอียดตางๆ เชน ใบหนาเศราซึม อา-
กัปกิริยาทานั่งที่แสดงใหเห็นถึงความเหนื่อยลา การทอดถอนใจ

This is a portrait of a worker at an alcohol factory and 
Vasan’s roommate during art college. Framing a moment of 
sighing, this drawing is one of the first art works of Vasan’s 
where he explored the notion of suffering by expressing fine 
facial detail of hopelessness and a fatigued body language.

วสันต์มักจะวาดภาพลุงฟื่ด ภารโรงประจำาวิทยาลัยช่างศิลป 
ในเวลาที่ลุงนั่งพัก เพื่อฝึกปรือการวาดภาพของตนอยู่เสมอ ทว่า
เบื้องลึกในใจของวสันต์นั้นมีความต้องการบันทึกภาพบุคคลที่ตน
ใกล้ชิด และด้วยลายเส้นที่แน่วแน่แต่นุ่มนวล ทำาให้เรารับรู้ได้ถึง
ความอบอุ่นปนเศร้า และความเมตตาที่ลุงฟื่ดมอบให้แก่วสันต์ได้
เป็นอย่างดี

Uncle Feurd, the janitor of the College of Fine Arts, would 
often pose for Vasan during his breaks. Even though the 
young artist got to practice his drawing skills, the intention 
was to also sketch and document someone who Vasan had a 
connection with. The soft yet precise lines show a mix of 
tenderness and kindness that uncle Feurd had towards Vasan.

ผลงานชุดน้ีสรางดวยกลวิธีการพิมพกัดกรด แสดงจินตภาพหรือ
ความฝนของนักเคล่ือนไหว ท่ีปรารถนาเห็นการเผชิญจุดจบรายแรง
ของเผด็จการในแบบเดียวกับผูถูกทาํรายจากการกระทาํของพวกเขา  
ซ่ึงวสันตสรางสรรคข้ึนจากผลสืบเน่ืองภาวะวิกฤติทางการเมือง 6 
ตุลาคม 2519 โดยวสันตนําเสนอภาพในเชิงสัญลักษณท่ีไมซับซอน 
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงสารท่ีศิลปนตองการจะส่ือ ในชวงเวลาเดียวกับ
ท่ีศิลปะการเมืองในประเทศไทยไมสามารถแสดงเน้ือหาหรือแนว
ความคิดไดอยางเปดเผย นับเปนผลงานท่ีมีกระบวนแบบและการ
แสดงออกท่ีแตกตางจากผลงานช้ินอ่ืนของวสันตอยางเห็นไดชัด

This etching maps out the extreme outcome in an activist’s 
life where tyrants are sentenced to the same treatment as 
the victims of their crimes. The work was created to continue 
the conversation about the 6th of October riot where Vasan 
presents a clear image to help draw a conclusive interpretation. 

Created during a time where many outlets were being 
censored, This piece is uniquely executed compared to 
Vasan’s other works of that time.

ผลงานตุลาเลือดนับเปนจุดเริ่มตนที่ไดจุดประกายใหวสันตไดเขา
ไปมีบทบาทสําคัญในการรวมชุมนุมประทวงกับชาวบาน กลุมผูตก
เปนเหยื่อ ผูถูกกระทํา และไดเริ่มสรางงานศิลปะเพื่อการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและสังคมอยางเขมขนนับตั้งแตนั้นมา

Red October marks the beginning of many other art works 
Vasan would produce with the same raw emotions and decla-
rations but the artist has said that the events had inspired 
him to dedicate himself fully to political and social causes.

จากผลงานชุด Unbalanced วสันตนาํสัจจะคานิยมของคนที่ยึดติด
ตัวตนไปตามระดับสถานภาพทางสังคมมาเปรียบเทียบโดยจัดวาง
ใหรูปรางมนุษยมีขนาดใหญอัดแนนอยูในภาพ อากัปกิริยาคลาย
หวงแหนโตะทํางาน (อาชีพ) ของตน วสันตจงใจสื่อเชิงสัญลักษณ
เดนชัดใหเหมือนกับมุมมองคับแคบของคนเหลานั้น

From the series Unbalanced, Vasan explores the juxtaposi-
tion of reality versus the ego of humanity. The body is too big 
and crammed within the frame and the work desk is much too 
small. The cramped body also expresses human beings’ 
narrow mindedness when they are ruled by such ego.

ผลงานชุดนี้สร้างขึ้นขณะการข่มขู่จากอเมริกาต่ออิรักกำาลังคุกรุ่น 
วสันต์จึงเกิดแนวคิดเรื่อง “ศิลปะคืออาวุธ” เพราะศิลปะรวมทั้ง
กายใจสำาหรับวสันต์เปรียบดั่งอาวุธบริสุทธิ์เดียวที่ศิลปินมี สามารถ
ทำาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนมนุษย์ วสันต์จึงพร้อมพลี
ชีพทั้งกายและใจเพื่อแลกกับความเป็นธรรมและสันติภาพให้
บังเกิดขึ้นตามมโนคติและจิตสำานึกตามที่ตนเชื่อมั่น

Life Is My Weapon was created during the Iraq war. It was a 
time that got Vasan thinking about using art as a weapon 
because when art is realised through the combination of 
body and soul, it can combust into a great power where its 
honesty can help humanity communicate with each other. 
Vasan is ready to devote his entire being to the fight for 
peace and justice.

ภาพนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตของวสันต์
โดยตรง ซึ่งแสดงถึงรากฐานของวสันต์และความนับถือที่มีต่อผู้ให้ 
ตอนอายุเพียง 10 ขวบ วสันต์ก็ได้ไปทำางานช่วยคุณแม่ในทุ่งนา 
แลกกับเงินค่าจ้างวันละ 10 สตางค์ ความสัมพันธ์กับชีวิตชาวนานั้น
จึงมีความหมายกับวสันต์มาก

One of the few personal pieces from Vasan, this work shows 
the artist’s roots and respect towards givers of the world.
At only 10 years old he would take up odd jobs in the fields 
helping his mother only for 10 satang. Farming and the 
agriculture life is still very close to his heart.

ผลงานชิ้นนี้ วสันต์วาดขึ้นเพื่อมอบให้กับความทรงจำาที่มีต่อนาย
นรินทร์กลึง เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2417 นรินทร์กลึงเป็นกบฎนักต่อสู้ที่
ทรหดอดทนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์  และได้เขียนหนังสือหลาย
เล่มวิจารณ์อำานาจที่ไม่ยุติธรรม

This dedicative piece is a portrait of Thailand’s first rebel 
“Narin Kreung”. Born in 1874, he fought against religious 
hypocrisy and wrote many books criticising unjust power.

คนง�นโรงเหล้�
Worker

ลายเส้น, 2520, 54 x 39 ซม.
Drawing, 1977, 54 x 39 cm

ลุงฟื่ด
Uncle Feurd

ลายเส้น, 2520, 62 x 45 ซม.
Drawing,1977, 62 x 45 cm

ลุงฟื่ด
Uncle Feurd

สีนำ้า, 2524, 70 x 50 ซม.
สมบัติของณัฏฐา วศะลำ้าเลิศ
Watercolour, 1981, 70 x 50 cm

Collection of Natta Vasalumplert

คว�มต�ยของเผด็จก�ร
The Death of Tyrants

ภาพพิมพ์, 2523, 80 x 60 ซม.
Etching, 1980, 80 x 60 cm

ตุล�เลือด
Red Oct.

ภาพพิมพ์, 2524, 76 x 53 ซม.
Woodcut print on paper, 1981, 

76 x 53 cm

คนกับโต๊ะทำ�ง�นของเข�
Poor Creature With His Desk

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2534, 

60.5 x 80.5 ซม.
สมบัติของเพชร โอสถานุเคราะห์
Oil on canvas, 1991, 60.5 x 80.5 cm

Collection of Petch Osathanugrah

นรินทร์ กลึง
Narin Kreung

เครยองบนผ้าใบ, 2553, 
200 x 150 ซม.
Crayon on canvas, 2010, 

200 x 150 cm

Life Is My Weapon

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2546, 

93 x 73 ซม.
Acrylic on canvas, 2003, 

93 x 73 cm

I See My Mom in Rice Field

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2542, 
50 x 60 ซม.
Acrylic on canvas, 1999, 

50 x 60 cm
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นิรยกถา  ไดสรางขึ้นมาเพื่อวิจารณผูที่เห็นแกตัวและเอาแตสราง
ความทุกขใหกับโลก ชุดผลงานสรางขึ้นเมื่อตอนที่ประเทศไดเขาสู
ยุคมืด ศิลปนจึงตองการที่จะเปดโปงผูที่มีตําแหนงและอํานาจแต
ไมไดใชมันเพื่อประโยชนของประชาชน

Inferno series was created to criticise all professions that act 
with selfishness and cause suffering for the world. It was 
created right at the time of a national crisis. The work depicts 
exposing those who are in positions of power but do not use 
their power the good of the people.

ผลงานชิ้นนี้เปรียบเป็นภาพชะตากรรมของนักการเมืองที่กระทำาต่อ
สังคมโลก ซึ่งวสันต์จินตนาการภาพให้นักการเมืองถูกทิ้งไว้ในขณะ
โลกกำาลังทลาย เนื่องจากนำ้าลายของนักการเมืองเกิดเอ่อล้นท่วมโลก 
และลูกไฟทั้งเจ็ดกับขีปนาวุธที่กำาลังพุ่งชนโลกในภาพฉากหลัง ด้วย
สีและทีแปรงที่วสันต์บรรจงลงบนผืนผ้าใบ แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลา
ที่จิตใจของวสันต์แลดูสงบนิ่งกว่าผลงานชุดอื่นๆ

An imagined world is depicted here where politicians face 
the fate of their own creation; they have flooded the world 
with their saliva from being greedy. Left behind, they are 
stuck as the 7 fire balls of Armageddon along with missiles 
head to strike the earth for destruction. The colours and 
blended brush strokes of this work, shows a calmer Vasan 
compared to previous pieces.

ชื่อผลงานชิ้นนี้เป็นการเล่นคำากับต้นข้าวอ่อนที่จะเอาไปปลูก และ
ชาวนาจะเรียกกันว่ามัดกล้าหรือต้นกล้า คำาว่ากล้า หมายถึง ความ
กล้าหาญที่จะเติบโตมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ในความจริง
แล้ว พืชคือภาพแทนชาวนาซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการสำาคัญต่อชาติ แต่
กลับต้องหวาดกลัวจากผู้มีอำานาจกดขี่เอาเปรียบเหยียบยำ่า

From Farmers are Farmers series, this drawing is based off a 
play on words. Young rice seedings in Thai are called Ton 
Kla which literally translates to Brave (Ones) but Vasan puts 
forward a cautionary tale through them. They may be brave 
ones, growing into full grown rice seeds to nourish the nation, 
but they should be afraid as there is so much injustice and 
oppression in the world.

ผลงานชิ้นนี้เปนการเลาเรื่องถึงสิ่งที่ออกมาจากปากนักการเมือง 
และชิ้นตรงกลางก็เปนเหมือนรากฐานที่ในที่สุดก็จะไปทําใหทุก
สิ่งที่รากไดจับตองนั้นเนาไปดวย

This piece is narration of what can come out of politicians’ 
mouths. The root which holds them up will even-tually rot 
everything that comes in contact with it.

ภาพวาดนี้มาจาก story board ของวิดีโอสั้น ที่ชื่อว่า Top Boot on 
My Head และรองเทาบูทนั้นเปนสัญลักษณของอํานาจอิทธิพลที่
ควบคุมประชาชนโดยการกดขี่และจํากัดการคิดแบบมีวิจารณญาณ

This sketch is the story board of a short video entitled Top Boot 
on My Head. The boot represents state power which controls 
the public through oppression and limiting critical thinking.

ข้าวคือรากฐานของสังคมไทย และสิ่งที่กำาลังกดขี่สังคมอยู่นั้นก็
เปรียบเสมือนกับเสาที่คอยประกาศข้อมูลอันไม่ก่อประโยชน์ต่อ
ชีวิต และไม่สามารถนำาไปแก้ไขปัญหาในสังคมได้ สิ่งเดียวที่
ประชาชนพอกระทำาได้คือการก้มหน้ายอมรับชะตากรรม

Rice in this work represents the basis of Thai society and it 
is being over shadowed by the broadcast tower announcing 
brain numbing information to distract the people from real 
problems and simply accepting their fate.

ครอบครัวชาวนามีพ่อแม่และลูกกับความฝันที่กองอยู่กับพื้น เป็น
งานที่สื่อถึงความเป็นชาวนาที่เสมอต้นเสมอปลาย หากินกับแผ่นดิน
และฤดูกาล ผลิตภัณฑ์จากคนปลูกข้าวที่คนอื่นก็นำาไปเสวยสุข แต่-
แล้วทำาไมปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความยากจนและโง่เขลา

This installation represents a family of famers; the father, 
mother, child and their dream on the floor. Their lives are 
honest and simple, living off the land, making a living 
according to the season changes. The product of their hard 
work; rice, gets indulged by others and so why do they still 
live in poverty and kept in the dark.

วสันต์เชื่อว่าวัฒนธรรมไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้ยากต่อเมื่อ
ประชาชนยังดำารงชีวิตอยู่บนความเชื่อในผีสาง โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนที่โดนกดขี่ทางด้านความคิดอย่างเช่นชาวนาหรือแรงงาน แต่ที่-
จริงแล้วผลงานชิ้นนี้ยังแฝงนัยการยอมศิโรราบต่อผู้กดขี่หรือต่อผู้
สร้างเรื่องราวมอมเมาประชาชนอีกด้วย

Vasan believes it is hard for Thai culture to move forward for 
as long as there is strong belief in ghosts and spirits who 
can manipulate fate.This tradition is more prominent within 
the groups of farmers and labour workers. In this installa-
tion, the stacks of hay concede to the oppressing force, 
lining up in formation following orders.

คนที่ไม่มีเท้าและกำาลังตกลงไปในความพินาศกับตาที่มองไม่เห็น

The falling man has no feet and he is falling into a disaster 
that he cannot see.

นิรยกถ�
Inferno

1.บ�ปเป็นพระทุศิลฯ
Sinners Are Monks Who Break Their Vows

สีพอลิเมอร์และใบทองคำาเปลวบน
ผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
Polymer paint and gold leaf on canvas, 

1991, 210.5 x 210 cm

Collection of Chatvichai Promadhattavedih

2. บ�ปเป็นเจ้�พ่อม�เฟีย…
Sinners Are Mafias

สีพอลิเมอร์และใบทองคำาเปลวบน
ผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของเพชร โอสถานุเคราะห์
Polymer paint and gold leaf on canvas, 

1991, 210.5 x 210 cm

Collection of Petch Osathanugrah

3. บ�ปเป็นหมอตะกล�ม...
Sinners Are Greedy Doctors

สีพอลิเมอร์และใบทองคำาเปลวบน
ผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของเพชร โอสถานุเคราะห์
Polymer paint and gold leaf on canvas, 

1991, 210.5 x 210 cm

Collection of Petch Osathanugrah

Politician’s Saliva Flood

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2545, 
130 x 150 ซม.
ภาพโดยศิลปินและยาวูซ แกลลอรี
Acrylic on canvas, 2002,

130 x 150 cm

Image courtesy of the artist 

and Yavuz Gallery

มัดกล้�ที่กลัว
Frightened Rice Seedings

เครยองบนกระดาษ, 2541,
140 x 550 ซม.
ภาพโดยศิลปินและยาวูซ แกลลอรี
Crayon on paper, 1998, 

140 x 550 cm

Image courtesy of the artist

 and Yavuz Gallery

พืชพิษ
The Poison Tree

สีอะคริลิคบนไม้และกิ่งไม้,
2537, 116 x 122 x 48 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Acrylic on wood, tree branch,

1994, 116 x 122 x 48 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

Top Boot บนหัวผม
Top Boot On My Head

เครยองบนกระดาษ, 2536, 

400 x 240 ซม.
สมบัติของนพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต
Crayon on paper, 1993, 

400 x 240 cm

Collection of 

Dr.Somratch Hiranyawasit

วัฒนธรรมแห่งก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ
แบบไทยๆ
Thai Propaganda Culture

งานจัดวางหลากหลายสื่อ, 2538, 
แปรผันตามพื้นที่ ภาพโดยศิลปิน
Multimedia installation, 1995, 

dimensions variable

Image courtesy of the artist

Farmer Family; Farmer’s Sleeping

ท่อนไม้กับเครื่องมือการเกษตร, 
2540, 5 ชิ้น ขนาดหลากหลาย
ภาพโดยศิลปินและยาวูซ แกลลอรี
Wood and farmer tools, 1997,

5 pieces; dimensions variable

Image courtesy of the artist 

and Yavuz Gallery

I Love Thai Culture

งานจัดวางหลากหลายสื่อ, 
2538, แปรผันตามพื้นที่
ภาพโดยศิลปิน
Multimedia installation, 1995, 

dimensions variable

Image courtesy of the artist

I See You Blind

สื่อผสมบนผ้าใบ, 2545, 

100 x 100 ซม.
Mixed media on canvas, 2002, 

100 x 100 cm
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ความปลอดภยัและความวางใจน้ัน ย่อมเป็นกบัดกัอย่างดขีองผู้หวัง
ประโยชน์บางกลุ่ม ผลงานชุดนี้จัดว่าวสันต์สำาแดงอารมณ์อย่างสุดขั้ว 
สังเกตได้จากฝีแปรงและการใช้เส้นที่คมชัด อารมณ์ภายในภาพ
สะท้อนบุคลิกภาพของวสันต์ที่เป็นคนคิดเร็วทำาเร็วและแสดงออก
ตรงตามที่คิด

Safety and reassurance can be found in the cage, but the 
cage only benefits the very few. The defined outline and 
expressive brush strokes in this painting can be interpreted 
as a reflection of Vasan’s personality; his bold and honest 
approach to life and art, coupled with being a think-fast-act-
fast kind of artist, results in art becomes a literal imagery of 
his thinking.

ความหิวโหยจากความโลภของคนหนึ่งคนที่สามารถกระทำาทุกวิถี
ทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการเสพย์สุขจนร่างกายอ้วนพีนั้น อาจสร้าง
ความเดือดร้อนต่อชีวิตของคนอื่นไป ด้วยความโลภที่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่สิ้นสุด จึงทำาให้เขาประสบกับวัฎจักรแห่งทุกข์รำ่าไป

Here the artist expands on the notion of greed. The hunger 
and the determination to satisfy that craving from one 
individual can destroy other people’s lives to no end. This 
makes them suffer from their own doing as it is never enough.

วสนัต์เชือ่ว่าความทกุข์ในจิตใจของมนุษย์เราน้ันเกดิมาจากความโลภ 
ภายในภาพคือบุคคลหนึง่ท่ีวสนัต์ต้องการเปิดโปงบาปจากการกระทำา
ต่อมนุษยชาติของเขา โดยวสนัต์สำาแดงอารมณ์เชงิล้อเลยีนหรือเย้ยหยัน
ลงบนรปูร่างมนุษย์ทีถ่กูขับเน้นให้ผิดไปจากความเป็นจริง เพือ่ให้
รู้สกึถงึความทุกข์ทรมานทีเ่ขาได้รับผลกรรมจากความละโมบ ภาพ
ผลงานจึงมกีลิน่อายระหว่างภาพการ์ตูนเสยีดสสีงัคมการเมอืง และ
ภาพเชงิจิตรกรรมฝาผนังไทยทีเ่อาไว้เล่าเร่ือง

According to Vasan, misery is partly caused by greed. Seen 
here, is one of the artist’s target as he exposes their sins 
against humanity. Vasan has expressed this through his 
typical satirical manner, exaggerating the stomach to show 
greed that is in reminiscent of political caricature cartoons 
and using the Thai mural painting style to help tell the story.

ภาพนี้เปนการหยอกลอลัทธิจักรวรรดินิยมที่เห็นวาสามารถใชอํานาจ
และอาวุธมาบังคับบัญชาประเทศไทยได ซึ่งวสันตถายทอดผานสัญ-
ลักษณสวนตัว คือภาพลักษณสัตวแรงงานที่ถูกกดขี่และรางหญิง
เปลือย หมายถึงแผนดินที่ถูกเหยียบยํ่าในบรรยากาศทามกลางหมูไม
รูปลักษณหัวกะโหลกอันเปนสัญลักษณของชีวิตหรือความตาย

Taking a jab at Imperialism, Vasan paints an interpretation 
of the power controlling and commanding Thailand with 
their weapons and political power. The animal being ridden 
to trample on the country in the midst of life and death.

วสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขณะเป็นศิลปินพำานักที่นิวยอร์กเป็น 
เวลากว่าสี่เดือน เป็นโอกาสทำาให้วสันต์เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของ 
คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมจนเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ 
เข้ามาฝากความหวังกับประเทศเสรี โดยแสดงออกในเชิงประชด 
ประชันดังข้ อความในภาพที่เขียนว่า “I love USA but USA not 
love me” ซึ่งสอดคล้ องกับชื่อผลงาน Coyote: I like America 
and America likes me ของโจเซฟ บอยส์ ศิลปินท่ีวสันตช่ืนชมอีก
คนหน่ึง
This piece was made during Vasan’s artist residency where 
he stayed in New York for 4 months and observed people of

different ethnicities living in the city and working for a 
better future. This led Vasan to paint a canvas dedicated to 
the many cultures living in the city and the rally for their 
rights in the United States. In his style, the artist included a 
sarcastic message which reads: “I love USA but USA not 
love me”, inspired by Joseph Beuy’s Coyote: I like America 
and America likes me.

งานชิ้นนี้เป็นภาพตัวละครผู้คนมีอิทธิพลในโลก วสันต์จึงให้บท-
สนทนากับแต่ละตัวเพื่อแสดงความความคิดเห็น

In this work, also created during Vasan’s artist residency in 
New York City, each character is paired with a phrase that 
expresses them.

หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 วสันต์ไม่คาด
คิดว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นได้อีก แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆ ในปี 
2535 กับช่วงที่ทุกคนรู้จักกันในนามพฤษภาทมิฬ เหตุการณ์
สะเทือนใจครั้งสำาคัญนี้ส่งผลให้วสันต์นำาเสนอภาพนักศึกษาหรือ
ประชาชนที่ไร้อาวุธในมือแต่พร้อมต่อสู้บนความรักชาติเป็นที่ตั้ง
นั้น ได้ยอมพลีชีพเข้ารับกระสุนปืนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ประชาธิปไตย

After the violent massacres of 1973 and 1976, Vasan did 
not think more bloodshed could happen but it did in 1992 
where again, more people died for democracy during what is 
known as Black May. This shocking incident inspired Vasan 
to create art depicting unarmed protesters and students 
ready to fight for democracy, unfazed by the bullets 
penetrating their bodies.

ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อรำาลึกถึงชาวปาเลสไตน์ผู้ต้องต่อสู้เพื่อ
แผ่นดินตนเอง เสียครอบครัวและเพื่อนฝูงจากการกระทำาของคน
บ้าอำานาจและความโลภ

This oil painting is a dedicative piece for the people of 
Palestine, who have to fight for their homeland, lose family 
and friends all because of greed and excessive power

ผลงานชิน้นีอ้ทุศิให้กบั Jamphel Yeshi นกัเคลือ่นไหวชาวทเิบตผู้-
จดุไฟเผาตัวเองเพือ่ประท้วงประเทศจีน สสีนัมากมายในภาพทีม่ทัีง้
ความเฉลมิฉลองปนกบัความท้อเพราะการท่ีต้องเสยีชวิีตเพือ่ความ
ยติุธรรม แต่วิญญาณนักสูน้ัน้จะคงอยูต่่อไป

Dedicated to Jamphel Yeshi, a Tibetan-protester who self-
immolated in an act of anti-China protest. This vibrant 
portrayal of his final moments is both celebratory and 
disheartening as Yeshi’s radicalness ended his life but the 
bravery lives on beyond the moral realm.

วสันต์ สิทธิเขตต์ได้นำาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงมา
ปรับใช้ในงานศิลปะของตัวเอง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ศิลปินใช้ทำางาน
ศิลปะเพื่อสังคม เพราะเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับสถานการณ์ในบ้านเมืองโดยใช้ภาษาและภาพที่คุ้นตา ทำาให้
ความสื่อสารนั้นเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา

By appropriating a traditional art form, like shadow play in 
his own art, Vasan Sitthiket has found a way to approach 
conversations of social and political issues with ease as the 
visual and language used in this art piece, invokes familiarity 
that helps with honest communications and understanding.

Freedom In Cage

สื่อผสมบนผ้าใบ, 2545, 

80 x 100 ซม.
Mixed media on canvas, 2002, 

80 x 100 cm

ทุกข์เพร�ะคว�มหิว-อิ่ม
Suffering of All Kinds

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2548, 

150 x 100 ซม.
Oil on canvas, 2005, 

150 x 100 cm

ทุกข์เพร�ะอย�กครองโลก
Suffering Because You Want to Rule 

the World

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2548, 

150 x 100 ซม.
Oil on canvas, 2005, 

150 x 100 cm

Follow Me You Will Be Saved

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2545, 

150 x 150 ซม.
Acrylic on canvas, 2002, 

150 x 150 cm

I Love Immigrant

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2549, 

180 x 215 ซม.
สมบัติของผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร
Acrylic on canvas, 2006, 

180 x 215 cm

Collection of Asst.Prof.Dr.

Wudhipong Kittitanasuan

My Life Is My Weapon

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2549, 

160 x 180 ซม.
สมบัติของผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร
Acrylic on canvas, 2006, 160 x 180 cm

Collection of Asst.Prof.Dr. 

Wudhipong Kittitanasuan

ต�ยเพื่อประช�ธิปไตย 2535
Death for Democracy 1992

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2553, 

100 x 100 ซม.
Acrylic on canvas, 2010,

100 x 100 cm

For My Motherland

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2555, 

120 x 120 ซม.
Oil on canvas, 2012, 

120 x 120 cm

Life Is My Message

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2555, 

120 x 120 ซม.
Oil on canvas, 2012, 

120 x 120 cm

หนังตะลึง
Shadow Play

งานจัดวางหุ่นหนังตะลุง (18 ชิ้น) 
และวิดีโอ, 2547, ขนาดหลากหลาย, 
วิดีโอ ความยาว 49.23 นาที
Pupets installation (18 pieces from 

larger series) and video, 2004, 

dimensions variable, 49.23 min
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ส่วนหนึ่งของงานชุดวิดีโอชื่อ ตองมีอะไรซักอยาง ผลงาน How to 
Make a Good ART For Get Win Award เปนการลอเลียนสถาบัน
ศิลปะที่มีกฎเกณฑ ขอแม และโครงสรางที่ไมคลองจองกลับความ
เปนศิลปะในความคิดเห็นของวสันต ศิลปนจึงเสนอวิธีการสรางงาน
ศิลปะเพื่อใหชนะรางวัล

This video is an episode from a video art piece called There 
Must Be Something. How to Make a Good ART For Get Win 
Award is a parody performance of Vasan mocking the rules 
and regulations as well as the systematic ways of art institutions, 
all of which do not represent Vasan’s belief in the definition 
of art. The artist then produced step-by-step instructional 
video to teach artists on how to win official art awards.

จากภาพข่าวฆ่าข่มขืนที่พบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อวัน สร้างความ-
สะเทือนใจแก่วสันต์นำามาถ่ายทอดผลงานในลักษณะสำาแดงพลัง
อารมณ์เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทยที่
เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ

Daily news of rape and murder drove Vasan to create work 
that expresses his rage and disappointment towards society. 
It works like a mirror reflecting the treacherousness back at 
said society and showing a culture full of opportunists and 
selfish beings.

ดินไมใชเพียงแควัสดุหนึ่งที่วสันตเลือกนํามาสรางสรรคผลงาน 
แตดินยังมีความหมายถึงแผนดินไทย โดยวสันตนํามาใชเปน
สัญลักษณ ใหเห็นภาพปญญาชนที่ทอดทิ้งรากเหงาเพื่อไปเอาอก
เอาใจอํานาจจักรวรรดินิยม และปลอยใหครอบงําทั้งสติปญญาจน
ไมสามารถแกปญหาหรือพัฒนาสังคมไทยเองได ้

One of the materials used in this piece is mud, spread 
across the paper to make the background, which represents 
Thai soil where the act of favouring imperialistic ideals is a 
constant occurrence. Here the artist depicts intellectuals 
who have ignored local Thai problems and not helped solve 
social regression within their own community.

การกระทำาตามผู้นำาอย่างไร้ความคิดก็มักจะจบด้วยความพินาศ ดัง
จะเห็นได้จากในภาพบุคคลที่กำาลังอ้าปากรอรับอาจมจากไอเอ็มเอฟ 
(IMF) ชวนให้นึกถึงสำานวนคุ้นหูที่ว่า “ของฟรีไม่มีในโลก”

Following a leader without thinking will inevitably end in 
destruction, as seen in this piece, with subjects opening 
their mouths waiting for a hand-out from IMF. Echoing the 
saying: “Nothing comes for free”

ทัศนคติของวัฒนธรรมไทยที่รู้จักกันดีกับคำาว่า “ไม่เป็นไร” นั้น ได้
เปิดประตูให้กับผู้ฉวยโอกาสที่มาในนามฝ่ายพันธมิตร ซึ่งผลงาน
ชุดนี้วสันต์มีเจตจำานงค์ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงต้นตอแท้จริงของ
ปัญหาที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย

The “nevermind” attitude in Thai culture has welcomed 
many opportunists who come disguised as allies. This piece 
invites viewers to reflect on the actual root problems of Thai 
society that keep perpetuating.

งานแกะไม้ชุดนี้เป็นการเล่าเรื่องถึงสถานการณ์สังคมที่นิยมเอา
อำานาจกดขี่มาบูชา การที่ศิลปินใช้ส่วนของร่างกายเป็นสัญลักษณ์ก็
เพื่อสร้างการสนทนาขึ้นมาเกี่ยวกับภาวะของมนุษย์

This piece symbolises the worship of power that oppresses 
the people. In Thai culture, feet are considered to be the 
lowest and least respectful part of the body where as the 
head is the highest. The combination of both is an offensive 
gesture Vasan looks to narrate.

การเลียเท้าของบุคคลอื่นเป็นการกระทำาของการถ่อมตัวหรือ
อ่อนน้อมซึ่งวสันต์ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์สังคม
ไทย วสันต์ได้สื่อสารถึงผู้ชมด้วยภาษาภาพที่ชัดเจนเรียบง่าย คล้าย
บุคลิกของคนพูดน้อยแต่กินความหมายไปถึงการเลียแข้งเลียขา 
สำานวนที่เหมาะสมกับการอธิบายภาพนี้ได้เป็นอย่างดี

The act of licking feet is universally understood as submis-
sive. Here, Vasan looks to use it as a point of discussion 
about the current state of Thai society. The visual language 
of the image plain and direct, much like those who adulate  
others without much thought.

วสันต์ปรารถนาให้ประชาชนเปิดใจรับฟังปัญหาสังคมและร่วมกัน
กำาจัดอำานาจที่ควบคุมเราอยู่อย่างเที่ยงธรรม วสันต์สื่อสารแนว-
ความคิดออกมาผ่านภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้รูปร่างมนุษย์ใน
ลักษณะลวงตาและแสดงออกมาคล้ายศิลปะแบบดั้งเดิม ซึ่งวสันต์
สำาแดงพลังอารมณ์ลงในรูปร่างมนุษย์ที่มีดวงตาเปิดกว้าง และ
กำาลังถือมีดทิ่มแทงลงบนฝ่าเท้า (อำานาจ) ของคนที่อยู่เหนือศีรษะ 
เพื่อปลุกจิตสำานึกผู้ชมให้หลุดพ้นออกจากสภาวะแสร้งทำาเป็นหลับ
หูหลับตาอย่างบุคคลในภาพ

Vasan hopes to inspire the public to open their minds and 
listen to social problems in order to communally help each 
other overcome the oppressive powers that control us. 
Reminiscent of primitive art, this notion is expressed 
through the woodcut print of an illusive human figure. Both 
eyes are wide open, holding a dagger stabbing at the foot 
the oppressor who believes he is above the common man. 
Awakening senses through art, Vasan aims to lead viewers 
away from blind following.

สังคมไทยไดเต็มไปดวยมาตรฐานสองดาน ปากอาจจะพูดถึง
ศีลธรรมแตการปฏิบัติก็ไรความสัจจะ งานชิ้นนี้เปนการสะทอน
ปญหากลับไปใหประเทศชาติเพื่อที่จะหันมามองตัวเอง

Thai society is full of double standards. The mouth speaks 
of morality, but actions are full of treachery. This piece is 
Vasan’s way of reminding the nation to take a look at itself.

ดินที่ใช้กับผลงานชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ชวนให้หวนคำานึงถึงบ้านเกิด
และแหล่งกำาเนิดมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมาจากท้องแม่ นั่นย่อม
หมายถึงมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นชีวิตด้วยจุดเดียวกัน การใช้ชีวิตของ
มนุษย์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชะตากรรมได้

How to Make a Good ART

For Get Win Award

วิดีโอ, 2536, 17.12 นาที
Video, 1993, 17.12 min

วัฒนธรรมก�รฆ่�ข่มขืนในสังคมไทยฯ
Rape and Murder Culture in Thai Society

สีอะคริลิคบนไม้อัด, 2537, 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 ซม.
Acrylic on plywood, 1994, 

120 cm dia

ตดและขี้ฝรั่งหอมดีที่สุด
Fart and Feaces of Farang Are 

the Most Fragrant

ดินและสีอะคริลิคบนกระดาษสา, 
2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Mud, acrylic paint on mulberry paper, 

2000, 55 x 80 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

ขอท�นเพื่อช�ติ
Let’s Get Gold for Nation’s Sake

ดินและสีอะคริลิคบนกระดาษสา, 
2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Mud, acrylic paint on mulberry paper, 

2000, 55 x 80 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

ไม่เป็นไร
Nevermind

ดินและสีอะคริลิคบนกระดาษสา,
2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Mud, acrylic paint on mulberry paper,

2000, 55 x 80 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

เข�ผู้นิยมประคองตีนของเข�
บนหัวของเข�
He Who Love to Put HIS Feet on His Head!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Woodcut print on paper, 

1990, 48 x 60 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

เข�ผู้นิยมก�รเลียตีน-เพื่อคว�มเจริญ
He Who Love to Lick HIS Feet 

for Progress!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Woodcut print on paper, 

1990, 48 x 60 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

เข�ผู้ปร�ถน�จักฆ่�ตีนของเข�
บนหัวของเข�
He Who Want to Kill HIS Feet 

on His Head!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Woodcut print on paper, 1990, 

48 x 60 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

We Come From the Same Way

1. จิตร ภูมิศักดิ์
Chitr Bumisak

สีอะคริลิคและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 

100 x 70 cm

โปรดระวังศีลธรรมดีง�มของคุณ!
Attention Please: Guard Your Virtue

ภาพพิมพ์บนกระดาษและแม่พิมพ์,
2547, ชิ้นละ 213 x 112 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Woodcut print on paper, and wood 

block, 2004, 213 x 112 cm each

Collection of Eric Bunnag Booth
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Mud is used here again to remind viewers of our origins; the 
earth and our mother. Every person on earth come from the 
womb of a mother which gives us all the same start in life. It 
is what we chose to do with such life that makes us who we are.

ผลงาน conceptual Art ชิ้นนี้นาํเสนอดวยถอยคําภาษาเชิงลอเลียน
เสียดสี เพื่อตอบสนองการเปดโปงความเลวรายที่ปรากฏใหเห็น
มาตั้งแตระบบโครงสรางพื้นฐานของสังคมไทยที่ประชาชนตาง
ตองเผชิญอยู่

This conceptual piece is word based, it aims to expose the 
root of all evil in the only manner Vasan knows how; with 
sarcasm and satire. The artist comments on aspects of Thai 
culture that its people deal with every day.

งาน conceptual ชุดนี้เป็นงานที่ศิลปินตั้งใจปะทะกับระบบการเงิน
การธนาคารอย่างแสบสันต์เหตุจากอัตราดอกเบี้ยสูงลิ่วที่ลูกหนี้
ต้องจ่าย วสันต์จึงใช้ไอเดียในการสร้างผลงานชุดนี้โดยไปเก็บเลือด
จำานวน 500 cc จากลูกหนี้ทุกคน และนำาไปสาดบนตึกสำานักงาน
ใหญ่ของธนาคารทุกแห่ง เพื่อสื่อให้เห็นถึงการจ่ายหนี้ให้กับ
ธนาคารที่ขูดรีดต่อลูกหนี้ด้วยสีแดงฉานของเลือดที่วสันต์ใช้เป็น
สัญญลักษณ์แห่งความสวยงาม วิธีคิดของวสันต์มีความเฉียบคม ใน
ขณะเดียวกับที่ผลงานของเขาก็สามารถเข้าถึงและสร้างอารมณ์ร่วม
ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี 

This conceptual piece sees the artist challenging the 
banking system along with the interest percentage that its 

customers need to pay due to debts and loans. Vasan then 
volunteered to collect 500cc of blood from debtors for a year 
to then go pour it over each Thai bank’s headquarters as not 
only for their interest payment but to decorate the building 
as well. (It is be noted that one particular bank is missing 
from the illustration, that is because at the time the building 
had not finished constructions yet) Vasan’s way of thinking is 
in total display through this piece as he takes his audience 
through the steps of the satire piece of writing and then to 
illustrations of banks with blood dripping from the roof. His 
sharp wit in play on words seeps into his way of painting 
composition which shows his skills and approach both at the 
same time.

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศใหชวยกระตุนเศรษฐกิจในป 
2552 วสันตก็ไดวาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่อใหเห็นวาการกระตุนนั้นเปน
แควิธีแกปญหาในเบื้องตน ไมไดแกไขตนตอของปญหาแตอยางใด 
แมประชาชนจะตองลมหายตายจาก ปญหาเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยก็ยังอยูวนเวียนเปนวงจรอุบาทว ภาพที่วสันต ถายทอดออกมา
จึงแลดูหยาบ แตนับเปนภาพที่จริงใจอยางที่สุด

After the prime minister announced that the country must 
help stimulate the economy in 2009, Vasan retaliated with 
this piece where stimulating is simply perpetuating the 
problem without solving anything. Even those who have 
passed on will still be entangled in this debauchery, as the 
crudeness of this painting suggests.

ภาพลักษณ์สัตว์เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่วสันต์นิยมนำามาเปรียบเปรย
ถึงคำาผรุสวาทของไทย หรือนำามาใช้อุปมาอุปไมยถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ของนักการเมือง ดังเช่นในภาพแห่งจินตนาการฉากประชุม
รัฐสภาที่เต็มไปด้วยนักการเมืองเอาแต่ยกมือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
ดังเนื้อเพลงชาติที่ถูกดัดแปลงขึ้นใหม่ในภาพว่า “ประเทศใครรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อใคร” ซึ่งวสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ท่ามกลาง
วิกฤตการณ์การเมืองไทย 2548 - 2553

Animal figures are common in Vasan’s art. He uses them as 
a metaphor to insinuate offensive Thai curse words about 
the behaviours of politicians, as seen in this painting. This 
scene is a made-up cabinet meeting, full of politicians 
raising their hands to vote for something that is self-benefi-
ciary. There is a parody of the national anthem adapted to 
make statements about who the country is running for, 
which was around the same time as the political upheaval of 
2005-2010.

วสันต์ฉายมโนภาพในลักษณะบรรยายให้เห็นถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศที่มีประชาชนถูกมอมเมาในเรื่องโชคลางผีสาง
และไสยศาสตร์ รวมไปถึงรัฐบาลก็มัวแต่เสพย์สุขจนละเลยชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน

This scene is what Vasan describes as the current state of 
the country. People rely on superstition for change. The 
government does not do anything to better the lives of the 
people; they only indulge themselves, forgetting what their 
job really is.

2. F. Engel

สีอะคริลิคและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 

100 x 70 cm

3. Pope John Paul II

สีอะคริลิคและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 

100 x 70 cm

4. แวน โก๊ะ
Van Gogh

สีอะคริลิคและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
สมบัติของฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 

100 x 70 cm

Collection of Chatvichai Promadhattavedi

5. วสันต์ สิทธิเขตต์
Vasan Sitthiket

สีอะคริลิคและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 77 x 55 ซม.
สมบัติของนำาทอง แซ่ตั้ง
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 

77 x 55 cm

Collection of Numthong Sae Tang

เพื่อให้คว�มมั่งคั่งสวยง�มขึ้น
For More Wealth and Beauty

พิมพ์ดีดบนกระดาษ, 2529, 

72 x 56 ซม.
สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์
Typing on paper, 1986, 

72 x 56 cm

Collection of Eric Bunnag Booth

ธน�ค�รเลือด
Blood Bank

ลายเส้นและสีนำ้า (9 ชิ้น), 2529, 

ชิ้นละ 38 x 53 ซม.

สมบัติของอีริค บุนนาค บูทซ์ 
Drawing and watercolour 
(series 0f 9), 1986, 38 x 53 cm 
each 
Collection of Eric Bunnag Booth

Stimulate the Economy

สีนำ้ามันและสื่อผสม, 2552,

150 x 200 ซม.
สมบัติของฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
Oil and mixed media, 2009, 

150 x 200 cm

Collection of 

Chatvichai Promadhattavedi

ฉ�กประชุมรัฐสภ� 2553

Scene of the Meeting in Parliament

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2553, 

150 x 200 ซม.
Acrylic on canvas, 2010, 

150 x 200 cm

จงร�ษฎรจนโง่เขล�นิรันดร์ไป
You Must Poor and Idiot Forever

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2553, 

150 x 200 ซม.
Acrylic on canvas, 2010, 

150 x 200 cm
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วสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยสัญลักษณ์และสีแดงร้อนแรงเป็น
ส่วนใหญ่ในภาพ เพื่อสำาแดงอารมณ์ความรู้สึกที่คับแน่นในอกให้ผู้ชม
ได้รับรู้ว่าการยำ้าคิดยำ้าทำาเป็นอุดมคติที่ไม่ได้มีผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนเลย

Vasan made this painting on the basis of what the colour red 
represents: the anger and passion which drives retaliation. 
The artist hopes to make viewers re-think the usual revolving 
problems that are dealt within the same unproductive ways 
that do not benefit society and it’s people whatsoever.

ผลงาน เปรต ชุดนี้เปนชวงตอจากงานชุดนิรยกถาป 2523 
ตามความเชื่อของคนไทย เปรตเปนผีที่หิวโหยและตองขอแบง
สวนบุญจากผูอื่น เพื่อจะไดไปเกิดใหมโดยไมตองทุกขทรมาน
ในชาติหนา ผลงานชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น ซึ่งเมื่อนํามาตอกันจะเปน
สีของธงชาติไทยซึ่งสะทอนถึงเหตุการณบานเมืองที่กําลังเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาดังกลาว เมื่อเทียบกับผลงานชุดนิรยกถาแลว ผลงานชุด
เปรตเปนงานที่นําเรื่องราวของ “บาป” มาขยายความ เพิ่มเติม
เนื้อหาและสัญลักษณมากขึ้น ซึ่งแตละฉากแสดงใหเห็นถึงการลง
โทษอยางทารุณเมื่อตกนรก โดยศิลปนไดเปรียบเปรยใหเห็นวาเวลา
ในปจจุบันนี้ก็คือนรกนั่นเอง การใชสัญลักษณอยางดวงไฟที่ตกลง
มาจากฟาก็เปรียบเสมือนวันอวสานของโลก

A continuation of Vasan’s Inferno series from 1991, this 
aptly entitled piece Preta is a reference to the hungry ghost 
in Thai folklores who were condemned to always starve and 
to have to beg for good karma in order to reincarnate and 
escape the eternal suffering bestowed upon them. Known as 
the condemned, Vasan uses this idea and refers it to 
Thailand’s current situation with environmental and political 
issues. The five pieces of tableau, together they make up the 
Thai flag which sends a strong message to the country as a 
whole. Compared to the 1991’s Inferno series, Preta is more 
focused and conceptualised as the artist expands the 
perception of ‘sin’. He presented what is known to be scenes 
from different punishments in hell and brought the various 
levels of hell to present-day Thailand as if it is already is the 
current situation. Vasan’s approach to the subject this time 
around reflects also on a more meditative note as the layers 
of symbolism gets more complex, such as the use of the balls 
of fire falling from the sky. They are scattered in each block 
and they represent the belief of the end of the world. 

วสันต์วาดงาน Self-portrait ชิ้นนี้ เมื่อครั้งพี่ชายที่วสันต์เคารพรัก
มากยังมีชีวิตอยู่ ในตอนนั้นวสันต์ยังอายุน้อยและเพิ่งเริ่มต้นทุ่มเท
เวลาและชีวิตให้กับการเป็นศิลปินอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถเห็นได้
จากแววตาอันมุ่งมั่นของวสันต์ในภาพนี้ งานชิ้นนี้เป็นงานสีนำ้าแต่
วสันต์ใช้เกรียงวาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีการทำางานแบบ
นอกกรอบของวสันต์โดยไม่ยึดติดกับผลงานและการใช้งานตาม
หน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น แต่วสันต์กลับให้ความสนใจในวิธีการ
สร้างงานและใช้ชีวิตอย่างศิลปินมากกว่า วสันต์วาดภาพชิ้นนี้โดยดู
ตัวเองจากกระจก เปรียบเสมือนการวาดเงาของตัวเองที่สะท้อนถึง
แก่นแท้ของวสันต์อย่างแท้จริงนั่นเอง

This first known self-portrait of Vasan was created when his 
beloved brother was still alive. The young and eager Vasan, 
ready to ‘art’ and to live passionately as an artist is painted 
through the gaze in his dark eyes as he readies for the world. 
This painting maybe a water colour piece but the artist 
actually used a painting knife instead of a brush. As the 
young Vasan embarks on his first real journey, he is already 

thinking outside of limitations from tools, of the art making 
process and also art as a concept of life rather than a product. 
He used a mirror to draw himself, which takes on the literal 
reflection of who Vasan sees himself as and his aspirations. 
This could possibly be the moment, captured by this self-
portrait, of Vasan dedicating his life to the pursuit of being 
an artist. 

การฝึกสติต้องควบคู่กันไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง
และตระหนักถึงพฤติกรรมของตน สำาหรับวสันต์การวาดภาพจึง
เปรียบเสมือนการทำาสมาธิ ภาพวาดลายเส้นชุดนี้แสดงให้เห็นถึง
การฝึกลายเส้นที่ศิลปินหนุ่มอายุเพียง 24 ปี วาดไว้อย่างเห็นชัดว่า
มั่นใจในฝีมือของตนเอง

To practice mindfulness is to be aware of our own bodies 
and its actions. Combined with skill practice, this nude 
drawing not only shows Vasan’s confident pencil strokes at 
the youthful age of 24 but also his meditative approach to art.

ผลงานช้ินนีน้บัเป็นตวัแทนวสันต์ท่ีส่ือให้เหน็ถงึวิญญาญนักสู้พร้อมชู
กำาป้ันกบัสายตาท่ียงัคงความเด็ดเด่ียวอนัเดยีวกนักบัสายตาจากรปู
จิตรกรรมภาพเหมอืนตนเองชิน้แรกในปี 2518 ซึง่ภาพสัญลักษณ์
กำาป้ันมักปรากฏอยูใ่นผลงานของวสันต์ มีความหมายถงึการรวมพลัง
สามคัคีต่อสู้

This modern day representation of Vasan with his fighter fist 
has that very same gaze full of determination as his first ever 
portrait from the year 1975. The first appears in many of 
Vasan’s paintings, representing the unity of justice fighters 
who come together and work towards a better society.

หลังจากเหตุการณ์ปฎิบัติการยึดถนนวอลสตรีท “ขอคืนพื้นที่
ทางการเงิน” อันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างๆ รวม
ทั้งตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา วสันต์ก็ได้แรงบันดาลใจจากผู้คน
ทุกชนชั้นที่มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับระบอบทุนนิยม ความไม่เท่า
เทียมกันทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม ประณามความ
โลภของกลุ่มธุรกิจของชาติมหาอำานาจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง
อเมริกา โดยวสันต์ได้สร้างผลงานประติมากรรมที่ชื่อว่า Free All 
ขึ้นมาเพื่อร่วมประท้วงกับเหตุการณ์ดังกล่าว รูปปั้นยอดมนุษย์
หลากสีสันภายใต้รูปหน้าของวสันต์พร้อมกับอวัยวะเพศที่ตั้งชัน
ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายแทบทั้งสิ้น การที่วสันต์นำา
ใบหน้าของตนเองมาใส่บนรูปปั้นเพื่อสื่อถึงการเป็นตัวแทน
ประชาชนอันทรงพลัง กล้าหาญ ส่วนอวัยวะเพศที่ตั้งชันเปรียบ-
เสมือนปลัดขิกตามแบบวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยที่ว่า เมื่อ
พกพาหรือสวมปลัดขิกจะนำาพาความโชคดี ความรำ่ารวยมาให้ ใน-
ขณะที่สีสันต่างๆ ของรูปปั้นสื่อถึงการเป็นตัวแทนมนุษยชาติจาก
ทัว่ทกุมมุโลกท่ีจับมอืร่วมกนัเพือ่สร้างความหวังให้กบัโลกในอนาคต

Regardless of the conspiracy that revolves around it, Vasan 
was inspired by the “Occupy Wall Street” movement for the 
coming-together of the people fighting a system seemingly 
too big to tackle. These sculptures represent the people of 
the world joining together refreshing the notion of humanity 
and building hope for the future at the same time. These 
Free All Sculptures come in many colours but these four 
represent the corners of the world. Sporting the Western 
ideal body shape and height, Vasan’s head was placed on 
them with the male phallus ready to dominate. The phallus 
or lingam, is commonly found throughout Asian culture. 
Although the lingam is more of an abstract symbol, in Thai 
culture it is known as a Palad Khik and are made to 
painting, Vasan’s facial expression is very telling.

ประเทศใครรวมเลือดเนื้อช�ติเชื้อใคร
Which Country (Thailand) is Founded

on Blood and Flesh Thai People Share

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2554, 

200 x 300 ซม.
สมบัติของสมชัย ส่งวัฒนา
Oil on canvas, 2011, 200 x 300 cm

Collection of Somchai Songwattana

เปรต
Preta

สีอะครีลิคบนไวนิล (5 ชิ้น), 
2560, ชิ้นละ 200 x 300 ซม.
Acrylic on vinyl (series of 5),

2017, 200 x 300 cm each

First Self Portrait

สีนำ้า, 2518, 38 x 26 ซม.
Watercolour, 1975, 38 x 26 cm

Nude Portrait

กระดาษและดินสอ (2 ชิ้น), 2524,
40 x 29.5 ซม. และ 55 x 40 ซม.
Paper and pencil (2 pieces

from larger series), 1981,

40 x 29.5 cm, 55 x 40 cm

กำ�ปั้นแดง
Red Fist

สีนำ้ามันบนผ้าใบ, 2547, 65 x 50 ซม.
สมบัติของสุรินทร์ ลิมปานนท์
Oil on canvas, 2004, 65 x 50 cm

Collection of Surind Limpanonda

Free All

ไฟเบอร์กลาส (4 ชิ้น), 2524, 
สูงชิ้นละ 190 ซม.
Fibre glass (series of 4), 2011, 

190 cm tall each
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resemble the male organ. Usually worn as a charm for luck, 
the erected penis in this sculpture is attached to the body, 
giving an illusion that it is a part of the “super-hero” body 
when as a whole there are actually three separate parts; the 
head as a representation of the public, the body as power 
and the phallus as encouragement.

วสันต์ลองจินตนาการถึงโลกที่เวลาไม่เคยหยุดหมุน มีอาวุธที่
อันตรายและการครอบงำาทางเพศ เมื่อสิ่งเหล่านี้รวมตัวกันแล้วจะ
เป็นอำานาจที่สามารถทำาลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ โดยวสันต์มักใส่
ภาพใบหน้าตัวเองในลักษณะเป็นตัวละครเล่าเรื่องให้กับภาพ ซึ่งใน
ภาพนี้มีการเแสดงออกทางสีหน้ายากเกินจะคาดเดา

Vasan imagines a world where the power of sex is combined 
with weapons of mass destruction and days are as long as 
they need to be; this power of destruction will be immense. 
Vasan has affixed his face onto many different bodies, much 
like a character from a play narrating a story. In this 
painting, Vasan’s facial expression is very telling.

งานชิ้นนี้เป็นงานที่ศิลปินสื่อความหมายถึงการเชิญชวนให้ผู้ชมหัน
มาสำารวจพฤติกรรมด้านในของตนเอง รักตนเอง และสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ไม่ใช่ทำาเพื่อตนเองเท่านั้น อีก
ทั้งยังสื่อสารให้เห็นว่าไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาเชื่อถือเรื่องโชคลางมาก
นัก วสันต์มักจะใช้อัตลักษณ์สอดแทรกในงานภาพวาดของเขา
เสมอ เพื่อให้ผู้ชมได้ตีความเองอย่างอิสระ

Vasan invites the audience here to look inwards towards 
their own being, owning their own behaviour and to manage 
one’s actions to benefit not only yourself but others also. 
Vasan uses metaphors and signifiers a lot throughout his 
works. This is one of the puzzling ones that is not as straight 
forward as his other ones, leaving this particular piece up to 
the audience to interpret it as only they would.

เมื่อรางกายคนเปลือยเหมือนสัตว สิ่งที่เหลือก็คือสัญชาตญาณ 
เมื่อคนไมมีสิ่งของประกบกาย สวไหนของคุณที่จะปรากฏออกมา 
แลวในที่สุดการกระทําจะเปนตัวกําหนดคุณคาของคนหรือไม่

To be bare like bodies of animals, nakedness leaves human 
beings with only their primal instincts. Without the 
materialistic blanket, which part of our identity will survive
and will our action finally define us?

ศิลปินทุกคนมีโลกส่วนตัวและจะชอบถือตัวเองว่าสำาคัญ ฉะนั้นจึง
สำาคัญอย่างยิ่งที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ เพื่อที่จะสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้สุดกำาลังปรารถนา จงปล่อยตัวเองจากอำานาจ
ที่ครอบงำาชีวิตอันเป็นศิลปะนี้

Every artist will have their own world and ego.It is important 
for them to let themselves go to reach their creativity in 
order to be liberated from the power that try to control the 
artistic life.

งาน Life is Fragile เปนกลุมงานที่วสันตเปดเปลือยตัวตน ความ
รูสึกสวนตัวที่ไมเคยเปดเผยมากอนซึ่งเปนงานที่หาชมไดยากยิ่ง 
ภายหลังจากเขารับการผาตัดหัวใจและพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล
นานหลายเดือน ในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความเจ็บปวยของราง-
กายและสภาวะจิตใจอันเปราะบางขณะนอนอยูบนเตียงคนไข 
วสันตใชเวลาคิดทบทวนชีวิตที่ผานมาซึ่งจุดประกายใหวสันตลงมือ
วาดรูปโดยฉับพลัน ภาพเหมือนหลากหลายสไตลพรอมคําพูดภาษา
อังกฤษถูกกลั่นออกมาจากความรูสึกสวนลึกในจิตใจของวสันตที่
อยากบอกเลา ณ ขณะนั้น เชน ผูทะนงตน การครุนคิดถึงอดีตที่คุน-
เคย ความกลัว ความวิตกกังวล ซึ่งลวนเปนอารมณความรูสึกที่ทุก
คนเคยประสบพบเจอ
ผลงานชุดนี้เปดโอกาสใหผูชมไดสัมผัสถึงสภาวะจิตใจอันเปราะบาง 
ออนแอในฐานะมนุษยคนหนึ่งเมื่อยามเจ็บปวย แมจะผานรอนผาน
หนาวในบทบาทของศิลปนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รวมตอสู
เคียงบาเคียงไหลกับประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมมานับครั้ง
ไมถวน วิพากษวิจารณการเมืองสังคมอยางแสบสันตมาโดยตลอด 
และใชศิลปะเปนอาวุธในการตอสูกับความอยุติธรรมมาตลอดชวง
ชีวิตโดยไมเคยคิดถึงตนเอง ดังที่วสันตเคยกลาวไวเสมอวา “ใชชีวิต
เพื่อผูอื่น” แตในทายที่สุดเมื่อโรคภัยมาเยี่ยมเยือนและไมอาจคาด
เดาไดวาจะมีชีวิตอยูตอไปไดนานอีกเทาไร ทําใหวสันตไดเรียนรู
สัจธรรมอีกขอหนึ่งวา “การหันกลับมาดูแลตนเองอยางจริงจัง” 
ก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน

Life is Fragile is Vasan’s very few pieces of works that are 
about something personal of the artist. After many hospital 
visits and several surgeries for his heart, Vasan finally used 
himself as a subject. Still drawing and painting, even on the 
hospital bed, Vasan used the downtime to reflect on the 
different emotions he has felt in his lifetime. Condensed into 
one word, he marks them on the forehead of his portraits. 
Other words include; egoist, nostalgia, fear and anxiety.

This series of work is a glimpse into Vasan’s vulnerability as 
a living human being. He has spent most of his career criti-
cising state power but with Life is Fragile, he has turned the 
mirror directly onto himself. He has never excluded himself from 
his other narratives but with this series it is solely about himself.

There are two ways of being human; one is to live for others 
and the other is to live for oneself. Perhaps when ill health 
reminds you of mortality, that is when the questions turn inwards.

กอนที่จะมีพรรคศิลปน วสันตไดสรางพรรคเพื่อกูมากอน ซึ่งตอน
นั้นนําเสนอเพียงภาพโปสเตอรปดทั่วใจกลางกรุงเทพฯ จนกระทั่ง
ป 2548 แนวคิดก็ไดเขมขนขึ้นจนจัดตั้งพรรคอยางเปนทางการ 
มีการรณรงคหาเสียงและจัดกิจกรรมตางๆ ตามกฎหมายของพรรค
การเมือง ปายประทวงของพรรคศิลปนที่ไดนําไปติดทั่วเมืองและมี
การลอเลียนในแบบของวสันตแตก็มีประเด็นสําคัญที่ตัวศิลปน
อยากจะแกไขแลวเสนอใหกับประชาชน

Sex Bomb 24 hrs

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2554, 
150 x 100 ซม.
Acrylic on canvas, 2011, 

150 x 100 cm

I Love I

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2551, 

160 x 200 ซม.
สมบัติของนำาทอง แซ่ตั้ง
Acrylic on canvas, 2008,

160 x 200 cm

Collection of Numthong Sae Tang

Life, Identity, Myth

สื่อผสม, 2555, 195 x 110 ซม.
Mixed media, 2012, 195 x 110 cm

Free Artist From His Idiot

กระดาษและดินสอ, 2554, 

40 x 40 ซม.
Paper and pencil, 2011, 40 x 40 cm

Life is Fragile

สีอะครีลิคบนผ้าใบ (2 ชิ้น), 
2558, ชิ้นละ 60 x 50 ซม.
Acrylic on canvas 

(2 pieces from larger series),

2015, 60 x 50 cm each
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Before setting up the “Artist Party” and registering it, 
Vasan had created a conceptual piece with “Party For Me” 
where posters of it were spread through out the city during 
elections. These four posters were posters used during the 
election rally of the Artist Party. As per style, humour and 
sarcasm is used but still discussing important ideas that 
Vasan wanted to discuss and present to the public.

หนึ่งในวิธีการประทวงของวสันต สิทธิเขตต คือการสรางปายที่จับ
ความไดดีเพื่อสื่อสารสิ่งที่เรียกรองอยางชัดเจนและออกเดินถือได
งาย วสันตมักจะไดนาํขบวนและสอนวิธีเขียนกับสรางไอเดียใหมๆ 
เพื่อการประทวงดวยงานศิลปะ

One of the ways to protest for Vasan Sitthiket is to make 
protest posters with clear witty messages to communicate 
the rally’s objective effectively and also easy for transporta-
tion. Vasan often leads protests and teaches others on how 
to make posters, he always has creative ideas on how to use 
art to protest.

การดีไซน์เสื้อยืดผลิตออกมาเพื่อเพื่อนนักประท้วงเป็นวิธีหนึ่งที่
วสันต์ สิทธิเขตต์ใช้เพื่อสื่อสารอุดมคติของตนในแบบสมัยใหม่ที่
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้กลับกลุ่มคนที่กว้างขึ้น

By designing and producing t-shirts for fellow activists, 
Vasan is communicating his ideals through this modern 
fashion, reaching different audiences.

โซเชิยลมีเดียไดเปลี่ยนโลกของการชมและการเสพศิลปะ วสันต
เลือกใชโลกโซเชิยลใหเปนเวทีประกาศความคิดและอุดมการณใน
แบบของเขาผานทางการพิมพกวีสั้นๆ ที่ใหความคิดเห็นกับสถาน-
การณตางๆ การที่ไดโตตอบอยางทันทีที่มีเหตการณ ทําใหวสันต
และงานของเขาไดเพิ่มการสื่อสารระหวางคนดู เลยทําใหสิ่งที่เผย
แพรออกไปกลายเปนศิลปะของวสันตไปอยางสิ้นเชิง ผลงานเหลา
นี้แสดงใหเห็นวาวสันตไมใชศิลปนที่ยึดติดในรูปแบบและนิยาม
ความหมายของคาํวาศิลปะ แตจะคํานึงถึงการเขาถึงประชาชนมา
เปนที่ตั้ง

As social media reshapes the way art is shared and 
consumed, Vasan uses several platforms to spread his 
thoughts and ideologies through short poems and reflections 
on social and political situations of the time. This real time 
reaction has allowed for Vasan to be fully interactive with his 
audience, turning his social media presence into an artwork 
in itself. This process also shows how Vasan is not one to 
hang on to traditional ways and let others define what art is 
to him. He is always exploring new possibilities for exchang-
ing ideas about art.

ศิลปนไดสรางชุดงานวิดีโอ ตองมีอะไรซักอยาง ขึ้นในชวงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจของไทยเพื่อที่จะวิจารณสังคมที่ยึดติดกับสิ่งของและคุณ
คาทางวัตถุหรือทรัพยสิน

There Must Be Something created during the financial 
crisis in Thailand, criticising society’s hold on consumerism
and commercialism.

โปสเตอร์และอุปกรณ์เดินขบวน
Demonstrative Posters and Objects

เสื้อยืดประท้วง
Protest T-Shirts

สังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วม
Social Media Posts and Engagements

เรื่องของกู
Story of I

วิดีโอขาว-ดำา, 2536, 3.57 นาที
Video, black and white, 1993,

3.57 min

ไปให้ถึงด�วอังค�ร
Reach to the Mars

วิดีโอ, 2536, 7.20 นาที
Video, 1993, 7.20 min

Self-kidnapper

วิดีโอ, 2536, 2.50 นาที
Video, 1993, 2.50 min

ผมตกผมไปรอบรอบ
Manning Myself Around

วิดีโอ, 2536, 7.23 นาที
Video, 1993, 7.23 min

Top Boot On My Head

วิดีโอ, 2536, 4.40 นาที
Video, 1993, 4.40 min
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วสันต สิทธิเขตต เปนศิลปนที่โดดเดนมากที่สุดของประเทศไทย และ
เปนศิลปนรวมสมัยที่เกี่ยวของกับสังคมรุนแรกๆ เขาจบการศึกษา
จากวิทยาลัยชางศิลป กรุงเทพฯ วสันตสรางผลงานดวยสื่อที่หลาก
หลายและลวนเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบันในประเทศไทยและ
อื่นๆ ถึงแมขอบเขตความสนใจของเขาจะกวาง แตประเด็นที่เขานาํ
เสนอตอเนื่องมาตั้งแตเริ่มทํางาน คือความรับผิดชอบของชุมชนและ
ประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่
วสันตสนใจไดแก ความตึงเครียดระหวางชนบทกับเมือง การบอน
ทําลายศาสนาพุทธเพื่อผลผระโยชนทางการเมือง การใชอํานาจใน
ทางทุจริต ประวัติศาสตรที่ถูกลืม และชาตินิยมของไทย ภาพผลงาน
ของวสันตที่แสนดึงดูดและทาทายนั้น รับมือกับปญหาสังคมรวมสมัย
ผานการแสดงออกที่เสียดสี ลอเลียน และการเปรียบเปรยอยางเปน
นัยยะ แมวางานของวสันตจะมีการวิพากษวิจารณอยางเฉียบคม 
แตกระนั้นก็ยังเนนที่ความเปนทางเลือกมากกวาความชอบธรรม 
วสันตไดเขารวมแสดงงานบนเวทีระดับโลก ที่ประเทศออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา  เชน 
1st Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art ที่เมืองบริสเบน 
(2536) นิทรรศการหมุนเวียนของ Japan Foundation Asian 

Modernism: Diverse Developments in Indonesia, the] 
Philippines, and Thailand (2538-2539) Venice Biennale 
(2546) 6th Gwangju Biennale (2549) Making History: How 

Southeast Asian art reconquers the past to conjure the future 
(Esplanade, สิงคโปร, 2553) Negotiating Home, History and 

Nation: Two decades of contemporary art in Southeast Asia 
(Singapore Art Museum, 2554) The Roving Eye: 

contemporary art in Southeast Asia (ARTER/Koc Foundation, 

Istanbul, 2014) เปนตน ผลงานของเขายังถูกเก็บรักษาในสถาบัน
ตางๆ เชน Singapore Art Museum, Queensland Art Gallery, 
Australia, Fukuoka Asian Art Museum และ Museum of Modern 

Art (MoMA) '

Vasan Sitthiket is among Thailand’s most visible and

established socially-engaged artists. He graduated from the 

College of Fine Arts in Bangkok. Working in all media including

poetry and music, he is interested in the community and

citizens’ responsibility as members of Thai society in the 21st 

century. His concerns include rural/urban tensions, the sub-

version of Buddhism for political gain, abuses of power, 

corruption, erased history, ecology, and Thai nationalism. 

Vasan’s visually seductive works tackle the many ills plagu-

ing contemporary Thai society through expressions ranging 

from irony and caricature to the subtlest metaphor. 

His work has been shown at the 1st Asia-Pacific Triennial 

of Contemporary Art, Brisbane (1993); Japan Foundation’s 

touring exhibition Asian Modernism: Diverse Developments 

in Indonesia, the Philippines, and Thailand (1995-1996); 

Venice Biennale (2003); the 6th Gwangju Biennale (2006); 

Making History: How Southeast Asian art reconquers the 

past to conjure the future (Esplanade, Singapore, 2010); 

Negotiating Home, History and Nation: Two decades of 

contemporary art in Southeast Asia (Singapore Art Museum, 

2011); and The Roving Eye: contemporary art in Southeast 

Asia (ARTER/Koc Foundation, Istanbul, 2014), among many 

others. His works are in numerous institutional collections 

including Singapore Art Museum, Queensland Art Gallery, 

Australia, Fukuoka Asian Art Museum, and the Museum of 

Modern Art (MoMA), New York.
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