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Enter the War Zone 

The Beginning of the End
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A memorable character 



Dramatherapy
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Drama and the Discovery of ‘Self’ 



Vichapa Meethongklang

‘Color, movement, breath, and awareness’

 

 

 

Anthroposophic Art Therapy Film  
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Anthroposophic Art Therapy Film  



MOA THAI Foundation

KOHRINKA [lit., ] Flower Arrangement was established with  

In turn, it is hoped that we will be led to happiness through the appreciation,  

 

Mokichi Okada, the founder of MOA Museum of Art, wanted to guide people to  

Paradise through Flowers.” On the other hand, Okada researched the ideal method 
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Decha Tiengkate
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The messages are associated with the phenomenal circle of life— The arranged  
sequence resembles the natural cycle with a simple and relaxing structure in the begin- 

 

Bamboo of life 
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Dawn till Twilight  

 

 

 

Dawn till Twilight 
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Case Study on a way Anthroposophic Art Therapy

Case study of a Thai man, aged 27 and Case study of a Thai woman, aged 19 

Anthroposophic Art Therapy was developed in the early 20th Century based on the Anthroposophic 
concepts of Dr. Rudolf Steiner and Dr. Ita Wegman.

Anthroposophic Art Therapy would later expand to many other schools of art therapy. At this exhibition 
 

 
diagnosis and determining the process of art therapy. This process requires the Anthroposophic  

 

of balance as well as in the materials employed such as watercolors, charcoal and soft pastel colors 

 
an improved level of balance and strength to continue on the path ahead of them.



    
 

 
 



 

 

Watercolor Painting 1-2 

Charcoal Drawing 1 
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Watercolor Painting 3-4 

Charcoal Drawing 2 



Color Juxtaposition 
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Earth Treasury in Earth Tone 

1. 

2. 

Plate



 

 
 

Niti Wattuya, 2018

Darken Star 

Pink Mountain 

Darken Star 



Colors of Seasons 

1. 

2. 



“Anthroposophic art”
‘art’ ‘freedom’  

Freedom from Art



 

 

 

Meditation Colour Movement 



 

 

 

 

 

 

 



Earth is not alone in the universe. There are many other planets— many grouped together.  

 

 

 

That tree beneath the star
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Cherry Tree 

Oak 



 

Elm  
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Fir 
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The Element of Therapy

Earth element: “The Rhythm of Thought”

Water element: “The Becoming of Will”

Fire element: “The Memories of Destiny”



Thailand Seasonal 
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Awaken Journey 
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Ratirom Chavitranuruk Jutamas Sakultharathorn 

2562

Plato, in platonic solids, the great Greek philosopher who argued that essential  
elements of the universe are connected to geometrical shapes which have been  
transformed from a sphere. 

Earth is connected to hexahedron (6-faced square)
Water is connected to icosahedron (20-faced triangle)
Air is connected to octahedron (8-faced triangle)
Fire is connected to tetrahedron (4-faced triangle)
The Universe is connected to dodecahedron (12-faced pentagon)

Sculpting platonic solids, therefore, corresponds with the cosmic power that shapes 

Platonic Solids 
 

10-cm diameter each
2019

Art TherapistArt Therapist



1. Sphere  

2. Octahedron

3. Tetrahedron

4. Dodecahedron 

5. Icosahedron

6. Hexahedron

7. Truncated octahedron 

8. Truncated tetrahedron

9. Truncated cube

10. Rhombicuboctahedron 

11. Cuboctahedron 
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Platonic Solids 
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Happiness 



 

 

 

Colour Breathing Wall 



  



ดจุดาว วัฒนปกรณ�   

Dujdao Vadhanapakorn 

 

ศิลป�นสาขาศิลปะการแสดงท่ีทํางานอย�างต�อเนื่องมาตั้งแต�ป� พ.ศ.2545 จนถึงป�จจุบัน ดุจดาวเป�นหนึ่งในสมาชิก
หลักของกลุ�มละครบีฟลอร� เป�นท้ังนักแสดง ผู�กํากับ และผู�ผลิตให�กับการแสดงของบีฟลอร�หลายช้ิน เช�น 
Blissfully Blind ป� 2560 แสดงท่ี Bangkok CityCity Gallery, Secret Keeper ป� 2558 ท่ี Bangkok Art 

and Cultural Center และ (In)sensitivity ป� 2556 ท่ีสถาบันปรีดีพนมยงค� เป�นต�น ป� พ.ศ.2561 ดุจดาวได�รับ
คัดเลือกให�เป�นหนึ่งในศิลป�นของเทศกาลบางกอก อาร�ต เบียนนาเล� 2018 และได�แสดงผลงานช่ือ Afterlight ท่ี
ห�องนิทรรศการหลัก ช้ัน 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห�งกรุงเทพมหานคร 
 

มากไปกว�านั้น ดุจดาวยังเป�นนักจิตบําบัดด�วยศิลปะการเคล่ือนไหวควบคู�ไปกับการเป�นศิลป�น ป� พ.ศ.2552 ดุจ
ดาวจบการศึกษาปริญญาโทด�าน MA Dance Movement Therapy จาก Goldsmiths, University of London 

สหราชอาณาจักร มีประสบการณ�การทํางานในคลินิกจิตเวชสําหรับเด็กและวัยรุ�น และป�จจุบันทํางานในตําแหน�ง
ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโสด�านการส่ือสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ขับเคล่ือนและฝ�กอบรม
การใช� Empathic Communication ใน Healthcare 

 

เนื่องจากดุจดาวเป�นศิลป�นท่ีมีแบคกราวด�หลากหลาย จุดเด�นในการทํางานจึงคือการนําศาสตร�หลายแขนง
โดยเฉพาะด�านจิตบําบัดมาทํางานร�วมกันบนพื้นท่ีการแสดง และมักเชิญชวนให�ผู�เข�าชมมีบทบาทมากกว�าการเป�น
ผู�ชมเพียงอย�างเดียว ซ่ึงแนวทางนี้ถูกเรียกว�า Experiential Performance และหนึ่งในความสนใจหลักของเธอ
คือเรื่องของจิตวิทยาของมนุษย� ดังนั้นช้ินงานของดุจดาวจึงมักมีเนื้อหาเก่ียวกับโครงสร�างในป�จเจกบุคคลและ
ตั้งคําถามให�กับผู�ชมได�ทํางานกับตัวเอง 
 

An artist in the performing arts who has worked continuously since 2002, Dujdao is an 

outstanding member of the B-Floor Theatre Group lending her talents as performer, director and 

producer for several of their productions such as Blissfully Blind (2017) staged at the Bangkok 
CityCity Gallery, Secret Keeper (2015) at the Bangkok Art and Cultural Center and (In)sensitivity 

(2013) at the Pridi Banomyong Institute. In 2018 she was selected as one of the artists to 
perform at the Bangkok Art Biennale 2018 in a performance entitled Afterlight presented on the 
Main Gallery, 8th

 floor of the BACC.  

 



Other than being an artist Dujdao is a Dance Movement Psychotherapist.  In 2009 she 
completed her graduate studies and earned an MA in Dance Movement Therapy from Goldsmith 

College, University of London.  She has applied her expertise in her work in psychiatric clinics for 

children and the youth and currently holds the position of Assistant Senior Director for 

Communications at the Bangkok Dusit Medical Services (Public Company) and is a driving force 

in the training of Empathic Communication in healthcare. 
 

With her rich and diverse background as an artist, Dujdao has integrated various disciplines 

especially in psychiatric therapy to the performance space. She often invites her audience to 

play a more active role than being only a passive spectator in what is now known as experiential 

performance.  Moreover, since one of her main interests is human psychology her works are 
therefore usually associated with structure in each individual where she raises questions for her 

audience to address and work out at the personal level. 
  



ปรัชญพร วรนนัท�  
Prachayaporn Vorananta 

 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร�มหาบัณฑิตจาก Central Saint Martins College of Arts and 

Design, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย (Therapeutic Arts); อนุปริญญา (Therapeutic Educational 

Application of the Arts) Institute for Arts in Therapy and Education, University of East London, 

สหราชอาณาจักร, ประกาศนียบัตรการศึกษาวิจัย Certificated in Advanced Graduated Studies in 

Expressive Arts Therapy และขึ้นทะเบียนนักศิลปะบําบัดสาขา Expressive Arts Therapy ร�วมกับ 
International Expressive Arts Therapy Association (IEATA)  

 

ป�จจุบันศึกษาต�อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย (Creative Art Therapy) International Program of 

Art Therapy in Thailand (IPATT) The Canadian International Institute of Art Therapy and the 

Canadian Art Therapy Association (CATA) และปริญญาเอกสาขา Expressive Arts Therapy (Therapy, 

Coaching, Consulting & Education, Conflict Transformation & Peace-building) ณ The European 

Graduated School ประเทศสวิตเซอร�แลนด� 
 

ป�จจุบันทํางานเป�นอาจารย�พิเศษ คณะครุศาสตร� สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย วิทยากรพิเศษใช�
กระบวนการศิลปะเพื่อส�งเสริมสุขภาวะนักศึกษาท่ีศูนย�ส�งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาฯ และเป�นนักศิลปะบําบัดใน
โรงพยาบาลรัฐทํางานร�วมกับทีมแพทย�จิตเวชเด็กและวัยรุ�น และกลุ�มผู�ป�วยมะเร็ง  
 

Prachayaporn holds a Master of Arts (in Applied Imagination in the Creative Industries ) from 

Central Saint Martin’s College of Arts and Design, an Advanced Diploma in Therapeutic Arts; an 

upper level diploma in Therapeutic Educational Application of the Arts from the Institute for Arts 

in Therapy and Education, University of East London, United Kingdom as well as a Certificate in 

Advanced Graduate Studies in Expressive Arts Therapy and is registered as an art therapist in 

Expressive Arts Therapy in conjunction with the International Expressive Arts Therapy Association 

(IEATA).   
 

She is currently pursuing an Advanced Graduate Studies certificate in Creative Art Therapy in the 

International Program of Art Therapy in Thailand (IPATT) The Canadian International Institute of 

Art Therapy and the Canadian Art Therapy Association (CATA) and doing her Doctoral degree in 



Expressive Arts Therapy (Therapy, Coaching, Consulting & Education, Conflict Transformation & 

Peace-building) at The European Graduate School, Switzerland.   
 

She is doing her part time teaching at the Faculty of Art Education, Chulalongkorn University and 

facilitating A group of University students by using artistic process to promote health and 

wellbeing at Chulalongkorn student wellness center. Aside from that she is an art therapist at 
Government hospitals working alongside a team of medical doctors specializing in Child and 

Adolescences Psychology, cancer patients and also at her private practice with mostly adult 

clients.   
  



อรทพิ นมิกาญจน�นนท� 
Oratip Nimkannon 

 

เป�นนักศิลปะบําบัดวิชาชีพ (Registered Art Therapist) จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด�านศิลปะบําบัด และ
ด�านจิตวิทยาการปรึกษา ขึ้นทะเบียนเป�นนักศิลปะบําบัดวิชาชีพกับ The Australian, New Zealand and Asian 

Creative Arts Therapies Association (ANZACATA) เคยทํางานศิลปะบําบัดในกลุ�มผู�ล้ีภัย เด็กท่ีได�รับความ
สะเทือนทางด�านจิตใจ และผู�ใหญ�ท่ีติดสารเสพติดและมีภาวะร�วมทางจิตเวช ขณะนี้ทํางานเป�นนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาและนักศิลปะบําบัดอยู�ท่ีโรงพยาบาลเอกชนแห�งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม�  
 

Oratip holds Master’s Degrees in Art Therapy and Counseling Psychology. She is registered with 
The Australian, New Zealand and Asian Creative Arts Therapies Association (ANZACATA). In her 
work, Oratip has applied art therapy with children and adult experiencing psychological trauma 

as well as other mental health conditions. She currently works as an art therapist and a 
counseling psychologist at a private hospital in Chiang Mai. 
  



ณิชา หลหีเจรญิกุล 

Nicha Leehacharoenkul, AThR. 
 

เป�นนักศิลปะบําบัดวิชาชีพ (Registered Art Therapist) จบการศึกษาในระดับปริญญาโท Master of Arts in 

Art Therapy, LASALLE College of the Arts ประเทศสิงคโปร� ขึ้นทะเบียนเป�นนักศิลปะบําบัดวิชาชีพกับ The 
Australian, New Zealand and Asian Creative Arts Therapies Association (ANZACATA) ทํางานกับเด็ก 
วัยรุ�น และผู�ใหญ�ท่ีมีประสบการณ�บาดแผลทางใจในอดีต ป�จจุบันทํางานเป�นนักศิลปะบําบัดอยู�ท่ีโรงพยาบาลรัฐ
แห�งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 

With a Master of Arts in Art Therapy from LASALLE College of the Arts, Singapore Nicha is a 

registered as an Art Therapist with The Australian, New Zealand and Asian Creative Arts 

Therapies Association (ANZACATA).  She works with children and the youth as well as adults 

with psychological and emotional trauma.  At present she is an Art Therapist at one of Bangkok’s 
government hospitals. 
  



ชนาภณัฑ� ธรรมรฐั 
Chanaphan Thammarut 

 

18 สิงหาคม 2521  
ชนาภัณฑ�ได�รับประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพนักจิตบําบัดด�วยละครจาก Health Care Professions Council 

และขึ้นทะเบียนเป�นสมาชิกสมาคมนักจิตบําบัดด�วยละคร The British Association of Dramatherapists 

แห�งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ชนาภัณฑ�ได�รับการศึกษาพื้นฐานทางด�านจิตวิทยาคลินิกในระดับปริญญาตรีจาก
คณะศิลปศาสตร� ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จากนั้น ศึกษาต�อในระดับปริญญาโททางด�าน
ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education) จาก Goldsmiths College, University of London และปริญญา
โททางด�านจิตบําบัดด�วยละครและการเคล่ือนไหว (Drama and Movement Therapy) จาก Royal Central 

School of Speech and Drama, University of London  ภายหลังจบการศึกษาชนาภัณฑ�ได�ทํางานเป�นนักจิต
บําบัดด�วยละครท่ีสถาบันซ่ึงให�บริการการรักษาเฉพาะทางด�านสุขภาพจิตและจิตเวช อันได�แก�   โรงพยาบาลมนา
รมย� โรงพยาบาลกรุงเทพ และมีรักคลินิก รวมท้ังเป�นอาจารย�ประจําในสาขาวิชาละครเพื่อการพัฒนาของ
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

ชนาภัณฑ�มีความเช่ียวชาญและประสบการณ�การทํางานด�านการบําบัดท้ังในประเทศไทยและต�างประเทศ กับกลุ�ม
ผู�เข�ารับการบําบัดท่ีหลากหลาย เช�น เด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ันและออทิสติก ผู�ป�วยโรคติดสุราและสารเสพติด ผู�ท่ีมี
ป�ญหาทางด�านการจัดการความกังวล อารมณ� และพฤติกรรม ผู�ป�วยโรคซึมเศร�า ผู�ท่ีมีประสบการณ�การเผชิญ
กับเหตุการณ�รุนแรง (Traumatic Experience) ผู�ป�วยทางจิตเวช รวมท้ังผู�สูงอายุผู�ประสบป�ญหาโรคสมองเส่ือม 
ฯลฯ 
 

ป�จจุบัน ชนาภัณฑ�กําลังศึกษาต�อระดับปริญญาเอกท่ี Anglia Ruskin University แห�งสหราชอาณาจักรอังกฤษ 
โดยกําลังพัฒนาผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการทําจิตบําบัดด�วยละครสําหรับผู�รับการบําบัดชาวไทยวัยผู�ใหญ�
ท่ีเผชิญกับโรคเครียดภายหลังเหตุการณ�รุนแรง (Post Traumatic Stress Disorder – PTSD)” 

 

Born 18 August 1978  
Chanaphan is a registered dramatherapist with the Health and Care Professions Council in the 

UK and also a professional member of the British Association of Dramatherapists. She obtained a 
Bachelor’s degree (Hons) in Psychology from Thammasat University; a Master’s Degree in 

Theatre Education from Goldsmiths College, University of London; and a Master’s degree in 

Drama and Movement Therapy from Royal Central School of Speech and Drama, University of 

London. After completed her dramatherapy training, she had worked as a dramatherapist in a 



psychiatric setting at mental health hospitals in Bangkok and as a course lecturer in the 

Performing Arts Department at Bangkok University.  
 

Her experience includes work in the areas of mental health. She specialises in working with 

different types of clients – such as, children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

and Autistic Spectrum Disorder (ASD); people with drug and alcohol addiction; people with 

anxiety disorder; people with emotional and behavioral difficulties; people with Major Depressive 

Disorder (MDD); people who experience traumas; and people with dementia.  
 

Chanaphan is currently registered for a PhD research, “Developing Dramatherapy Approaches for 

Thai Adult Patients with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)”, at Anglia Ruskin University in 

the UK. 
  



ศราวฒุ ิกวธีรรมวงษ� 
Sarawut Kaweethammawong 

 

เกิดท่ีกรุงเทพ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และเข�าศึกษาต�อ
ในภาควิชาวิทยุโทรทัศน�และภาพยนตร� คณะนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขณะเรียนปริญญาตรีป� 4 เริ่ม
สนใจงานด�านการตัดต�อ โดยการชักชวนของรุ�นพี่ให�มาทํางานร�วมกัน ได�เรียนรู�โปรแกรม และเทคนิคการตัดต�อ
มากมาย ซ่ึงเป�นศาสตร�อีกแขนงหนึ่งท่ีมีความจําเป�นต�องานภาพยนตร� 
 

จากนั้นเป�นต�นมา ได�มีโอกาสเข�ามาทํางานในด�านการตัดต�อภาพยนตร�โฆษณาเป�นเวลา 9 ป� มีผลงานท่ีได�รับ
รางวัลท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

 

ภาพยนตร�โฆษณาให�กับ 

- สินมั่นคงประกันภัย ได�รับรางวัล Adfest award ป� 2018 1 Lotus Roots / 1 Gold / 1 Silver / 2 
Bronzes 

- Ake Demo ได�รับรางวัล Adfest award ป� 2018 รับรางวัล 1 Silver และ Cannes Lions 2018 รางวัล 
Bronze 

 

Born and raised in Bangkok, Sarawut attended Bangkok Christian School from primary to 

secondary level after which he studied at the Faculty of Communication Arts, Bangkok University 

in the Department of Radio, Television and Film.  During his senior undergraduate year he 
became interested in film editing and was invited to work with graduates offering him the chance 

to get to know various programs and techniques essential for editing work. 
  

For the past nine years he has worked on editing for advertising movies earning awards from 

both within Thailand and abroad.   
 

- The Sin Man Khong Insurance Company advertising project won the 2018 Adfest award 1 
Lotus Roots / 1 Gold / 1 Silver / 2 Bronzes 

- Ake Demo received the Adfest award for 2018 with 1 Silver and Cannes Lions 2018 with a 

Bronze 

  



วิชภา มทีองคลงั  
Vichapa Meethongklang 

 

สิงหาคม 2526, กรุงเทพฯ  
จบการศึกษาอักษรศาสตร�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรโค�ชมืออาชีพ
มาตรฐานสากล (Professional Coach Certification Program) สถาบันโค�ชไทย โดยความร�วมมือกับสถาบัน 
Towards Mastery ประเทศออสเตรเลีย ภายใต�การรับรองจากสหพันธ�โค�ชนานาชาติ (International Coaching 

Federation- ICF) และหลักสูตรการศึกษาเพิ่มศิลปะบําบัดตามแนวมนุษยปรัชญา (Certificate 

Anthroposophic Art Therapy Further Training) สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา (Institute of 
Anthroposophic Art Therapy in Thailand – Therapeutikum) ในการรับรองจาก European Acadamy, 

Goetheanum ประเทศสวิตเซอร�แลนด� และหลักสูตร Foundation of Light Colour and Darkness ตามสาย
ทางของ Liane Collot D’Herbois 

 

ป�จจุบันทํางานเป�นโค�ช วิทยากร และกระบวนกรผู�ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย�และพัฒนา
จิตวิญญาณด�านใน นอกจากนี้ ทํางานจิตอาสาด�านศิลปะร�วมกับกลุ�มไตรคลัง และเป�นนักศิลปะบําบัดใน
โรงพยาบาลเฉพาะทางด�านสุขภาพจิตและจิตเวช ดูแลเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ัน เด็กและวัยรุ�นท่ีมีป�ญหาด�าน
พฤติกรรมและการควบคุมอารมณ� ผู�ใหญ�ท่ีมีภาวะซึมเศร�า หมดไฟในการทํางาน ด�วยศิลปะบําบัดตามแนวทาง
มนุษยปรัชญา 
 

วิชภาเป�นนักศิลปะบําบัดท่ีเช่ียวชาญด�านการนําพลังแห�งสีสันและกระบวนการเชิงสุนทรียภาพมาทํางานในเชิง
บําบัด เพื่อให�ผู�คนเข�าถึงความงดงามของส่ิงรอบตัวและความงดงามภายในตนเอง ซ่ึงช�วยส�งเสริมด�านพลังชีวิต 
ทัศนคติ และยกระดับด�านจิตวิญญาณให�มีความละเอียดอ�อนย่ิงขึ้น 

 

Born August, 1983 in Bangkok 
Vichapa is a graduate of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University who furthered her studies 

in the Professional Coach Certification Program at the Thailand Coaching Institute in collaboration 

with Towards Mastery Institute in Australia recognized by the International Coaching Federation- 

ICF.  She acquired a Certificate Anthroposophic Art Therapy Further Training from the Institute of 

Anthroposophic Art Therapy in Thailand – Therapeutikum which is recognized by the European 

Acadamy, Goetheanum in Switzerland and the program Foundation of Light Colour and Darkness 

which follows the methods of Liane Collot D’Herbois.   
 



Presently she practices as a coach, trainer and facilitator on activities designed to develop 

human potentials and inner spiritual fulfillment.  She also volunteers her artistic talents along with 
members of the TriKlang group.  As an art therapist in a hospital that specializes in mental 

health and psychiatry she works with children with attention deficit, children and youth displaying 

emotional and behavioral problems, adults suffering from depression and burned out from their 

work.    
 

Vichapa is an art therapist who focuses on harnessing the power of color and aesthetic 

processes onto her therapeutic endeavors.  She aims at enabling people to access the 
aesthetics of things around them and the beauty that lies within the individual to bring about 

renewed energy in life, attitudes as well as an uplifting and refined sense of spirituality. 
  



ฤทธิชยั สริปิระสิทธิพ์งศ� 
Littichai Siriprasitpong 

 

จากความหลงใหลและสนใจภาพยนตร�ตั้งแต�วัยเด็ก ฤทธิชัยเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด�านภาพยนตร� ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และเริ่มสายอาชีพทางด�านภาพยนตร� ในฐานะผู�ช�วยผู�กํากับภาพยนตร�โฆษณา จนถึง
อายุ 26 ป� ความหลงใหลท่ีมีในการเล�าเรื่องผ�านภาพและเสียงท่ีมีเพิ่มมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษา
ต�อในระดับปริญญาโท สาขากํากับภาพยนตร�ท่ีประเทศฝรั่งเศส โดยในระหว�างท่ีเขาใช�ชีวิตอยู�ในประเทศฝรั่งเศส
นั้น ผลงานหนังส้ันของเขาได�เดินทางไปฉาย ร�วมประกวด และได�รับรางวัลในหลายเทศกาลภาพยนตร� ท้ังยุโรป
และเอเชีย เขาได�กลับมาทํางานในฐานะผู�กํากับภาพยนตร�โฆษณาตั้งแต�ป� พ.ศ.2554 จนถึงป�จจุบัน 

 

Thay Littichai is an upcoming Thai director whose passion in French and Chinese cinema led him 

to the world of storytelling. After working as an assistant director in Bangkok for 4 years, he 
pursued his study in cinema in San Francisco and Paris. His ability to capture the characters in a 
beautiful, nuanced and cinematic way gives his films a unique aesthetic and emotional realism 

that draw the audience into his stories. 
 

He believes film is the best medium for a storyteller to inspire people. It's a combination of 
image, dialogue and music that can create a powerful message or just a simple escape. Most 
importantly, film expresses emotion better than any other art forms. His short films have been 
selected to screen and won prizes in various Film Festivals such as MonFilmFest, The Immagina 

Scuola e Cinema Giovani (Italy), Rencontres Henri Langlois competition (France), Winchester Film 

Festival (England). 
 

Thay came back to Bangkok and started his commercial film career in 2012. He received various 

awards including Cannes Lions, Spike Asia, Adfest and got selected for a special screening at 

TIFF. 
 

He is now living in Bangkok with his wife and 2 baby girls. 
  



มูลนธิเิอม็โอเอไทย 

MOA THAI Foundation 

 

มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป�นองค�กรนิติบุคคลไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีมีจุดมุ�งหมายในการสร�างโลกอุดมคติ กล�าวคือ 
เป�นโลกท่ีเป��ยมด�วยความจริง ความดี และความงาม ท่ีมีความกลมกลืนกันระหว�างธรรมชาติกับศิลปะ ด�วยการ
ส�งเสริมสนับสนุนร�วมมือและพัฒนากิจกรรมกับองค�กรของรัฐ รวมท้ังองค�กรเอกชนอื่น ๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปในกิจกรรมด�านสุขภาพองค�รวม ศิลปวัฒนธรรม เกษตรธรรมชาติ อาหารธรรมชาติ ซ่ึงเป�นการช�วยแก�ไข
ป�ญหาของประชาชนชาวไทยและสังคมไทย พร�อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยให�มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกาย 
ใจ และจิตวิญญาณ อันจะเป�นการเสริมสร�างพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยให�เป�นชุมชนท่ีน�าอยู�ท้ังจิตและกาย 

 

The MOA Thai Foundation is a non-profit corporate entity that aims to create an ideal world – a 

world of truth, virtue and beauty in harmony with nature and art.  In so doing it works in 
collaboration with government as well as other private organizations along with the general 

public in organizing activities to promote a holistic approach to health, arts and culture, natural 

agriculture and natural foods.  It offers a way to solve the problems of the Thai people and Thai 
society as well as to develop their way of life which is a way of ensuring physical, mental and 

spiritual wellbeing that the strengthening of the basis of the development of Thai society to be a 

healthy community both physical and mental aspects. 
  



เดชา เตยีงเกต ุ

Decha Tiengkate 

 

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร�และโบราณคดี 
เคยเป�นอาจารย�พิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร�ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� หลังจากแต�งงานได�ย�ายเข�าไปลงหลัก
ป�กฐานในอําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� เนื่องจากหลงใหลในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวแม�แจ�ม ท่ียังอาศัยอยู�
ร�วมกับธรรมชาติและศาสนาได�อย�างงดงาม หลังจากนั้น เริ่มสนใจเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยและสถาป�ตยกรรมพื้นถ่ิน
ในอําเภอแม�แจ�ม จึงเริ่มศึกษาเรียนรู�จากชาวบ�านในพื้นท่ี และลงมือทําจากการซ�อมแซมต�อเติมบ�านในแบบ
พื้นบ�าน หลังจากนั้น มีโอกาสได�ทํางานไม�ไผ�จากการจัดงานแสดงต�างๆ และทําท่ีพัก รีสอร�ทท้ังในและ
ต�างประเทศ จากประการณ�ด�านไม�ไผ� และวัสดุธรรมชาติกว�า 20 ป� จึงก�อตั้งบริษัท แบมบูแฟมิล่ี ซ่ึงรับงาน
ออกแบบ ก�อสร�างเก่ียวกับวัสดุธรรมชาติ โดยเฉพาะไม�ไผ� โดยทํางานร�วมกับสถาปนิกและวิศวกรท่ีเป�นคนรุ�น
ใหม� เพื่อตั้งใจท่ีจะถ�ายทอดความรู�เรื่องไม�ไผ�และแนวคิดเก่ียวกับงานวัสดุธรรมชาติให�กับคนรุ�นใหม�ได�นําไปต�อ
ยอดต�อไป 

 

Decha graduated from the Faculty of Liberal Arts, Thammasat University with particular special 

interest in history and archeology. He has been a special lecturer in History at Thammasat 
University but eventually settled down in Mae Jam, Chiang Mai after he got married, and having 

fallen in love with the bucolic atmosphere and simple life that lends itself to spirituality. The 
locals taught him their way of living and their form of architecture, which allowed him to do 

repairs and renovations in the local style. Afterwards, he had the opportunity to organize events 
and worked on resorts both within Thailand and in foreign locales.  With two decades of 
experience on bamboo and natural materials, Decha has established Bamboo Family, a company 

that designs and builds using natural materials, especially bamboo. His intention is to work with 

young architects and engineers to impart his know-how to future generations. 

  



อภสิริ ีจรัลชวนะเพท 

Abhisiree Charanjavanaphet 

 

ครูอุ�ย - อภิสิรี จรัลชวนะเพท หลังจากจบการศึกษา สาขาศิลปะศึกษา คุรุศาสตร�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ในป�พ.ศ.2526 ครูอุ�ยได�เริ่มก�อตั้งโรงเรียนอนุบาลบ�านรัก ป�พ.ศ.2527 ครูอุ�ยได�ริเริ่มทํางานท่ี
มุ�งมั่นต�อเนื่องมาเป�นเวลา 20 ป� และเผยแพร�แนวคิด “บ�านเรียนแห�งความสุข” ท่ีเป�ดโอกาสให�เด็กพิเศษเรียน
ร�วมกับเด็กปกติในระดับอนุบาลให�เป�นท่ีรู�จักท้ังในประเทศไทยและต�างประเทศ จนได�รับรางวัล อาโซก�า จาก
สหรัฐอเมริกา ในป� พ.ศ.2539 ในฐานะ “นักบริหารเพื่อสร�างสรรค�สังคม” และในป�เดียวกันนี้เอง ครูอุ�ยได�ก�อตั้ง
มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลบ�านรัก ป�พ.ศ.2544 จบการศึกษา Waldorf Education Early Childhood ท่ี Rudolf 

Steiner College Fair Oaks รัฐแคลิฟอร�เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ป�จจุบันครูอุ�ยเป�นวิทยากรการศึกษามนุษยปรัชญาในแถบเอเชีย และดํารงตําแหน�งประธานมูลนิธิโรงเรียน
อนุบาลบ�านรัก ด�านงานสนับสนุนการศึกษา ครูอุ�ยจัดอบรมเผยแพร�ความรู�ในแนวการศึกษาวอลดอร�ฟและจัดทํา
อุปกรณ�ของเล�นในแนวการศึกษาวอลดอร�ฟ เป�นท่ีปรึกษาด�านอนุบาลให�กับหลายหน�วยงาน อาทิ สร�างโลกโดย
ผ�านเด็ก โดย เสถียรธรรมสถาน, มูลนิธิขวัญชุมชน, โครงการฝ�นดีท่ีปลายรุ�ง เพื่อเด็กป�วย HIV และเด็กพิเศษ
ในโรงพยาบาล, วิทยาลัยราชสุดา, มหาวิทยาลัยมหิดล, การศึกษาสําหรับคนหูหนวกระดับอนุบาล 

 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจทําแล�วมีความสุข คือ การขยายงานอนุบาล มีเครือข�ายท้ังในกรุงเทพฯและต�างจังหวัด 
รวมถึงการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในระดับอนุบาลในรูปแบบของ “อนุบาลแบบบ�าน” ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

“ครุศิลป� จุฬาฯ ให�โอกาสเราทํางานในส่ิงท่ีสร�างสรรค� และเราไม�จําเป�นว�าต�องสร�างงานแบบเดียวกัน แต�เรา
สามารถสร�างงานในแบบท่ีเราถนัด จนบัดนี้ ยังนึกเสมอว�า โชคดีแล�วท่ีเราได�เรียนครุศิลป�ก�อนท่ีจะมาเป�นครู
อนุบาล เพราะเด็กอนุบาลมีศิลปะเป�นวิชาเอก” 

 

Kru Oui, Abhisiree Charanjavanaphet, graduated from the Faculty of Education, Chulalongkorn 

University, majoring in Art Education in 1983. In the following year, she founded Baanrak 

Kindergarten. For the past 20 years, she has dedicated herself to spreading the “Happy 

Classroom” philosophy that encourages children with special needs to attend the same 

kindergarten classrooms with other children.  Her efforts have been recognized both nationally 
and internationally. In 1996, Abhisiree received America’s Asoka award as a “Social Innovator.” 
That year, she also founded Baan Rak Kindergarten Foundation. In 2001, she received the 



Waldorf Education Early Childhood Diploma from Rudolf Steiner College Fair Oaks in California, 

the United States. 
 

Now Kru Oui gives lectures on Anthroposophy across Asia and acts as the Vice President for 

Education of Baanrak Kindergarten Foundation. She organizes academic seminars to inform 
people about the Waldorf method of teaching, and serves as an advisor on kindergarten 

education to many organizations including Sathira-Dhammasathan’s ‘Building A Better World 

Through Children’, Kwan Chumchon Foundation, Fun Dee Tee Plai Rung Project for Hospitalized 

HIV and Special Children, Ratchasuda College, Mahidol University, and Education For Deaf 

Children in Kindergarten. 
 

What brings her great pride and joy is seeing how kindergarten can be accessible to all 

including children outside of Bangkok and the hearing impaired children. Her Homey 
Kindergarten project is funded by the Siam Commercial Bank Foundation. 
 

“Art Education of the Faculty of Education, Chulalongkorn University, gives me the opportunities 

to work while staying creative. We don’t have to be creative in the same way— We can be 

creative in our own style. Up until now I still feel grateful that I studied Art Education before 

pursuing the path of a kindergarten teacher since arts have always been a majority part in early 

childhood.” 
  



มนต� วัฒนศริโิรจน� 
Mont Watanasiriroch 

 

เกิดและอาศัยอยู�กรุงเทพมาโดยตลอด จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� คณะวารสาร
ศาสตร� สาขาเอกภาพยนตร�และภาพนิ่ง และได�ศึกษาต�อระดับปริญญาโทในสาขาคอมพิวเตอร�อาร�ทนิวมีเดีย ท่ี
มหาวิทยาลัย Academy of Art เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา องค�ความรู�ท่ีมนต�สนใจในระหว�าง
ท่ีเรียนปริญญาโท คือ งานออกแบบโมช่ันกราฟ�กและทัศนศิลป� ซ่ึงหลังจากเรียนจบปริญญาโท มนต�ก็ได�
ร�วมงานกับบริษัทท่ีช่ือว�า ล้ิงค�ดีไซด� เป�นบริษัทท่ีออกแบบและผลิตงานโมช่ันกราฟ�กดีไซน�โดยตรง ตั้งอยู�เมือง
ซาน ราฟาเอล และระหว�างท่ีทํางานทางด�านโมช่ันกราฟ�กอยู�นั้น มนต�ก็ได�ถูกทาบทามให�กลับไปสอนท่ี
มหาวิทยาลัย Academy of Art ในฐานะอาจารย�พิเศษในหัวข�อโมช่ันดีไซน�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 

หลังจากทํางานต�างประเทศได�เป�นเวลาเกือบ 3 ป� มนต�ก็ตัดสินใจกลับเมืองไทยในป� พ.ศ. 2553 ด�วยความ
ตั้งใจท่ีจะนําการออกแบบโมช่ันกราฟ�กดีไซน�มาให�คนไทยเป�นท่ีรู�จักมากขึ้น และในเวลาต�อมา มนต�ก็ได�จัดตั้ง
บริษัทช่ือว�า เสวิร�บ ดอท ทีวี จํากัด รับออกแบบโมช่ันกราฟ�ก และทัศนศิลป� 
 

จากนั้นในป�พ.ศ.2557 ก็ได�ก�อตั้งอีกบริษัทช่ือว�า ไซท� โปรเจค จํากัด กับหุ�นส�วน เจ ปลอดภัย มนต�กําลังทํางาน
ในด�านออกแบบและทัศนศิลป�อย�างต�อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงระยะหลังมนต�ได�ให�ความสนใจทํางานกับศิลปะมาก
เป�นพิเศษ โดยเฉพาะศิลปะของการเต�นและการแสดง เป�าหมายของเขาในช�วงเวลานี้คือ ความสามารถในการ
เป�นนักออกแบบท่ีคอยตอบสนอง ช�วยเหลือและแก�ป�ญหาให�กับศิลป�นได� 
 

ไซท�โปรเจค เป�นบริษัทขนาดเล็กท่ีมนต�กับหุ�นส�วนก�อตั้งขึ้นเกิดจากการร�วมมือกันของบริษัท เสวิร�บ และ ซิส
เต็มเออเล�อร� ไซท�เป�นบริษัทในกรุงเทพฯ ให�การบริการงานออกแบบและติดตั้งศิลปะจัดวางด�วยไฟซ่ึงระบบไฟ 
ชนิดของไฟ และส�วนประกอบต�างๆจะสามารถประกอบ ติดตั้ง เคล่ือนย�ายและรื้อถอนได�ง�าย 

 

คําว�า ‘ZIEGHT’ ประกอบมาจาก  3 คําคือ SITE ท่ีแปลว�าพื้นท่ี SIZE ท่ีแปลว�าขนาด และ SIGHT ท่ีแปลว�าการ
รับรู�ด�วยการมองเห็น บริษัทไซท� จึงมีความตั้งใจท่ีจะออกแบบ ติดตั้งงานท่ีส่ือถึงความเป�นเอกลักษณ�ตาม 3 คํา
ท่ีนํามาประกอบกันให�ได�มากท่ีสุด ดังนั้น ไซท�จึงถูกออกแบบและพัฒนาให�มีรูปทรงทางเรขาคณิตท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังสามารถเขียนแอนิเมช่ันการเคล่ือนไหว และปรับสีเปล่ียนสีได�ตามท่ีต�องการ ส่ิงท่ีกล�าวมานี้ทําให� 
ไซท� ดูมีชีวิตชีวาและแสดงให�เห็นถึงการผสมผสานของศิลปะการสร�างงานแบบเก�า ส่ือผสมแบบใหม�และ
เทคโนโลยีท่ีรุดหน�าและตอบสนองความต�องการอย�างรวดเร็ว 
 



Born and raised in Bangkok. He has BA degree in film and photography from Thammasat 
University (Bangkok). He continued with MFA in Computer Arts – New Media from Academy of 

Art University (San Francisco). His concentration during his MFA years was visual and motion 

graphic design. Right after graduated, he had worked in San Rafael with a motion design 
company called L.INC Design. During that work period he was asked to join the Academy of Art 
faculty as a special instructor in motion design topic for MFA academic student. After 3 years, he 
decided to come back to Thailand in 2010 with his strong wish to introduce visual art and 

motion design to Thai. He then started his own company called SWERB.tv Co., LTD. and 
following with ZIEGHT Project Co.,LTD. in 2014 with Jay Plodpai as his partner.  
 

Mont is now currently working as a visual designer. Recently, he has been focusing on working 
with fine art artist especially in dance & performance art. His goal of achievements during this 
period of time and at to present is to work as a designer who can support and response to the 

fine art artist.         
 

'ZIEGHT' is a special project designed and developed by SWERB and SYSTEM ERROR. ZIEGHT 

based in Bangkok, Thailand. A fully functional visual/lighting installation system that could be 
knocked down and reassemble in a short time. 'ZIEGHT' is a combination of SITE/SIZE/SIGHT. 
Artists of ZIEGHT intend to deliver those aspects at the best possibility. Thus, 'ZIEGHT' could be 
re-designed and developed into others geometric shapes. Animation on lighting, which can 
produce and control colors, makes 'ZIEGHT' an art-installation that brings to life. It’s an 
experience of the advanced integration of traditional media, new-media, the technology and our 

creation from 'ZIEGHT' project. 
  



กติติ แสงสวุรรณ 

Kitti Saengsuwan 

 

จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิทัลอาร�ต สาขาคอมพิวเตอร�อาร�ต ในระหว�างการศึกษา
ได�สนใจงานประเภทศิลปะการติดตั้ง จึงเริ่มศึกษาการออกแบบและก�อสร�าง เพื่อนํามาประยุกต�ให�เข�ากับ
การศึกษาของตนในขนาดนั้น ระหว�างท่ีตนเองนั้นศึกษาอยู� ก็ได�มีโอกาสทดลองทํางานในหลากหลายประเภทท่ี
เก่ียวข�องกับศิลปะ จึงเกิดความชอบและสนใจในศิลปะหลากหลายแขนง  
 

หลังจบการศึกษา ได�เข�ามาร�วมทํางานกับ ไซท� โปรเจค จากการทํางานท่ีผ�านมาได�มีโอกาสทดลองทํางานศิลปะ
ในหลากหลายรูปแบบท่ีผสมผสานกันระหว�าง แสง สี เสียง  
 

Graduated with a bachelor's degree from Rangsit University, Faculty of Digital Art majoring in 
Computer Art, during the study, Kitti interested in installation art therefore began to study the 

design and construction to apply to his studies in that size. While studying, he had the 
opportunity to experiment with art related work. That is diverse therefore resulting in a passion 
and interest in various art fields. 
 

After graduation, he joined to work with ZIEGHT Project. Until now, he has had the opportunity to 
experiment in art in a variety of styles that combine light colors and sound. 
  



วิสาขา ไผ�งาม 

Wisakha Phaignam 

 

ทันตแพทย�สาขาเด็กท่ีหลงรักการวาดรูปมาตั้งแต�เยาว�วัยจนได�มีโอกาสศึกษาศิลปะแนวมนุษยปรัชญาโดยได�รับ
ประกาศนียบัตรนักศิลปะบําบัดแนวมนุษยปรัชญา ในป� 2558 จากสถาบันศิลปะบําบัดแนวมนุษยปรัชญาแห�ง
ประเทศไทย  และได�มีโอกาสฝ�กปฏิบัติงานคลินิก ณ คลินิกของนักศิลปะบําบัด Hedwig Rossle ท่ีเมืองมัวร� 
ชตุทท�การ�ท ประเทศเยอรมนี                             
 

จากนั้นเคยทํางานศิลปะบําบัดท่ีโรงพยาบาลมนารมย� และโรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ (แผนกประถมศึกษา) 
ป�จจุบันยังสนใจศึกษาความรู�ในสาขาต�างๆของมนุษยปรัชญาเพิ่มเติม อาทิ Biography workshop, Oasis 

Facilitator 

 

A pediatric dentist who has had a love for painting from the time she was young she was able 

to pursue her studies in anthroposophic art and received a certificate in anthroposophic art 

therapy in 2015 from the Institute of Anthroposophic Art Therapy in Thailand. She has also had 
the opportunity to undergo practical training at the Anthroposophic Art Therapy clinic of Hedwig 

Rossle in Murr, Stuttgart, Germany.   
 

Since then she has applied her knowledge in her work as an art therapist at Manarom Hospital 

and Ployphoom Kindergarten School (Primary Level).  She continues to expand her knowledge in 
anthroposophic studies by attending such programs as Biography workshop and Oasis 

Facilitator. 
  



สมลักษณ� ป�นตบิญุ  
Somluk Pantiboon 

 

ศิลป�นเซรามิกชาวเชียงราย เริ่มต�นจากการเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ หลังจากนั้นศึกษาต�อด�านเซรามิคท่ีญี่ปุ�นกับอาจารย� Iwao Onuma และ 
Tarouemon Nakazato เป�นเวลา 5 ป� จากนั้น กลับมาตั้งหลักป�กฐานท่ีบ�านหนองอ�อ ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ด�วยความท่ีถูกใจผู�คนและธรรมชาติท่ีนี่ สมลักษณ�ทําตามความฝ�นของตน ผลิตงาน
เครื่องเคลือบดินเผาท่ีตนรัก โดยแรงบันดาลใจในการสร�างงานเซรามิคมาจากธรรมชาติรอบตัวและรอบๆบ�าน  
ผลงานจากสตูดิโอเซรามิกท่ีดอยดินแดง เป�นท่ียอมรับจากผู�รักงานเซรามิกเป�นอย�างมาก สมลักษณ�ได�สร�าง
ช่ือเสียงให�กับตัวเองและเมืองไทยด�วยการแสดงผลงานและการประกวดผลงานด�านเซรามิกอาร�ตครั้งสําคัญๆ 
เช�น Nitten Exhibition ท่ีจัดโดย Metropolitan Museum กรุงโตเกียว งาน Asian Arts and Crafts 

Exhibition จัดโดย Fukuoka Art Museum เมืองฟุกุโอกะ และยังได�รับรางวัลจากการประกวดเครื่องป��นดินเผา
ท่ีเมืองโอ�คแลนด� ประเทศนิวซีแลนด� นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานเดี่ยว และได�รับเชิญร�วมแสดงนิทรรศการท้ัง
ในประเทศและต�างประเทศอีกหลายครั้ง 
 

A ceramics artist who is a native of Chiang Rai. Somluk received an advanced vocational 

diploma from the Technical and Vocational College Payap Region after which he went to Japan 

to learn more about ceramics under the tutelage of Professors Iwao Onuma and Tarouemon 

Nakazato for five years.  He then returned home to Chiang Rai and settled in Ban Nong Or in 
Nang Lae Sub-district, Mueang District.  Inspired by his love for the people and the natural 
surroundings Somluk pursued his dreams by creating ceramic works that reflected the natural 

beauty of the place.    
The work from his studio at Doi Din Dang was well received by ceramics lovers who came from 

far and wide.  Somluk earned a name for himself and for Thailand by entering contests and 
displaying his works at major ceramics art exhibits such as the Nitten Exhibition organized by 

the Metropolitan Museum in Tokyo, the Asian Arts and Crafts Exhibition at the Fukuoka Art 

Museum in Fukuoka and was also awarded a prize at a ceramics contest in Auckland, New 

Zealand.  He has held numerous solo exhibitions of his work and received invitations to display 

to participate in exhibitions both nationally and internationally. 
  



นติ ิวตัยุา 
Niti Wattuya 

 

เกิดเมื่อ พ.ศ.2487 ณ บ�านริมแม�น้ําเจ�าพระยาในจังหวัดชัยนาท สนใจและฝ�กฝนงานศิลปะมาแต�วัยเยาว� ออก
เผชิญโลกตามลําพัง  
 

ป� พ.ศ.2514 นิติเป�นท่ีจับตามองอย�างย่ิงจากผู�คนในวงการศิลปะ เมื่อนําผลงานของตนออกแสดงเป�นครั้งแรก
ในนามของกลุ�มธรรม ย่ีสิบส่ีป�นับแต�บัดนั้นจนบัดนี้ เขาแสดงผลงานศิลปะหลายครั้งท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศ เป�นการแสดงเดี่ยว และแสดงกลุ�มมากว�า 35 ครั้ง ท้ังนี้ผลงานบางส�วนถูกเก็บรักษาไว�ท่ีพิพิธภัณฑ�
ศิลปะเอเชีย—แปซิฟ�ค ในสหรัฐอเมริกา 
 

ด�านงานวรรณศิลป� เขาเขียนหนังสือท้ังร�อยแก�วและร�อยกรอง ในป� พ.ศ.2528 เขาออกผลงานหนังสือเล�มครั้ง
แรกเป�นความเรียงเชิงบทบันทึก “เปลวไฟแห�งยุคสมัย” จากนั้น พ.ศ.2532 ออกหนังสือรวมกลอนเปล�าและบท
บันทึก “จิตวิญญาณแห�งตะวันออก” และ พ.ศ.2533 ผลงานรวมบทกวีและเขียนภาพประกอบ “เพลงแสงดาว” 
พ.ศ.2534 เขาเขียนบทความทางศิลปะประจํานิตยสาร Decade  และผลงานรวมบทกวี “ลุ�มเจ�าพระยา” ในป�
พ.ศ.2537 
 

ป�จจุบัน นิติใช�ชีวิตส�วนใหญ�ทํางานจิตรกรรม เขียนหนังสือ และยังคงชมชอบท�องเท่ียวไปในโลกกว�างเหมือนท่ี
เคยเป�นมาโดยตลอด 

 

Born in 1944 at a home on the banks of the Chaopraya river in Chai Nat Province, Niti Wattuya’s 
love for art was nurtured from an early age.  He honed his skills as an artist and decided to 

venture off on his own to explore the world.   
 

In 1971 he attracted the attention of members of the art circles after he displayed his works for 
the first time in the name of the Dhamma art group.  From then on his works have been featured 
in numerous exhibitions both locally and abroad as a solo artist as well as part of a group in 

more than 35 exhibitions.  Some of his art works have been kept at the Pacific Asia Museum in 
the U.S.A. 
  

Aside from the visual arts he is also a writer of both prose and poetry.  In 1985 he published his 
first book, a collection of essays he titled “Sparks in an era”.  This was followed in 1989 by a 



collection of poems written in free verse  and a book of essays “The Oriental Soul”.  In 1990 he 
wrote “Song of Starlight” another compilation in free verse and illustration. In 1991 a collection of 
essays on art had been published in Decade magazine and a collection of poems “Loom 

Chaopraya” had published in 1994. 
 

Today Niti spends most of his time working on his paintings and writing books. He still enjoys 
traveling around to many places in the world as he had done throughout his many years as an 

artist. 
  



ยุทธิ ์สรุพิงศ�  
Yuth Suripong 
 

จิตรกรผู�สร�างสรรค�ผลงานท่ีส�วนใหญ�เป�นแนวอิมเพรสช่ันนิสม� เรื่องราวท่ีถ�ายทอดจะมีท้ังภาพทิวทัศน�และภาพ
บุคคล เทคนิคท่ีใช�ส�วนใหญ�ใช�สีน้ํามัน มีผลงานนิทรรศการแสดงเดี่ยวและแสดงกลุ�มหลายครั้งตั้งแต�ป� พ.ศ.
2536 เป�นต�นมา ป�จจุบันประกอบอาชีพเขียนรูปอิสระ 
 

A painter whose works are recognized mostly for the impressionistic style specializing in scenery 

and portrait oil paintings. His works have been exhibited individually and in groups several times 
since 1993. He is now an independent painter and artist. 
  



สุพฒันา วริิยะสมุน 

Supattana Wiriyasumon  

 

12 พฤศจิกายน  2507 
จบปริญญาตรีด�านออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial design) คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ทํางานเป�นนักออกแบบของเล�นไม�เพื่อการศึกษา และมาศึกษาต�อด�านวิชาชีพครู (Teaching 
Profession) จบประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate school (Grand.Dip.) คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ทํางานเป�นครูสอนศิลปะเด็กและศิลปะเด็กพิเศษ 

 

ในช�วงนี้เองเกิดความสนใจในงานศิลปะบําบัดอย�างจริงจัง จึงเลือกศึกษาต�อด�านศิลปะบําบัดแนวทางมนุษย
ปรัชญา  สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาแห�งประเทศไทย ภายใต�การรับรองจาก European 

Academy for Anthroposophical Art Therapies (EA) และ Goetheanum, School of Spiritual Science in 

Dornach, ประเทศสวิตเซอร�แลนด� ได�เป�นนักศิลปะบําบัดฝ�กหัดท่ีศูนย�บําบัด (Therapeutikum am 

Kraherwald) เมืองชตุทท�การ�ท ประเทศเยอรมนี 
 

ป�จจุบันทํางานเป�นนักศิลปะบําบัดแนวทางมนุษยปรัชญา ท่ีสถานคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนระยอง และ
จัดโครงการศิลปะสร�างสุขเพื่อผู�ดูแลฯ ท่ีศูนย�คามิลเลียน โซเชียล ระยอง นอกจากนี้ เป�นจิตอาสาสอนศิลปะเด็ก
ในชุมชนและกระบวนกรอิสระด�านศิลปะบําบัด และทํางานด�านศิลปะบําบัดร�วมกับกลุ�มไตรคลัง 
 

สําหรับโอกาสท่ีได�นําศิลปะบําบัดเข�าไปเป�นส�วนหนึ่งของโครงการก�อนคืนสู�อิสรภาพผู�ต�องขังชายเรือนจําพิเศษ
ธนบุรี ทํางานผ�านกระบวนการพาสีไปสัมผัสกับอารมณ�ความรู�สึก ความรู�ตัว นําพาให�ความงาม และความสงบ
มาสู�ดวงจิตของพวกเขา หลายคนไม�เคยจับพู�กัน ไม�เคยวาดรูประบายสี ตอนจบมีคนเดินมาบอกพร�อมรอยย้ิม… 

“นี่เป�นดอกไม�ดอกแรกในชีวิตผมเลยครับครู” 
 

Born November 12, 1964  
Supattana earned her B.A. in Industrial Design from the Faculty of Architecture, Chulalongkorn 
University and has worked as a designer of wooden toys for educational purposes. She furthered 

her graduate studies in the Teaching Profession for a Grad.Dip. at the Faculty of Education, 
Ramkhamhaeng University and teached art to children and special needs kids.    
 

It was around that time that she developed a serious interest in art therapy opting to seriously 

pursue a post graduate degree in art therapy at the Institute of Anthrosophic Art Therapies in 



Thailand which is accredited by the European Academy for Anthroposophical Art Therapies (EA) 

and Goetheanum, School of Spiritual Science in Dornach, Switzerland.  She obtained her 
internship as art therapist at the Therapeutikum am Kraherwald Center in Stuttgart, Germany.  
 

She currently works as an anthroposophic art therapist at the Rayong Child Welfare Protection 

Center.  She has organized the Art for the Creation of Happiness  Project for child minders at the 

Camillian Social Center in Rayong and has also been a volunteer art teacher for children in 

communities and the independent process of art therapy and working with the TriKlang Group on 

art therapy.  
  

For the opportunity to employ art therapy as part of the project for male prison inmates before 

their freedom at Thonburi Remand Prison working in the process of using color to impact feelings 

and emotions, consciousness so as to bring beauty and peacefulness to their souls.Many of 

them have never held a paintbrush, neither have they tried drawing or coloring. At the end of the 

course one of them walked over to her with a smile on his face telling he, “Teacher-- this is the 

first flower in my life” 

  



นกุูล คาํเลศิ  
Nukool Khamlert 

 

ป�จจุบันอายุ 27 ป� เติบโตท่ีจังหวัดสกลนคร ได�ทุนมาเรียนต�อปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
ธนบุรี สาขาวิชามีเดียทางการแพทย�และวิทยาศาสตร� 
 

หลังจากจบการศึกษา ได�ร�วมงานกับทีมบัวลอยภายใต�การดูแลของวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในฐานะ
ดีไซน�เนอร� ได�ใช�ประสบการณ�ความชํานาญในวิชาชีพผลักดันกิจกรรมของทางวัดผ�านทางส่ือส่ิงพิมพ�และ
ภาพเคล่ือนไหวให�มีรูปแบบท่ีเข�าถึงยุคสมัยของคนรุ�นใหม� 
 

ป�จจุบันทํางานท่ีครีเอทีฟเอเจนซ่ีในตําแหน�งอาร�ตไดเรคเตอร� 
 

Now 27 years of age, Nukool a native of Sakon Nakhon, received a scholarship to study at King 

Mongkut’s University of Technology Thonburi majoring in Medical and Science Media. 
 

After his graduation he worked with the Bua Loi team under the supervision of Pathum Wanaram 

Temple.  As a designer he made use of his professional expertise in promoting the temple’s 
activities through print media and motion images with formats that the younger generation find 

attractive.   
 

Currently he holds the position of creative art director for a creative agency. 
  



อภสิิทธิ ์น�าวประจุล 

Abhisith Naoprachul 

 

อายุ 27 ป� สําเร็จการศึกษาจากภาควิชา มีเดียทางการแพทย�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าธนบุรี  มีความสนใจในด� านการวาดภาพทางพฤกษศาสตร�  ฝ�กงาน ท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได�รับโอกาสเป�นผู�ช�วยวิทยากร ในด�านการวาดภาพทางวิทยาศาสตร�กับมหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และเครือข�ายส่ิงแวดล�อม 

 

ป�จจุบัน เป�นนักออกแบบกราฟ�กดีไซน�ให�กับบริษัทออกแบบ ศิลป�นของสตาร�บัคส�ประเทศไทย และวาด
ภาพประกอบให�กับ นิตยสารบ�านและสวน รวมถึงบทความทางการแพทย�และวิทยาศาสตร� เป�นต�น 

 

Aged 27, a graduate of the Department of Medical and Science Media, King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi, Abhisith has an interest in botanical illustration. He received 

practical training at the Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University after 

which he became assistant lecturer in scientific illustration at various universities, schools and 

environmental networks.    
 

At present he is a graphic designer for design companies as well as an artist for Starbucks 

Thailand, illustrator for House and Garden Magazine as well as medical and science journal 

articles. 
  



สมพล คาดสนทิ  
Sompon Kadsanith 

 

ป�จจุบันอายุ 27 ป� จบการศึกษาปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี ในสาขาวิชามีเดีย
อาตส� ระหว�างการศึกษาชอบสังเกตงานออกแบบ ในมุมมองของการส่ือสาร และทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ
ศิลปะอยู�เสมอ เพื่อนํามาประยุกต�ใช�ในส่ือมัลติมีเดีย  
 

หลังจากจบการศึกษาได�ใช�เวลาฝ�กฝนเทคนิคต�างๆในงานออกแบบภาพเคล่ือนไหว จึงได�มีโอกาสร�วมงานกับ
ศิลป�นนักวาดภาพประกอบและนักวิจัยระดับปริญญาเอก สร�างสรรค�งานผสมผสานระหว�างการศึกษาให�มีความ
พิเศษ และน�าสนใจมากย่ิงขึ้น โดยท้ังนี้ถือเป�นงานท่ีมอบประสบการณ�ในการทํางานเพื่อผู�อื่น นอกเหนือจากงาน
ในรปูแบบแสวงหาผลกําไร (Commercial) ท่ีทําอยู� 
 

ป�จจุบันเป�นโมช่ันกราฟ�กดีไซน�เนอร�อิสระ 
 

Aged 27 years, Sompon graduated from King Mongkut’s University of Technology Thonburi with 
a degree in Media Arts.  While a student he was keen on design work from a communication 
perspective and constantly engaged in revision of art theories that might be applied to the use 

of multimedia. 
 

Upon completing his studies he spent time practicing various techniques used in motion graphic 

design and had the opportunity, therefore, to work with illustration artists and doctoral 

researchers to create a combination of various disciplines to add special and more enticing 

features to their work.  This is his way of devoting his efforts to go further and above the 
commercial work he normally does and work for the benefit of others.   
 

He is currently a freelance motion graphic designer. 
  



สาธติ สร�อยทองเจรญิ 

Satit Soithongcharoen 

 

ธันวาคม 2534, กรุงเทพมหานคร 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร� สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว�างท่ีเป�น
นิสิตฝ�กงานในศูนย�ซับน้ําตาผู�ติดยาเสพติด ได�เรียนรู�ถึงเหตุป�จจัยต�างๆ พื้นฐานความคิด รวมถึงสภาพของจิตใจ
ท่ีส�งผลต�อการดําเนินชีวิตของใครสักคนหนึ่ง หนึ่งในวิธีการบําบัดรักษาท่ีน�าสนใจซ่ึงถูกยกขึ้นมาพูดถึง คือ 
ศิลปะบําบัด จึงเป�นจุดเริ่มต�นในการศึกษาทางด�านนี้ หลังจากนั้น ศึกษาต�อหลักสูตรการศึกษาเพิ่มศิลปะบําบัด
ตามแนวมนุษยปรัชญา ณ สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ในเส�นทางใหม�นี้ก็เหมือนเริ่มต�นนับ
หนึ่ง ซ่ึงข�อดีคือการเหมือนเป�นผ�าขาวท่ีรอการแต�งแต�มสีสัน การเดินทางครั้งนี้ทําให�จิตใจได�เติบโตตามไปด�วย 
ทุกอย�างท่ีจะใช�ในการบําบัด นักบําบัดล�วนได�ผ�านมือผ�านฝ�แปรงมาก�อน จึงมั่นใจได�ว�าผู�รับการบําบัดจะได�รับส่ิง
ท่ีดีกลับไปจากการบําบัด ความสุขปลายฝ�แปรงย�อมเป�นของผู�ท่ีลงมือระบาย 

 

ป�จจุบัน ทํางานด�านศิลปะบําบัดร�วมกับกลุ�มไตรคลัง 
 

Born December 1991 in Bangkok 

Satit earned a bachelor’s degree in the Humanities majoring in Psychology from Srinakharinwirot 

University.  While a student he received practical training at a center for drug addicts and got to 
learn more about the various factors, basic concepts and emotional needs that impact a person’s 

way of life.  One of the forms of therapy that caught his attention was art therapy and he 
embarked upon this subject furthering his studies in anthroposophic art therapy which then felt 

like taking the first steps much like a white sheet waiting to be colored.  This was a journey that 
for him was one of spiritual growth.  Everything that would be applied in art therapy would be 
something that had passed through the artist’s brush thus ensuring that the patient would benefit 

from the therapy he or she was receiving.  The joy derived from applying the brush would 
therefore belong to the person masterfully applying those strokes.   
 

He currently does art therapy work with the TriKlang group. 
  



สพรัง่พร ชยานภุทัร�กลุ 

Saphrangphon Chayanupatkul 

 

พฤศจิกายน  2513, กรุงเทพฯ  
สพรั่งพร ชยานุภัทร�กุล เภสัชกรหญิง ผู�ให�ความสนใจคุณภาพของ “สี” ในแง�มุมความสามารถของการเป�น “ตัว
ยา” บําบัดอาการเจ็บป�วย และภาวะท่ีไม�สมดุลในมนุษย� เธอรู�จักศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาจากความ
ปรารถนาท่ีจะหาวิธีการดูแลเด็กเล็ก ศาสตร�การแพทย�ท่ีมองมนุษย�ด�วยความเคารพในความเป�นป�จเจก สร�าง
แรงบันดาลใจให�เข�ารับการอบรมและฝ�กงานตามหลักสูตรการศึกษาเพิ่มศิลปะบําบัดตามแนวมนุษยปรัชญา 
สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ป�จจุบันเธอเป�นนักศิลปะบําบัดผู�ทํางานจิตอาสากับผู�ป�วยจิตเวช 
และเยาวชนในสถานพินิจฯในฐานะนักศิลปะบําบัดกลุ�มไตรคลัง (TriKlang) 

 

Born November 1970 in Bangkok. 
A pharmacist by training, Saphrangphon has shown a great interest in the quality of “colors” as 

a form of “medication” that can be used for treatment of illnesses and the imbalances in the 

human body. She became acquainted with art therapy in the anthroposophic method and wished 
to use it to care for small children. She believed in the medical practice that viewed people with 
respect as individuals and was therefore inspired to further her studies in the field at the Institute 

of Anthoposophic Art Therapy.  She currently volunteers her services as an art therapist for 
psychiatric patients and the youth in detention centers as a member of the TriKlang art 

therapists group. 
  



ศภุลักษณ� ตงศริ ิ
Supalak Tongsiri 

 

14 กรกฎาคม 2508 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป� 2531 ศึกษาต�อในหลักสูตรการศึกษา
เพิ่มศิลปะบําบัดตามแนวมนุษยปรัชญา ณ สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาในป� พ.ศ.2553 เป�น
เวลา 3 ป� จากนั้นฝ�กปฏิบัติงานท่ี Therapeutikum am Kraherwald เมืองชตุทท�การ�ท ประเทศเยอรมนี เป�น
เวลา 3 เดือน นอกจากนั้นยังได�อบรมต�อเนื่องในหลักสูตรการบําบัดเฉพาะทางต�างๆ เช�น การบําบัดผู�ป�วยระยะ
สุดท�าย โรคภูมิแพ� Burn Out โรคซึมเศร�า ผู�มีบาดแผลทางใจ เป�นต�น ป�จจุบันทํางานศิลปะบําบัดกับนักเรียนท่ี
โรงเรียนไตรพัฒน� ระหว�างนี้ได�วาดภาพประกอบ อัลบั้ม The Garden ท่ีทางโรงเรียนไตรพัฒน�จัดทําเพื่อหาทุน
ในการสร�างอาคารอนุบาลและจัด Workshop วาดภาพประกอบในหนังสือ “ก�าวแรก” ท่ีทางโรงเรียนไตรพัฒน�
จัดทําขึ้น 

 

Born July 14, 1965  
A graduate in Business Administration from Ramkhamhaeng University in 1988. In 2010 Supalak 

furthered her studies in anthroposophic art therapy for three years after which she went for a 

three-month training course at the Therapeutikum am Kraherwald in Stuttgart, Germany. She also 
continued to receive training in various forms of therapy such as art therapy for palliative care, 

allergies, burned out syndrome, depression and trauma, for example. She is now an art therapist 
for students from Tripat school.  She has illustrated “The Garden” –an album compiled by the 

school to raise funds to construct a kindergarten school building and also organized a workshop 

for illustrations of the “First Steps” book that Tripat has published. 
  



บรรจงศร ี พนัธ�เหลา 
Bunchongsri  Phunlao 

 

31 มีนาคม 2527 
จบการศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร� สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ในป� พ.ศ.2549 จบ
การศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตร� สาขาจิตวิทยาการให�คําปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป� พ.ศ. 2554 
ศึกษาต�อในหลักสูตรนักศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาตามมาตรฐานเยอรมนี ป� พ.ศ. 2556 และอบรม
หลักสูตรต�างๆ เพิ่มเติม อาทิ การบําบัดผู�ป�วยระยะสุดท�าย Burn Out และหลักสูตรศิลปะบําบัดอื่นๆ 
นอกจากนั้น ศึกษาเพิ่มเติมปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป� พ.ศ.2559 เคยทํางานกับ
ผู�ป�วยจิตเวชท้ังเด็กและผู�ใหญ� ณ โรงพยาบาลมนารมย� เป�นระยะเวลา 6 ป� ซ่ึงส�วนใหญ�จะทํากลุ�มบําบัดผู�ป�วย
ใน เช�น  Art Therapy, Motivation Group, Psychoeducation Group เป�นต�น 

 

ป�จจุบัน ทํางานกับเด็กและเยาวชนผู�กระทําความผิดในบทบาทนักจิตวิทยา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ขอนแก�น 

 

Born March 31, 1984 
Completed a Bachelor’s degree in the Humanities (Clinical Psychology) from Chiang Mai 

University in 2006 and a Master’s degree in Education (Counseling Psychology) from 

Ramkamhaeng University in 2011 after which she enrolled in an art therapy course pursuing the 

German anthroposophic path in 2013.  She also undertook training in art therapy for various 

purposes such as palliative care, those suffering from burned out syndrome, and other forms of 

art therapy before acquiring another degree, a Bachelor’s of Laws from Sukhothai Thammathirat 

Open University in 2016.  She worked with psychiatric patients, both children and adults, at 

Manarom Hospital for six years employing such tactics to groups of patients such as Art 

Therapy, Motivation Groups and Psychoeducation Groups. 
 

Presently she is working as a psychologist for juveniles at Khon Kaen Juvenile and Family Court. 
  



รตริมย� ชวติรานรุกัษ� 
Ratirom Chavitranuruk 

 

กันยายน 2508, อุบลราชธาน ี

สนใจในวิชาศิลปะตั้งแต�วัยเยาว� แต�ด�วยวิธีการและกรอบของการสอน ความงามถูกกําหนดไปท่ีวาดและระบายให�
เหมือนจริง เมื่อทักษะท่ีจะทําให�เหมือนต�นแบบมีจํากัด ความสนใจท่ีจะทํางานศิลปะจึงค�อยๆลดลง เหลือเพียง
ความช่ืนชมในงานท่ีสวยงามของเพื่อนคนอื่น แต�ความสนใจกลับมาอีกครั้งเมื่อมีโอกาสได�ศึกษาโรงเรียนแนว
การศึกษาวอลดอร�ฟ โดยครูอนุบาลท่ีทํางานศิลปะชาวต�างประเทศ “มาเรีย โดมนิ่ง” ผู�ได�เป�ดความงามของ
ศิลปะขึ้นในใจอีกครั้ง เป�นความงามท่ีมิได�กรอบอยู�เพียงการวาดรูปให�เหมือนและได�รับการบอกว�าสวยเท�านั้น 
แต�เป�นการเป�ดหัวใจและความรู�สึกท่ีจะเห็นความสวยงามของส่ิงท่ีแวดล�อมตัวเรา รวมท้ังการเข�าอบรมดนตรี
บําบัดกับนักดนตรีบําบัด “สเตฟาน คูเนอ” ทําให�ความเข�าใจและความรู�สึกเก่ียวกับความงามและศิลปะ
เปล่ียนแปลงไปอย�างส้ินเชิง 
 

จากนั้น เข�าอบรมหลักสูตรศิลปะบําบัดตามแนวมนุษยปรัชญา โดยครู “นิโคล�า ชไนเดอร� แฮร�มันน�” และ “ครู
มอส อนุพันธุ� พฤกษ�พันธ�ขจี” จึงมีโอกาสได�เรียนรู�ความหมายของศิลปะบําบัด ท่ีมิใช�เพียงการทํางานศิลปะก็
เป�นการบําบัดจิตใจแล�วเท�านั้น แต�บนเส�นทางการเรียนรู�ได�เข�าใจความหมายและกระบวนการละเอียดลึกซ้ึงถึง
ความสําคัญของศิลปะกับวิญญาณของมนุษย� อันเป�นส่ิงท่ีท้ังสะท�อนวิญญาณและช�วยเยียวยาวิญญาณของ
มนุษย� ส�งผลต�อร�างกายและสุขภาพ เนื่องด�วยร�างกายและวิญญาณของมนุษย�เป�นส่ิงท่ีดําเนินเก่ียวข�องกัน 

 

ป�จจุบัน รติรมย�ทํางานเป�นครูวิชาประวัติศาสตร�และศิลปะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนไตรพัฒน� 
และนักศิลปะบําบัดอิสระ ดูแลเด็กและผู�ใหญ�ท่ีขาดความสมดุลด�วยศิลปะบําบัดแนวทางมนุษยปรัชญา 
 

Born September, 1965 in Udon Ratchathani Province.   
Ratirom has had an interest in the subject of art right from the time she was very young but with 

the manner and methods of teaching art with rigid notions of beauty that called for realistic 

drawing and coloring they seemed to impose limitations on her skills.  All she was able to do 
was to admire the beauty in the beautiful artworks her classmates were creating.  Fortunately her 
interest in the arts was revived when she was able to learn about the Waldorf School way of art 

with Maria Domning, a kindergarten teacher. The emphasis was not on rendering realistic 
paintings that look like the originals and are said to be beautiful but also on opening one’s 

hearts to see the beauty of all things that surround us.  She also ventured into training for music 



therapy as well as to receive training using the method of Stephan Kuhne who changed her 

interest and understanding in art and aesthetic beauty very dramatically. 
 

Furthermore, Ratirom has undergone additional training in art therapy in accordance with the 

principles of Anthroposophy. With such figures as Nicola Schneider Hermann and Anupan 
Pluckpankhajee as her teachers, she has learned that the true meaning of art therapy does not 

lie merely in the fact that creating works of art is already a form of therapy.  Instead, the path 
toward learning involves the understanding of the meaning and the intricate process of 

perceiving the essence of art and the human soul that reflects and helps treat the human spirit.  
This process has an effect on the human being’s physical and spiritual health and well-being 

both of which are mutually connected.   
  

At present Ratirom teaches history and art at the Tripat Waldorf School.  She is also an 
independent art therapist who takes care of children and adults in search for balance through art 

therapy via anthroposophy. 
  



จุฑามาศ สกลุธราธร  

Jutamas Sakultharathorn 

 

กันยายน 2517, กรุงเทพฯ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร� สาขาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาโท 
คณะ วิทยาศาสตร� สาขาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเริ่มสนใจศาสตร�แขนงต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับการเดินทางค�นหาตัวตนด�านใน และได�มาพบกับเส�นทางของศิลปะบําบัดแนวมนุษยปรัชญา จึง
ศึกษาต�อในหลักสูตรการศึกษาเพิ่มศิลปะบําบัดตามแนวมนุษยปรัชญา ณ สถาบันศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษย
ปรัชญา ป�จจุบันทําศิลปะบําบัดให�กับเด็ก คนชรา ผู�ป�วยจิตเวช และเยาวชนในสถานพินิจฯ ในฐานะนักศิลปะ
บําบัดกลุ�มไตรคลัง 
 

Born September 1974 in Bangkok 

Jutamas holds a Bachelor’s degree in Mathematics from the Faculty of Science and a Master’s in 

Applied Mathematics also from the Faculty of Science, Mahidol University.  She became 
interested in the various disciplines related to the journey of the individual in search of the inner 

self and came across the path towards art therapy through Anthroposophy and decided to 

further her studies in that area. She now works as an art therapist for children, the aged, 
psychiatric patients and youth detained in Juvenile Observation and Detention centers as an art 

therapist of the TriKlang group. 
  



รายการทุ�งแสงตะวนั 

Tung  Saeng Tawan TV Program 

 

บริษัท ป�าใหญ� ครีเอช่ัน จํากัด เริ่มผลิตรายการทุ�งแสงตะวันในเดือนตุลาคม พ.ศ.2534 ซ่ึงกระแสความตื่นตัว
ด�านส่ิงแวดล�อมเริ่มก�อตัวขึ้นไม�นานนัก รายการทุ�งแสงตะวันจึงนับได�ว�าเป�นรายการยุคบุกเบิกรายการหนึ่งใน
ขบวนแถวส่ือมวลชน ท่ีมีเนื้อหามุ�งเน�นการให�ความรู�ความบันเทิงด�านส่ิงแวดล�อมแก�ผู�ชมรายการ ออกอากาศ
ครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน�ช�อง 11 (ต.ค.-ธ.ค.2534) เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ช�อง 3 อ.ส.ม.ท.วันท่ี 1 
กุมภาพันธ� พ.ศ.2535 จนกระท่ังป�จจุบัน 

 

รายการทุ�งแสงตะวัน เสนอเรื่องราวความสัมพันธ�ระหว�างเด็กกับธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีความเช่ือว�า
มนุษย�ต�องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันมนุษย�เป�นสัตว�สังคม การอยู�ร�วมกันจึงต�องมีการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมในรูปแบบกฎหมู�บ�าน กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ การพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย�มีท้ังการพึ่งพาโดยตรง เช�น หาของป�า ล�าสัตว� จับปลา ฯลฯ และการพึ่งพาเพื่อ
การผลิต ธรรมชาติมีท้ังความงามและประโยชน� การเรียนรู�ความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับธรรมชาติส่ิงแวดล�อม 
ทําให�เกิดความจรรโลงใจ เห็นคุณค�าของธรรมชาติ รายการทุ�งแสงตะวันมีความประสงค�จะให�ผู�ชมหันกลับมาให�
ความสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ�ธรรมชาติ และให�ความสําคัญในการส�งเสริมให�เด็กๆท้ังในเมืองและชนบทได�
เรียนรู�และสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ การเดินทางสํารวจและถ�ายทํารายการในพื้นท่ีต�างๆท่ีดําเนินชีวิต 
และมีกิจกรรมในเชิงบวกระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทําให�ผู�ผลิตยังคาดหวังให�ความสัมพันธ�ภายใน
ครอบครัวดีขึ้น การเรียนการสอนไม�คับแคบเฉพาะในตําราและห�องเรียน รวมท้ังให�เด็กและผู�ชมรายการมีความ
ภาคภูมิชุมชนท�องถ่ินและภูมิป�ญญาไทย 

 

In October 1991 Payai Creation Co. Ltd. Began its operations producing the Tung Saeng Tawan 
program which created quite a stir calling attention to environmental issues.  It pioneered media 
focus drawing attention on the environment to television viewers starting first of all on Channel 

11 (October-December 1991) and moving to channel 3 on February 1, 1992 with a long running 

program that continues up until this day.   
 

Tung Saeng Tawan presents the close bond and relationship between children and their natural 

and cultural surroundings.  Based on the idea that human beings are dependent on natural 
resources and yet, as social animals coexisting with each other there needs to be an appropriate 

management of natural resources in the form of village rules, laws, cultural norms and practices.  
Our dependence on nature can be direct such as hunting and gathering or fishing or a 



dependence leading to production.  Nature is a matter of beauty as it is about the benefits it 
yields.  Learning more about the relationship between man and the natural environment inspires 
one to nurture and appreciate nature even more.  The program wishes to draw the attention of 

its viewers to reflect on the importance of conserving nature.  It also places great importance on 
attracting children from both urban and rural areas to learn more about nature.  At the 
production level, traveling to various locations and shooting the shows has yielded other benefits 

calling attention to the local way of life and brining about activities with a positive impact on the 

families, schools and communities.  The program hopes to enhance relationships within families 
and to expand the area of learning from the level of classrooms and textbooks.  It also wishes to 
instill in the children and the audience a love and pride for the local communities as well as in 

the value of Thai folk wisdom. 
  



ปรัชญาภรณ� ไชยสวัสดิ ์
Prachyaporn Chaisawas 

 

2 มกราคม 2535 
หาดใหญ� เมืองเล็กๆท่ีมีแต�อาคารพาณิชย� นอกจากครอบครัวแล�ว ก็ไม�รู�จะเช่ือมโยงตัวเองเข�ากับอะไรท่ีนี่ ใช�
ชีวิตตามเสียงเรียกร�องข�างในจนได�มาเรียนปริญญาตรี คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป�น
ช�วงเวลาท่ีได�พบว�าความสุขสูงสุดของตัวเอง คือ การได�อยู�ใกล�ชิดธรรมชาติ หลังเรียนจบมีโอกาสได�ทํางานเขียน
ภาพประกอบหนังสือ NATURE HOME ของสํานักพิมพ�บ�านและสวนเล�มหนึ่ง เดินทางสัมภาษณ�บ�านหลังต�างๆ 
รวมถึง ๗Arts Inner Place สตูดิโอศิลปะบําบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาท่ีอําเภอเชียงดาว และได�กลายมาเป�น
ท่ีทํางานในป�จจุบัน ในตําแหน�ง Art Director รวมถึงได�เรียนรู�การทํา Lazure Painting จากท่ีนั่น 

  

ป� พ.ศ.2561 ไปทําสถาปนิกอาสา ท่ีวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย รวมถึงเดินทางท�องเท่ียวต�อ 6 เดือน เป�น
ช�วงเวลาท่ีได�พาตัวเองไปแตะขอบใหม�ๆ ในมิติของความเช่ือและจิตวิญญาณ ปลดปล�อยความรั่วไปกับเพื่อนร�วม
ทาง และได�ป�วยหนักได�เปราะบางจนถึงท่ีสุด จนกลับมาไทยพร�อมความป��นป�วนข�างใน ถือเป�นวาระของช�วงเวลา
ท่ีต�องทํางานกับข�างในตัวเอง หลังจากเข�ารีทรีตภาวนาช�วงปลายป�ก็ได�รับคําชวนให�ร�วมจัดงาน Sacred 

Mountain Festival ครั้งท่ี1 ในเรื่อง Create Space และตกแต�งสถานท่ี เป�นครั้งแรกท่ีรู�สึกว�าได�ทํางานร�วมกับ
พลังงานเฉพาะของพื้นท่ีพลังงานของธรรมชาติ รู�สึกสนใจและจะหาทางทํางานในลักษณะนี้ต�อไป 

 

Born January 2, 1992  
Had Yai is a small town with nothing but commercial buildings.  Aside from the family, it seems 
there was nothing that linked Prachyaporn to this place. Having spent her time responding to her 
innermost needs, she had the chance to pursue a degree in architecture at Chiang Mai 

University. She found that the happiest moments in her life came when she communed closely 

with nature.  After completing her studies she was commissioned to illustrate the pictures for the 
NATURE HOME book of Baan lae Suan Publishing House.  She traveled around interviewing 
homeowners of various homes and compiled what was known as the 7Arts Inner Place an art 

therapy studio that followed the anthroposophical approach in Chiang Dao District.  It has 
become her present workplace where she holds the position of Art Director aside from also 

having the chance to learn the art of Lazure Painting there.   
 

In 2018 she became a volunteer architect at Royal Thai Monastery BuddhaGaya in India and 

extended her stay there by six months as a tourist.  The trip provided her with the chance to 



bring herself to encounter new dimensions of spirituality and beliefs and to release certain 

features of herself along with her co-travelers.  She returned home with some inner turmoil since 
this coincided with a time she had to work with her inner dimension.  Towards the end of the 

year after attending a spiritual retreat she was invited to take part in the organizing and 

decoration of the First Sacred Mountain Festival with the theme of “Creating Space.” This marked 
the first time that she felt she was working with a specific energy in a space of natural energy.  
It piqued her interest and she would look for ways to perform similar tasks in her line of work. 
  



การแสดงสภาวการณ�ในห�องศลิปะบาํบดั 

Arts Therapy Performance 

 

จารนุนัท� พนัธชาต ิ

Jarunun Phantachat 

 

ศิลป�นศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงป�พ.ศ.2557 นักการละครเวทีท่ีเป�นท้ังผู�ดูแลการผลิต, ผู�กํากับ, ผู�เขียนบท 
และนักแสดง  
 

ผลงานการแสดงท่ีมีรางวัล คือ จากภาพยนตร�ส้ันเรื่อง “ชิงช�าสวรรค�” ได�รับรางวัลนักแสดงยอดเย่ียมจาก
เทศกาล Short Shorts Film Festival & Asia 2016 และเทศกาลภาพยนตร�ส้ันครั้งท่ี 20 โดยมูลนิธิหนังไทย 

 

ป�จจุบันเป�น Co-artistic Director ของกลุ�มบีฟลอร�, ผู�ก�อตั้งกองทุนกู�ยืมเพื่อสร�างสรรค�ศิลปะการแสดง Take 
OFF, ผู�ก�อตั้งและคัดสรรบทละครร�วมสมัยไทยเพื่อแปลและจัดพิมพ�ในช่ือกลุ�ม Collective Thai Scripts 

ผลงานล�าสุดกํากับละครเวทีกลางสวน A Midsummer’s night dream: ฝ�นกลางสวน 

 

Jarunun won the prestigious Silapathorn Award for the Performing Arts in 2014. She is a 

producer, director, playwright, and actress. 
 

Other awards she has received include Best Actress in the short film “Chingcha-sawan” at Short 

Shorts Film Festival & Asia 2016 and at the 20th Thai Short Film & Video Festival by the Thai 

Film Foundation.  
 

At present she is the Co-artist Director of B-floor, Founder of Take OFF Loan Fund for Performing 

Arts, Founder and Committee of Collective Thai Scripts that translates and publishes 

contemporary plays.  Recently she also directed “A Midsummer’s Night Dream: Fun Klang Suan,” 
which was staged outdoors in a garden. 
  



โจเซฟ ซามดูโิอ 

Joe Zamudio 

 

นักดนตรีบําบัด 

Music Therapist 

 

จบการศึกษาด�านดนตรีบําบัดจากลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป�พ.ศ. 2553 ได�ย�ายกลับมาประเทศ
ไทยเพื่อสานฝ�นอาชีพทางดนตรีและเช่ือมโยงตนเองกับมรดกวัฒนธรรมไทย โจเป�นหนุ�มลูกครึ่งไทย-โคลัมเบีย 
เกิดและเติบโตท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โจได�รับการหล�อหลอมจากวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและเริ่มหลงใหลใน
เรื่องราวของดนตรีจากแต�ละวัฒนธรรมท่ีจะรวมผู�คนเข�าด�วยกันและการท่ีแต�ละบุคคลคนเช่ือมโยงกับดนตรีใน
เชิงป�จเจกจนถึงเชิงสากล  
 

ในบทบาทของนักดนตรีบําบัด โจสนใจใคร�รู�ในเรื่องดนตรีท่ีจะช�วยปลดปล�อยอารมณ�และบอกกล�าวความคิด
ความรู�สึกของผู�คนท่ีหลบอยู�หลังกําแพงแห�งความด�างพร�อยในสังคม ในบทบาทของนักร�องและนักแต�งเพลง โจ
มีแรงบันดาลใจในการผสมผสานดนตรีจากประสบการณ�ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของเขาและแบ�งป�นให�กับ
ผู�ฟ�ง 
 

ป�จจุบัน โจทํางานเป�นนักดนตรีบําบัดท่ีมีรักคลินิก ซ่ึงเป�นคลินิกด�านสุขภาพจิตสําหรับเด็กและครอบครัว 
 

Joe Zamudio graduated his Music therapy degree from Los Angeles, USA. In 2010 he moved to 
Thailand to pursue his music career as well as to connect with his Thai heritage. He is half Thai/ 
Colombian, born and raised in the USA. Joe has been exposed to a diversity of cultures and 
became fascinated with how music from each culture brings people together and how each 

person connects with music on a very personal, yet universal level.  
 

As a music therapist, he continues to be intrigued in how music helps to bring out emotions and 

give a voice to those that often hide behind the walls of the stigma in society. As a singer and 
songwriter, Joe inspires to blend all the music from his cultural experiences to share with all his 

listeners.  
 

He is now working as a music therapist at Merak Clinic, a mental health clinic for children and 

families.



ภณัฑารกัษ� 
Curator 

 

อนพุนัธุ� พฤกษ�พนัธ�ขจ ี
Anupan Pluckpankhajee 

 

จิตรกรและนักศิลปะบําบัดมนุษยปรัชญา 
Painter and Anthroposophic Art Therapist  

 

จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร� ภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จากนั้นเริ่มสนใจการศึกษา
แนวมนุษยปรัชญาตั้งแต�ช�วงวัยหนุ�มโดยศึกษาผ�านวิทยาลัยอบรมครูวอลดอร�ฟในเยอรมนี และเข�าสู�โรงเรียน
ศิลปะมนุษยปรัชญาในแนวของเบปป�� อเซนซา ในเวลาต�อมาจึงเริ่มสนใจศิลปะบําบัดในเชิงการบําบัดรักษา เขา
ได�รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันให�ศึกษาต�อตามท่ีตั้งใจนี้ 
 

ในช�วงป� พ.ศ.2547 จึงเริ่มงานศิลปะบําบัดในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร� โรงพยาบาลมนารมย� และมีรัก
คลินิกตามลําดับ งานศิลปะบําบัดมนุษยปรัชญาในช�วงนั้นได�รับการเผยแพร�อย�างกว�างขวางผ�านกระบวนการ
บําบัดรักษาท่ีอนุพันธุ�ทํางานอย�างเข�มข�นกว�า 10 ป� เขายังทํางานศิลปะคู�ขนานไปกับการดูแลผู�คน โดยฝาก
ผลงานจิตรกรรมล�าสุดในช่ือ Butterflies are free เมื่อหลายป�ก�อน 

 

ป�จจุบัน อนุพันธุ�อาศัยอยู�ท่ีสตูดิโอศิลปะด�านใน (7 Arts Inner Place) ท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
 

Anupan graduated from the Faculty of Education, Chulalongkorn University with a major in 

Elementary Education. He became interested in Anthroposophy since his younger years at a 

teacher training college for Waldorf education in Germany. He later enrolled in an 
anthroposophical art school adhering to the philosophy of Beppe Assenza. He became interested 

in art therapy and soon received a scholarship from the German government to pursue the 

subject there. 
 

In 2004, Anupan initiated an art therapy program at Samitivej Srinakarin Hospital, Manarom 
Hospital, and Merak Clinic. His dedication in anthroposophic art therapy for more than 10 years 
helped make the method widely accessible. He is both an artist and a therapist. His artwork from 
several years ago is called “Butterflies are free.” 
 

Now he lives at the 7 Arts Inner Place Studio in Chiang Dao, Chiang Mai Province. 



นทิรรศการศลิปะแห�งเหตปุ�จจยัและการบาํบดั 

จดัแสดงระหว�างวนัที ่16 สงิหาคม – 3 พฤศจกิายน 2562 
ห�องนทิรรศการหลกั ชัน้ 7 หอศลิปวฒันธรรมแห�งกรงุเทพมหานคร 
 

นิทรรศการความงามนิรนาม จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห�งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) 
ดําเนินงานโดย ฝ�ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห�งกรุงเทพมหานคร 
 

ภัณฑารกัษ� 
อนุพันธุ� พฤกษ�พันธ�ขจี 

 

นักศิลปะบําบัดและศิลป�น 

เดชา เตียงเกตุ, อภิสิรี จรัลชวนะเพท,สมลักษณ� ป�นติบุญ, นิติ วัตุยา, ยุทธ์ิ สุริพงศ�, มนต� วัฒนศิริโรจน� 
จารุนันท� พันธชาติ, ดุจดาว วัฒนปกรณ�, โจเซฟ ซามูดิโอ, ปรัชญพร วรนันท�, อรทิพ นิมกาญจน�นนท�, ณิชา หลีหเจริญกุล 

ชนาภัณฑ� ธรรมรัฐ, ศราวุฒิ กวีธรรมวงษ�, วิชภา มีทองคลัง, ฤทธิชัย สิริประสิทธ์ิพงศ�, วิสาขา ไผ�งาม 

สพรั่งพร ชยานุภทัร�กุล, สาธิต สร�อยทองเจริญ, ศุภลักษณ� ตงศิริ, บรรจงศรี พันธ�เหลา, รติรมย� ชวิตรานุรักษ� 
จุฑามาศ สกุลธราธร, นุกูล คําเลิศ, อภิสิทธ์ิ น�าวประจุล, สมพล คาดสนิท, สุพัฒนา วิริยะสุมน, ปรัชญาภรณ� ไชยสวัสด์ิ 

มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และรายการทุ�งแสงตะวัน 

 

ติดต�อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที ่
หอศิลปวัฒนธรรมแห�งกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท� 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639 
www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

http://www.bacc.or.th/


Art of Element & Therapy 
16th August – 3rd November 2019 

Main gallery, 7th floor, Bangkok Art and Culture Centre 
 

The exhibition organised by Bangkok Art and Culture Centre 
Executed by the Exhibition Department 

  
Curator 

Anupan Pluckpankhajee 
 

Art Therapists and Artists 
Decha Tiengkate, Abhisiree Charanjavanaphet, Somluk Pantiboon, Niti Wattuya, Yuth Suripong  

Mont Watanasiriroch, Jarunun Phantachat, Dujdao Vadhanapakorn, Joe Zamundio, Prachayaporn 
Vorananta, Oratip Nimkannon, Nicha Leehacharoenkul, Chanaphan Thammarut  

Sarawut Kaweethammawong, Vichapa Meethongklang, Littichai Siriprasitpong, Wisakha Phaignam 
Saphrangphon Chayanupatkul, Satit Soithongcharoen, Supalak Tongsiri, Bunchongsri Phunlao 

Ratirom Chavitranuruk, Jutamas Sakultharathorn, Nukool Khamlert, Abhisith Naoprachul  
Sompon Kadsanith, Supattana Wiriyasumon, Prachyaporn Chaisawas, MOA THAI Foundation  

and Tung Saeng Tawan TV Program 
 

For more information, please contact 
Bangkok Art & Culture Centre 

Tel: 02 214 6630 / Fax: 02 214 6639 
www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

 

 
 
 
 
 
 

 
  


