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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คือคณะวิชาแรกที�ก่อตั�งขึ้ึ�นพร้อมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชา 
แรกที�มีการจัดการเรียนการสอนในสาขึ้าวิชาศิลปะในระดับอุดมศึกษา ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
สามารถผลิตบัณฑิิตที�มีคุณภาพ ทั�งด้านความรู้และความสามารถในแนวทางขึ้องศิลปวิทยาการที�สามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ 
จากการศึกษาเพื�อตอบสนองความต้องการขึ้องสงัคม และพฒันาวงการศิลปะขึ้องไทยใหม้คีวามก้าวหนา้สูร่ะดับนานาชาติสบืต่อไป
 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ขึ้องนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายขึ้องคณะจิตรกรรมฯ ได้จัดขึึ้�นอย่างต่อเนื�องเป็นประจำาทุกปีเริ�มตั�งแต่ปี พ.ศ. 
2514 โดยนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั�งนี�ถูกจัดขึ้ึ�นเป็นครั�งที� 50 ประจำาปีการศึกษา 2563 ทั�งนี�นิทรรศการอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื�อสง่เสริม 
ให้นักศึกษาได้จัดดำาเนินการสร้างผลงานและจัดนิทรรศการขึ้ึ�น โดยการประมวลความรู้ ความเขึ้้าใจจากแนวทางความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะความชำานาญด้านเทคนิค ตลอดจนองค์ความรู้อื�น ๆ ที�ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร นำามาสรุปเป็นผลงานศิลปะสร้าง 
สรรค์ตามแนวทางความสนใจและความชำานาญขึ้องตนเอง ที�สามารถถ่ายทอดให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงความสามารถขึ้องนักศึกษาที�มุ่งมั�น 
พฒันาทักษะความรูสู้ก่ารเปน็บณัฑิิตทางด้านศลิปะที�มคุีณภาพอยา่งสมเกียรติ อีกทั�งยงัเปน็การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้แลกเปลี�ยนประสบการณ ์
ต่าง ๆ  รบัฟัังคำาวิจารณ์ ความคิดเห็นและข้ึ้อเสนอแนะจากเพื�อนนักศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชนที�เข้ึ้าชมนิทรรศการ เพื�อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้องนักศึกษาให้กว้างขึ้วางขึ้ึ้น อันสง่ผลต่อการปฏิบัติการสร้างผลงานต่อไปในอนาคต
 ในนามขึ้องมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้อแสดงความชื่นชมและยินดีแก่บัณฑิิตจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ท่ีได้สร้าง
สรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีคุณภาพ นำาความภูมิใจมาสูม่หาวิทยาลัยศิลปากรเสมอมา
 สุดท้ายนี้ ขึ้ออวยพรให้บัณฑิิตทุกท่าน ประสบความสำาเร็จจากความรู้ท่ีได้ต้ังใจศึกษามาตลอดหลักสูตร และมีความมั่นคงในหน้าท่ีการ
งานต่อไป

               

          ( ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช )
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร



 

สารจากคณบดีคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิิทยาลัยศิลิปากร

	 นิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์ข์องนัิกศึกษาปริญญาตรีชั้ั�นิปีสุุดท้ายของคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร	เป็นิ	
การนิำาเสุนิอผลงานิสุร้างสุรรค์และวิิชั้าการด้านิศิลปะ	 อันิเป็นิผลสุรุปจิากการศึกษาค้นิคว้ิา	ทดลองและปฏิิบััติงานิตลอดหลักสูุตรของการศึกษาในิ	
ระดับัปรญิญาตร	ีซึ่ึ�งเป็นิผลงานิที�สุะท้อนิถึึง	ควิามรูค้วิามเข้าใจิ	มุมมองทัศนิคติ	แนิวิทางควิามสุนิใจิ	และทักษะควิามชั้ำานิาญของนัิกศึกษาที�เป็นิไป 
ตามหัวิขอ้ที�นัิกศึกษาได้ทำาการค้นิคว้ิา
	 โครงการศิลปนิิพนิธ์ที์�มีคณุภาพและมีควิามหลากหลายในิเน้ิ�อหาสุาระเหล่านีิ�	ถึกูแสุดงออกมายังศิลปะหลากหลายรูปแบับัอันิเป็นิแนิวิทาง	
หนึิ�งของการสุ้�อสุาร	ที�ยอ่มสุง่ผลให้ผู้ชั้มหรอ้ผู้คนิในิสัุงคมร่วิมเรียนิรูท้ำาควิามเข้าใจิเพ้�อให้เกิดผลอยา่งควิามจิรรโลงใจิหรอ้แง่คิดแก่ผู้ชั้มผลงานิ	โดยนัิก	
ศึกษาศิลปะที�ได้เรียนิรู้และเข้าใจิถึึงศาสุตร์ของการศึกษาแล้วิ	ยอ่มสุามารถึนิำาควิามคิดสุร้างสุรรค์จิากควิามรู้ทางด้านิศิลปะ	มาเป็นิแนิวิทางหลักในิ 
การพัฒนิาผลงานิศิลปะของตนิให้มีคณุภาพและคณุค่ามากยิ�งขึ�นิ	ตลอดจินิสุามารถึประยุกต์ในิการประกอบัอาชั้พีอ้�นิๆ	จินิประสุบัควิามสุำาเรจ็ิได้
	 นิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์์	ประจิำาปีการศึกษา	2563	ประกอบัด้วิยผลงานิศิลปนิิพนิธ์์ของนัิกศึกษาชัั้�นิปีสุุดท้ายในิระดับัปริญญาตรี	 อยู่ในิ 
ควิามดแูลรบััผิดชั้อบัของภาควิิชั้าจิิตรกรรม	จิำานิวินิ	26	คนิ	ภาควิิชั้าประติมากรรม	จิำานิวินิ	22	คนิ	ภาควิิชั้าภาพพมิพ์	จิำานิวินิ	19	คนิ	ภาควิิชั้าศิลปไทย	
จิำานิวินิ	29	คนิ	ภาควิิชั้าทฤษฎีีศิลป์	จิำานิวินิ	10	คนิ	โครงการจัิดตั�งภาควิิชั้าสุ้�อผสุม	จิำานิวินิ	3	คนิ	และรว่ิมแสุดง	จิำานิวินิ	1	คนิ	รวิมทั�งสิุ�นิ	110	คนิ	ผล
งานิศิลปนิิพนิธ์ทั์�งหมดได้ผ่านิการพิจิารณาจิากคณะกรรมการในิแต่ละภาควิิชั้า	กลั�นิกรองผลงานิที�มีคุณภาพ	ควิามสุมบูัรณ์	และมีคุณค่าทางศิลปะ	
เพ้�อนิำาเสุนิอในิโครงการศิลปนิิพนิธ์ใ์นิครั�งนีิ�
	 คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร	มีควิามภาคภูมิใจิและขอชั้้�นิชั้มในิควิามเพยีรควิามตั�งใจิของนัิกศึกษา	
ที�ทำาให้การจัิดนิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์ป์ระสุบัผลสุำาเร็จิ	และขอแสุดงควิามขอบัพระคณุผู้มีอุปการคุณที�ให้การสุนัิบัสุนุินิการจัิดนิิทรรศการมา	ณ	ที�นีิ�
 

	 	 	 	 								 	 	 			(	ศาสุตราจิารยญ์าณวิิทย	์กญุแจิทอง	)
	 	 	 	 	 	 										คณบัดีคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์



โครงการนิทรรศิการศิลิปนิพนธ์ ประจำาปีการศิกึษา 2563
 โดียนักศิกึษาปรญิญาตรชีั้นปีสุดีท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิิทยาลัยศิลิปากร 

ชื่อโครงการ	 	 	 นิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์	์คณะจิิตรกรรม														
																																																								 ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	ประจิำาปีการศึกษา	2563
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	 	 คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผูร้บัผดิชอบโครงการ	 	 	 คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ประธานกรรมการทีป่รกึษาโครงการ	 คณบัดีคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์
อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ	 	 อาจิารย์ฑีฆวุิฒิ		บุัญวิิจิิตร	รองคณบัดีฝ่ายกิจิการนัิกศึกษา

	 	 	 	 ผู้ชั้ว่ิยศาสุตราจิารย์	์	ดร.วิิชั้ญ	มุกดามณี	รองคณบัดีฝ่ายกิจิการพิเศษและวิิเทศสุัมพันิธ์์
สถานทีด่ำาเนินการ	 	 	 เว็ิบัไซึ่ต์ออนิไลน์ิ	https://www.psg73.com	
	 	 	 	 http://finearts.su.ac.th/
	 	 	 	 https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn
	 	 	 	 https://www.facebook.com/Painting.Sculpture.GraphicArts.73
	 	 	 	 https://www.instagram.com/psg73_thesis/
 วันเดือนปีทีด่ำาเนินการ 		 วัินิท่ี	1-10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564
ผูเ้ข้ารว่มโครงการ	 		 	 นัิกศึกษาปริญญาตรีชั้ั้นิสุุดท้ายคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์
	 	 	 		 คณาจิารย์	ศิลปินิรับัเชั้ิญ	และบุัคคลท่ัวิไป
หลักการและเหตผุล
	 ตามท่ีหลักสูุตรการเรียนิการสุอนิของคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร		 	ได้มีการกำาหนิดให้นัิกศึกษาช้ัั้นิปีท่ี	5	
ผลิตผลงานิศิลปนิิพนิธ์์	และจัิดนิิทรรศการแสุดงผลงานิเพ่้อเป็นิการวัิดผลสัุมฤทธ์ิ์ทางการเรียนิของนัิกศึกษา	ตลอดชั้่วิงการเรียนิการสุอนิตามหลักสูุตรของ 
คณะจิิตรกรรมฯ		นิอกจิากน้ีิการจัิดทำานิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์	์ก่อให้เกิดประสุบัการณ์การทำางานิรว่ิมกันิเป็นิหมู่คณะ	และเรียนิรู้การบัริหารจัิดการเพ้่อเผยแพร่
ผลงานิของตนิเองต่อสุาธ์ารณชั้นิ		ฝึกฝนิการติดต่อประสุานิงานิกับัหนิ่วิยงานิภาครัฐและเอกชั้นิภายในิประเทศ
	 คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	 ปีการศึกษา	2563	 	 มีควิามประสุงค์ท่ีจิะดำาเนิินิงานิโครงการนิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์์	 ตามท่ี
ได้ระบุัไว้ิในิหลักสูุตรของคณะจิิตรกรรมฯ	 ท่ีมีวัิตถุึประสุงค์เพ่้อให้นัิกศึกษาได้ใช้ั้ควิามรู้ควิามสุามารถึในิการสุร้างสุรรค์ผลงานิทัศนิศิลป์ในิช้ัั้นิปีสุุด 
ท้าย	และเผยแพร่สุู่สุาธ์ารณะ	ผ่านินิิทรรศการศิลปะท่ีได้วิางแผนิโครงการ	และดำาเนิินิงานิด้วิยตนิเอง	 ซ่ึึ่งนัิกศึกษาจิะได้ฝึกฝนิการทำางานิในิด้านิต่าง	ๆ			
ของการจัิดนิิทรรศการ	เกิดควิามชั้ำานิาญในิการติดต่อกับัหน่ิวิยงานิต่างๆ	ภายในิประเทศและมีประสุบัการณ์เพ่้อพัฒนิาสูุ่การทำางานิในิระดับัม้ออาชีั้พ	โดยมี 
ระยะเวิลาเตรียมการภายในิปีการศึกษา	2563	และจัิดแสุดงผลงานิจิริงในิระหว่ิางเด้อนิพฤษภาคม	พ.ศ.	2564	ท้ังน้ีินิอกจิากนิิทรรศการดังกล่าวิจิะเป็นิการ 
วัิดผลสุัมฤทธ์ิ์การเรียนิแล้วิ	การเผยแพร่ผลงานินัิกศึกษาต่อสุาธ์ารณชั้นิ	ในินิิทรรศการยังเป็นิการเปิดโอกาสุให้นัิกศึกษาได้แสุดงผลงานิของตนิเองแก่ผู้ชั้มท่ี 

สุนิใจิ	และหนิ่วิยงานิต่าง	ๆ	ท่ีต้องการบุัคลากรทางด้านิศิลปะอันิจิะเป็นิประโยชั้น์ิต่อนัิกศึกษาในิระดับัอาชั้ีพการงานิในิอนิาคต

วัิตถึุประสุงค์
	 1.	เพ้่อเป็นิการวัิดผลสุัมฤทธ์ิท์างการเรียนิการสุอนิด้านิทัศนิศิลป์	ของนัิกศึกษาคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	ตามท่ีหลักสุูตร
																						การศึกษาได้ระบุัไว้ิ	
	 2.	เพ้่อเผยแพรผ่ลงานิศิลปะของนัิกศึกษาคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	แก่สุาธ์ารณชั้นิ	หนิ่วิยงานิ	นัิกเรียนินัิกศึกษา	คณาจิารย์		
																						ศิลปินิรับัเชั้ิญ	และรวิมถึึงหนิ่วิยงานิท่ัวิไปท่ีสุนิใจิ	
	 3.	เพ้่อให้นัิกศึกษาคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	ได้แสุดงและพัฒนิาศักยภาพในิการสุร้างสุรรค์ผลงานิจิากการเรียนิตลอด
																						ระยะเวิลา	5	ปี	และแสุดงศักยภาพของคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	ในิฐานิะสุถึาบัันิการศึกษาชั้ั้นินิำาทางด้านิศิลปะของ
																						ประเทศและในิภูมิภาคอาเซึ่ียนิ	
	 4.	เพ้่อให้นัิกศึกษาได้เรียนิรู้การบัริหารจัิดการนิิทรรศการศิลปะ	และการดำาเนิินิงานิเป็นิหมู่คณะ	
	 5.	เพ้่อให้เกิดควิามรว่ิมม้อระหว่ิางคณะจิิตรกรรมฯ	และหนิ่วิยงานิภายนิอกในิการทำากิจิกรรมอันิจิะเป็นิประโยชั้น์ิต่อการบัริการวิิชั้าการบัำารุงศิลป	
																						วัิฒนิธ์รรม	และสุร้างประสุบัการณ์ในิการทำางานิแบับัม้ออาชั้ีพแก่นัิกศึกษาในิอนิาคต	
	 6.	เพ้่อเป็นิการสุนัิบัสุนุินิศิลปินิรุน่ิใหม่ให้เป็นิท่ีรู้จัิกแก่สุาธ์ารณชั้นิ

เป้าหมายตัวชีวั้ด
	 -เชั้ิงปริมาณ
	 	 ร้อยละ	95	ของจิำานิวินินัิกศึกษาปริญญาตรีชั้ั้นิปีสุุดท้าย	เข้ารว่ิมการจัิดนิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์ป์ระจิำาปีการศึกษา	2563	ของ	
																																					นัิกศึกษาปริญญาตรีชั้ั้นิปีสุุดท้ายคณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
	 -เชั้ิงคุณภาพ
	 	 1.	ผู้ชั้มเกิดควิามรู้ควิามเข้าใจิในิคุณค่าทางสุุนิทรียภาพของศิลปะ	และเกิดควิามพึงพอใจิในิการเข้าชั้มนิิทรรศการ
	 	 2.	สุามารถึเผยแพรค่วิามรู้ทางด้านิศิลปะต่อสุาธ์ารณะ	และเป็นิการทำานุิบัำารุงศิลปวัิฒนิธ์รรมของประเทศชั้าติ	
	 	 3.	นัิกศึกษาเกิดควิามสุามัคคีในิหมู่คณะ	เรียนิรู้การทำากิจิกรรมอันิเป็นิประโยชั้น์ิต่อสุังคมรว่ิมกันิ	
	 	 4.	เป็นิการยกระดับัวิงการศิลปะในิประเทศไทยสุูสุ่ากล	
	 	 5.	คะแนินิเฉล่ียควิามพึงพอใจิของผู้เข้ารว่ิมโครงการเท่ากับั	95%
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
		 1.	เห็นิผลสุัมฤทธ์ิท์างการเรียนิของนัิกศึกษาปริญญาตรี	ชั้ั้นิปีสุุดท้ายปีการศึกษา	2563
	 2.	ผลงานิของนัิกศึกษาได้รับัการเผยแพรสุู่สุ่าธ์ารณชั้นิ	ผ่านินิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์ค์รั้งน้ีิ 
	 3.	นัิกศึกษาได้แสุดงและพัฒนิาศักยภาพในิการสุร้างสุรรค์ผลงานิ	และการบัริหารจัิดการนิิทรรศการศิลปะในิระดับัปริญญาตรี	
	 4.	นัิกศึกษาได้เรียนิรู้การบัริหารจัิดการนิิทรรศการศิลปะ	และเกิดควิามสุามัคคีในิหมู่คณะ	
	 5.	นัิกศึกษามีประสุบัการณ์ในิการขอควิามรว่ิมม้อจิากภาครัฐ	และเอกชั้นิในิการสุนัิบัสุนุินิและเผยแพรผ่ลงานิทางด้านิทัศนิศิลป์แก่สุาธ์ารณชั้นิ	
	 6.	นัิกศึกษาได้รับัการสุง่เสุริมด้านิกำาลังใจิ	ก่อให้เกิดการพัฒนิาในิการสุร้างสุรรค์ผลงานิศิลปะท่ีดีต่อไป	
	 7.	นัิกศึกษาได้เผยแพรค่วิามรู้และควิามสุามารถึ	ซึ่ึ่งเป็นิการเปิดโอกาสุสุูเ่สุ้นิทางอาชั้ีพต่อไปในิอนิาคต









	 การศึึกษาเร่�องความตายของโอฟีีเลีียในงานศึิลีปะ	ม ี
วัตถุุประสงค์เพื่่�อศึึกษาความสัมพื่ันธ์์ด้้านเน่�อหาในงานวรรณ- 
กรรมเร่� องแฮมเล็ีทกับผลีงานศึิลีปะที�นำาเสนอภาพื่ความ 
ตายของโอฟีีเลีีย	 แลีะวิเคราะห์รูปแบบของการส่�อสารความ
หมายในผลีงานศิึลีปะที�นำาเสนอภาพื่ความตายของโอฟีีเลีีย	
ตั�งแต่คริสต์ศึตวรรษที�	 18	 จนถึุงปัจจุบัน	 โด้ยคัด้เล่ีอกกลุ่ีมตัว 
อย่างแบบเจาะจง	 ค่อผลีงานศึิลีปะของศึิลีปิน	 10	คน	จำานวน	
10	ชิ้ิ�น	ประกอบกับการรวบรวมแลีะวิเคราะหข์อ้มลูีจากเอกสาร	
	 จากการศึกึษาพื่บว่า	ผลีงานศึลิีปะชิ้ว่งครสิต์ศึตวรรษที�	
18	 แลีะ	 19	นั�นมักมีการบรรยายภาพื่ให้สอด้รับไปกับวรรณ- 
กรรมเร่�องแฮมเล็ีท	แต่เม่�อเขา้สูค่รสิต์ศึตวรรษที�	20	แลีะ	21	มกีาร 
ปรับเปลีี�ยนแนวคิด้ไปสู่การใช้ิ้ตัวลีะครโอฟีีเลีียเพื่่�อวิพื่ากษ์ 
วิจารณ์สงัคมแลีะเรยีกรอ้งสทิธ์สิตรี	อีกทั�งพื่บว่ารูปแบบของการ	
ส่�อสารความหมายในผลีงานศึลิีปะนั�นเปลีี�ยนแปลีงไปตามความ	
สนใจของศึิลีปินในแต่ลีะยุคสมัย	 กล่ีาวค่อชิ้่วงคริสต์ศึตวรรษที�	
1 8 	 แ ลี ะ 	 1 9 	 มี ก า ร ใ ช้ิ้ ร หั ส ใ น ท ฤ ษ ฎีี สั ญ ศึ า ส ต ร์ 
วรรณกรรมทั�ง	 5	 ประเภท	 ได้้แก่	 รหัสปริศึนา	 รหัสเหตุการณ	์
รหัสอรรถุลัีกษณ์	 รหัสสัญลัีกษณ์	 แลีะรหัสวัฒนธ์รรม	 เน่�อง 
จากศึิลีปินมีเจตนาบรรยายภาพื่ให้สอด้คล้ีองกับงานวรรณ 
กรรม	ต่อมาชิ้ว่งครสิต์ศึตวรรษที�	20	แลีะ	21	มกีารลีะทิ�งรหสับาง 
ประการแลีะคงไว้เพื่ียงรหัสสำาคัญที�สามารถุกระตุ้นการรับรู ้
ของผูช้ิ้มใหน้กึถึุงโศึกนาฏกรรมความตายของโอฟีเีลีีย	อันนำาไปสู ่
การส่�อความหมายอ่�นที�ศึลิีปนิต้องการนำาเสนอ

คำาสำาคัญ:	โอฟีเีลีีย,	ความตายในงานศิึลีปะ,	สัญศึาสตร์วรรณกรรม

ควิามตายของโอฟีเีลยีในงานศิลิปะ
The Death of Ophelia in Art

1.	ชั้ญานิินิ	จัินิทนิะ
				Chayanin	Juntana

 4 1

 2

 3

1	
Death	of	Ophelia
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2
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ท่ีมาภาพ	:	https://utopiadystopiawwi.wordpress.com
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 The study of the death of Ophelia in art aims to 
learn the relations of contents between Hamlet and art 
that depicts the death of Ophelia and analyse the ways of 
expression of meanings in art aforementioned, focusing on 
the 18th century to the present, by selecting specific sample 
groups which are 10 works of art by 10 artists, accompanied 
by document data collection and analysis. 
 According to the study, it is found that the visual 
contents of the art in the 18th and 19th centuries are con-
sistent with Hamlet. Then in the 20th and 21st century art, 
Ophelia is given roles to criticise the society and demand 
women’s rights. It is also found that the ways of meaning 
expression vary according to the interest of artists in each 
period. In the 18th and 19th century art, there is use of 5 
kinds of codes in literature semiotics which are hermeneutic 
code, proairetic code, semic code, symbolic code, and cul-
tural code, as the artists intend to make the visual contents 
consistent with Hamlet. Then in the 20th and 21st century 
art, some codes are omitted, leaving only some important 
ones able to stimulate perception of the audience and bring 
the tragedy that is the death of Ophelia to their minds, leading 
to expression of other meanings that the artists intend to 
convey.

Keyword: Ophelia, The Death of Ophelia, literary semiotics





	 ก า ร ศึึ กษ า เ ร่� อ ง แนว คิ ด้ห ลัี ง สมั ย ใ หม่ ใ น ง าน 
จิตรกรรมของแกร์ฮารต์	ริชิ้เตอร์				มวัีตถุปุระสงค์เพื่่�อวิเคราะห	์
แนวคิด้ของลัีทธ์ิหลัีงสมัยใหม่ในผลีงานจิตรกรรมของแกร์- 
ฮาร์ต	 ริชิ้เตอร์	 ศึิลีปินชิ้าวเยอรมันที�ได้้รับอิทธ์ิพื่ลีจากศึิลีปะ 
หลีายรูปแบบ	เชิ้น่	ด้าด้า	ฟีลุีกซุุส	แลีะปอ็ปอาร์ต	โด้ยเล่ีอกศึกึ- 
ษาผลีงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ต		ริชิ้เตอร์	ในช่ิ้วงคริสต์ทศึวรรษ	
1960-2000	 	 แลีะแบ่งประเภทผลีงานออกเป็น	 4	 รูปแบบ	
ได้้แก่	 1.	 จิตรกรรมภาพื่ถุ่าย	 	 2.	 แผนภูมิสี	 	 3.	 จิตรกรรมสีเทา		 
4.	จิตรกรรมนามธ์รรม		
	 จากการศึึกษาพื่บว่า	 ผลีงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ต		
ริชิ้เตอร์	 ทั�ง	 4	 รูปแบบ	 แสด้งถึุงแนวคิด้เกี�ยวกับวัฒนธ์รรม 
มวลีชิ้น	การหยอกล้ีอ	แลีะเสยีด้สขีนบประวัติศึาสตรศ์ึลิีปะสมยั 
ใหม่	 ในลัีกษณะของการต่อต้านศึิลีปะ	 แต่ในขณะเดี้ยวกันก็ได้้ 
สร้างสิ�งใหม่	 ที�ยังคงแสด้งถึุงจิตวิญญาณของศิึลีปะสมัยใหม่ไป 
พื่ร้อมกัน		แนวคิด้หลัีงสมยัใหมที่�ปรากฏในงานจิตรกรรมของรชิิ้
เตอรจึ์งมลัีีกษณะของสมัพื่นัธ์บท	โด้ยการใชิ้ตั้วบทหลีาย	ๆ	ส่วน
มาประกอบสร้างกลีายเป็นงานศึิลีปะ	สอด้คล้ีองกับแนวคิด้ที�ว่า	
เราไม่สามารถุสร้างสิ�งใหม่ขึ�นมา	 โด้ยไม่เจ่อปนสิ�งเก่าอีกต่อไป	 
ทกุอยา่งล้ีวนสมัพื่นัธ์กั์นอย่างหลีีกเลีี�ยงไมไ่ด้้

คำาสำาคัญ:	แกร์ฮาร์ต	ริชิ้เตอร์,		แนวคิด้หลัีงสมยัใหม,่		งานจิตรกรรม

 The study of the postmodern concepts in Gerhard 
Richter’s paintings aims to analyse the concepts of 
postmodernism in the paintings of Gerhard Richter who is 
a German artist influenced by Dadaism, Fluxus, and Pop art. 
The study goes through a selection of his paintings created 
in the 1960s to the 2000, categorising them into 4 formats 
which are 1. Photography painting 2. Colour chart 3. Grey 
painting and 4. Abstract painting. 
 In keeping with the study, it is found that all the 4 
formats of the paintings of Gerhard Richter have elements 
of mass culture, parody, and irony against the history of 
modern art, in the manner of anti-art, but simultaneously 
create new things which show the spirit of modern art. The 
postmodern concepts appearing in the paintings therefore 
holds elements of intertextuality where various parts of 
texts are combined to create art, conforming to the thinking 
stating that we can’t create new things without adding old 
things anymore and that all things are inevitably related to 
each other.

Keyword: Gerhard Richter,  paintings,  postmodern 
concepts
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	 ศึิลีปนิพื่นธ์์ฉบับนี�มี วัตถุุประสงค์เพ่ื่� อศึึกษาความ 
เป็นมาแลีะความสัมพื่ันธ์์ระหว่างแผนที� กับผลีงานศึิลีปะ	 
แลีะศึึกษากระบวนการส่�อความหมายของสัญญะในผลีงาน 
ศึิลีปะของแมทธ์ิว	 พิื่คตัน	 โด้ยศึึกษาจากเอกสารแลีะผลีงาน 
ศึลิีปะซุึ�งอาศัึยการเล่ีอกตัวอย่างแบบเจาะจง	จำานวนทั�งสิ�น	6	ชิ้ิ�น		
มาวิเคราะหผ์า่นทฤษฎีีสญัศึาสตร์	
	 จากการศึึกษาพื่บว่า	 ความสัมพื่ันธ์์ระหว่างแผนที� 
กับผลีงานศึลิีปะของแมทธ์วิ	พื่คิตัน	นั�นสามารถุแบง่ออกเปน็	3	
รูปแบบค่อ	ผลีงานที�เน้นให้ความสำาคัญกับตัวอักษร	ผลีงานที� 
เน้นให้ความสำาคัญกับโครงสร้างของแผนที� 	 แลีะผลีงานที� 
เน้นให้ความสำาคัญกับภาพื่ลัีกษณะอ่�น	 ซุึ�งความสัมพื่ันธ์์ดั้ง
กล่ีาวส่งเสริมให้เกิด้กระบวนการส่�อความหมายของสัญญะ	
โด้ยมีสารที�เป็นภาษา	ภาพื่โครงสร้าง	แลีะสัญลัีกษณ์ของแผนที�	
ตลีอด้จนภาพื่ลัีกษณะอ่�นทำาหน้าที�ทั�งส่�อสารทางความหมาย
ตรงแลีะความหมายแฝงร่วมกัน	 เพื่่�อถุ่ายทอด้เน่�อหาที�เกี�ยว
ข้องกับการวิพื่ากษ์ประวัติศึาสตร์	 ในด้้านการเม่อง	 เศึรษฐกิจ	
แลีะสังคมของแต่ลีะพื่่�นที�	 ส่งผลีให้ผู้ชิ้มเกิด้ความคิด้เปรียบ 
เทียบถึุงเร่�องราวในปัจจุบันจากสิ�งที�คล้ีายคลึีงกันในรูปแบบ 
ความสัมพื่นัธ์เ์ชิ้งิกระบวนทัศึน์

คำาสำาคัญ:	สญัศึาสตร,์	แผนที�ในผลีงานศึลิีปะ,	แมทธ์วิ	พื่คิตัน

 This art thesis aims to study the history and 
relationships of maps and works of art, and also study the 
meaning processes of symbols in Matthew Picton’s art, by 
analysing documents and 6 specifically chosen works of art 
through semiology.
 According to the study, it is found that the 
relationships of maps and Matthew Picton’s works of art 
can be categorised into 3 formats which are letter focused 
works, map structure focused works, and other visual aspect 
focused works. The relationships aforementioned leads to 
meaning processes of sign, with a  linguistic messages, 
map visual structures and symbols, along with other visual 
aspects. Together, these denote and connote meanings 
to express contents that criticise the political history, the 
economical history, and the social history of each area, 
bringing notions about comparison of present stories from 
similar things in the form of paradigmatic relationship.

Keyword: semiotics, map in the work of art, Matthew Picton

สญัศิาสตรข์องแผนที�ในผลงานศิลิปะของแมทธิวิ พคิตัน
Semiotics of Maps in Matthew Picton’s Paintings

3.	มธุ์รดา	เงินิเล็ก
				Mathurada	Ngernlek	
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	 ก า ร ศึึ ก ษ า เ ร่� อ ง 	 ส เ ต ร ท โ ฟี โ ต ก ร า ฟีี :	
ภาพื่ถุ่ายสะท้อนสังคม	 มีวัตถุุประสงค์เพื่่� อสร้างสรรค์ผลี 
งานภาพื่ถุ่ายชุิ้ด้คนงานชิ้านชิ้าลีา	 จำานวน	4	 ชุิ้ด้	 โด้ยศึึกษารูป 
แบบการถุ่ายภาพื่สเตรทโฟีโตกราฟีี	 (Straight	Photography)	
แลีะผลีงานของศึลิีปนิภาพื่ถุ่าย	3	คน	ได้้แก่	อัลีเฟีรด้	สติกกลิีซุ	(Alf-
fred	Stieglfitz)	แอนเซุลี	อดั้มส์	(Anself	Adams)	แลีะ	วอล์ีคเกอร	์
อีแวนส์	 (Walfker	 Evans)	 โด้ยการสร้างสรรค์ผลีงานภาพื่ถุ่าย 
ชุิ้ด้นี�ได้้มกีารลีงพื่่�นที�เก็บข้อมลูี	แลีะบันทึกภาพื่ที�สถุานรีถุไฟีหวั 
ลีำาโพื่ง	 โด้ยใชิ้้กล้ีองฟีิล์ีมภาพื่ถุ่ายขาวด้ำาบันทึกภาพื่คนงานทำา 
ความสะอาด้ขบวนรถุไฟีในระยะเวลีา	3	เด่้อน
	 จากการศึึกษาพื่บว่า	 ภาพื่ถุ่ายสเตรทโฟีโตกราฟีีใน 
ศึตวรรษที�	 20	 เป็นการถุ่ายภาพื่ที�ปฏิเสธ์เทคนิคการสร้างหร่อ 
แต่งภาพื่ในห้องม่ด้	 แลีะไม่มีการวาด้หร่อตกแต่งภาพื่บนแผ่น 
ฟีิล์ีม	สเตรทโฟีโตกราฟีีเป็นรูปแบบที�เน้นการถุ่ายภาพื่ด้้วยคุณ 
สมบัติพื่่�นฐานของกล้ีองถุ่ายรูป	 แลีะกระบวนการล้ีางอัด้ภาพื่	
โด้ยตัวผลีงานที�ผู้วิจัยสร้างสรรค์เกี�ยวข้องกับชีิ้วิตการทำางาน	
แลีะสภาพื่แวด้ล้ีอมของคนงานทำาความสะอาด้ขบวนรถุไฟี	
ภาพื่ถุ่ายชุิ้ด้	 คนงานชิ้านชิ้าลีา	 สะท้อนให้เห็นถึุงชิ้ีวิตการทำา 
งานของชิ้นชิ้ั�นแรงงานท่ามกลีางสภาพื่แวด้ล้ีอม	แลีะบรรยากาศึ
ที�เงียบเหงาของหัวลีำาโพื่ง	สถุานรีถุไฟีเก่าแก่ที�ด้เูหมอ่นว่าใกล้ีจะ
ถึุงเวลีาที�สถุานีรถุไฟีแห่งนี�จะยุติบทบาทการเป็นศึูนย์กลีางการ 
เดิ้นรถุไฟีของประเทศึไทย

คำาสำาคัญ:	 สเตรทโฟีโตกราฟีี , 	 ภาพื่ถุ่ายสะท้อนสังคม,	
สถุานรีถุไฟีหวัลีำาโพื่ง

 
 The study “Straight Photography: Photography on 
Social Subject” aims to create 4 sets of Platform Labourer 
photography by studying straight photography and works by 
3 photographers namely Alfred Stieglitz, Ansel Adams, and 
Walker Evans. The study involves 3 months of field trips at 
Hua Lamphong station (Bangkok railway station) to collect 
data and taking monochromatic photos of train cleaners by 
using a film camera.
 In line with the study, it is found that straight 
photography in the 20th century rejected editing photos 
in the dark rooms and there was no additional drawing or 
editing on films. Straight photography focuses on basic 
attributes of cameras, photographic processing, and 
photographic printing. The works created by the researcher 
are related to labouring life and the environments around 
train cleaners. The 4 sets of photography Platform Labourer 
reflect the labouring lives of the labouring class surrounded 
with the lonesome atmosphere of Hua Lamphong; an old 
train station as the role as the rail centre of Thailand seems 
to be terminated before long.

Keywords: Straight Photography, Photography on Social 
Subject, Hua Lamphong station
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1	
คนิงานิชั้านิชั้าลา,2020-2021,	Film	Black	and	White	25	x	31	cm
2
คนิงานิชั้านิชั้าลา,2020-2021,	Film	Black	and	White	25	x	31	cm
3
ควิามสุัมพันิธ์ข์องพ้้นิท่ี,	2020-2021,	Film	Black	and	White	25	x	31	cm
4
กรอบัของหน้ิาท่ี,	2020-2021,	Film	Black	and	White	25	x	31	cm
5
กรอบัของหน้ิาท่ี,	2020-2021,	Film	Black	and	White	25	x	31	cm

สเตรทโฟีโตกราฟี:ี ภาพถ่่ายสะท้อนสงัคม
Straight Photography: Photography on Social Subject
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1
Super	Size	2020
Digital	Print,	25.7	x	35	cm
2
Crap	Food	2020
Digital	Print,	9.5	x	15	cm
3
Convenience	Culture
Digital	Print,	15	x	9.5	cm



 
	 การศึึกษาเร่�อง	 สติกเกอร์อาร์ต:	 ศึิลีปะสะท้อนสังคม		
มี วัตถุุประสงค์ เพื่่� อศึึกษาประวั ติความเป็นมา	 แนวคิด้	
เน่� อหา 	 รูปแบบ 	 แลีะสร้ า งสรร ค์ 	 ผลีงานส ติก เกอร ์
อาร์ตที�มีเน่�อหาสะท้อนสังคม	 ในการศึึกษานี�เล่ีอกใชิ้้ทฤษฎีี 
สัญศึาสตร์มาเป็นเคร่� องม่อในการช่ิ้วยวิเคราะห์หาความ 
หมายของภาพื่สัญลัีกษณ์ต่าง	 ๆ	 โด้ยนำาผลีงานของศึิลีปิน	
2	 คนมาวิเคราะห์	 ได้้แก่	 อินเวเด้อร์แลีะเคลีท	 อับราฮัมจาก 
นั�นนำาความรู้ที�ได้้มาสร้างสรรค์ผลีงานเฉพื่าะตน	 	 เพื่่�อให้เข้า
ใจถึุงระบบการสร้างสรรค์ผลีงาน	 	 ตั�งแต่การวิเคราะห์ปัญหา	
ตลีอด้ไปจนถึุงการติด้ตั�งผลีงาน	 	 โด้ยผลีงานที�ผู้วิจัยสร้างสรรค์
ขึ�น	มีแนวคิด้เกี�ยวกับบริโภคนิยม	 	 เป็นการวิพื่ากษ์วิจารณ์การ 
ตลีาด้ขององค์กรใหญ่ต่าง	ๆ	 ที�มีการใช้ิ้ระบบสัญลัีกษณ์มาใช้ิ้ใน 
การประกอบส่�อโฆษณา	การลีบความหมายเดิ้ม	แลีะสรา้งความ 
หมายใหมใ่นเชิิ้งอุด้มคติ		เพื่่�อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิด้ความต้องการ
มากขึ�น		ผลีงานมจีำานวนทั�งหมด้	1	ชุิ้ด้	ประกอบไปด้้วย	5	ชิ้ิ�นงาน
	 จากการศึึกษาพื่บว่า	 ผลีงานสติกเกอร์อาร์ตเป็น	
เทคนิคทางเล่ีอกหนึ�ง	 	 ที�ศึิลีปินสตรีทอาร์ตนิยมเล่ีอกนำามาใชิ้	้	 
เพื่ราะสามารถุตอบสนองความรวด้เ ร็ว ในการทำ างาน	 
สะด้วกต่อการส่งสารหร่อข้อความต่าง	 ๆ	 ไปยังผู้คน	ศึิลีปินใน
สหรัฐอเมริกาเริ�มทำาสติกเกอร์อาร์ตในชิ้่วงครึ�งหลัีงของคริสต์ 
ศึตวรรษที�	20	ซุึ�งเปน็ช่ิ้วงเวลีาของการเปลีี�ยนแปลีง		การต่อต้าน	
แลีะประท้วงเรียกร้องสิทธ์ิต่าง	 ๆ	 ที�เป็นปัญหาอันเกิด้จากการ 
เอาเปรียบของนายทุนหร่อภาครัฐ	 	 	 ผลีงานเหล่ีานั�นเป็นการ 
แสด้งออกในรูปแบบเชิ้ิงสัญลัีกษณ์	 	 โด้ยหยิบนำาสภาพื่แวด้ 
ล้ีอมหร่อเหตุการณ์ต่าง	ๆ	 ที�ศึิลีปินพื่บเจอในชิ้่วงเวลีานั�นมาร่�อ 
สรา้งตีความใหม	่แลีะสรา้งสรรค์ออกมาตามความคิด้ของศึลิีปนิ	 
โด้ยความหมายของภาพื่ต้องอาศัึยการตีความจากประสบการณ ์
ของผูช้ิ้ม		ความหมายของผลีงานจะมกีารเปลีี�ยนแปลีงตลีอด้เวลีา		 
ขึ�นอยู่กับมุมมองของผู้ชิ้มที�มีต่อภาพื่ในแต่ลีะยุคสมัย	 	 สำาหรับ 
ผลีงานที�ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ�นมีความเกี�ยวข้องกับสภาพื่แวด้	
ล้ีอมในปจัจุบนั		เปน็การล้ีอเลีียนการตลีาด้ขององค์กรใหญต่่าง	ๆ 	 
โด้ยได้้นำาการตลีาด้เหล่ีานั�นมาตีความร่�อสร้างใหม่	 	นำาเสนอใน			
รูปแบบเชิ้ิงสัญลัีกษณ์ที�เข้าใจได้้ง่าย	 	 สอด้รับไปกับสภาพื่แวด้	
ล้ีอมที�ผูวิ้จัยอาศึยัอยู่			การรบัรูค้วามหมายของสญัลัีกษณใ์นแต่ลีะ 
พื่่�นที�มคีวามแตกต่างกันไป		ขึ�นอยูกั่บสภาพื่แวด้ล้ีอม	การใชิ้ช้ิ้วิีต	
แลีะประสบการณ์ของผูช้ิ้ม	ที�มต่ีอภาพื่ลัีกษณ์ขององค์กรนั�น	ๆ

คำาสำาคัญ:	สติกเกอรอ์าร์ต,	สตรทีอาร์ต,	ศึลิีปะสะท้อนสงัคม	

 
 The study “Sticker Art: Social Art” aims to learn 
the concepts, contents, and forms, and create sticker 
art that reflect society. The study applies semiotics as a 
tool to analyse and find the meanings of various symbols 
by analysing works by 2 artists namely Invader and Clet 
Abraham, creates own works using gained knowledge 
to make an understanding of the processes of creation 
from analysing the problems to installing the works. The 
concept of the works created by the researcher is about 
consumerism, criticising the marketing of various large 
corporation which utilise symbols as advertising media, 
erasing the original meanings and creating new ideal 
meanings to increase the consumers’ needs. There is 1 
series of works which consists of 5 of them.
 It is found from the study that creating sticker 
art is an alternative method that street artists like to apply 
since it is not time consuming and can convey messages 
to people easily. Artists in the United States began creating 
sticker art in the second half of 20th century which was the 
time of changes, resistance, and protests resulted from 
capitalist and government exploitation. Those works of 
sticker art resulted from the artists’ thoughts were symbolical 
expressions, deconstructing environments and events 
around the artists in that period. These works require the 
audience’s interpretations coming from their experience. 
The meanings of the works always change, depending on 
the audience’s visions in each period. The works created 
by the researcher are related to the present environment, 
parodying and deconstructing the marketing of various large 
corporations, presenting them in the symbolic forms which 
are easy to understand and consistent with the environment 
that the researcher lives in. The audience’s perceptions vary 
depending on the environments around them, how they live, 
and their experience towards the images of the corporations.

Keyword: Sticker Art, Street Art, Social Art

สติกเกอรอ์ารต์: ศิลิปะสะท้อนสงัคม
Sticker Art: Art Reflecting Society
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1
Untitled	No.	1.	2021	acrylic	on	canvas
100	x	100	cm.
2
Untitled	No.	1.	2021	Video	art	6.45	minutes
3
Untitled	No.	1.	2021	Video	art	6.45	minutes
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	 การศึึกษาในครั�งนี� เป็นการวิจัยสร้างสรรค์เชิ้ิงทด้ 
ลีองที�นำาเอาแนวคิด้เกสัมคุณส์แวกแลีะศึิลีปะส่องทางให้แก่ 
กันมาเป็นหลัีกคิด้ในการสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะ	 โด้ยผู้วิจัยม ี
สมมติฐานว่าส่�อทางศึิลีปะสามารถุส่�อสารอารมณ์ความรู้สึก 
ถึุงกันได้้	 มีวัตถุุประสงค์เพื่่�อทด้ลีองสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะ 
ผา่นส่�อศึลิีปะ	3	รูปแบบ	ได้้แก่	ภาพื่	เสยีง	การเคล่ี�อนไหวรา่งกาย	
เป็นต้น	 แลีะวิเคราะห์ความสัมพื่ันธ์์ของการส่�อสารความรู้สึก 
ผ่านส่�อศึิลีปะที�ต่างกันจากผลีการรับรู้ความรู้สึกของศึิลีปิน 
แลีะผูช้ิ้มจากผลีงานสรา้งสรรค์จำานวน	3	ผลีงาน	 โด้ยยกสถุาน-
การณ์เม่�อนักด้นตรีที�ต้องเล่ีนด้นตรีผ่านโน้ตเพื่ลีง	 (score)	 แต่ 
เม่�อเราดึ้งโน้ตเพื่ลีงออกแล้ีวเปลีี�ยนเป็นงานจิตรกรรมแทน	 
สารที�รับมาจะถูุกเปลีี�ยนมาเป็นภาพื่แทน	 นักด้นตรีจะไม่รู้ว่า 
ตัวเองจะต้องเล่ีนอะไรเหม่อนถุูกถุอด้ศึาสตร์ความรู้ทางสาขา 
ตนเองออก	 เพื่ราะฉะนั�นการรับรู้จะถูุกถุอด้ความคิด้เชิ้ิงตรรกะ
แลีะคงเหล่ีอไว้เพื่ียงแต่อารมณ์ความรู้สึกที�นักด้นตรีรับมาจาก 
งานจิตรกรรม	แล้ีวส่งต่อความรูสึ้กด้้วยส่�อศึลิีปะของตนเองผา่น
วิธ์กีารด้้นสด้	(Improvisation)	แลีะใชิ้วิ้ธ์เีดิ้มกับศึลิีปะการแสด้ง	
โด้ยส่�อตั�งต้นมาจากงานจิตรกรรม
	 จากการศึึกษาพื่บว่าผู้ชิ้มรับรู้ความรู้สึกไปในทิศึทางที�
แตกต่างกัน	แม้ว่าจะมีพื่่�นฐานทางศึลิีปะเดี้ยวกัน	สรุปได้้ว่าการ
รับรู้ความรู้สึกขึ�นอยู่กับประสบการณ์แลีะตัวบุคคลีที�เติบโตมา
ของแต่ลีะบุคคลี	ผูช้ิ้มรับรูค้วามรูสึ้กจากส่�อศึลิีปะทั�ง	 3	 รูปแบบ	
มากกว่าร้อยลีะ	70	ของผลีงานทั�งหมด้	ผู้ชิ้มมีความเห็นว่าส่�อ 
ทางศึลิีปะทั�ง	3	รูปแบบ	ถุ่ายทอด้ความรูสึ้กไปในทิศึทางเดี้ยวกัน	
ลัีกษณะการถุ่ายทอด้ความรูส้กึของศึลิีปนิ	ด้้วยวิธ์กีารด้้นสด้เปน็
การรบัสง่ความรูสึ้กกันในสถุานการณ์จริง	จากผลีงานชิิ้�นที�	2	ทำา
ใหเ้กิด้การส่�อสารความรูสึ้กเหมอ่นเปน็บุคคลีที�	1	แลีะบุคคลีที�	2	
ซุึ�งต่างจากผลีงานชิิ้�นอ่�นๆ

คำ าสำ า คัญ : 	 เกสัมคุณส์ แวก , 	 ศึิ ลีปะส่องทาง ให้ แ ก่ กัน ,	
อารมณค์วามรูส้กึ

 This study is experimental creative research with 
the concept of Gesamtkunstwerk and the concept of the 
mutual illumination of the arts as the main idea to create art 
with a hypothesis that art media can express moods and 
feelings towards each other. It aims to experiment on and 
create works of art through 3 forms of art media namely 
visuals, sounds, and body movements. Through 3 works 
of art, it analyses relations of expressions through different 
art media resulted from the artists’ and the audience’s 
perceptions. Applying situations where the musicians play 
along paintings instead of scores, the messages they receive 
are then visuals. They then do not know how to play, as 
though the science they specialize in was removed. The 
logical parts in their perceptions are then removed and 
only the moods and the feelings gained from the paintings 
remain. They then express with their own art media through 
improvisations and apply the same method on performance 
art where the initial media come from painting.
 According to the study, it is found that the audience 
members perceive differently from each other despite the 
same artistic background, concluding that perceptions 
depend on personal experience and individual upbringing. 
The audience perceive all the 3 forms of art media and 
perceive more than 70% of total work. They think that all the 
3 forms express the feelings in the same direction. In the 2nd 
work, how the artists improvise is reciprocal expressions in 
the real situation, generating expressions as though one was 
the first person and another one was the second person, 
which is different from the other works.

Keyword: Gesamtkunstwerk, The mutual illumination of the 
arts, Emotion

การสรา้งสหศิาสตรศ์ิลิปภ์ายใต้แนวิคิดีเกสัมคณุสแ์วิกและศิลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กัน
Creation of Multidisciplinary Art Under the Concepts of Gesamtkunstwerk and the Mutual 
Illumination of the Arts

6.	พชั้ร	สุวุิรรณชัั้ย
				Potchara	Suwannachai





	 การศึึกษาเร่�องการข้ามผ่านความเป็นมนุษย์แลีะวิวัฒ- 
นาการทางเทคโนโลียีที�สะท้อนผ่านส่�อบันเทิงแนววิทยาศึาสตร ์
ในประเทศึญี�ปุ�น	มีวัตถุุประสงค์เพื่่�อศึึกษาบริบทของตัวลีะครที�
มีความเกี�ยวข้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลียี	 ซุึ�งภายหลัีงเกิด้ 
เป็นแนวความคิด้การข้ามผ่านความเป็นมนุษย์	 (Transhuman-
ism)	 โด้ยอาศึัยวิธ์ีพื่ิจารณาจากพื่ัฒนาการทางความคิด้ที�สะ- 
ท้อนผา่นตัวลีะครได้้ดั้งต่อไปนี�	1.	ภาพื่ตัวแทนที�เกี�ยวขอ้งกับเทค 
โนโลียนีวิเคลีียร	์2.	ภาพื่ตัวแทนที�เกี�ยวขอ้งกับเทคโนโลียอีวกาศึ	3.	 
ภาพื่ตัวแทนที�เกี�ยวข้องกับเทคโนโลียีคอมพื่ิวเตอร์	 ซุึ�งเทคโน- 
โลียีดั้งกล่ีาวนั�นล้ีวนถูุกตั�งคำาถุามว่าจะนำาพื่ามนุษยชิ้าติไปสู่ 
ทิศึทางใด้
	 จากการศึึกษาพื่บว่าความก้าวหน้าที�ด้ำาเนินไปอย่าง 
ไม่หยุด้ยั�งทำาให้กลีไกสำาคัญภายใต้จิตใจของมนุษย์เกิด้ความสั�น 
คลีอน	เม่�อความเปน็จริงแลีะความจรงิเสมอ่น	(Virtualf	Realfity)	
เดิ้นทางเข้ามาใกลี้กันมากขึ�นจึงเกิด้เป็นความพื่ร่าเล่ีอน	การคิด้	
คำานวณอย่างเป็นเหตุผลีของเคร่�องจักรกลีกลีายเป็นระบบ 
ความคิด้เชิิ้งตรรกะเช่ิ้นเดี้ยวกันกับมนุษย์	 จึงนำาไปสู่ประเด็้นถัุด้
ไปเม่�ออัตลัีกษณ์ความเปน็มนษุย์นั�นอาจจะไมม่อียู่จริงเน่�องจาก
ระบบความคิด้ที�มีความใกล้ีเคียงกันสามารถุพื่ิสูจน์ได้้ตามหลัีก 
การทางคณิตศึาสตร์จึงทำาใหเ้สน้แบง่เขตแด้นระหว่างมนุษยแ์ลีะ 
ปญัญาประดิ้ษฐที์�ถุกูสรา้งขึ�นมาไมม่คีวามหมายอีกต่อไป

คำาสำาคัญ:	การขา้มผา่นความเปน็มนษุย์,	ไซุไฟี,	ความจรงิเสมอ่น,	
ปญัญาประดิ้ษฐ,์	หุน่ยนต์

 
 The study of transhumanism and technological 
evolution reflecting through scientific entertainment media 
in Japan aims to learn the contexts of the characters 
related to technological evolution which leads to the 
notion of transhumanism by considering the conceptual 
development reflected through the characters resulting in 
these representations: 1. Nuclear technology representation 
2. Space technology representation and 3. Computer 
technology representation. The aforementioned technology 
raise the question: which direction will it lead humanity to?
 According to the study, it is found that the never-
ending technological evolution makes the essential 
mechanism under the human mind unstable. When the 
reality and the virtual reality come close to each other, a 
blur is created. Rational calculation of machines become a 
logical thinking system similar to what humans have. These 
lead to the new issue, when human identities might not be 
real, as the logical thinking systems can be mathematically 
proved, erasing the importance of the line between humans 
and machines

Keyword: Transhumanism, Scifi, Virtual Reality, Artificial 
Intelligence, Robot

การขา้มผา่นควิามเปน็มนุษยแ์ละวิิวัิฒนาการทางเทคโนโลยทีี�สะท้อนผา่นส่�อบนัเทิงแนวิ
วิิทยาศิาสตรใ์นประเทศิญี�ปุ�น
Transhumanism and Technological Evolution Reflecting through Scientific Entertainment 
Media in Japan
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 การศึึกษาเร่�องสวนทิวทัศึน์แห้งในประเทศึญี�ปุ�น	 มี
วัตถุุประสงค์เพื่่�อศึึกษาประวัติความเป็นมา	 แนวคิด้	 รูปแบบ	
แลีะสุนทรียภาพื่ของสวนทิวทัศึน์แห้งในประเทศึญี� ปุ�น	
ทั�งแบบดั้�งเดิ้มแลีะร่วมสมยั	 โด้ยอาศึยัวิธ์ศีึกึษาด้้วยการคัด้เล่ีอก 
สวนทิวทัศึน์แห้งจำานวน	 9	 แห่ง	 ได้้แก่	 เรียวอันจิ	 เท็นริวจิ	
ได้เส็นอิน	 เรียวเก็นอิน	 โทฟุีคุจิ	 เค็นนินจิ	 	 ชิิ้เส็นโด้	 โทไคอัน	
ซุุยโฮอิน	 มาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ความหมาย	 แนวคิด้	
สุนทรียภาพื่	แลีะการออกแบบ	 เพื่่�อสร้างองค์ความรู้ที�นำาไปสู่ 
ความเข้าใจในเร่�องดั้งกล่ีาวมากยิ�งขึ�น
	 จากการศึึกษาพื่บว่า	 สวนทิวทัศึน์แห้งมีประวัติความ 
เป็นมาที�สอด้คล้ีองกับพุื่ทธ์ศึาสนานิกายเซุนเป็นอย่างมาก	 โด้ย
มีการพื่ัฒนาร่วมกับจิตรกรรมแลีะสถุาปัตยกรรม	 ด้้านแนวคิด้ 
เป็นการสร้างพื่่�นที�เชิ้ิงอุด้มคติแทนที�ธ์รรมชิ้าติ	 โด้ยอาศึัยรูป 
แบบของการจัด้สวนที�มุ่งเน้นองค์ประกอบแบบแห้ง	 แลีะ
เผยให้เห็นสุนทรียภาพื่ความงามที� เกิด้จากความว่างหร่อ
โยะฮะคุ	 เปิด้โอกาสให้ผู้ ดู้ได้้ตีความผ่านพื่่� นที� เชิิ้งอุด้มคติ	
เพื่่�อเข้าถึุงแก่นของพืุ่ทธ์ะ	 สวนทิวทัศึน์แห้งเป็นดั้�งโคอันหร่อ 
ปรศิึนาธ์รรมอีกรูปแบบหนึ�งของผูต้้องการศึกึษาเซุน

คำาสำาคัญ:	สวนทิวทัศึนแ์หง้,	เซุน,	โคอัน

 The study of dry landscape gardens in Japan 
aims to learn the history, the concepts, the forms, and the 
aesthetics of them, both original and contemporary, by 
choosing 9 gardens namely Ryoan-ji, Tenryu-ji, Daisen-in, 
Ryogen-in, Tofuku-ji, Kennin-ji, Shisen-do, Tokai-an, and 
Suiho-en as examples to analyse their meanings, concepts, 
aesthetics, and designs and establish knowledge that leads 
to a deeper understanding of the topic.
 In accordance with the study, it is found that these 
Japanese dry landscape  gardens profoundly conform to 
Zen. Evolving along with painting and architecture, the 
gardens well reflect  Zen, replacing natural spaces with 
ideal spaces with dry factors, exposing beauty generated 
from emptiness or yohaku. The designs immensely leave 
spaces for the audience to interpret. Furthermore, To look 
at them is not just to watch them but is also to meditate to 
access the core of the Buddha. To those who want to study 
Zen, they are koan or dharma questions.

Keywords: Dry Landscape garden, Zen, Koan

การศิกึษาสวินทิวิทัศิน์แห้งในประเทศิญี�ปุ�น
The Study of Dry Landscape Gardens in Japan
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9. 
จุฑาพิชญ์   อุสาหะ
Jutaphit Usaha
  
ความตาย	กำาเนดิ้	แลีะการด้ำารงอยู:่	สภาวะทับซุ้อนระหว่างพื่่�นที�	แลีะเวลีา
	 สภาวะทับซุ้อนระหว่างพื่่�นที�	แลีะเวลีา	โลีกของตัวตน	หรอ่บุคคลีถุกูแบง่ออกเปน็	
3	ชิ้ว่งทั�วไป	ค่อ	ความตาย	กำาเนดิ้	แลีะการด้ำารงอยู่	จากไปเปน็อ่�น	ผา่นความสขุ	ความหวัง	
แลีะความผิด้พื่ลีาด้ที�ล้ีมเหลีว	 แตกต่างกันออกไป	 การตั�งคำาถุามเป็นสิ�งจำาเป็นถึุงการโต้ 
ตอบกับสิ�งที�ถุูกถุามว่าเกิด้ขึ�นได้้อย่างไร	 ความคาด้หวังเป็นสิ�งที�เกิด้ขึ�น	ณ	ชิ้่วงเวลีาหนึ�ง 
บนจุด้สูงสุด้ไปจนถึุงจุด้ตำาสุด้ของชิ้ีวิต	 อันเป็นส่วนหนึ�งของโศึกนาฏกรรมที�ถุูกเรียบเรียง 
ขึ�นมาใหมก่ารกระทำาของบุคคลีที�เรียกตัวเองว่า	“มนษุย”์	เปน็สว่นหนึ�งซุึ�งถุกูรบัรู	้ออกแบบ	 
สอบสวนอย่างหาไม่ได้้เพื่่�อให้ได้้มาสู่สิ�งไม่เป็นความจริงของสถุานะแต่กลัีบเป็นสิ�งความ 
จริงที�เกิด้ขึ�นจริง	 ผ่านกระบวนการการตีความจนออกมาเป็นเร่�องราวของตัวลีะครบุคคลี 
คนเดี้ยวกัน	ในชิ้ว่งเวลีา	แลีะพื่่�นที�ทั�ง	3	สถุานะถุอด้ออกซุึ�งความหมาย
	 สภาวะทับซุ้อนระหว่างพื่่�นที�	 แลีะเวลีา	 เกิด้ขึ�นภายใต้ความจริงในมิติที�แตกต่าง 
กันถุกูตั�งคำาถุาม	แลีะนำาไปใชิ้ท้กุชิ้ั�วขณะของความตาย	กำาเนดิ้	แลีะการด้ำารงอยู่อยา่งดั้บไป	
บนพื่่� นที�ที� ไม่สามารถุระบุได้้ชิ้ัด้เจนแต่คาบเกี�ยวกับเวลีาซึุ�งไม่สามารถุบ่งบอกเป็น
เข็มนาฬิิกา	 เพื่ียงรู้แค่ว่า	 ค่อ	 อดี้ต	 ปัจจุบัน	 แลีะอนาคตผ่านส่�อที�หลีากหลีาย	 ได้้แก่	
ศึิลีปะการแสด้งทางทัศึนศึิลีป์	 วิดี้โอการแสด้ง	 แลีะศึิลีปะการจัด้วางของพื่่�นที�ทั�งหมด้	 
ผ่านการจัด้การบทลีะครการร้อยเรียงภาพื่	การตัด้ต่อ	แลีะทำาเสียงประกอบ	 เพื่่�อนำาเสนอ	
การทับซุอ้นกันระหว่างพื่่�นที�	แลีะเวลีา	การกระทำาถุกูแสด้งออกมาช่ิ้วงเวลีาเดี้ยวกัน
	 โด้ยทั�งเวเลีา	 แลีะพื่่�นที�เป็นเศึษส่วนหนึ�งสำาคัญของการขยับขยาย	ทางอารมณ	์ 
สำานึกต้องการเพื่่�อหลีอมรวมให้ความตาย	 กำาเนิด้แลีะด้ำารงอยู่	 ผ่านการเดิ้นทางสภาวะ 
ทับซุ้อนพื่่�นที�	 แลีะเวลีาที�บนวิดี้โอการแสด้งทางทัศึนศึิลีป์	 เพื่ียงเร่�องราวสถุานการณ์	แลีะ 
สิ�งที�บอกเล่ีาความรู้สึกที�เกิด้ขึ�นว่า	 เป็นผลีลัีพื่ธ์ส์ุด้ท้ายที�ถุูกถุอด้ความหมายเพื่่�อตอบสนอง 
ความจริงผา่นสายตาศึลิีปนิ	ผูช้ิ้ม	แลีะตัวลีะครที�ถุกูด้ำาเนนิเร่�องราวทั�งหมด้

Jutaphit Usaha, Over Than, 2021, Video, 4.42 minutes



Death Nativity and Existence the Developing between Time and Space
 The world of self or individuals is categorized in 3 periods: Death Nativity and 
Existence which followed by otherness. All of them have to go through happiness, 
hope, failure differently. Questioning is essential to encounter with one that is being 
questioned about how such things occur. Expectation can emerge at a moment 
from the highest and lowest point of life, that is, part of recomposed tragedy.
            Overlapping state of space and time arises under the condition of truth in 
different dimensions, being questioned and used in every moment of death nativity 
and existence in an unidentified space but overlapped with time which could not 
be identified by clock hands, one could know whether it is past, present and future.

(Top)  Jutaphit Usaha, Freeze & Fade, 2021, Video, 5.08 minutes

(Bottom)  Jutaphit Usaha,Out Of Frame, 2021, Video, 4.35 minutes



Patiparn Meesuwan, Fracture, 2021, Video, 14.04 minutes



10. 
ปฏิิภาณ มสีวุิรรณ์
Patiparn Meesuwan

ปรากฏการณ	์ภาพื่ทิวทัศึนแ์ลีะสภาวะอารมณ์
	 ภายใต้ความสิ�นหวังแลีะความท้อแท้ต่อสภาพื่	
สังคมแลีะเศึรษฐกิจที�ยำาแย่	 ผู้คนหาหนทางแสด้งออก 
ทางทัศึนะแลีะอารมณ์ด้้วยการแสด้งความคิด้เห็นทางการ 
เม่องผ่านส่�อสังคมออนไลีน์	 การรวมตัวในพื่่�นที�สาธ์ารณะ 
เพื่่�อเรียกร้องให้เกิด้การเปลีี�ยนแปลีงไปจนถึุงการสร้าง 
สรรค์ผลีงานศึิลีปะในรูปแบบที�หลีากหลีายเพื่่�อสะท้อน 
แนวคิด้แลีะจุด้ย่นทางการเมอ่งของตนเอง
	 ผลีงานศึิลีปนิพื่นธ์์ชุิ้ด้นี�แสด้งให้เห็นถึุงแนวคิด้	
ของผู้สร้างสรรค์ที�มีต่อทิศึทางการเม่อง	ณ	ปัจจุบัน	 โด้ย 
สะท้อนความจริงแลีะการด้ำารงอยู่ของเหตุการณ์แลีะอา- 
รมณข์องผูค้นผา่น	“ภาพื่ทิวทัศึน”์	วิธ์กีารที�ใช้ิ้ได้้แก่	บันทึก	
ภาพื่ทิวทัศึน์ด้้วยกล้ีองวิดี้โอ	 แลีะนำาภาพื่มาปรับแต่งด้้วย	
คอมพิื่วเตอร์ในภายหลัีง	 ชุิ้ด้ภาพื่ทิวทัศึน์ที�ปรากฏในวิดี้ 
โอเล่ีาเหตุการณ์ในลัีกษณะอุปมาอุปมยั	 เพื่่�อขับเน้นใหเ้หน็ 
ถึุงอารมณ์ของผู้คนแลีะความคิด้ของผู้สร้างสรรค์ภายใน 
เวลีาเดี้ยวกัน

Phenomena Scenery and Emotional States
 Under the desperation and discouragement 
of the dire social and economic circumstances,people 
seek ways to express their thoughts and emotions. 
They make comments about the government on online 
platforms, protest in the public spaces demanding for 
changes and create various forms of arts, to express 
their political standpoints.
  This art thesis illustrates my thoughts 
towards the current political direction by reflecting the 
truths and the existences of situations and people’s 
emotions through “sceneries”. The used method is 
video recording the sceneries by video camera and 
editing by computer thereafter. The series of the 
sceneries, appearing in this video, tell the situations 
metaphorically in order to emphasize the emotions of 
people and my  thoughts simultaneously.

Patiparn Meesuwan, Fracture, 2021, Video, 14.04 minutes



ป่าไมล้ีายทองหมายเลีข	1, 2021, Thai lacquer, 60 x 50 cm



11. 
จิรนันท์  โมบัณฑิตย์
Jiranan  Mobandit

Golden Patterned Forest
 Thai Lacquer work is Thai’s high art that has 
been passed down from ancient master’s craftsmen. It is 
a type of craft categorized in the lacquer crafts, which is 
part of the royal craftsman team or called “Chang Sip Mu”
 The origin of water resources for living beings 
has been overlooked, including its value for human 
beings, which makes me  study on types of forest that 
have an importance to ecology. Therefore, during my 
studies, I found the special elements and forms that I 
then use to create my artwork using the technique Thai 
lacquer work. The special technique using gold patterns 
expresses Thai national art specialty, which it can be 
greatly used to portray and promote the value of natural 
forests. Therefore, “Pa lai Thong (Golden patterned 
forest)” is an art thesis that has an inspiration from the 
forest in nature, expressing aesthetic and beauty through 
the process of Thai lacquer art and its visual elements.

ป�าไมล้ีายทอง
	 ลีายรด้น้าเป็นศึิลีปะชิ้ั�นสูงของไทยที�ได้้รับการส่บ 
ทอด้มาจากบรมครูชิ้่างโบราณ	 จัด้เป็นงานชิ้่างศึิลีป์ประเภท 
หนึ�งซุึ�งรวมอยู่ในหมู่ช่ิ้างรัก	 อันเป็นช่ิ้างหมู่หนึ�งในบรรด้าช่ิ้าง 
หลีวง	หรอ่ชิ้า่งประจำาราชิ้สำานกัซุึ�งเรยีกกันว่า	“ชิ้า่งสบิหมู”่
	 จากการได้้พื่บเห็นแหล่ีงต้นน้าของสิ�งมีชิ้ี วิตถูุก 
ลีะเลียหลีงล่ีมคุณค่าที�มีต่อมนุษย์	ทำาให้ข้าพื่เจ้าได้้เริ�มศึึกษา 
ลัีกษณะป�าไม้ที�มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศึของสิ�งมีชิ้ีวิต	
ในการศึึกษาจึงพื่บรูปร่างรูปทรงแลีะความพื่ิเศึษทางทัศึน- 
ธ์าตุ	 มาสร้างสรรค์เป็นผลีงานศึิลีปะเทคนิคกระบวนการ 
ลีายรด้น้า	 เพื่ราะรูปแบบลัีกษณะลีวด้ลีายทองมีความ 
พื่เิศึษทางศึลิีปะประจำาชิ้าติของไทย	ที�สามารถุนำามาส่�อสารสง่ 
เสรมิคณุค่าของป�าไมธ้์รรมชิ้าติได้้เปน็อยา่งดี้	“ป�าไมล้ีายทอง”	
จึงเป็นผลีงานศิึลีปนิพื่นธ์์ใน	 รูปแบบจิตรกรรมลีายรด้น้า	 ที� 
ได้้รับแรงบันด้าลีใจจากป�าไม้ธ์รรมชิ้าติ	 แสด้งออกทางทัศึน- 
ธ์าตุที�สร้างความงามทางสุนทรียภาพื่ด้้วยเทคนิคกระบวน 
การลีายรด้นา้

ป่าไมล้ีายทอง	หมายเลีข 2, 2021, Thai lacquer, 80 x 100 cm



สุรารัย , 2021, tempera acrylic and gold leaf
100 x 150 cm, frame excluded



Fictional Reality
 The creation of a work-piece for the thesis 
of painting, under the title “Fictional Reality”. I present 
the work-piece that has been inspired from the works 
that wh I have studied, in the form of Thai, Eastern and 
Western  style   paintings   from   different   ages,  beliefs, 
purposes     and     creative     methods     of     expression.
From these,   socialistic   symbolism   is   formed,   full   of 
diverse mental models from various backgrounds of 
the people in the societies. The original work’s stories,  
methodologies and visual elements inspire the symbolism 
in this work, telling the scenarios and the presence of 
goodness, grace, truth and fiction in my perspective.

ความจริงสมมติ
	 ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ลี ง า น จิ ต ก ร ร ม ศึิ ลี ป 
นิพื่นธ์์ภายใต้หัวข้อเร่� อง	 “ความจริงสมมติ”	 ข้าพื่เจ้า 
นำาเสนอผลีงานจิตรกรรมที�สร้างขึ�นมาจากการหยิบย่ม
นำาเอาบางส่วนของเน่� อหาของงานจิตรกรรมที�ข้าพื่เจ้า 
ชิ้่�นชิ้อบแลีะศึึกษามา	 ทั�งผลีงานในรูปแบบจิตรกรรมไทย	
จิ ต ร ก ร ร ม ใ น แ บ บ ต ะ วั น ต ก แ ลี ะ ต ะ วั น อ อ ก	
ต่างยุคสมัยต่างค่านิยมความเช่ิ้�อ	 ต่างจุด้มุ่งหมาย	 ต่างวิธ์ ี
การในการแสด้งออกสร้างสรรค์	 นำามาสร้างเป็นรูปสัญ- 
ลัีกษณ์ที�สะท้อนสภาวะของสังคมที�เต็มไปด้้วยความหลีาก 
หลีายทา งค ว าม คิ ด้ค ว าม เ ชิ้่� อ ต่ า ง ที� ม า ขอ งผู้ ค น ใน
สังคม	 โด้ยอาศัึย	 เน่�อหา	 เร่�องราว	 รูปแบบวิธ์ีการทัศึนธ์าตุ	 
เ ดิ้ ม ข อ ง ผ ลี ง า น ที� เ ป็ น แ ร ง บั น ด้ า ลี ใ จ ม า เ ป็ น สั ญ - 
ลัีกษณ	์บอกเล่ีาถึุงเร่�องราว	ความเปน็ไป	ความมอียู่ของความดี้	
ความงาม	ความจริง	แลีะสิ�งสมมติ	ในทัศึนะของขา้พื่เจ้า

12. 
พิจักษณ์ อินทรประสิทธ์ิ
Pijuk  Intarapasit





13. 
กรกนก  พฤกษ์มโนนุกูล
Kornkanok Prukmanonukun

The Truth of Illusion
 The art thesis “The Truth of Illusion” was inspired 
by  the  experiences  of  others  and  my  own  who  have 
covert behaviors and reject emotions, thoughts and        
feelings  just  because  something  could  not be exposed. 
The    techniques    of    twisting,    pulling,    bending    with
created brass strands are used to put on the body in       
order to transform the organs from reality, perceiving and 
expressing through eyes, ears, nose, mouth (tongue), 
hands   and   feet.   By   combining   visual   elements,   
imagination,  ideas  and  state  of  mind  to  display  the   
irregularity, the mixed media art represents behaviors 
within the subconscious and feelings of humans. 

ความจริง	-	ภาพื่ลีวง	
	 ศึิลีปนิพื่นธ์์เร่�อง	 “ความจริง	 -	 ภาพื่ลีวง”	 เป็นการ 
สร้างสรรค์ผลีงานที�ได้้รับแรงบันด้าลีใจจากประสบการณ์ของ 
ตนเองแลีะเพื่่�อนมนุษย์รอบข้าง	 ที�มีพื่ฤติกรรมการปกปิด้	
การปฏิเสธ์	 อารมณ์	 ความคิด้	 แลีะความรู้สึกที�แท้จริง	
เ พื่ี ย ง เ พื่ ร า ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถุ เ ปิ ด้ เ ผ ย ซึุ� ง บ า ง สิ� ง ไ ด้้		
โด้ยแสด้งออกผ่านเทคนิคการบิด้	 ดึ้ง	 ดั้ด้	 รั�ง	 ด้้วยเส้นทอง 
เหล่ีองที�สร้างขึ�นแลีะนำามาสวมใส่ในร่างกาย	 เพื่่�อใช้ิ้บังคับ 
อวัยวะให้ปรับเปลีี�ยนไปจากความจริง	 จากการรับรู้แลีะ 
การแสด้งออกจากเดิ้มที�เคยเปน็	ได้้แก่	ตา	ห	ูจมกู	ปาก(ลิี�น)	มอ่	
เท้า	 โด้ยอาศึัยหลัีกทัศึนธ์าตุทางศึิลีปะผสมผสานจินตนาการ	
ความคิด้	แลีะสภาวะภายในจิตใจ	นำาไปสู่การแสด้งออกที�ผิด้ 
แปลีกไปจากความจริง	 เพื่่�อสะท้อนให้เห็นพื่ฤติกรรมภายใน 
จิตใต้สำานกึความรูสึ้กของมนษุย์	ผา่นผลีงานศึลิีปะส่�อผสม

The Truth of Illusion, 2021
brass wire, photography
variable size





Magical Realism in the Context of Thai Society
 Magical Realism came into Thai society in the form 
of literature.  It presented small narratives, gave a voice 
to local beliefs which could not be explained by empirical 
truth,  and  brought  about  a  trend  of  indigenous  culture.
Ruralness  became  the  representation  of  something  
beautiful and simple which even the countrymen also 
adored. Therefore, Thai society is a society in which the 
border line of reality and  magic are blurred and not able to 
be separated.

สจันยิมมหศัึจรรยใ์นบรบิทสงัคมไทย
	 แนวทางสัจนิยมมหัศึจรรย์เข้ามาสู่สังคมไทยในรูปแบบ	
วรรณกรรมซึุ�งถุูกใชิ้้นำาเสนอเร่�องเล่ีาย่อย	 เปิด้พื่่�นที�แลีะให้ปาก 
เสียงกับความเช่ิ้�อท้องถิุ�นที�ไม่สามารถุอธ์ิบายด้้วยหลัีกความจริง 
เชิ้ิงประจักษ์	 ในเวลีาเดี้ยวกันนั�นก็ทำาให้เกิด้กระแสนิยมวัฒน- 
ธ์รรมพื่่�นบ้าน	ความเป็นชิ้นบทถุูกจินตนาการ	ประดิ้ด้ประด้อย 
เป็นภาพื่แทนของสิ�งที�งด้งามแลีะเรียบง่าย	กระทั�งคนชิ้นบทเอง
ก็ชิ้มชิ้อบภาพื่แทนนั�น	 สังคมไทยจึงเปน็สงัคมซุึ�งเขตแด้นของสจั- 
จะแลีะมหศัึจรรยน์ั�นพื่ร่าเล่ีอน	แลีะไมส่ามารถุแยกออกจากกันได้้

1 
Seaweed, 2020
video
3.45 minutes

2
Taking Shower Before
Sunset, 2021
video
3.22 minutes

3
Dance in Silence, 2020
video
4.25 minutes

14. กฤตพร  มหาวิรีะรตัน์
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3

       Krittaporn Mahaweerat





Colorful Abstract
 Art thesis “Colorful Abstract” was influenced 
by culture, tradition, society, locality and environment.              
It shows the essence of the individual, family, society and 
myself. Therefore, I created this piece by using colors 
to represent the identity of individual, family, society, 
locality and environment, which relates to myself, in the 
form of abstract through the process of tie dye clothes. It 
demonstrates commitment, blocking, control, infiltration, 
color flow and color mix, and creates the aesthetics along 
the process which expresses the abstract work. This 
piece  reflects the state of society and the way of life  from 
my perspective, and exchanging imaginations from the 
audiences’ perception according to social context.

สสีนันามธ์รรม	
	 ศึิลีปนิพื่นธ์์ในหัวข้อเร่� อง	 “สีสันนามธ์รรม”	 ชิ้ิ�น 
นี�เปน็ผลีงานที�ได้้รับอิทธ์พิื่ลีมาจากวัฒนธ์รรม	ขนบธ์รรมเนยีม	
สงัคม	ท้องถิุ�น	รวมถึุงสิ�งแวด้ล้ีอม	ซุึ�งแสด้งถึุงแก่นแท้ของบุคคลี	
ครอบครัว	 ตลีอด้จนสภาพื่สังคมนั�น	 ๆซุึ�งรวมถึุงตัวข้าพื่เจ้า 
เชิ้่นกัน	 ข้าพื่เจ้าจึงสร้างสรรค์ผลีงานผ่านการแทนค่าด้้วยสี 
สนัที�แสด้งถึุงอัตลัีกษณเ์ฉพื่าะบุคคลี	ครอบครวั	สงัคม	 ท้องถิุ�น	
แลีะสิ�งแวด้ล้ีอมที�เกี�ยวข้องกับข้าพื่เจ้าในรูปแบบภาพื่นาม 
ธ์รรมผา่นกระบวนการการทำาผา้ยอ้ม	แสด้งใหเ้หน็ถึุงการผกูมดั้	
การปิด้ กั� น 	 การควบคุม 	 การแทรกซึุม 	 การไหลีซุ้อน	
แลีะการผสมของสีสันที�แตกต่างกัน	จนเกิด้ความงามตามกระ-
บวนการมัด้ย้อมอันเป็นการแสด้งออกในลัีกษณะของงานนา
มธ์รรม	ซุึ�งเป็นการสะท้อนสภาพื่สังคม	 วิถีุชิ้ีวิต	 จากประสบ- 
การณ์ในมุมมองของข้าพื่เจ้า	 แลีะเป็นการแลีกเปลีี�ยนจินตนา 
การจากประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชิ้มงานตามบริบทของ 
สงัคม

Colorful Abstract, 2021
tie dye fabric
1200 x 130 cm, 1000 x 130 cm
800 x 130 cm (3 pieces)
600 x 130 cm, 500 x 130 cm

15.
จินต์  โด่ีงดัีง
Jint  Dongdang





Variations in History
 History in this society has been viewed and handed 
over by only the elite from past to present. The other 
histories are alienated and pushed aside, fading and might 
disappear  or  be  forgotten.  Nowadays,  with  the  sources 
becoming   more   reachable   and   the   development   of 
knowledge, leading to the presentation of other possibilities 
to view and learn history, the status of the elite is being 
threatened and questioned by the various studies and 
information that are put forth. The uncertainty of other 
histories, “Variations in History” become an interesting topic 
to be studied and presented through aspects of painting 
and video.

การแปรผนัประวัติศึาตร์
	 ประ วั ติศึาสตร์ ในสังคมนี� ถุู กมองแลีะส่งผ่ านใน 
ทางเดี้ยวผ่านกรอบคิด้ของชิ้นชิ้ั�นนำา	 ทั�งในอดี้ตแลีะปัจจุบัน	
ประวัติศึาสตร์อ่�น	 ๆ	 นอกเหน่อจากนี�ถุูกมองเป็นอ่�นแลีะถูุก 
ผลัีกไปชิ้ายขอบจนเล่ีอนลีางบางทีอาจจะเล่ีอนหายหร่อถุูกหลีง 
ล่ีมไป	ปัจจุบันด้้วยความเปิด้กว้างทางการเข้าถึุงข้อมูลีแลีะพื่ัฒ- 
นาการทางด้้านความรู้จึงนำาไปสู่การพื่ยายามเสนอความเป็นไป 
ได้้อ่�น	 ๆทางการมองแลีะศึึกษาประวัติศึาสตร์	 สถุานะทางประ- 
วัติศึาสตร์ชิ้นชิ้ั�นนำาจึงถูุกท้าทายแลีะตั�งคำาถุาม	 ผ่านการศึึกษาที� 
หลีากหลีายแลีะมีข้อมูลี อ่� นประวั ติศึาสตร์ อ่� นมาโ ต้แย้ ง 
อยู่ตลีอด้เวลีา	 ความไม่แน่นอนทางประวั ติศึาสตร์แลีะ 
ส่วนอ่� นนอกเหน่อจากประวัติศึาสตร์ผ่านมุมมองส่วนกลีาง	
“การแปรผนัประวัติศึาสตร”์	 จึงเปน็ที�สนใจในการศึกึษาแลีะถุ่าย
ทอด้ผา่นมมุองทางจิตรกรรม	แลีะส่�อวิดี้โอ

Isaan Old Man, 2021
oil and acrylic on
canvas, 200 x 129 cm
video, 1 minute

Untitled, 2021
 oil and acrylic on 
canvas 129 x 99 cm
(3 pieces)

16. จิรายุ  ไชยพันนา
       Jirayu  Chaipanna

   Series 1      Series 2





Beaded Life Form
 In one life, there are many factors which cause risks 
of deadly diseases. The loss of a family member from cancer 
caused by career and environment has a great impact on 
the purpose of the series of work as it aims to express 
respect and love towards the lost ones, and convey regrets 
from childhood when being naive and not understanding 
much about the disease. By stringing beads and knitting 
wire to form a life-size human figure, the artwork raises the 
question that if we stay in the condition with servitude of 
environment and society, should we see through the cancer 
or how should we choose the way to live our lives.

รอ้ยเรยีง	รูปชิ้วิีต
	 หนึ�งชิ้ีวิตมีตัวแปรมากมายที�ก่อให้เกิด้สภาวะที�เสี�ยงต่อ
การเกิด้โรคร้าย	ประกอบกับการสูญเสียบุคคลีในครอบครัวด้้วย 
โรคมะเรง็	ซุึ�งมสีาเหตจุากการประกอบอาชิ้พีื่แลีะสภาพื่แวด้ลี้อม	
ทำาให้ผลีงานชุิ้ด้นี�มีวัตถุุประสงค์เพื่่�อแสด้งความเคารพื่รักแก่ผู้ที� 
จากไป	 แลีะถุ่ายทอด้ความรู้สึกสูญเสียเม่�อครั�งยังเป็นเด็้ก	 ที�ยัง 
ไร้เดี้ยงสาแลีะไม่เข้าใจถึุงโรคภัยไข้เจ็บมากนัก	ผ่านกระบวนการ	
เรียงร้อยลีูกปัด้แลีะการถัุกลีวด้	 เป็นรูปร่างมนุษย์ขนาด้เท่าจริง	
เพื่่�อก่อให้เกิด้การตั�งคำาถุามว่า	หากเราอยู่ในสภาวะจำายอมของ 
สภาพื่แวด้ล้ีอมหร่อสังคม	 เราควรรู้เท่าทันโรคร้าย	 หร่อเราจะ 
เล่ีอกใชิ้ช้ิ้วิีตต่อไปในแบบของเราได้้อย่างไร

Beaded Life Form, 2021
wire and bead
70 x 180 cm

17.
ณัฐธยาน์  เทศิทอง
Nattaya  Testhong





Binding the Images
 In this series of thesis artwork, I would like to 
express the narrative of LGBTQIA+, especially “gay” 
through an ancient technique of Department of the Ten 
Crafts (Chang Sip Mu) which is Chang Krueng Sod by 
arranging each dyed globe amaranth petal one by one 
mixing with a technique of gilded alloy of gold and copper 
leaves,   conforming   to   the   magic   and   excellence   of 
LGBTQIA+ and using symbols from nature such as      
flowers that are meaningful and beautiful. Animals like 
peacock and deer would gracefully represent gayness 
and using one kind of flower to make it diverse refers 
to gender diversity nowaday. Overall, with the colors 
and shapes, my thesis would bring everyone feel and 
conform with being an LGBTQIA+ in the form of lovable 
two-dimensional art.

เรยีงรอ้ย	รูปลัีกษณ์
	 ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้นี�	ขา้พื่เจ้าได้้พื่ดู้ถึุงเร่�องราวของ	
LGBTQIA+	 โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	 “เกย์”	 ผ่านเทคนิคแลีะ 
กระบวนการชิ้่างสิบหมู่โบราณ	 ค่อชิ้่างเคร่�องสด้	 โด้ยเรียง 
กลีีบด้อกบานไม่รู้ โรยย้อมสีทีลีะกลีีบผสมผสานกับการ 
แปะนากเปลีว	 เพื่่�อให้สอด้คล้ีองเร่�องราวความน่าอัศึจรรย ์
แลีะความวิเศึษของเพื่ศึทางเล่ีอก	 โด้ยการนำาเสนอผ่านนัย 
ของธ์รรมชิ้าติต่างๆ	 ทั�งด้อกไม้	 ที�มีความหมายแลีะสวยงาม	
สัตว์	 เชิ้่น	 นกยูงแลีะกวาง	 ที� เป็นสัญญะความเป็นเกย์ได้้ 
อย่างสง่างาม	 ส่วนการนำาด้อกไม้หนึ� งชิ้นิด้มาดั้ด้แปลีง 
เป็นด้อกไม้หลีายชิ้นิด้	 ที�พืู่ด้ถึุงความหลีากหลีายทางเพื่ศึใน 
ปัจจุบัน	 ทั�งสีสันแลีะรูปทรง	 ทำาให้ผลีงานโด้ยรวมศึิลีป- 
นิพื่นธ์์ชุิ้ด้นี�ของข้าพื่เจ้า	 จะพื่าให้ทุกคนได้้รู้สึกแลีะคล้ีอยตาม 
ไปกับความเปน็	LGBTQIA+	ในความเปน็ศึลิีปะรูปแบบสองมติิ	
ทำาใหเ้ขา้ใจแลีะช่ิ้�นชิ้อบไปกับผลีงาน

มยุราพื่ฤกษาพื่รรณ , 2021
mixed media painting
150 x 100 cm

18.
ณัฐพงศิ ์ แซเ่ฮ้ง
Nuttapong Saeheng





Superimposed  Relation
 Relation in the family can cause happiness,    
sadness, satisfaction, disappointment. No matter what 
the result is, I do believe that love which occurs from the 
family members is valuable experience and memory to 
my life. Thus, I gather the experiences and memories 
occured to me, which are good and spiritually valuable 
to myself to create artworks that reflect the relation of 
everything   in   life.   It   reflects   the   experiences   and 
memories that are composed fragment by fragment 
from my memory. The symbolic use of dried flowers 
and thread is to create a memorandum I share with my                         
beloved ones, overlapping with translucent portraits like 
X-ray films to represent the state of beauty that was creat-
ed from the value of love, happiness, suffering and inner 
memory. They all show the relation that is connected and           
composed of everything valuable to my life, generated 
from my experience and memory.

สมัพื่นัธ์ภาพื่แฝง
	 สั ม พื่ั น ธ์ ภ าพื่ ข อ ง ค ร อบ ค รั ว ส่ ง อิ ท ธ์ิ พื่ ลี ทั� ง 
ในด้้าน	 ความสุข	 ความทุกข์	 ความสมหวัง	 ความผิด้หวัง	
แต่ไม่ว่าจะเป็นผลีลัีพื่ธ์์ด้้านใด้	 ข้าพื่เจ้าเชิ้่�อว่า	 ความรักที�เกิด้ 
ขึ�นจากบุคคลีภายในครอบครัวย่อมเป็นประสบการณ์แลีะ 
ความทรงจำ า ที� มีคุณค่า ต่อ ชีิ้ วิตของข้ าพื่เ จ้า 	 ข้ าพื่เ จ้า 
จึงนำาเอาประสบการณ์แลีะความทรงจำาที� เกิด้ขึ�นกับตน 
เองซึุ�งเป็นความทรงจำาที� ดี้แลีะมีคุณค่าทางจิตใจมาสร้าง 
สรรค์เป็นผลีงานที�สะท้อนสัมพื่ันธ์ภาพื่ที�มีต่อทุกสิ�งในชิ้ีวิต	
แสด้งออกถึุงประสบการณ์ความทรงจำา	 ที�ร้อยเรียงแต่ลีะ 
เศึษสว่นในความทรงจำา	โด้ยอาศึยัการใช้ิ้สัญลัีกษณจ์ากด้อกไม ้
แหง้แลีะเสน้ด้้ายในการบนัทึกความทรงจำาที�ขา้พื่เจ้ามต่ีอบุคคลี 
ที�ข้าพื่เจ้ารัก	 แฝงเข้ากับรูปภาพื่บุคคลี	 ซุึ�งมีลัีกษณะโปร่ง 
แสงเช่ิ้นเดี้ยวกับลัีกษณะการ	 X-Ray	 เพื่่� อส่� อแทนความ 
หมายถึุงสภาวะความงาม	อันเปน็ผลีมาจากคุณค่าของความรัก	
ความสุข	 ความทุกข์	 ความทรงจำาภายใน	 ที�ล้ีวนแสด้งถึุงสัม- 
พื่นัธ์ภาพื่ที�เชิ้่�อมโยง	ร้อยเรยีงทกุสิ�งที�ถุ่อเปน็คุณค่าในชิ้วิีตจาก
ประสบการณค์วามทรงจำาของข้าพื่เจ้า

19.
ณัฐวัิตร  ราชจันทร์
Nattawat  Ratchajan

Superimposed Relation, 2021
dried flower and threat
on stencil paper

1
120 x 90 cm

2
120 x 90 cm

3 
130 x 90 cm

4
140 x 90 cm

43

21





The Phenomena of Emotional Intervention
 I want to present the pattern of relation between 
human and nature. Endless demand from humans leads 
to evolution and transformation in society, which affects 
both positively and negatively to nature and humans 
ourselves.  Thus,  I  want   to  depict  a  story  from  my  own
perspective regarding the transformation in society, which 
is generated from human evolution that reconstructs the 
form of nature as we like. 
 The idea is presented by photographing human        
livelihood in nowadays society from the perspective that 
we all became familiar with until we ignore and overlook 
the effects and changes that happened. I therefore want 
to intervene in such a familiar reality with emotions and 
imagination, using the thread that is embroidered on 
the photos to    motivate  our  familiar  consciousness  to  
consider  the abnormality that is inserted or intervened, both 
in reality and imagination.

ปรากฏการณ์จากการแทรกแซุง
	 ข้าพื่เจ้าต้องการนำาเสนอรูปแบบความสัมพัื่นธ์์ระ 
หว่างมนุษย์กับธ์รรมชิ้าติ	 จากความต้องการท่ีไม่สิ้นสุด้ของ 
มนุษย์	นำาไปสู่พัื่ฒนาการแลีะความเปล่ีียนแปลีงในสังคม	 ซ่ึุง 
ส่งผลีกระทบท้ังในแง่ดี้แลีะร้ายต่อธ์รรมชิ้าติแลีะตัวมนษุย์เอง	ดั้ง 
นั้นข้าพื่เจ้าจึงต้องการถุ่ายทอด้เร่่องราวจากประสบการณ์ส่วน			
ตัวเก่ียวกับการเปล่ีียนแปลีงของสังคม	 ท่ีเกิด้จากพื่ัฒนาการของ	
มนุษย์ท่ีได้้ปรับเปล่ีียนรูปแบบของธ์รรมชิ้าติตามท่ีมนุษย์ต้อง 
การนำาเสนอโด้ยการถุ่ายภาพื่วิถีุชิ้ีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน	
ในมุมมองปกติท่ัวไปท่ีเราคุ้นชิิ้น	จนลีะเลียแลีะมองข้ามผลีกระ 
ทบแลีะการเปล่ีียนแปลีงท่ีเกิด้ข้ึน	ข้าพื่เจ้าจึงต้องการแทรกแซุง 
ความเป็นจริงท่ีคุ้นชิิ้น	 ด้้วยอารมณ์ความรู้สึกแลีะจินตนาการ 
ผา่นเสน้ด้้าย	โด้ยการเยบ็ปักลีงบนภาพื่ถุ่าย	เพื่่่อกระตุ้นจิตสำานกึท่ี
คุ้นชิ้นินัน้	ใหเ้กิด้การพื่จิารณาถึุงความผดิ้ปกติท่ีสอด้แทรกหรอ่แท
รกแซุงเข้ามา	ท้ังในความเป็นจริงหร่อจินตนาการก็ตาม

20. ณิช ณ นคร  
       Nich Na Nakhon
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59.4 x 84.1cm
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59.4 x 84.1cm

3
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21 x 14.8 cm

Untitled, 2021
embroidery on canvas





Aesthetics of Common Object
 A house consists of various elements. But if 
there is only one tile missing, a house might not be a 
complete house. People usually have a private space 
in their house. Inside the house would consist of a room 
which is a shared space within a family, a place where 
everyone shares experiences of happiness and sorrow. 
It can be said that this place is everyone’s overlapping 
space. The objects inside are evidence of the family’s 
existence from past to present. I therefore record those 
memories    through    collage    technique    with    various 
materials and decorations, to portray love, bond, and 
happiness of the residents, also the warmth feeling when 
these familiar objects of the family are being reunited.

สนุทรยีภาพื่ในวัตถุสุามญั
	 บ้ า น ห นึ� ง ห ลัี ง ล้ี ว น ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้้ ว ย อ ง ค์ 
ประกอบต่างๆมากมาย	 แต่หากขาด้กระเบ่�องหนึ�งแผ่นไป	
บ้านก็อาจไม่ใชิ้่บ้านที�สมบูรณ์	 ทุกคนมักมีพื่่�นที�ส่วนตัวภาย 
ในบ้าน	แลีะภายในบ้านจะมีห้อง	ๆหนึ�งที�เป็นพื่่�นที�ของครอบ 
ครวั	ที�ใชิ้แ้บง่ปนัประสบการณ์สุขทกุข์ต่าง	ๆ 	เปรยีบกับว่าพื่่�นที� 
ตรงนี�ค่อพื่่�นที�ที�ทับซุ้อนกันของทกุคน	วัตถุสุิ�งของต่าง	ๆ เปน็หลัีก 
ฐานที� แสด้ง ให้ เห็น ถึุ งการด้ำ า ร งอ ยู่ของครอบครั ว ตั� ง 
แต่อดี้ตจนถึุงปัจ จุบัน 	 ข้าพื่เ จ้า จึง บันทึกความทรงจำ า 
ผ่านการปะติด้ด้้วยวัสดุ้แลีะสิ�งของตกแต่งที�หลีากหลีาย	
แสด้งถึุงความรักความผูกพื่ัน	 สะท้อนความสุขแก่ผู้ที�อยู่ 
อาศึยัแลีะความอบอุ่นใจเม่�อได้้เห็นวัตถุทีุ�คุน้เคยในครอบครัวได้้ 
กลัีบมาอยูร่วมกันอีกครั�ง

21.
ธันย์ชนก  แก้วิกันเนตร
Thanchanok Kaewkunnet

Aesthetics of Common Object, 2021
mixed media
variable size





Trans-Form
 I see the transition within myself while moving from 
my homeland to temporarily stay  at my relative’s, that makes 
me  become  more  adaptive  according   to   the  changing 
context of the environment. I meet and talk with people I 
have never known, exposed to new traditions. Surrounding 
environment changes the way of thinking and also affects 
physical change.
 Nowadays, among the changing environment 
caused by social and economic transitions, big cities are 
the center of opportunities in every dimension. Thus, this 
directly urges the people who seek earnings to migrate into 
big  cities   leading   to   the   expansion   of   the   urban  area,
overpopulation, degenerate places and etc.
 I would like to show artworks that were created 
with folk practices like interlace, knit, weave, attaching folk                         
materials   with   modern   materials,   creating   forms   that
represent human adaptation in the current society that is full 
of difference and incongruity.

ปรบั	แปร	เปลีี�ยน	รูป
	 ข้าพื่เจ้าเห็นถึุงความเปลีี�ยนแปลีงในตัวของข้าพื่เจ้า
ในกรณีที�โยกย้ายภูมิลีำาเนา	 หร่อไปอาศึัยอยู่กับเคร่อญาติชิ้ั�ว 
คราว	 ทำาให้ข้าพื่เจ้าเริ�มที�จะมีการปรับตัว	 ตามบริบทของ 
สภาพื่แวด้ล้ีอมที�เปลีี�ยนไป	มีการพื่บปะพูื่ด้คุยกับผู้คนที�ไม่เคย 
เจอ	วัฒนธ์รรมที�เพื่ิ�ง	จะได้้พื่บเหน็	สภาพื่แวด้ล้ีอมรอบ	ๆ	ตัว	เปน็	
สิ�งที�ทำาให้มีการเปลีี�ยนแปลีงทางความคิด้ซึุ�งส่งผลีต่อการเปลีี�ยน
แปลีงทางกายภาพื่
	 ปัจจุบันท่ามกลีางสภาพื่แวด้ล้ีอมที�เปลีี�ยนไป	 อันมีที� 
มาจากความเปลีี�ยนแปลีงทางเศึรษฐกิจแลีะสังคม	 เม่องใหญ่เป็น 
ศึนูยร์วมของการแสวงหาโอกาสในทกุมติิ	ซึุ�งสง่ผลีโด้ยตรงต่อผูค้น	
ความต้องการรายได้้ทำาให้เกิด้การอพื่ยพื่โยกย้ายถิุ�นฐานภูมิลีำา 
เนา	 เข้าสู่เม่องใหญ่	 สังคมเม่องมีการขยายตัวเพื่ิ�มมากขึ�นตลีอด้ 
เวลีา		เกิด้ปญัหาความแออัด้	แหล่ีงเส่�อมโทรม	แลีะอ่�น	ๆที�ตามมา
	 ข้าพื่เจ้านำาเสนอผลีงานที�สร้างสรรค์ด้้วยกระบวน 
การแบบพื่่�นบา้น	การสาน	ถัุก	ทอ	เกาะเกี�ยวของวัสด้พุื่่�นบา้นกับ 
วัสดุ้ร่วมสมัย	 	 เกิด้เป็นรูปทรงเพื่่�อส่�อสารถึุงการปรับตัวของ 
มนษุย	์ ใหส้ามารถุอยู่รว่มกัน	 ในสภาพื่สงัคมปจัจุบนัที�เต็มไปด้้วย
ความแตกต่าง	แลีะผดิ้ฝาผดิ้ตัว

22. นพเก้า  ทานอุดีม
Noppakaw Thanudom

Trans-Form, 2021
mixed media

1
90 x 140 cm

3 
90 x 40 cm

2
120 x 20 x 50 cm

4
120 x 100 cm

1
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Abstract in Thai Mural Painting
 “Every Thai mural has stories, such as the story of 
the Buddha, divine beings and characters in various events, 
that are meant to communicate with the audiences.”
 This art thesis “Abstract in Thai mural painting” is 
created from a study of the origin, content, composition and 
colors   from   murals   of   different   Thai   temples.  It   is  a
semi-abstract that aims to convey the hidden meaning of 
each scene through colors, brush strokes and textures, 
mixing with my emotions and feelings to show my perspec-
tives, understandings and thoughts as an individual. It also 
illustrates   the   old   stories   in   the   unconventional   ways
intended to draw audiences’ attention.

นามธ์รรมในจิตรกรรมไทย	
	 “ภาพื่จิตรกรรมฝาผนังล้ีวนแล้ีวแต่มีความหมายที�ต้อง
การส่�อสารไปถึุงผู้ชิ้มมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นเร่�องราวพืุ่ทธ์ประวัติ	
เทพื่ยด้า	แลีะตัวลีะครในเหตุการณต่์างๆ”
	 ผลีงานสร้างสรรค์ศึิลีปะนิพื่นธ์์หัวข้อ	 “นามธ์รรมใน 
จิตรกรรมไทย”ชุิ้ด้นี�เป็นการสร้างสรรค์ทางศึิลีปะโด้ยการศึึกษา
ที�มา	 เน่�อหา	องค์ประกอบ	แลีะสีจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด้	 
สร้างขึ�นในรูปแบบของงานศิึลีปะกึ�งนามธ์รรม	 (Semi-Abstract)	
โด้ยเน้นไปที�การถุ่ายทอด้ความหมายที�ถุูกซุ่อนไว้ในแต่ลีะฉาก 
ผ่ า น สี 	 ฝี แ ป ร ง 	 แ ลี ะ พื่่� น ผิ ว ผ ส ม ผ ส า น กั บ อ า ร มณ	์	
ความรูสึ้กสว่นตัว	 	 เพื่่� อแสด้งออกถึุงมุมมอง	 ความเข้าใจ	
แลีะแง่คิด้ในฐานะของคนคนหนึ�ง	 อีกทั�งยังเป็นการส่� อสาร
เร่� องราวเดิ้มในรูปแบบที�แปลีกใหม่เพื่่� อเพื่ิ�มความน่าค้นหา	
แลีะดึ้งด้ดู้ความสนใจผูช้ิ้ม

23.
นภัส  มังคละธนะกุล
Napas Mangklatanakul

Abstract in Thai Mural Painting, 2021
acrylic on canvas and paper
variable size





Recollection of Earth
 I present to you the aesthetics of a thing that 
most people often overlook: soil. I selected stories of my 
life that   relate to nature as the main theme of this piece 
with my perspective as a variant. The objective is to convey 
that everything in nature is valuable and unique, including 
soil. It is everywhere. It also has many types. And each type 
is beneficial to different places. This point inspired me to              
create this artwork to show the beauty of soil correlated with 
my memories and my life.

บนัทึกผน่ดิ้น
	 นำา เสนอสุนทรียภาพื่ของสิ� ง ที� คนทั� วไปมองข้าม 
อยา่ง	“ดิ้น”	โด้ยหยิบยกเร่�องราววิถีุชิ้วิีตของข้าพื่เจ้าที�สมัพัื่นธ์กั์บ 
ธ์รรมชิ้าติมาเป็นแกนหลัีก	 แลีะมีมุมมองของข้าพื่เจ้าเป็นตัว 
แปร	จุด้ประสงค์	ค่อเพื่่�อส่�อว่าทกุสิ�งในธ์รรมชิ้าติล้ีวนมคีณุค่าแลีะ 
เอกลัีกษณ์	 อย่างดิ้นนั�นมีอยู่ทุกที�	 แต่ดิ้นแต่ลีะที�ไม่เหม่อนกัน	
แลีะมีคุณประโยชิ้น์ต่างกันไป	 จุด้นี�ทำาให้ข้าพื่เจ้าเกิด้แรงบันด้าลี 
ใจในการสร้างสรรค์เพื่่�อถุ่ายทอด้ความงามของดิ้นที�สอด้คล้ีอง 
กับความทรงจำาแลีะชิ้วิีตของข้าพื่เจ้า

24. นภัสรา  มาโนช
Napatsara Manoch

Recollection of Earth, 2021
soil
160 x 120 x 40 cm





Altitude-Underworld
 Three Worlds According to King Ruang consists 
of contents about worlds, cosmos and humans, relating 
to how to behave. This belief has a great impact on ways 
of life, culture and tradition, including being the founda-
tion of politics in Thai society. The source of humans and 
all living creatures could be explained as the result of their 
own deeds. Behaviors while alive and afterlife are related 
and logical. All life will be distinguished according to the 
guiltless delicacy of mind. Thus, the belief of conducting 
the good deeds and omitting the bad ones while alive is 
an important practice in Thai society in order to assure 
the  consequenes in the afterlife.   
 In the present time with the progress of                       
technology, news and information are being spread 
rapidly. All stories, events, news or behaviors of people 
could lead to questions about ethical standards, rules 
and traditions in today’s society.
 I create a mixed media, 3-dimensional artwork 
with cube structures, inside, containing living creature 
figures  such  as  humans  and  animals  from  Trai  Bhum
beliefs to show my viewpoint, questioning and                      
comparing Abaya Bhum with human behaviors in present 
Thai society.

ทัศึนะ-นรก
	 วรรณคดี้ไตรภูมิมีเน่�อหาสาระอธ์ิบายเกี�ยวกับภพื่ภูมิ
โลีก	 จักรวาลี	แลีะมนุษย์ที�สัมพื่ันธ์์กับการประพื่ฤติปฏิบัติตน											
ความเช่ิ้�อนี�มอิีทธ์พิื่ลีต่อวิถีุการด้ำาเนนิชีิ้วิต	วัฒนธ์รรมประเพื่ณ	ี
รวมทั�งเป็นรากฐานการเม่องการปกครองในสังคมไทยอย่าง 
แนบแนน่										การอธ์บิายถึุงที�มา	ที�ไปของมนษุยแ์ลีะเหล่ีาสรรพื่	
สัตว์ทั�งหลีายเป็นผลีมาจากการกระทำาทั�งสิ�น	มีความเกี�ยวพื่ัน	
เป็นเหตุเป็นผลีกัน	 ระหว่างพื่ฤติกรรมขณะยัง	 มีชิ้ีวิตแลีะ 
แด้นสถิุตภายหลัีงความตาย	สรรพื่สัตว์ทั�งหลีายจะถูุกแยกแยะ	 
จากความลีะเอียด้อ่อนไร้มลีทินของจิต	 ดั้งนั�นความเช่ิ้�อเร่�อง 
การประพื่ฤติการปฏิบัติกรรมดี้ลีะกรรมชิ้ั�วในขณะที�ยังมีชิ้ีวิต 
จึงเป็นแนวทางปฏิบัติสำาคัญในสังคมไทยทั�งนี�เพื่่�อประกันถึุง 
ผลีที�จะเกิด้ขึ�นภายหลัีงเม่�อสิ�นอายุขยั	
	 ปัจจุบันในยุคที�ความเจริญก้าวหน้าของเทคโน 
โลียีการรับรู้ข่าวสาร	 ข้อมูลีต่าง	 ๆ	 เป็นไปอย่างรวด้เร็ว	
เ ร่� อ งราว เห ตุการณ์ 	 ข่ า วสาร 	 พื่ฤติกรรมของผู้ คน ที� 
เกิด้ขึ�นล้ีวนทำาให้เกิด้คำาถุามเกี�ยวกับมาตรฐานจริยธ์รรม	
กฎีเกณฑ์์แลีะจารีตในสงัคมปจัจุบนั
	 ข้าพื่เจ้าสร้างสรรค์ผลีงานส่�อผสมในรูปแบบ	 3	 มิติ	
โครงสร้างสี�เหลีี�ยมจัตุรัสภายในบรรจุรูปทรงสิ�งมชีิ้ีวิต	คน	สัตว์	
จากสภาพื่แวด้ลี้อมผสมผสานรูปทรงจากคติความเชิ้่�อในไตร 
ภูมิ	 เพื่่�อแสด้งทรรศึนะในการตั�งคำาถุาม	 เปรียบเทียบอบายภูมิ 
กับพื่ฤติกรรมที�เกิด้ขึ�นของผูค้นในสงัคมไทยปจัจุบนั

Pravit  Boonkasem

Altitude-Underworld, 2021
mixed media
100 x 100 x 100 cm (8 pieces)

25.
ประวิิทย์  บุญเกษม





Travel Experience
 The art thesis “Travel Experience” tells stories 
through Harley-Davidson, my trusty two-wheeler that 
made me get to know more about life by bringing me to 
visit cultural sites related to history, art and Thai culture.  
For this reason, I turned Thai painting into more rebellious  
in a form of animation, mixing with my favorite things: 
graffiti, street art and rapping. Moreover, I adapted this 
work of art to reflect my individuality with all the relevant 
contents.

บนัทึกการเดิ้นทาง
	 ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์ห์วัข้อ	“บนัทึกการเดิ้นทาง”	ชิ้ิ�นนี�	
ขา้พื่เจ้าต้องการนำาเสนอเร่�องราวผ่านรถุฮาร์ลีีย-์เด้วิด้สนั	ซุึ�งเปน็	
รถุสองล้ีอคูใ่จของขา้พื่เจ้าที�ทำาใหข้า้พื่เจ้าได้้รูจั้กการใชิ้ช้ิ้วิีตมาก
ขึ�นจากการเดิ้นทางไปเยี�ยมชิ้มแหล่ีงวัฒนธ์รรมที�เกี�ยวข้องกับ 
ประวัติศึาสตร์	 ศึิลีปะ	แลีะวัฒนธ์รรมไทย	 ด้้วยเหตุนี�	 ข้าพื่เจ้า
จึงเล่ีอกสร้างสรรค์ผลีงานโด้ยนำาภาพื่จิตรกรรมไทยมาแปลีง 
โฉมใหม้คีวามขบถุ	ในรูปแบบการ์ตนูแอนเิมชัิ้น	โด้ยรวมความ 
ชิ้่�นชิ้อบเดิ้มของตัวข้าพื่เจ้า	อันได้้แก่	งานกราฟีฟิีตี�	สตรทีอารต์	
แลีะการแรป	เอาไว้ในงานชิิ้�นนี�	พื่ร้อมทั�งดั้ด้แปลีงใหผ้ลีงานชิ้ิ�น
นี�แสด้งถึุงความเป็นตัวตนของตัวข้าพื่เจ้าโด้ยมีเน่�อหาที�เกี�ยว 
ขอ้งกันทั�งหมด้

Palouch  Sudsanguan

Travel Experience, 2021
animation
1.54 minutes

26.
พลช  สุดีสงวิน





Imagine from Batik
 Art thesis “Imagine from Batik’’ tells a rich and 
touching memory of a familiar story about the way of life  
of people in the southern countryside. It inspired me to 
create this piece by using lines, colors and forms  through 
the technical process of machine sewing, then placing 
each form by overlapping them in floating layers. I was 
inspired to make this piece by the form and technique of 
“Nang   Talung,”     a     style     of     traditional     shadow
puppetry from southern Thailand. This series of artwork 
serve as a medium for the audience to realize the  aes-
thetic  value  of  this  local  way  of life,  and  is  able  to
attract  them  to  feel  nostalgic  for  the  impression  of  a
beautiful local way of life.

จินตนาการจากผา้ปาเต๊ะ
	 ศึลิีปนพิื่นธ์	์“จินตนาการจากผา้ปาเต๊ะ”	 เปน็ผลีงาน 
บอกเล่ีาถึุงความทรงจำาที�อุด้มไปด้้วยความรูส้กึประทับใจในเร่�อง
ราววิถีุชิ้วิีตที�คุ้นเคยในพื่่�นที�ชิ้นบททางภาคใต้	นำาไปสูก่ารใชิ้เ้สน้	
สี	 แลีะรูปทรงต่างๆ	ผ่านกระบวนการทางเทคนิคการเย็บด้้วย 
จักร	 แลีะนำารูปทรงต่างๆ	มาจัด้วางโด้ยวิธ์ีการทับซุ้อนกันใน 
ลัีกษณะลีอยตัว	 โด้ยได้้แรงบันด้าลีใจด้้านรูปแบบแลีะเทคนิค
มาจาก	 “รูปหนังตะลุีง”	ซุึ�งเป็นการลีะเล่ีนเฉพื่าะถิุ�นของทาง 
ภาคใต้	 ผลีงานชุิ้ด้นี�จึงเป็นส่�อกลีางให้ผู้ชิ้มตระหนักถึุงคุณค่า 
ความงามของวิถีุชิ้ีวิตในพื่่�นถิุ�นนี�	 อีกทั�งยังเป็นผลีงานที�ฉุด้ใจ 
ให้ผู้ชิ้มหวนคิด้ถึุงความประทับใจในความงามของวิถีุชิ้ีวิตของ
ตนตามพื่่�นถิุ�นอีกด้้วย

Pichayapa  Limcum

27.
พิชญาภา  ล่ิมคำา

หอ้งครัวบ้านคุณยาย, 2021
embroidery
220 x 180 x 80 cm 



บ้านคลีองสุข, 2021
acrylic on canvas

180 x 150 cm



Chaolay Story
 Art thesis “Chaolay Story’’ is a painting expressing 
aesthetics, impression and experiences of the way of 
life, stories, myths, loves, bonds and interdependencies 
between family members and an environment in the 
homeland of Chaolay (southerners who live by the sea). 
It conveys  its implication  through portraits, animals, 
belongings and tools. And it goes along with the importance 
of the real natural area or local environment which relates 
to their way of life: sea, river, canal, forest and a rich variety 
of plants, and the imaginary and memorial natural one. 
The purpose of this piece is to pass on the moments of 
happiness, simplicity and atmosphere of the beautiful way 
of Chaolay life from my perspective.

เร่�องเล่ีา	ชิ้าวเลี
	 ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ลี ง า น ศิึ ลี ป นิ พื่ น ธ์์ ภ า ย ใ ต้ 
หัวข้อ	 “เร่� องเล่ีา	 ชิ้าวเลี”	 เป็นการสร้างสรรค์ผลีงานจิตร- 
กรรมที�ถุ่ายทอด้สุนทรียภาพื่	 ความประทับใจ	 ประสบการณ	์
ที�มต่ีอวิถีุชิ้วิีต	เร่�องเล่ีา	ตำานานความเชิ้่�อ	ความรกั	ความผกูพื่นั	การ	
พื่ึ�งพื่าอาศึัยซุึ�งกันแลีะกันระหว่างบุคคลีในครอบครัว	 เคร่อญาติ	
แลีะสิ�งแวด้ล้ีอมในภูมิลีำาเนา	 โด้ยส่�อสารด้้วยนัยผ่านรูปทรง 
ภาพื่บุคคลี	สตัว์	วัตถุขุา้วของ	เคร่�องมอ่เคร่�องใชิ้	้	ร่วมกับนยัความ 
สำาคัญต่อพื่่�นที�ทางธ์รรมชิ้าติในความเป็นจริง	หร่อสิ�งแวด้ล้ีอมใน
ท้องถิุ�นที�สมัพื่นัธ์กั์บวิถีุความเปน็อยู่	ได้้แก่	ทะเลี	แมน่า้	ลีำาคลีอง	
ป�าเขา		พื่ช่ิ้พื่รรณอันอุด้มสมบูรณ	์แลีะธ์รรมชิ้าติในความรูสึ้กทาง
จินตนาการ	ความทรงจำา	 เพื่่�อถุ่ายทอด้ห้วงเวลีาแห่งความปีติสุข	
ความเรียบง่าย	แลีะบรรยากาศึของความงด้งามต่อวิถีุชิ้ีวิตชิ้าวเลี
ภาคใต้ในทรรศึนะของขา้พื่เจ้า

Passakorn Pachana

28.
ภาสกร แพชนะ



Untitled, 2021
photography
1250 x 50 cm



Morakot  Sujindawat

29.
มรกต  สุจินดีาวัิฒน์

Variation of Essence of Nature
 Social development separates us from nature. 
Even though all humans could not escape the laws of         
nature,   they   try   to   create   new   characteristics   of   
the environment, following ideal images, and control things 
around   them   with   their   own   attitudes   about   beauty,
satisfaction and utilities. 
 Making an observation of the real meaning of nature 
with human involvement, I found that humans had  completely 
changed the essence of nature. The series of art thesis 
“Variation of Essence of Nature” is the study of the meaning 
in terms of natural philosophy, the science of   reality  essence  
and  the  phenomenon  of  the  progress of human society, 
a crucial factor of the realisation and understanding to live 
together with nature.

การแปรผนัสารตัถุะของธ์รรมชิ้าติ
	 ก า ร พัื่ ฒ น า ท า ง สั ง ค ม ใ ห้ เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า	
ทำาให้เราแยกตนเองออกจากธ์รรมชิ้าติ	 แม้นว่ามนุษย์ทุกคนจะ 
ไม่สามารถุหนีพื่้นจากกฎีเกณฑ์์ของธ์รรมชิ้าติก็ตาม	 มนุษย ์
พื่ยามยามสร้างคุณลัีกษณะใหม่ของสิ�งแวด้ล้ีอมให้เป็นไปตาม 
ภาพื่ในอุด้มคติ	 แลีะควบคุมสิ�งต่าง	 ๆรอบตัวด้้วยทัศึนคติเกี�ยว 
กับความงามแลีะความพึื่งพื่อใจของตน	หรอ่ประโยชิ้น์ใช้ิ้สอยต่างๆ	 
ข้าพื่เจ้าตั�งข้อสังเกตต่อความหมายที�แท้จริงของธ์รรมชิ้าติที�พื่บ 
เห็นได้้ในทุกที�ที�มนุษย์มีส่วนเกี�ยวข้อง	 แลีะพื่บว่ามนุษย์ได้้ปรับ 
เปลีี�ยนสารัตถุะของสิ�งแวด้ล้ีอมไปจนหมด้สิ�น	ผลีงานศิึลีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้	
“การแปรผนัสารตัถุะของธ์รรมชิ้าติ”	ค่อการศึกึษาถึุงความหมาย 
ในเชิ้ิงปรัชิ้ญาธ์รรมชิ้าติ	 (naturalf	 philfosophy)	 กับศึาสตร์ที�ว่า 
ด้้วยความเป็นจริงหร่อสารัตถุะ	 (realfity	 essence)	แลีะปรากฏ- 
การณ์ของความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์	 ที�เป็นตัวแปร 
สำาคัญของสำานกึแลีะความเขา้ใจต่อการอยูร่่วมกับธ์รรมชิ้าติ	





Marisa  Yamsano

30.

มารษิา  แย้มเสนาะ

Finished Believe Object
 Art thesis “Finished Believe Object” presents           
patterns of accessing beliefs in a consumerist society. 
Since there are various kinds of beliefs in Thai society: 
religious beliefs, local beliefs and personal beliefs, they 
deeply root in the way of life, the way of thinking and 
tastes  of  Thai  people.   Each  kind  of  beliefs  is,   thus,
adapted to fit people’s way of life or purpose.
 Consumerist society is a product of capitalist 
economies. It aims to satisfy  the needs of people through 
materials in the form of goods and services. Therefore, 
when consumerism and those beliefs are in the same 
society, they bring new kinds of beliefs.
 Consequently, that idea inspired me to create 
this piece about those kinds of beliefs according to my 
view    through    consumerist    society    perspective    by
presenting various kinds of beliefs in the Thai society. For 
example, belief in ancestral spirits, astrological beliefs 
and Buddhist beliefs about Trailokya principle.

ความเช่ิ้�อสำาเรจ็รูป
	 ผ ลี ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ศึิ ลี ป นิ พื่ น ธ์์ 	 หั ว ข้ อ	
“ความเช่ิ้�อสำาเร็จรูป”	 เป็นการนำาเสนอรูปแบบการเข้าถึุง 
ความเช่ิ้�อในสังคมบริโภคนิยม	 เน่�องจากสังคมไทยมีความ 
เชิ้่�อที�หลีากหลีาย	 ทั�งความเชิ้่�อทางศึาสนา	 ความเชิ้่�อท้องถิุ�น	
ไปจนถึุงความเชิ้่�อส่วนบุคคลี	ความเชิ้่�อเหล่ีานี�หยั�งรากลึีกลีง 
ในวิถีุชิ้วิีต	ความคิด้	แลีะรสนยิมของคนไทย		รูปแบบความเช่ิ้�อ	
บางอย่างจึงถุูกนำามาปรับใช้ิ้เพื่่�อให้สอด้คล้ีองกับวิถีุชิ้ีวิตหร่อ 
วัตถุปุระสงค์ที�ต้องการ	
	 สังคมบริโภคนิยมเป็นผลีผลิีตที� เ กิด้จากระบบ 
เศึรษฐกิจแบบทนุนยิมที�มุง่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์
ให้เกิด้ความพื่ึงพื่อใจผ่านวัตถุุในรูปแบบของสินค้าแลีะบริการ	
ดั้งนั�น	 เม่�อบริโภคนยิมกับความเชิ้่�ออยู่ภายในสังคมเดี้ยวกันจึง
ก่อใหเ้กิด้รูปแบบความเชิ้่�อในลัีกษณะใหมข่ึ�นมา	
	 จากแนวคิด้ดั้งกล่ีาว	ขา้พื่เจ้าจึงนำาเสนอผลีงานศึลิีปะ	
เกี�ยวกับรูปแบบความเช่ิ้�อในทัศึนะของข้าพื่เจ้าผ่านมุมมอง 
ของสังคมบริโภคนิยม	 โด้ยนำาเสนอรูปแบบความเช่ิ้�อในสังคม 
ไทย	เชิ้น่	ความเช่ิ้�อเร่�องผบีรรพื่บุรุษ	ความเชิ้่�อทางโหราศึาสตร	์
แลีะความเช่ิ้�อทางพื่ทุธ์ศึาสนาเกี�ยวกับคติไตรภมูิ

series 1 
สาธ์ุจ้า, 2021
mixed media            
200 x 200cm   

series 2
Chinese Zodiac Noodle, 2021  
mixed media
variable size

1

1 1 1 22 21 2



ไมอ่ยากใหมี้, 2021
mixed media
variable size



The Narrative From NeverLand
 A time without a watch’s hand leads my life to 
meet them, friends, though having been told to be unreal.... 
Friend in the meaning of adults refers to an imaginary friend.     
Whether  the  stories  would  be  told  or  not,  they  have  
been recorded in the world without horizon to measure 
width, height, length or area. This world has been recorded 
in “The Narrative From NeverLand”.

บนัทึกโลีกสมมติุ
	 ณ	 ชิ้่วงชิ้ี วิตที� ไม่มี เข็มของนาฬิิกามาขีด้ กั�น 	 นำา 
พื่าชิ้ี วิตของข้าพื่เจ้าให้ ไ ด้้มาพื่บเจอกับพื่วกเขา	 	 เพื่่� อน		
ที�ผู้คนพื่ากันกล่ีาวถึุงพื่วกเขา	 ว่าไม่ ใ ช่ิ้ เ ร่� องจริง….เพื่่� อน	 
ที� ถุู ก ใ ชิ้้ คำ า ศึั พื่ ท์ ขอ งความ เป็ นผู้ ใ หญ่ บัญญั ติ เ อ า ไ ว้ ว่ า	
เพื่่�อนในจินตนาการ	 ทั�งเร่�องราวที�จะถุูกเล่ีาต่อไปนี�แลีะไม่ถุูก 
เล่ีาก็ตาม	ทั�งหมด้ถูุกบันทึกไว้แล้ีว	บนโลีกที�ไมม่เีสน้ขอบฟ้ีามาขีด้ 
กั�น	ไว้คอยวัด้ขนาด้ความ	กว้าง	สูง	ยาว	ตำา	หรอ่พื่่�นที�กี�ตารางเมตร	
โลีกใบนี�ที�ถุกูบนัทึกไว้ด้้วยชิ้่�อ	“บนัทึกโลีกสมมติุ”

Wanasiri  Thongchoo
31. วินาสิร ิ  ทองชู





Pandemic Society
 I interpret and present the roles of Thai 
society in the time of pandemic in terms of the 
epidemiology of medicine and the spread of 
thoughts in sociology.

สังคมโรคระบาด้
	 ข้าพื่เจ้าตีความแลีะนำาเสนอบทบาทของสังคม	
ไทยในหว้งเวลีาของการเกิด้โรคระบาด้	ท้ังการระบาด้เชิิ้ง	
ระบาด้วิทยาในการแพื่ทย์แลีะการระบาด้ทางความคิด้ใน
เชิ้ิงสังคมวิทยา

 Seen  Aswadetmathakul

32.

ศิลี  อัศิวิเดีชเมธากุล

Pandemic Society, 2021
Photography
variable size





Suphajuk  Na Ranong

33.
ศิุภจักร  ณ ระนอง

New Proverb
 From my perspective, “Fear” results from Thai      
society full of violence, negative behaviors, greeds and  
selfishness, disguised in the form of truth, virtue, beauty 
and the traditional domination or a set of ideas, including 
the malfeasance of  political  authority under Capitalism’s 
social system. Thus, the social phenomenon is no different 
from spirit, ghost or monster, even more fearful than Thai 
ghost  cartoons  “one baht cartoon”   which   made   a   great 
impression   in   my   childhood.   I   transformed   the   ghost
cartoons into fear, by creating satirical appearances for the 
characters  to   criticize   Thai   society   through   a   series   of 
paintings and mixed-media installations.

นวสภุาษิต	
	 ในทรรศึนะของข้าพื่เจ้า	 “ความกลัีว”	 อันเกิด้จาก
สภาวการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยที� เต็มไปด้้วยความรุนแรง	
พื่ฤติกรรมด้้านลีบ	ความโลีภ	อาจจะแฝงมาในคราบภาพื่ลัีกษณข์อง	
ความจริง	 ความดี้	ความงาม	การถุ่อครองอำานาจทางวัฒนธ์รรม	
หร่อกรอบความคิด้ของแต่ลีะยุคสมัย	 รวมไปถึุงการกระทำาม ิ
ชิ้อบของผู้มีอำานาจทางการเม่องภายใต้ระบบโครงสร้างแห่ง 
สงัคมทนุนยิม	ปรากฏการณท์างสงัคมจึงไมต่่างไปจาก	ภติู	ผ	ีอสรุกาย	
อันน่าเกรงกลัีวยิ�งกว่าภาพื่การ์ตูนผีไทย	 “การ์ตูนเล่ีมลีะบาท”	 
ที�สร้างความประทับใจในวัยเด็้กของข้าพื่เจ้า	 ข้าพื่เจ้าทำาการ 
แปรสภาพื่ภาพื่การ์ตูนผีเป็นความกลัีว	 	 	 แสด้งออกโด้ยสร้างรูป 
ลัีกษณตั์วการต์นูอยา่งเสียด้ส	ี		วิพื่ากษ์ลัีกษณะสังคมไทย	ผา่นผลี
งานศึลิีปะส่�อผสมในรูปแบบจิตรกรรมแลีะการจัด้วาง

สิ่งล้ีมเหลีวในระบบโครงสร้าง, 2021 
painting on plastwood
252 x 210 cm



ชิ้ีวิตประมง, 2021
woodwork
350 x 500 cm



Surasek  Thoburee

34.
สุรเสกข์  โทบุรี

Joints-to-Life

 The art thesis namely “Joints-to-Life” is the                 
creation of artwork from feelings and connection towards 
materials, tools, utensils, surroundings and the living 
of Southern rural families. For the purpose of telling 
stories of my life and well-being, the imagination and 
my own feelings are combined with the southern rural 
ways of life to create the three-dimensional artwork with 
woodworking techniques,   including wood joints. This 
art piece aims to express values of rural life, representing 
identity and artistic aesthetics through the content of 
techniques, methods and materials.

ขอ้ต่อ-ชิ้วิีต
	 ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์ภ์ายใต้หวัขอ้เร่�อง	“ขอ้ต่อ-ชิ้วิีต”	เปน็ 
การสรา้งสรรค์ผลีงานศึลิีปะจากความรูส้กึแลีะความผกูพื่นัที�ม ี
ต่อวัสด้	ุเคร่�องมอ่	เคร่�องใช้ิ้	สิ�งแวด้ล้ีอมรอบตัว	แลีะการใชิ้ช้ิ้วิีต 
ในครอบครัวแบบชิ้นบทภาคใต้	 	 เพื่่�อบอกเล่ีาเร่�องราววิถีุชิ้ีวิต 
ความเป็นอยู่ของข้าพื่เจ้า	 โด้ยใช้ิ้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลี 
งานจากจินตนาการ	 แลีะอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง	 ผสม 
กับความเป็นพื่่�นถิุ�นวิถีุชิ้นบทภาคใต้	นำามาสร้างสรรค์ผลีงาน
รูปแบบสามมิติผ่านเทคนิคงานชิ้่างไม้	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม	้
การสรา้งขอ้ต่อไม	้เพื่่�อแสด้งถึุงคุณค่าในวิถีุชิ้วิีตชิ้นบท	สะท้อน
ให้เห็นถึุงอัตลัีกษณ์แลีะสุนทรียภาพื่ทางศึิลีปะผ่านเน่�อหาของ
เทคนคิวิธ์กีารแลีะเน่�อหาของวัสดุ้



ล่ีวง-หล่ีน, 2021
acrylic on canvas 
125 x 150 cm



Assume the Truth
 The art thesis “Assume the Truth” is the creation in 
form of painting by using the mural of the master artist “Krua 
In Khong” to reinterpret, express the idea and art process 
with   a   metaphoric   strategy,   change   the   context   and
deconstruct the original some signifiers in the mural while 
leaving some as the main structure of the image. These 
attempts are done to create and merge new signs, and 
present the continuation between facts and hypothesis by 
raising the topic or assumption from “social phenomenon”,  
the diverse   dimensions   of   beliefs,   hopes,   values     and
attitudes of people in today’s society,  together with the sign 
of   “natural phenomenon”.   For   example,   solar   eclipses,
meteorism, earth collapse or black holes, dimensions of 
light and shadow, darkness and light, context of the suspect 
object, malformation, and an upside down or  misplaced   
feelings.     The use of these signs is to communicate about 
the overlapped dimension   of   thoughts,  encouraging   the   
reflection   on   the presence of things, including people, 
time and place with full of confusion, peculiarity and riddles 
between the real and ideal worlds.

ความจรงิสมมติุ
	 การสร้างสรรค์ผลีงานศิึลีปนิพื่นธ์์ ในหัว ข้อเ ร่� อง	
“ความจริงสมมติ”	 	 เป็นการสร้างสรรค์ผลีงานในรูปแบบจิตร- 
กรรม	 โด้ยอาศึัยการหยิบย่มภาพื่จิตรกรรมฝาผนังฝีม่อจิตรกร 
เอกขรัวอินโข่ง	 นำามาตีความใหม่	 แสด้งออกทางความคิด้	 แลีะ 
กระบวนการทางศึลิีปะด้้วยกลีวิธ์อุีปมาอุปไมย	ปรบัเปลีี�ยนบรบิท	
ถุอด้ร่� อรูปสัญญะเดิ้มบางสิ�งภายในภาพื่จิตรกรรมฝาผนัง 
ออกหร่อยังคงไว้ เป็นโครงสร้างหลัีกของภาพื่	 เพื่่� อเสริม 
สร้างรูปสัญญะใหม่เข้าไปผสมผสาน	 นำาเสนอความเป็นไป 
ระหว่างข้อเท็จจริงหร่อสิ�งสมมติ	 ในลัีกษณะการตั�งประเด็้น 
หร่อสมมติฐานจาก	“ปรากฏการณ์ทางสังคม”	มิติทางความเชิ้่�อ	
ความหวัง	 ค่านิยมแลีะทัศึนคติอันหลีากหลีายของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน	 ร่วมกับสัญญะแห่ง	 “ปรากฏการณ์ทางธ์รรมชิ้าติ”	 เชิ้่น	
ปรากฏการณ์สรุยุิปราคา	ด้าวตก	การเกิด้แผน่ดิ้นยุบตัว	หรอ่หลุีมด้ำา		
มติิของแสงแลีะเงา	ความมด่้ความสว่าง		บรบิทของวัตถุตุ้องสงสยั 
ลัีกษณะผิด้รูปผิด้ร่าง	 การกลัีบหัวกลัีบหางหร่อความรู้ สึก 
ผิด้ที�ผิด้ทาง	 เพื่่�อส่�อสารมิติทับซุ้อนทางความรู้สึกนึกคิด้	 เชิ้่�อ 
เชิ้ิญให้ตรึกตรองจากสิ�งที�ปรากฏขึ�นของสิ�งต่างๆ	 ทั�งภาพื่บุคคลี		
กาลีเวลีา	 แลีะสถุานที� 	 	 ที� เ ต็มไปด้้วยความสับสนปนเป	
แปลีกประหลีาด้แลีะเป็นปริศึนา	 ระหว่างโลีกความเป็นจริงแลีะ 
โลีกในอุด้มคติ

Solosvipoo  Sudsanguan
35. โสฬสวิิภู  สุดีสงวิน





Rhythm of Stillness
 The series of art thesis “Rhythm of Stillness” is a 
study   of   emotional   phenomena   in   relation   to   human
perception through eyes, to believe in what we see with 
the transition of images that appear inside the wavering 
subconsciousness which is difficult to control in a period 
of time.
 I intend to study the psychological nature of                            
perception,   thinking   and   feeling   with   an   experimental
installation  art  in  which  the  audiences  could  be  affected
directly when being in provided space and time. Therefore, 
the  artwork  is  a  mixture  of  a  scientific  experiment  and
artistic aesthetics.

จังหวะของความสงบนิ�ง
	 ศึิลีปนิพื่นธ์์ชุิ้ด้	 “จังหวะของความสงบนิ�ง”	 เป็นการ 
ศึึกษาปรากฏการณ์ทางอารมณ์ต่อการรับรู้ทางสายตาของมนุษย	์ 
ซุึ�งการเชิ้่�อในสิ�งที�เห็นกับการเปลีี�ยนแปลีงที�เกิด้ขึ�นของภาพื่ที� 
ปรากฏอยู่กับภวังค์แลีะความหวั�นไหวของจิตใต้สำานึก	 (subcon-
sciousness)	 ที�ยากจะควบคุมให้สงบราบเรียบสมำาเสมอในห้วง 
เวลีาหนึ�ง
						ขา้พื่เจ้าได้้มุง่เนน้ที�จะศึกึษา	ธ์รรมชิ้าติทางจิตวิทยาเกี�ยวกับ 
การรบัรู	้(perception)	การคิด้	(thinking)	อารมณแ์ลีะรู้สกึ	(feelf-
ing)	 โด้ยทำาการทด้ลีองสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะแบบจัด้วางส่�อ 
ผสมในหลีากหลีายรูปแบบ	 ซึุ�งตัวผลีงานเหล่ีานั�นจะส่งผลีกระ 
ทบต่อการรับรู้ของผู้ชิ้มโด้ยตรงในขณะถุูกจำากัด้การมองเห็นใน 
พื่่�นที�แลีะเวลีาที�กำาหนด้	 เป็นการผสมผสานการทด้ลีองที�เป็นไป 
ตามหลัีกการทางวิทยาศึาสตร์กับสุนทรียภาพื่ทางศึิลีปะเข้าไว้ 
ด้้วยกัน

Yoktawan  Inpui
36. หยกตะวัิน  อินปุย

1 
จุด้สนีา้เงิน	หมายเลีข 1, 2021  
video
13.59 ,14.41 minutes
 
2 
จุด้สนีา้เงิน, 2021
sticker,  space
vary by space

2

2
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Warmth of Family
 The Art thesis “Warmth of Family”, is a work to 
appreciate, esteem and announce declaration of honor 
to   dedicating   grandmother.   She   was   not   a   mother; 
however, she could raise her children very well. Warmth, 
love, kindness, and deep relationship in the family are 
inspiration to convey stories, moods, and idealism by 
the painting techniques included powder color, acrylic, 
and glided on soft-prepared chalk. This work was simply 
created in order to present beauty of lives in Thailand’s 
countryside where is cozy and simple.

ความอบอุ่น
	 ผ ลี ง า นศึิ ลี ปนิ พื่น ธ์์ หั ว ข้ อ 	 “ ค ว า ม อบ อุ่ น ”	
ชุิ้ด้นี�เป็นการยกย่อง	 เชิ้ิด้ชูิ้แลีะประกาศึเกียรติคุณเร่�องราว 
ความดี้งามในบทบาท	ภาระ	แลีะหน้าที�ของยายที�มิใช่ิ้ผู้ให้กำา 
เนิด้แต่เป็นผู้ชุิ้บชีิ้วิตคอยอบรมบ่มเพื่าะเลีี�ยงดู้สั�งสอนลูีก 
หลีาน	แฝงไว้ซุึ�งคณุค่าความอบอุ่น	ความรกั	ความเมตตาธ์รรม 
แลีะความสัมพื่นัธ์อั์นลึีกซุึ�งทางสายโลีหติแหง่เครอ่ญาติภายใน 
ครอบครัว	มาเปน็แรงบันด้าลีใจในการถุ่ายทอด้เร่�องราว	อารมณ	์
ความรู้สึกแลีะความเป็นอุด้มคติ	 ผ่านกระบวนการเทคนิค 
จิตรกรรมสฝีุ�นแลีะสอีะครลิิีก	ปดิ้ทองคำาเปลีวบนพื่่�นดิ้นสอพื่อง	
ด้้วยวิธ์กีารแสด้งออกแบบเรียบง่าย	 	 เพื่่�อสะท้อนคุณค่าความ 
งามแหง่ชิ้วิีตของสภาพื่วิถีุชิ้วิีตชิ้นบทไทยแบบสมถุะแลีะอบอุ่น

1
สอนการบ้านหลีาน, 2021
tempera and gold leaf on marl
140 x 215 cm

2    
ป้อนข้าวหลีาน, 2021
tempera and gold leaf on marl
140 x 190 cm

3    
อาบนำ้าหลีาน, 2021
tempera and gold leaf on marl
140 x 180 cm 

1
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Apichart  Wahamongkhol

37.
อภิชาติ  วิาหะมงคล





เขามอ
	 ข้าพื่เจ้าพูื่ด้ถึุงพื่่�นที�พื่ิเศึษสำาหรับไว้หลีบหนีจากโลีก
อันวุ่นวายที�เกิด้จาก	สังคม	 โทสะ	 โมหะ	 กิเลีสตัณหาทั�งหลีาย	
จน เป็ น เห ตุ ก่ อ เ กิ ด้ปัญหา ในสั งคมตอนยั งมี ชิ้ี วิ ตอ ยู	่
แลีะดิ้นแด้นพื่ิเศึษนี�ค่อ	 “เขามอ”	 ในจินตนาการของข้าพื่เจ้า	
หร่อเม่องลัีบแลี	บังบด้ที�ไว้ไปอยู่เพื่่�อพื่บความสงบ	ปฏิบัติตน
ตั�งมั�นอยู่ในศึีลีในธ์รรมของคุณงามความดี้หลัีงจากลีะกายสัง 
ขารในโลีกนี�แล้ีว	 แต่บางครั�งข้าพื่เจ้าก็แอบไปสร้างสะพื่านไป 
ยงัดิ้นแด้นนี�ในความฝนัเพื่่�อใชิ้เ้ดิ้นทางไปยงัมติิเขามอแหง่นี�	ผลี
งานของข้าพื่เจ้าสร้างขึ�นโด้ยผ่านคติความเช่ิ้�อสู่ผลีงานประติ- 
มากรรมของจินตนาการจากข้าพื่เจ้า	ตามความคิด้ที�ว่า	เพื่ราะ 
ชิ้วิีตหนึ�งชิ้วิีตไมไ่ด้้จบที�ความตาย

Holfy	Mountain
	 I	am	talfking	about	a	specialf	area	for	escaping	
from			the			chaotic			worlfd			caused			by			society,			hatred,
delfusion,	defilfement	and	passion	whilfe	alfive.	This	specialf	
territory	 is	“Holfy	Mountain”	 in	my	own	 imagination	or	
hidden	town	where	peoplfe	find	peace	and	complfy	with	
the	precepts	of	virtue			after			lfeaving			the			body			in			this		
worlfd.		However,	sometimes	I	sneak	to	builfd	a	bridge	to	
travelf	to	this	Holfy	Mountain	territory	in	the	dream.	The	
artwork	 was	 created	 with	 the	 belfief	 and	 concept	 that	
death			is			not			the			end			of			lfife,			represented			through
sculfpture	from	my	own	imagination.

  Alongkorn  yotsurang

38.
อลงกรณ ์ ยอดีสุรางค์

ภพื่ภมู,ิ 2021
Installation 
300 x 300 x 210 cm





Communication from Memories
 The piece was inspired by the foundation of  
relationships. In some communications, words could 
not be successfully delivered to the other party as each 
person had a different mindset. Being well aware of the 
condition, I was interested in ‘communicating’ to the 
dominance    of    family    or   even   children   who   were 
confronting      domestic      violence...      Though    every
problem   had   in   it   the   seeds   of   its   own   solution...
expressing it through words could be too obvious. Thus, I 
came up with the idea of explaining with the trivias shared 
within    the    family...   showing  some  hidden  issues  in
another aspect. They could be seen in many forms with 
different meanings behind while the feelings were deep-
rooted in memories.

การส่�อสารจากความทรงจำา
	 ไ ด้้ แ ร ง บันด้าลี ใจมาจากรากฐานของความ 
สัมพื่ันธ์์	 ในบางสถุานการณ์	 การใช้ิ้ถุ้อยคำาส่� อสารกับอีก 
ฝ�ายอาจไม่ประสบความสำาเร็จ	 เพื่ราะแต่ลีะคนล้ีวนมีความ 
คิด้ที�แตกต่างกัน	 ข้าพื่เจ้าเข้าใจดี้ถึุงสภาวะนั�น	 จึงสนใจที�จะ	
‘ส่�อสาร’	 ไปถึุงผู้มีอำานาจในบ้าน	หร่อแม้กระทั�งเด็้ก	 ๆ	 ที�กำา 
ลัีงเผชิิ้ญหน้ากับการใช้ิ้ความรุนแรงในครอบครัวอยู่	 แม้ว่า 
เหตุการณ์ที�เกิด้ขึ�นนั�นล้ีวนสามารถุมีทางออกได้้หลีายรูปแบบ 
แต่การส่�อสารด้้วยภาษาทั�วไป	อาจเปน็วิธ์ทีี�โจ่งแจ้งมากเกินไป	
ข้าพื่เจ้าจึงเกิด้ความคิด้ที�จะแสด้งออกผ่านเร่�องเล็ีก	ๆ	น้อย	ๆ	
ที�ครอบครัวส่วนใหญ่เคยมีร่วมกัน..นำามาสร้างให้เห็นประเด็้น
ที�ซุอ่นในมมุที�ต่างออกไปจากปกติ	สามารถุมองได้้หลีายรูปแบบ	
แฝงได้้หลีายความหมาย	สอด้แทรกความรู้สึกส่วนลึีกลีงไปใน 
ความทรงจำา

Anda Phuriwat

39.

อันดีา ภูวิิวัิตร

Her dreams , 2021
video installation
1.54 minutes



เด

The hope, 2021, Fiberglass and steel, 190 X 60 X 60 cm



40. ภานุพงศิ ์วิิเศิษศิริิ

Violence against Children
  I present the simulation of social violence with 2 
persons being overlooked by studying the violence case of 
each situation, especially various kinds of violence against 
children, through realistic full body sculpture. 
 This sculpture represents the violence which can 
be seen as normal, together with our state of mind about the 
violence seen or experienced in our life through the aspect 
that the culture of violence is common to every family. 

เยาวชิ้นกับความกด้ดั้นความรุนแรง
	 ขา้พื่เจ้านำาเสนอเหตกุารณ์จำาลีองความรุนแรงของสงัคม	
โด้ยมีบุคคลีสองบุคคลีถูุกมองข้าม	 โด้ยศึึกษาจากกรณีความรุน 
แรงในแต่ลีะสถุานการณ	์ ถึุงความรุนแรงต่อเด็้กในรูปแบบต่าง	ๆ	 
ผา่นรูปแบบงานปั� นคนเหมอ่นเต็มตัวในงานประติมากรรม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งานประติมากรรมชิ้ิ�นนี�บ่งบอกใหเ้หน็ถึุงความรุนแรงที� 
พื่บเหน็ได้้เปน็เร่�องปรกติล้ีอกับสภาวะนกึคิด้ของเราถึุงเร่�องความ 
รุนแรงที�พื่วกเรามองเห็นหร่อพื่บเจอในชีิ้วิต	 โด้ยถูุกมองตามมุม
มองที�วัฒนธ์รรมความรุนแรงเปน็เร่�องปรกติของทุก	ๆ	ครอบครวั

Panupong Visedsiri



De-hydrate side triceDehydrate Side Tricep, 2021, Plaster, 104x34x38.5 cm

Fat lat spread, 2021, Plaster, 104x30.5x 51 cm



41.
กฤษฎา  ทู้ไพเราะ

Body under Ideal
 From past until present, the ideals of the human body 
have changed over time, but the appreciation of the appearance 
has never changed. The ones who are able to control their 
appearances are, then, different from others. Thus, people are 
willing to modify their bodies. I noticed their desire and effort of 
having a perfect body. However, to attain that perfect one has its 
limit. And it led to the question: is there truly the perfect body?

รา่งกายภายใต้อุด้มคติ
	 ตลีอด้มา	 อุด้มคติภายใต้ร่างกายของมนุษย์ได้้เปลีี�ยนไป 
ตามยุคสมยั	แต่สิ�งที�ไมเ่คยเปลีี�ยนไปค่อการให้คณุค่ากับรูปลัีกษณ์ภาย 
นอก	คนที�สามารถุควบคุมรูปลัีกษณ์ของตนเองได้้จึงเปน็คนที�แตกต่าง 
จากผูอ่้�น	ดั้งนั�น	ผูค้นจึงเกิด้ความปรารถุนาในการเปลีี�ยนแปลีงรูปลัีกษณ์ 
ของตนเอง		ขา้พื่เจ้าเหน็ถึุงความปรารถุนาแลีะความพื่ยายามที�เกิด้ขึ�น
ในตัวบุคคลีที�ต้องการมรีา่งกายที�สมบูรณแ์บบ	ทว่า	การไปถึุงจุด้สงูสดุ้ 
ของร่างกายมนุษย์ที�เรียกว่าความสมบูรณ์แบบนั�นมีขีด้จำากัด้	 จึงเกิด้ 
คำาถุามว่ารา่งกายที�สมบูรณแ์บบนั�นมจีรงิหรอ่ไม่

Krisda Tupairoh

Fat lat spread, 2021, Plaster, 104x30.5x 51 cm



ซึ่้อนิทับั, 2021, Mixed Media, 75x30x30 cm



42.
กัลยรตัน์ เขง่สมุทร

The Scenery of Light in Sculpture
 This is a sculpture that presents parallel 
worlds which overlay two places: a virtual world 
of lights in an atmosphere that cannot be seen by 
eyes and a real world that can be seen by eyes. I 
created this piece by using translucent materials. 
Then, I let the light shine through the sculpture 
and it creates an effect that the two places are 
overlapping.
 

ทัศึนยีภาพื่ของแสงในงานประติมากรรม
	 ประติมากรรมที�นำาเสนอโลีกคู่ขนานที�ซุ้อน 
ทับสถุานที�	 2	 แห่ง	 ค่อ	 โลีกเสม่อนของแสงสีในบรรยา- 
กาศึที�เราไม่สามารถุมองเห็นได้้ด้้วยตา	 กับโลีกของความ
เป็นจริงที�สามารถุมองเห็นได้้	 ให้อยู่ในชิ้่วงเวลีาเดี้ยวกัน	
โด้ยสร้ า งประ ติมากรรมแสง ด้้ วย วั สดุ้ โปร่ ง แสง	
แลีะให้แสงส่องผ่านประติมากรรม	 จนเกิด้ปรากฏการณ ์
ซุอ้นทับสถุานที�ทั�ง	2	แหง่โด้ยมแีสงเปน็ตัวแปร
่

ซึ่้อนิทับั, 2021, Mixed Media, 75x30x30 cm

Kanyarat Khengsamut

(Detail)



Daddy with...., 2021, Crocheted, 60x11x11 cm (Left)

Heavy father, 2021, Crocheted, 80x 50x 25 cm (Right)



43.
จรญิญา เคาภูเขยีวิ

My Family
 Family is the important foundation 
of society. This piece of art is inspired 
by my warm family. It represents love, 
deep connection and strong relationship 
between fami ly  members through 
crocheting which is a technique requiring 
much patience and effort. These abstract 
feelings are conveyed through yarn weaved 
into a form which shows the love in the 
family.

ครอบครวัของฉัน
	 ครอบครัวเป็นสถุาบันพื่่� นฐานที�
สำาคัญของสังคม	 ผลีงานศึิลีปะชุิ้ด้นี�สร้าง 
ส ร ร ค์ ม า จ า ก ค ร อ บ ค รั ว ที� อ บ อุ่ น 
ของข้าพื่เจ้า	 แสด้งถึุงความรัก	 ความผูกพื่ัน	
แลีะความสัมพื่ันธ์์	 อันแน่นแฟี้นของสมาชิ้ิก 
ในครอบครวัผา่นการถัุกโครเชิ้ต์	ซุึ�งเปน็เทคนคิ	
ที�ต้องใช้ิ้ความอด้ทนแลีะความพื่ยายามอย่าง 
มาก	 ความรู้สึกที�เป็นนามธ์รรมดั้งกล่ีาวส่�อ
ออกมาผ่านเส้นไหมพื่รมที�ถัุกทอเป็นรูปร่าง	
ซุึ�งส่�อถึุง	 ความรักความผูกพื่ันของครอบครัว
ที�มใีหกั้น

Charinya Khaophukhiaw



chirld error? 
2021, Mixed medie 

60x122x29 cm



44.
จินตการ ชาญชิต

Private World 2.0
 I created this piece in order to indicate the effects 
of technology and social media obsession which have made 
people stay in the imaginary area that they built because they 
are not happy with their lives in this society. They are not 
happy with how they travel in the city. They are not happy 
being with many other people. They are not happy living in 
this environment. They want a private space so they use 
social media, watch movies or play games so that they feel 
relaxed from living in this society. Talking with people online 
and not going outside has made them less likely to interact 
with people in real life and this would lead to them forgetting 
the real society and real life people who they have to interact 
with. Therefore, I chose these effects as a way of creating this 
piece.

โลีกสว่นตัว2.0
	 ข้าพื่เจ้าสร้างสรรค์ผลีงานชิิ้�นนี�ขึ�นมาเพื่่�อชิ้ี�ให้เห็นถึุงผลี 
กระทบจากภาวะลีุ่มหลีงเทคโนโลียแีลีะโซุเชิ้ยีลีมเีดี้ย	ซุึ�งทำาใหผู้ค้น	
อยู่ในพื่่�นที�สมมติที�ตัวเองสร้างขึ�นมาเพื่ราะรู้สึกไม่พื่อใจกับการ 
ด้ำารงชิ้วิีตในสงัคม	ตั�งแต่การเดิ้นทาง	การใชิ้ช้ิ้วิีตกับผูค้นจำานวนมาก	
ไปจนถึุงสภาพื่แวด้ล้ีอมรอบตัว	พื่วกเขาอยากมีพื่่�นที�ส่วนตัวจึงหัน 
มาใชิ้้โซุเชิ้ียลีมีเดี้ย	 	 ดู้หนัง	หร่อเล่ีนเกม	 เพื่่�อให้เกิด้ความรู้สึกผ่อน 
คลีายจากการใชิ้้ชิ้ีวิตในสังคมปกติ	 การได้้พืู่ด้คุยกับคนอ่�น	 ใน
โลีกออนไลีน์ โด้ย ที� ไม่ ต้ อ งออกจากบ้ านซุึ� ง เป็น เซุฟีโซุน 
ของตัวเอง	 ทำาให้พื่วกเขา	 มีปฏิสัมพื่ันธ์์กับคนรอบข้างจริง	 ๆ	
น้อยลีงจนอาจล่ีมไปว่ายังมีสังคม	 แลีะผู้คนในชีิ้วิตจริงที�พื่วกเขา 
ต้องมีปฏิสัมพื่ันธ์ด้์้วยอยู่	 ข้าพื่เจ้าจึงเล่ีอกผลีกระทบเหลี่านี�มาเป็น	
แนวทางในการสร้างสรรค์จนออกมาเปน็ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์ช์ิ้ิ�นนี�

Jintakarn Charnchit





Aesthetic in The Material
 This piece of sculpture came from the idea of 
contextual change of materials in everyday life. I created 
a new form of sculpture from found objects without 
any traces of old structure, making it a new aesthetic 
constructed from waste materials.

สนุทรยีภาพื่ในวัสด้	ุ
	 นำาแนวคิด้ในการสร้างสรรค์การเปลีี�ยนแปลีงบริบท 
ของวัตถุุที�เราพื่บเห็นกันทั�วไปมาสร้างผลีงานประติมากรรม	ซุึ�งใชิ้ ้
การประกอบสร้างจากวัสดุ้เหล่ีอใชิ้้ที�เป็น	 found	object	 ให้เกิด้ 
รูปทรงใหมโ่ด้ยไมเ่หล่ีอเค้าโครงฟัีงก์ชิ้นัเดิ้ม	เพื่่�อใหเ้กิด้สนุทรยีะ 
ใหมข่องรูปทรงที�ประกอบกันจากวัสด้นุั�นๆ

Fling
2021, Wood
165x 30x 30 cm

Daransatchaphop Thongpiam

Swallow hole
2021, Assemblage objects 
24x 135x 135 cm

Cluste
2021, Assemblage objects
39x 42x 50 cm
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ดีรณัสัจภพ ทองเป่ียม
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46.
ฐติิพงศิ ์เกยีรติวุิฒิไกร

Imagination from the Subconscious
 This piece is a combination of psychology and 
personal thought on dream and imagination which are 
the product of subconscious mind. I experienced it 
myself and was inspired to create a work of surrealist 
art in 3D form. The objective is to study the mental 
state at that moment which affects form and content 
of the work, and express emotions in the form of 
subconscious mind and desire through art.

จินตนาการจากจิตใต้สำานกึ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขา้พื่เจ้าต้องการส่�อถึุงความคิด้ฝนั	 จินตนาการ	
อันเป็นผลีมาจากจิตใต้สำานึก	 ซุึ�งเป็นการนำาความรู้ด้้าน
จิตวิทยาผสานกับทัศึนคติส่วนตัว	 แนวคิด้ดั้งกล่ีาวเป็น 
ประสบการณ์ที�เกิด้ขึ�นกับตัวข้าพื่เจ้าจริงอันเป็นแรงบัน 
ด้าลีใจนำาไปสูก่ารสรา้งสรรค์รูปทรงสามมติิในรูปแบบศึลิีปะ 
ลัีทธ์เิหนอ่จรงิ	(Surrealfism)	ทั�งนี�เพื่่�อศึกึษาสภาวะทางจิตใจ	
ณ	ขณะนั�น	ซุึ�งสง่ผลีต่อรูปแบบแลีะเน่�อหาของผลีงาน	ส่วน 
หนึ�งก็เพื่่�อเป็นการระบายอารมณ์ที�อยู่ในรูปแบบของจิต 
ใต้สำานึกแลีะความปรารถุนาโด้ยการแสด้งออกผ่าน 
ผลีงานศึลิีปะ

A Dream (Pure) 
2021, Fiberglass
45 x 35 x 115 cm

Thitipong Kiatwuttikrai



47.
ณัฐนนท์ อินต๊ะนนท์

ชิ้วิีตใหม่
	 ปั ญห า ข ย ะ ที� มี จำ า น ว น เ พื่ิ� ม ม า ก ขึ� น ใ นปั จ จุ บั น	
จนทำาให้ เ กิด้มลีพื่ิษเป็นวงกว้าง	 ไม่ เ พีื่ยงแต่ส่งผลีกระทบ 
ย้อนกลัีบมาที�มนุษย์	 แต่ยังส่งผลีต่อสัตว์แลีะสิ�งมีชิ้ี วิตอ่� น	 ๆ	
อีกมากมายด้้วยเช่ิ้นกัน	
	 ศึิลีปนิพื่นธ์ชุ์ิ้ด้นี�สร้างขึ�นเพื่่�อนำาเสนอผลีกระทบของขยะ 
ในทะเลีที�ทำาให้เกิด้การเปลีี�ยนแปลีงของสิ�งมีชิ้ีวิตใต้น้าจนทำาให ้
เกิด้การกลีายพัื่นธ์ุใ์นลัีกษณะต่างๆ	เชิ้น่	กระบวนการรวมร่างกับขยะ 
พื่ลีาสติกของสัตว์	 กล่ีาวค่อ	 ขยะแทรกซึุมในร่างกายของสัตว์จน 
เกิด้เป็นอวัยวะใหม่	 สัตว์จึงเปลีี�ยนแปลีงรูปร่างจากผลีกระทบดั้ง 
กล่ีาว	ซุึ�งเปน็การสะท้อนภาพื่การปรบัตัวแลีะเปลีี�ยนแปลีงเพื่่�อเอา 
ชิ้วิีตรอด้	จนถึุงสภาวะที�วิวัฒนาการจนสามารถุย้อนกลัีบมาคกุคาม

มนษุยผ์ูเ้ปน็ต้นตอของปญัหาได้้

Keep an eye on, 2021, Fiberglass, 31 X 51 X 26 cm



New Life
 Nowadays, garbage problems have been increasing 
and causing widespread pollution which not only affects 
humans reversibly, but also affects animals and other living 
beings.
 The purpose of this art thesis is to present how 
garbage and trash in the seas make changes to underwater 
lives and cause them to mutate in different ways. For example, 
the process of marine life body transformation. That is to say, 
the marine lives are combined with the wastes and become 
the new creatures, equipped with the new waste organs. This 
reflects how they adapt and change for survival, and also 
shows that marine lives evolve into more powerful creatures 
that are able to take revenge on human beings who are the 
root of the problems.

Natthanon Intanon

Aquatic turtle, 2021, Fiberglass, 46 X 63 X 83 cm



สุถึานีิต่อไป	สุยาม, 2021, Fiberglass, 190 x 122 x 187 cm



48.
ณัฐพล หว่ิงพวิง 

Space and Context in Urban Society
 Urban society with the progress in materials and modern technologies is a reason for mass mobilization to 
settle down and make a living. This mass mobilization causes social transformation, leading to changes in lifestyle. 
Growing up in Charoen Krung District in the heart of Bangkok, I have seen and felt the progressing state of everyday 
life and human behaviors which vary following place and context due to the need to share spaces. These regular 
states raise the awareness of the change in spaces. Therefore, I would like to present sculptural forms which are 
the creation and expression through the perception of empty space experienced in daily life, using human body 
figures to explain the relation between people and empty space in the changing urban society.

พื่่�นที�กับบรบิททางสังคมเมอ่ง
	 สังคมในเม่องที�เจริญไปด้้วยวัตถุุแลีะความทันสมัยของเทคโนโลียี	 เป็นมูลีเหตุหนึ�งของการเคล่ี�อนย้ายประชิ้ากรจำา 
นวนมากให้เข้าไปอยู่อาศึัยแลีะทำามาหากิน	 เพื่่�อการด้ำารงชิ้ีวิต	การเคล่ี�อนย้ายของประชิ้ากรจำานวนมากนี�	 ส่งผลีให้เกิด้การ 
เปลีี�ยนแปลีงทางสังคม	 อันเป็นผลีให้เกิด้รูปแบบการใชิ้้ชิ้ีวิตที�เปลีี�ยนไปด้้วย	ผมเป็นคนหนึ�งที�เติบโตขึ�นมาในย่านเจริญกรุง 
ซุึ�งอยู่ในใจกลีางเม่องของกรุงเทพื่มหานคร	ผมได้้เห็นแลีะสัมผัสถึุงสภาวะที�มีการด้ำาเนินไปอยู่ในชีิ้วิตประจำาวันอย่างเป็น 
ปกติ	 รวมถึุงพื่ฤติกรรมของมนษุย์ที�มคีวามหลีากหลีายแปรเปลีี�ยนไปตามสถุานที�แลีะสถุานการณ์ต่างๆ	 เน่�องมาจากการต้อง 
ใชิ้้พื่่�นที�ร่วมกัน	ซุึ�งสภาวะที�เกิด้ขึ�นอย่างเปน็ปกติเหล่ีานี�	 ทำาใหต้ระหนกัได้้ถึุงความรู้สึกของพื่่�นที�ที�เปลีี�ยนไป	ผมต้องการที�จะ 
นำาเสนอรูปทรงทางประติมากรรมซุึ�งเป็นการสร้างสรรค์แลีะแสด้งออกผ่านการรับรู้เร่�องราวของพื่่�นที�ว่างที�พื่บเจอ	 ผ่าน 
ประสบการณ์จากการด้ำาเนนิชีิ้วิตประจำาวัน	โด้ยอาศึยัรูปทรงของรา่งกายมนษุย	์เปน็ส่�อในการอธ์บิายถึุงความสมัพื่นัธ์ข์องคน
แลีะพื่่�นที�ว่าง	ที�เกิด้ขึ�นของสังคมเมอ่งที�เปลีี�ยนไปนี�

สุถึานีิต่อไป	สุยาม, 2021, Fiberglass, 190 x 122 x 187 cm

Nattapon Huangpuang

(Detail)



อิสุรภาพใต้สุมุทร, 2021, Carving Lightweight bricks, 120 x 50 x 50 cm



49. ทินวัิฒน์  ขานหยู

Imagination of Gay Gender
 Love in the gender dimension is the love designed 
by nature. It is the perfection of natural reproduction. While 
men could love women, women could love men. Another 
truth hidden in nature is the love besides the natural 
gender. It is true love, existing emotionally. Men could love 
men; women could love women. Though these loves are 
considered unmatched with the gender, homosexuals 
diversely exist in nature. Thus, I would like to create natural 
form of homosexual love in various possible dimensions and 
express the viewpoint of homosexuals in the complex love 
dimension. Also, to portray art in the concrete of aesthetic 
and art beauty, the hidden gender contexts are addressed 
through sculpture in the context of simple sculpture which 
could reach to the audiences through the art beauty.

อุปโลีกนข์องเพื่ศึสภาพื่ชิ้ายรกัชิ้าย
	 ความรักของเพื่ศึสภาพื่	 ค่อความรักที�ถุูกออกแบบ	
มาโด้ยธ์รรมชิ้าติ	 	 เป็นความสมบูรณ์แบบของการส่บพื่ันธ์ุ์ตาม 
ธ์รรมชิ้าติ		ผูช้ิ้ายสามารถุรักผูห้ญงิได้้		ผูห้ญงิสามารถุรกัผูช้ิ้ายได้้			
แลีะสิ�งที�เป็นความจริงที�ถุูกเก็บซุ่อนไว้อีกอย่างในธ์รรมชิ้าติ
ค่อความรักที�อยู่นอกเหน่อจากเพื่ศึสภาพื่ที�ธ์รรมชิ้าติสร้าง
สรรค์ขึ�นมา	 	 ค่อความรักที�แท้จริง	 	 ที�มีอยู่จริงทางความรู้สึก			
ผู้ชิ้ายสามารถุรักผู้ชิ้ายได้้	 หญิงสามารถุรักผู้หญิงได้้	 	 ความรัก 
เหล่ีานี�ถุูกมองว่าเป็นความรักที�ไม่ตรงกับเพื่ศึสภาพื่	 	 	แต่กลัีบมี 
คนในกลีุ่มรักร่วมเพื่ศึนี�อย่างหลีากหลีายในธ์รรมชิ้าติ	 	 ข้าพื่เจ้า 
ต้องการสรา้งสรรค์รูปธ์รรมของความรกัในเพื่ศึสภาพื่ชิ้ายรกัชิ้าย
ในหลีากหลีายมติิที�เปน็ไปได้้	แลีะสรา้งความเขา้ใจเพื่่�อแสด้งออก
ถึุงมมุมองของเพื่ศึสภาพื่ชิ้ายรักชิ้ายในมิติของความรักที�ซุบัซุ้อน	
แลีะกล่ีาวถึุงบรบิททางเพื่ศึสภาพื่ที�ถุกูซุอ่นเรน้			ใหแ้สด้งออกมา
เป็นงานศึิลีปะที�เป็นรูปธ์รรมในเชิ้ิงความงามทางสุนทรียศึาสตร ์
แลีะศึลิีปะ				ผา่นการแสด้งออกของงานแกะสลีกัในบรบิทของงาน
ประติมากรรมที�เรยีบง่ายแลีะเข้าถึุงผูช้ิ้มผา่นความงามทางศิึลีปะ

Tinnawat Khanyoo

หลง, 2021, Carving Lightweight bricks, 90 x 80 x 60 cmดีเอ็นิเอสุีเทา, 2021, Carving Lightweight bricks ,110 x 80 x 80 cm



My tiny bedmate, 2021, Needle Felting, 23 x 74 x 67 cm



Rising from the sink, 2021, Needle Felting, assemblage objects, 115 x 40 x 50 cm

The Little Invader               
 These little creatures, namely virus, bacteria and fungus, 
disguise in every surrounding and are able to easily enter the body. 
When germs get into the body, they cause illnesses and changes, 
both internal and external. Also, they affect the mind leading to 
anxiety in daily life when abnormal conditions occur.
 I imagine the dirt accumulated from small familiar behaviors 
of human beings who neglect hygiene. By doing that, we cultivate, 
feed and house these microorganisms unintentionally. I bring this 
issue to create sculptures using Soft Sculpture patterns through 
embroidery techniques combined with materials and household 
appliances. I want to enlarge small things which humans ignore to be 
seen in order that they have more awareness and stop overlooking 
them.

ผูรุ้กรานตัวนอ้ย
	 สิ� ง มี ชิ้ี วิ ต ขนาด้ เ ล็ี กนี� ไ ด้้ แ ก่ 	 ไ ว รั ส 	 แบค ที เ รี ย 	 เ ชิ้่� อ ร า	
แฝงตัวอยู่ในสิ�งแวด้ล้ีอมทุกที�	 แลีะสามารถุเข้าสู่ร่างกายได้้ง่าย	 เม่�อเชิ้่�อก่อ 
โรคเข้าสู่ร่างกายส่งผลีทำาให้เกิด้ความเจ็บป�วยแลีะมีความเปลีี�ยนแปลีงทั�ง 
ภายใน	ภายนอกรา่งกาย	สง่ผลีถึุงภายในจิตใจ		เม่�อเกิด้ภาวะผดิ้ปกติ	ก่อให ้
เกิด้ความวิตกกังวลีในการใชิ้ช้ิ้วิีตประจำาวัน	
	 ข้าพื่เจ้าจินตนาการถึุงการที�สิ�งสกปรกคั�งค้างสะสมไว้จาก 
พื่ฤติกรรมเล็ีก	 ๆ	 ที�คุ้นชิ้ินของมนุษย์ที�ลีะเลียสุขอนามัยนั�นเหม่อนเป็น 
การที�เราเพื่าะเลีี�ยง	 ให้อาหาร	 สร้างที�อยู่ให้จุลีชิ้ีพื่เหล่ีานี�เติบโตขึ�นมา
โด้ยที�เราไม่ได้้ตั�งใจ	 	 ข้าพื่เจ้านำาประเด็้นดั้งกล่ีาวมาสร้างสรรค์ผลีงาน 
ประติมากรรม	 ด้้วยรูปแบบ	Soft	 Sculfpture	ผ่านเทคนิคการปักไหมพื่รม 
ประกอบกับวัสดุ้	 สิ�งของเคร่�องใชิ้้ภายในที�อยู่อาศึัย	 ต้องการขยายให้เห็น	
สิ�งเล็ีก	ๆ	ที�มนษุยม์องขา้ม	เพื่่�อใหต้ระหนกัแลีะไมล่ีะเลียต่อสิ�งเล็ีก	ๆ	เหล่ีานี�

Thanutporn Tanathitipong

50.
ธนัชพร ธนะฐติิพงศิ์



51.
ธรีวัิฒน์ กิตติวัิฒน์

Appearance from Tension
 The art thesis “Appearance from Tension” was 
created from the principles of tension and the combination of 
objects, presenting through the art composition in free form, 
abstract sculpture. Expressing through visual perception 
and touch, the distorted structure holds the object still 
though being on the unstable base. It shows the rhythmic 
structure of the artwork which uses physical characteristics 
and the language of sculpture to communicate. 

รูปลัีกษณจ์ากแรงตึงแรงเหนี�ยว
	 ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้	“รูปลัีกษณจ์ากแรงตึงแรงเหนี�ยว”	
เกิด้จากหลัีกการของแรงตึงแลีะการประกอบกันของวัตถุุ	 นำา
เสนอผ่านการจัด้องค์ประกอบทางทัศึนศึิลีป์ในรูปแบบของ 
ประติมากรรมนามธ์รรมที�มีรูปทรงอิสระ	แสด้งลัีกษณะผ่านการ 
รับรู้แลีะสัมผัสทางการมองเห็นแสด้งให้เห็นถึุงโครงสร้างที�ผิด้ 
แปลีกจากโครงสร้างเดิ้มในการรับรู้ถึุงความสมดุ้ลีรั�งให้ตัววัตถุ ุ
สามารถุตั�งอยู่ได้้ในฐานที�ดู้ไม่มั�นคงแลีะท้าทายสัมผัสให้เห็นโครง 
สร้างที�เป็นจังหวะโด้ยตัวผลีงานที�แสด้งออกนั�นจะใชิ้้ลัีกษณะทาง 
กายภาพื่เพื่่�อส่�อสารกับการใช้ิ้ภาษาทางประติมากรรม

Diagonal, 2021, Mixed media, 133 X 20 X 60 cm

Teerawat kittivat

(Detail)
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The Curtain of literature, 2021, Paper mache, 25 X 35 X 35 cm

History in the Novel Four Reigns
 History in the Novel Four Reigns History 
is acquiring knowledge through investigation by 
searching, allocating and organizing data and events 
in the past, including all kinds of stories conveyed from 
imagination in the form of literature. It involves ways of 
life, culture and politics and records and interlaces the 
events of a period until the truth and fiction could not 
be distinguished. The history in the novel “Four Reigns” 
reflects on things in the story by using tangible evidence 
in the history and literature to question the line between 
them through sculpture.

ประวัติศึาสตร์ในวรรณกรรมสี�แผน่ดิ้น
	 ประวัติศึาสตร์ในวรรณกรรมสี�แผ่นดิ้น	 ในความ 
หมายของความเป็นประวัติศึาสตร์ค่อการหาความรู้ ที�
ได้้มาโด้ยการสอบสวน	 เป็นการค้นหาแลีะรวบรวมจัด้ 
ระเบียบข้อมูลีกับเหตุการณ์ในอดี้ต	แลีะอีกเร่�องเล่ีาสารพัื่น
ที�ถุูกถุ่ายทอด้จากจินตนาการผ่านส่�อที�เรียกว่าวรรณกรรม	
ทำาหนา้ที�ยดึ้โยงภาพื่วิถีุชิ้วิีต	วัฒนธ์รรมแลีะการเมอ่งไว้บนัทึก	
แลีะร้อยเรียงเหตุการณ์ของชิ้่วงเวลีาหนึ�ง	 กระทั�งไม่สามารถุ 
แยกแยะไ ด้้ ว่ าสิ� ง ใด้ ค่อ เร่� อ งจริ ง 	 สิ� ง ใด้ ค่อ เร่� อ งแ ต่ง	 
“ประวัติศึาสตร์ในวรรณกรรมสี�แผ่นดิ้น”	 เป็นผลีงานที� 
สะท้อนสิ� ง ที� มีอ ยู่ ในเร่� อง เ ล่ีาโด้ยใชิ้้ วัตถุุพื่ยานที�มี ใน 
ประวัติศึาสตร์	แลีะปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมเพื่่�อตั�งคำาถุามถึุง 
เส้นแบ่งระหว่างความเป็นประวัติศึาสตร์แลีะความเป็น 
วรรณกรรมโด้ยใชิ้ส้่�อเปน็งานประติมากรรม	

Naruebeth Sabtawee

52.
นฤเบศิร ์ทรพัย์ทวิี



5มัง, 2021,  Assemblage objects, 180 X 100 X 60 cm



53.
ปวิรี ์ชมโฉม

Percussion Sculpture
 This is a sculpture composed of 
percussion instruments and objects. It aims 
to find the possibilities whether the objects 
can replace the percussion instruments, 
change the old understanding of memory 
and change feelings and emotions of 
the audiences. It is presented through 
perception of both shape and sound by 
assemblage art and mechanism which make 
this sculpture a form of kinetic art

ประติมากรรมเคร่�องกระทบจังหวะ
	 ประติมากรรมที�นำาเคร่�องด้นตรีกระ 
ทบจังหวะแลีะสิ�งของเคร่�องใชิ้ม้าผสมผสาน	เพื่่�อ	
หาความเป็นไปได้้ว่าสามารถุทำาหน้าที�แทนกัน	 
เปลีี�ยนความเข้าใจทางความทรงจำาเดิ้ม	 แลีะ 
เปลีี�ยนแปลีงอารมณ์ความรูสึ้กของคนดู้ได้้หรอ่ไม่	
โด้ยนำาเสนอผ่านการรับรู้ทั�งทางด้้านรูปทรงแลีะ 
เสียง	 โด้ยใชิ้้วิธ์ีการปะติด้สามมิติ	 (Assem-
blfage)	แลีะใสร่ะบบกลีไกการทำางานจนเกิด้เปน็ 
ประติมากรรมในรูปแบบของจลีนศิึลีป์	 (Kinetic	
Art)

Pawee Chomchome

(Detail) 5มัง, 2021,  Assemblage objects, 180 X 100 X 60 cm



Gravity
2021, Assemblage objects
180 x 30 x 70 cm



Gravity
2021, Assemblage objects
180 x 30 x 70 cm

54.
ปิยะรตัน์ เช่้อพุฒ

Gravity - Form
 Gravity causes everything to be attracted to the 
center of the earth. Thus, it is used as a significant factor 
in “Gravity - Form”, an abstract sculpture aiming to show 
you a force that acts on an object and creates forms and 
free spaces by attracting objects. This piece, therefore, 
relies on the mass and weight of an object as an important 
factor for the balance of overall work. All in all, this piece 
presents the forms that can exist due to gravity, and build 
your sensory perception through a sculpture.

แรงโนม้ถุ่วงของรูปทรง	
	 แรงโน้มถุ่วงทำาให้ทุกสิ�งถุูกดึ้งดู้ด้เข้าสู่ศึูนย์กลีางของ 
โลีก	 ดั้งนั�นแรงโน้มถุ่วงจึงเป็นตัวแปรสำาคัญในการสร้างสรรค์ 
ผลีงาน	“แรงโนม้ถุ่วงของรูปทรง”	ซุึ�งเปน็การสรา้งสรรค์ผลีงาน 
ประติมากรรมนามธ์รรม	 มุ่งให้เห็นแรงกระทำาต่อวัตถุุที� 
สรา้งรูปทรงแลีะพื่่�นที�ว่างโด้ยการดึ้งรั�งวัตถุ	ุ ก่อใหเ้กิด้ผลีงานที� 
อาศึัยมวลีน้าหนักของวัตถุุ เป็นปัจจัยหลัีกในการสร้าง 
ด้ลุียภาพื่	กล่ีาวโด้ยสรุป	ผลีงานชิ้ิ�นนี�เปน็การนำาเสนอรูปทรงที�คง	
ตัวอยู่ได้้ด้้วยแรงกระทำาของแรงโนม้ถุ่วง	เพื่่�อสรา้งการรบัรู้ทาง 
ความรูส้กึผา่นทางผลีงานประติมากรรม

Chair Gravity
2021, Assemblage objects

160 x 110 x 50 cm

Piyarat Chuaput





55.
ปุณณภัทร ปุนปอง

Happiness fo Labor
 To seek happiness of labor is to relax 
in personal spaces amid changing temporary 
environments. These temporary materials 
cause different perspectives under the attitude 
from outside to inside through colors, lines and 
lights from impermanent materials. As a result, 
perspectives and feelings towards these spaces 
have changed, leading to the question about the 
well-being of the labor groups who live and find 
happiness in temporary materials.

พื่่�นที�ความสขุของชิ้นชิ้ั�นแรงงาน
	 การหาความสุขของอาชีิ้พื่ที�ใชิ้้แรงงานค่อ 
การพัื่กผ่อนในพื่่�นที�ส่วนตัวท่ามกลีางพื่่�นที�อยู่อาศัึยชิ้ั�ว 
คราวที�เปลีี�ยนไปอยู่ตลีอด้	 แลีะวัสดุ้ชิ้ั�วคราวเหล่ีานั�น 
ทำาให้เกิด้การมองเห็นมุมมองที�ต่างออกไปจากเดิ้มภาย 
ใต้ทัศึนคติจากภายนอกสู่ภายใน	 ผ่านสี	 เส้น	 แสง	
อันเกิด้จากวัสดุ้ชิ้ั�วคราวต่าง	ๆ 	จึงเกิด้มมุมองแลีะความรู้
สึกที�มีต่อพื่่�นที�เหล่ีานั�นที�เปลีี�ยนไป	 เกิด้ความน่าสนใจ 
แลีะการตั�งคำาถุามถึุงความเป็นอยู่ของกลุ่ีมคนที�ใช้ิ้ 
แรงงาน	 ด้้วยการพัื่กอาศึัยแลีะหาความสุขท่ามกลีาง 
วัสด้ชุิ้ั�วคราว

material from Happiness, 2021, Assemble object, 220 X 300 X100  cm

Punnapat punpong

(Right) Time off work, 2021, Assemble object and stucco, 240 X 400 X 120 cm

(Left)



พ้้นิท่ีด้ินิรนิ, 2021, Plaster, 145 X195 X 80 cm



56.
พัฒนพงศิ ์ชูสิงห์

Growth Limiting
 I would like to present the life of trees which 
thrive in the city where green areas are limited. Not 
being free to grow, trees are affected. This artwork 
aims to reflect the struggling in a limited frame and 
being overlooked.  

การเติบโตที�ถุกูกำาหนด้
	 ข้าพื่เ จ้าต้องการแสด้งให้ เห็นถึุง 
ชิ้ีวิตต้นไม้ที�เติบโตในเม่องที�ถุูกกำาหนด้เขตพื่่�น
ที�การโต	 ส่งผลีกระทบต่อต้นไม้ผิด้ปรกติจาก 
เดิ้มที�อิสระ	 เพื่่�อสะท้อนถึุงการดิ้�นรนในกรอบ	
แลีะถูุกมองขา้มถึุงความสำาคัญ

พ้้นิท่ีด้ินิรนิ, 2021, Plaster, 145 X195 X 80 cm

Patthanapong Choosing

(Detail)



แสุงซึ่อ่นิสุ,ี 2021, Mixed – media, Dimensions variable



57. ภาพตะวัิน กันยาใส

Reflection of Illusion
 Visual perception of unreal images and shapes 
or so called “illusion” appears before us everyday. We 
live our lives until that perception becomes another 
form of truth which connects with another unseen 
truth. Sometimes what we see might not exist while 
something that exists might not be visible. To create this 
art piece, I have applied the complex visual experience 
hidden in nature, which relies on the medium to display, 
by presenting through daily life objects and using 
scientific principles to design and recreate in order to 
deliver new perceptive experiences and explain that 
the visual perception might not always be a measure of 
truth.

มมุสะท้อนความลีวง
	 การรับรู้ภาพื่แลีะรูปทรงที�ไม่เป็นจริงจากการมอง 
เหน็	หรอ่เรยีกว่า	“ภาพื่ลีวงตา”	ปรากฏต่อเราทุกวัน	ขณะที�
เราใชิ้้ชิ้ีวิตจนการรับรู้นั�น	ๆ	 เป็นความจริงอีกหนึ�งรูปแบบที� 
เชิ้่�อมต่อกับความจริงอีกอย่างที�ไม่แสด้งออกมาให้เห็น	บาง 
ครั�งสิ�งที�เหน็นั�นก็ไมไ่ด้้มอียู่จริง	แลีะบางสิ�งที�มอียู่นั�นกลัีบไม่
แสด้งออกมาให้เห็น	 ในการสร้างสรรค์ผลีงานข้าพื่เจ้าได้้นำา 
เอาประสบการณ์จากการมองเห็นที�ซุับซุ้อนซุ่อนอยู่ใน 
ธ์รรมชิ้าติ	 ที� ต้องอาศึัยตัวกลีางเป็นส่� อเพื่่� อแสด้งออก 
มาให้เห็นได้้	 นำาเสนอผ่านวัตถุุในชีิ้วิตประจำาวันร่วมกับ	
อาศึัยหลัีกการทางวิทยาศึาสตร์มาใชิ้้ในการออกแบบ	
ประกอบสร้างขึ�นมาใหม่	 เพื่่�อสร้างประสบการณ์ใหม่ทาง 
การรบัรูแ้ลีะอธ์บิายใหเ้หน็ว่าการรบัรูท้างการมองเห็นไมอ่าจ
เปน็มาตรวัด้ความจรงิได้้เสมอไป

Phaptawan Kanyasai
สุะท้อนิลวิงตา, 2021, Assemblage objects, 225 X 150  X 200 cm



Oh my six-pack
2021, woodcarving,Acrylic painting on wood

60 X 45 X 30 cm



58.
เม่องทอง อ่ิมทอง

My Shape Change Process
 Obesity is a condition in which excess body fat is 
accumulated, mainly resulting from excessive consumption 
behaviour. I am one of those who have experienced this 
condition. Thus, this art thesis presents shapes of the excess 
body fat which overlaps with the time when the body is 
free from the excess fat. By expressing the artistic process  
through the shape of my body, the subsequent problems 
from the excess are shown in order to raise an awareness 
of audiences about obesity and pay more attention to their 
health.

กระบวนการเปลีี�ยนแปลีงรูปร่างของข้าพื่เจ้า
	 ภาวะความอ้วน	 ค่อภาวะที�ร่างกายสะสมไขมันมากกว่า 
ปกติ	สาเหตุหลัีกเกิด้จากพื่ฤติกรรมการบริโภคที�มากเกินความจำา 
เป็น	 ซุึ�งข้าพื่เจ้าเป็นคนหนึ�งที�ประสบกับภาวะนี�เชิ้่นกัน	 ผลีงาน 
ศึิลีปนิพื่นธ์์ชุิ้ด้นี�จึงเป็นการนำาเสนอรูปทรงของไขมันส่วนเกินบน 
รา่งกายที�ทับซุอ้นกันกับชิ้ว่งเวลีาที�รา่งกายปราศึจากไขมันสว่นเกิน	
ด้้วยกระบวนการทางศิึลีปะที�แสด้งออกผ่านรูปทรงร่างกายของข้าพื่ 
เจ้า	เพื่่�อแสด้งออกถึุงปญัหาที�ตามมาจากสว่นเกินที�มากเกินความจำา
เปน็	โด้ยมีเปา้หมายให้ผูช้ิ้มตระหนักถึุงปญัหาของภาวะอ้วน	แลีะหนั 
กลัีบมาใสใ่จสุขภาพื่ของตนเองมากยิ�งขึ�น	

Muangthong Imthong

(Detail) Oh my six-pack, 2021, woodcarving,Acrylic painting on wood, 60 X 45 X 30 cm





59.
วัิลลิภา แก้วิข้าวิ

Social Transformation : A Case Study from 
Lanna‘s Salt Wells
 This art thesis studies salt well 
communities in Nan province and discusses on 
their beliefs, rituals and threats. The artworks 
address my view points by creating virtual 
spaces which are composed of assemblage 
objects, digital sculptures, installation and AR 
(Augmented Reality). The aims of this study are 
to unveil the patriarchy that underlying the beliefs 
in supernatural and rituals which are going to 
change.

การเปลีี�ยนผ่านของสังคมจากกรณีศึึกษาพัื่ฒนาการ 
ของการผลิีตเกล่ีอสนิเธ์าว์ล้ีานนา
	 ศึิลีปนิพื่นธ์์ฉบับนี�มี จุด้ประสงค์เพื่่� อส่� อ 
สาร มุมมองของ ข้าพื่เ จ้า ต่อประ เ ด็้น เ กี� ยว กับ 
พื่ิธ์ีกรรม	 ความเชิ้่� อแลีะการท้าทายความเชิ้่� อใน 
ปจัจุบนั	จากกรณีศึกึษาจากชุิ้มชิ้นบ่อเกล่ีอ	จังหวัด้นา่น	
ส่�อสารผา่นภาษาทางศึลิีปะโด้ยใชิ้วั้สดุ้	การสรา้งรูปทรง	
การจัด้วางพื่่�นที�	แลีะการใชิ้เ้ทคนคิ	AR	(Augmented	
Realfity)	 ในการสร้างพื่่�นที�สมมุติ	 โด้ยมีเป้าหมายให ้
ผลีงานส่�อสารในประเด็้นพื่ลัีงอำานาจของความเช่ิ้�อ	 
ประเพื่ณีที�แฝงรูปแบบปิตาธ์ิปไตยที�กีด้กันผู้หญิง	 
แลีะศึรัทธ์าต่อสิ�งเร้นลัีบที�กำาลัีงจะสูญหายไปใน 
อนาคต

Vanlipha Kaewkhao

Voice from us
2021, Mixed media
Dimensions variable

Power 
2021, Mixed media 
Dimensions variable

(Left)

(Right)



60.
ศิุภชัย มาซา

Sexual Expression in Art
 The topic of “Sex” should be discussed in the 
society as naturally as other topics. The society with a 
correct understanding of sex never causes any damage or 
embarrassment. Encouraging conversations and learning 
spaces could support the society to be able to discuss 
widely about pros and cons of the topic. Therefore, I would 
like to present the sex topic through art process by using 
simple words to show the dangers from benightedness 
about sex in order to raise awareness of audiences and the 
whole society.
 

การแสด้งออกทางเพื่ศึในงานศึลิีปะ
	 เร่�อง	 “เพื่ศึ”	ควรเป็นเร่�องที�พืู่ด้ถึุงได้้ในสังคมอย่างเป็น 
ปกติดั้งเชิ้น่เร่�องอ่�น	ๆ 	การที�สงัคมมคีวามเข้าใจเกี�ยวกับเร่�องเพื่ศึที�
ถุูกต้องนั�นมิได้้ทำาให้เกิด้ความเสียหาย	หร่อน่าอับอายแต่อย่างใด้	
การเปิด้โอกาสให้มีวงสนทนา	 แลีะเพื่ิ�มพื่่� นที� ให้ เ รียนรู้นั�น 
ชิ้่วยให้สังคมสามารถุถุกเถีุยงถึุงข้อดี้ข้อเสียเกี�ยวกับหัวข้อนั�น	
ๆ	 ได้้อย่างกว้างขวาง	 ข้าพื่เจ้าจึงต้องการนำาเสนอเร่�องเพื่ศึผ่าน 
กระบวนการทางศึิลีปะ	 โด้ยนำาเสนอมุมมองความอันตรายของ 
ความรู้เท่าไม่ถึุงการเกี�ยวกับเร่�องเพื่ศึ	 ด้้วยภาษาที�เข้าถึุงง่าย	 เพื่่�อ 
สรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่ผูช้ิ้มแลีะสงัคม

Supachai Masa

The Rabbit Guy , 2021, 3D Printing, 60 X 11 X 15 cm



Boy Toy
2021, 3D Printing
35X 50 X 81 cm



Be with you II, 2021, Lampworking, 25 X 20 X 14 cmBe with you I, 2021, Lampworking, 19 X 14 X 10 cm

Be with you III, 2021, Lampworking, 20.5 X 22 X 44 cm



61.

สุชานันท์ คุ้มหรั่ง

Abstraction of Natural Shapes
 My piece is called “Abstraction of Natural 
Shapes”. It is about changes and growths of plants. 
Generally, plants are organisms that grow slowly, 
so it is difficult to notice how they have changed 
in a short period of time. However we can actually 
acknowledge their changes from how they respond 
to the environment. Thus, this piece presents that 
phenomenon and the reaction of plants, which 
shows us the state of life.

นามธ์รรมของรูปทรงธ์รรมชิ้าติ
	 การสร้างสรรค์ผลีงานศิึลีปะในชุิ้ด้นี�ของข้าพื่- 
เจ้าใชิ้้ชิ้่�อว่า	 “นามธ์รรมของรูปทรงธ์รรมชิ้าติ”	มีแนวคิด้ 
เกี�ยวขอ้งกับการเปลีี�ยนแปลีงแลีะการเจรญิเติบโตของพื่ช่ิ้	 
โด้ยทั�วไปแล้ีวพื่ช่ิ้เปน็สิ�งมชีิ้วิีตที�มกีารเจรญิเติบโตอยา่งชิ้า้	ๆ 	 
จึงสังเกตเห็นถึุงการเปลีี�ยนแปลีงได้้ยากในระยะเวลีาอัน
สั�น	แต่ในความเปน็จริงเราสามารถุที�จะรับรูค้วามเปลีี�ยน
แปลีงที�เกิด้ขึ�นได้้จากการที�พื่่ชิ้ตอบสนองต่อสิ�งแวด้ล้ีอม
รอบ	ๆตัว	 ดั้งนั�นในผลีงานชุิ้ด้นี�จึงกล่ีาวถึุงปรากฏการณ์
ที�เกิด้ขึ�น	แลีะปฏิกิริยาตอบสนองของพื่่ชิ้อันแสด้งใหเ้หน็ 
ถึุงภาวะการมชีิ้วิีต

Cause you are my Sunshine, 2021, Lampworking, 39 X 41 X 42 cm

Suchanan Khumrang
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62.
วัิชรกร เรอ่งเอีย่ม
Watcharakorn Ruangaim

The Desire of Innovation 
 It is said that all human beings, regardless of 
childhood or adulthood, have desires of each other.
Desires never end as long as you can find things to fulfill 
your desires  it is like finding happiness for yourself. 
Though sometimes the desire does not come in reality 
but arise in the imagination, a dream, that it may be able 
to satisfy our needs. Fulfilling happiness with imaginary 
dreams, although it may not be everyone’s happiness 
because Some may view it as true happiness. Some 
people may look at it as an extravagant dream. From the 
above I would like to present the area of the city that was 
created by my imagination to support personal wishes 
that can fill the happiness of my heart

พื่่�นที�เมอ่งแหง่จินตนาการ	
	 มีการกล่ีาวว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าวัยเด็้กหร่อวัย 
ผูใ้หญล้่ีวนมคีวามปรารถุนากันทั�งนั�น	ทุกคนมคีวามปรารถุนาที�
แตกต่างกันไปตามชิ้ว่งวัยอายุความต้องการนั�นหาได้้เปน็ความ 
ต้องการที�มีสิ�นสุด้	 ถุ้าสามารถุหาสิ�งที�มาเติมเต็มความปรารถุ- 
นานั�นได้้ก็เปรียบเป็นการหาความสุขให้กับตนเอง	 ถึุงบางครั�ง
การได้้ปรารถุนาไมไ่ด้้มาในรูปแบบของความจริง	แต่เปน็ความ 
ปรารถุนาที�เกิด้ขึ�นในห้วงจินตนาการความฝันสิ�งนั�นก็อาจ 
สามารถุตอบสนองความต้องการของเราได้้	 การเติมเต็มความ 
สุขด้้วยความฝันแห่งห้วงจินตนาการแม้อาจจะไม่ได้้เป็นความ 
สุขของทุกคนเพื่ราะบางคนอาจมองเป็นความสุขที�แท้จริง	
บางคนอาจจะมองเป็นเพีื่ยงความฝันฟีุ้งเฟ้ีอ	 จากสิ�งดั้งกล่ีาว 
ข้าพื่เจ้าจึงต้องการนำาเสนอพื่่�นที�ของเม่องที�ถุูกสร้างขึ�นจาก 
จินตนาการของข้าพื่เจ้าเพื่่�อรองรับความปรารถุนาส่วนตนที� 
สามารถุเติมเต็มความสขุทางใจของตัวข้าพื่เจ้า

The Desire of Innovation NO.22, 2020, Digital Print, 80 x 120 cm



Severe, 2563, Severe, 2563, Digital print and Silkscreen, 80 x 65 cmDigital print and Silkscreen, 80 x 65 cm



Imperfect Aesthetic
 There is a saying that,  imperfect ion is 
unacceptable, because perfection is what we wish for. 
However, the flaws in human beings can be viewed as 
good if we can accept it. The imperfection in aesthetics 
is a proof of the difference between human beings, which 
if we have a strong complete mind, it will become our 
individuality.
 The imperfection of human body is what we 
cannot decide as we are created to be imperfect. I was 
inspired by my own brother, as he is born with the word 
imperfection, having and “additional” chromosome no.21 
giving him the symptoms of down syndrome, which shows 
how he is naturally selected. Imperfection is just a concrete 
appearance, but truly, perfection comes from our mind. 
If we appreciate what we are, we can find true perfection 
and living with imperfection can be viewed as a norm.
 If we appreciate and are satisfied with what 
we have, understand all the positives and negatives, 
these complex feelings can combine into happiness. 
Relating to Japan’s Wabi-Sabi Philosophy, they embrace 
all imperfections, flaws and all the traces of changes 
throughout time, which has its roots from the nature 
of Buddhism, or “Zen”. “Beauty” is one word that has 
countless meanings and standards, which it is one topic 
that we face in our daily life. Therefore, my artwork is 
created in an abstract form to express these ideas.

สนุทรยีะที�ไมส่มบูรณ์แบบ
	 มีการกล่ีาวว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั�นเป็นสิ�งที�ไม ่
อาจยอมรับได้้	ความสมบูรณ์แบบนั�นค่อความสมบูรณ์ในสิ�งที�
เราคาด้หวังแต่สิ�งที�บกพื่ร่องในมนุษย์กลัีบกลีายเป็นส่วนดี้ได้้	
ถุ้าสามารถุยอมรับความผิด้พื่ลีาด้	ความไม่สมบูรณ์ทางสรีระค่อ
รอ่งรอยที�บง่บอกเราว่าเราแตกต่างจากบุคคลีอ่�นที�อยูติ่ด้กับเรา	
แต่ถุ้าหากเรามีจิตใจที�สมบูรณ์อาจทำาให้เราเป็นของแท้ได้้แลีะ 
การไมส่มบูรณแ์บบนั�น	อาจค่อการเปน็ตัวเราเองก็ได้้
	 ความผิด้ปกติของร่างกายค่อสิ�งที�มนษุย์ถุกูกำาหนด้มา
หรอ่ที�มนษุยถ์ุกูรังสรรค์ขึ�นอยา่งไมค่รบถุ้วน	โด้ยข้าพื่เจ้ามแีรง 
บนัด้าลีใจมาจากพื่ี�ชิ้ายของขา้พื่เจ้าเอง	บุคคลีที�เกิด้มาพื่ร้อมกับ	
คำาว่าไม่สมบูรณ์แบบโด้ยมีลัีกษณะของการ	 “เกิน”	 ไม่ใชิ้่การ	
“ขาด้”	สิ�งที�เกินมาค่อโครโมโซุมหมายเลีข	21	 ดั้งนั�นเด็้กกลีุ่ม
อาการด้าวน์ที�เกิด้มาได้้จึงเป็นผู้ถุูกเล่ีอกจากธ์รรมชิ้าติโด้ยแท้
จริงความไม่สมบูรณ์แบบนั�นเป็นรูปธ์รรมแต่สิ�งที�สมบูรณ์จริง 
สิ�งที�มาจากใจเรา	 ถุ้าเราคิด้ว่าพื่อก็สมบูรณ์ได้้แท้จริง	คนที�ไม ่
สมบูรณ์หากได้้ใช้ิ้ชิ้ีวิตอยู่ร่วมกันความไม่สมบูรณ์นั�นก็เป็น 
ปกติได้้
	 เพื่ราะฉะนั�นหากเรารู้ จักความพื่ึงพื่อใจที� เป็น
ความรูส้กึทางบวกแลีะความรูส้กึทางลีบจนเกดิ้ปกติที�เปน็ความ 
สุขที�มีความสัมพื่ันธ์์กันอย่างซุับซุ้อน	 โด้ยยึด้ปรัชิ้ญาวะบ	ิ
ซุะบิ	 (Wabi-Sabi)	 ค่อปรัชิ้ญาของคนญี�ปุ�นที�โอบรับความไม ่
สมบูรณ์แบบ	มตีำาหน	ิแลีะรอ่งรอยอันเกิด้จากการเปลีี�ยนแปลีง				
ตามกาลีเวลีาของทุกสิ�ง	 โด้ยมีรากฐานมาจากความเข้าใจใน 
ธ์รรมชิ้าติของพืุ่ทธ์ศึาสนาแบบเซุน	 ‘ความงาม’	น่าจะเป็นคำา
ที�มีการให้คำาจำากัด้ความแลีะเกณฑ์์การตัด้สินหลีากหลีายมาก
ที�สุด้คำาหนึ�ง	 อีกทั�งยังเป็นหัวข้อที�เราสัมผัสในชีิ้วิตประจำาวัน 
ตลีอด้เวลีา

63. 

ป่ินสุดีา ศิรพีิชิต

Pinsuda Sripichit

Emotional Suppression, 2563, Digital print and        
Silkscreen, 80 x 65 cm

Primary Nerve, 2563, Digital print and Silkscreen,
80 x 65 cm



Empire, 2020, Etching, 60 x 80 cm



64.
ศิตายุ นิลโกสิตย์
Satayu Nilkosit

An Object within a Space in Memory 
 The way of life of a “human” is all implied as 
a story or process within one’s mind (memory), which 
human seeks to find an object as a representative to give 
happiness and warmth. It is a symbolic sensation of the 
mind in objects of memory that exist during a passage 
in time. Stories are told through imagination and by 
creating imprints by using artificial birds or the 
“ c o l l e c t i o n ” ,  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  i t s 
stories and lives within its ideal environment which is 
like a representative of the memories of the family and 
nature. The bird has its freedom within its idealistic world, 
which is expressed through visual elements and created 
using print making techniques, to build emotions and 
symbols that relate to the past; happy, warm and peaceful 
memories. It also links to how the ways of life change
according to the “world’s trend”, how materialism 
evolves and spreads into the society. Even said that, 
symbolically it still hides fragments of memories, to
 everlastingly keep the beauty within one’s mind. It is a 
concrete space created to illustrate the “space of mind” 
that is filled with happiness from mother, father and 
familial love. Therefore, the artist is able to express and 
share to the society, this peace and warmth through his 
artworks, which is a conceptual strategy for living and
 understanding the values of life.

วัตถุแุหง่พื่่�นที�ความทรงจำา

	 วิถีุการด้ำารงชิ้ีวิตของ	“มนุษย์”	 ล้ีวนส่อนัยถึุงเป็นกระบวน 

การทางเร่�องราวที�อยูภ่ายในจิต	 (ความทรงจำา)	 ที�เปน็ตัวชิ้ี�นำาแนวทาง 

แห่งการแสวงหาสิ�งแทนใจเพื่่�อให้ได้้มาซุึ�งความสุขที�อบอุ่น	 เป็น

ผัสสะเ ชิิ้ง รูป สัญลัีกษณ์ของ จิตใน วัตถุุแห่งความทรงจำ า 	 ณ	

ห้วงแห่งกาลีแลีะสถุานที�หนึ�ง	 การสร้างจินตภาพื่ถึุงภาพื่แห่งรอย 

ประทับเร่�องราวของเวลีาที�เล่ีาเร่�องความทรงจำาผ่านการจำาลีองรูป

ลัีกษณ์สิ�งมีชิ้ีวิต	 เชิ้่น	นกสังกะสี	 นกในรูปแบบของวัสดุ้ต่าง	 ๆ	หร่อ	

“ของสะสม”	 อันเป็นวัตถุุแห่งจิตที�เสม่อนจริงเชิ้ิงประจักษ์หร่อ 

เหม่อนมีชิ้ีวิตอยู่จริงในสภาพื่แวด้ล้ีอมเชิ้ิงอุด้มคติของครอบครัว 

แลีะธ์รรมชิ้าติ	 อีกนัยเป็นพื่่�นที�สมมติแห่งความทรงจำาในบริบทของ 

จินตนาการหร่อเป็นนัยของการก่อรูปที�ส่�อสาระประเด็้นถึุงความมี 

อิสระเสรีภายใต้มุมมองแห่งอุด้มคติโด้ยอาศัึยใช้ิ้กระบวนการทาง 

ทัศึนศึิลีป์เป็นเคร่�องม่อเพื่่�อสร้างสัมฤทธ์ิผลีของการสร้างสรรค์งาน 

ศึิลีปะภาพื่พื่ิมพื่์ที�มุ่งเน้นวิธ์ีการสร้างส่�อสัญญะทางอารมณ์ความรู้

สึก	 ที�สัมพัื่นธ์์กับเวลีาที�เล่ีาเร่�องราวประสบการณ์อันอบอุ่นแลีะเป็น

ความสุขสงบที�ผสมผสานรูปแบบสอด้คล้ีองกับวิถีุการด้ำาเนินชีิ้วิตใน 

ปจัจุบนัซุึ�งแปรเปลีี�ยนไปตาม	“กระแสโลีก”	วัตถุนุยิมหรอ่ได้้ถุกูวิวัฒน	์

แลีะพัื่ฒนาไปอย่างรวด้เร็วแพื่ร่หลีาย	 หากแต่ทว่าแฝงไว้ด้้วยนัย 

แห่งความทรงจำา	 ความผูกพื่ันแลีะความอบอุ่นในอดี้ตที�บูรณาการ 

เข้ากับเร่�องราวจากประสบการณ์เพ่ื่�อตราตรึงเป็นรอยประทับความ 

ทรงจำาที�งด้งามไว้ในจิตใจอย่างจีรังยั�งย่น	 ในอีกนัยหนึ�งเป็นแนวทาง 
การสร้างรูปธ์รรมของพื่่�นที�แห่งความทรงจำา	 “พื่่�นที�แห่งจิต”	 ที�เปี� ยม

ไว้ด้้วยความสุขของบุคคลีในครอบครัวอันเป็นที�รัก	 “พื่่อแลีะแม่”	 ที� 

ขา้พื่เจ้าได้้สมัผสัรับรูเ้ปน็แบบอยา่งแลีะถุ่ายทอด้สง่ผา่นมาใหไ้ด้้สะสม	

ต่อยอด้ความสุขสงบแลีะความอบอุ่นจากความทรงจำาที�งด้งามไปยัง 

เพื่่�อมนุษย์ในสังคมเหม่อนเป็นกุศึโลีบายเชิ้ิงอนุสติในการด้ำาเนินชิ้ีวิต 

อย่างมสีาระแลีะเหน็คณุค่าของชิ้วิีตที�ประณตีต่อไป

The Place, 2020, Etching, 60 x 80 cm Shambala, 2020, Etching, 60 x 80 cm
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The Secret Scenery
 Humans often have complex thoughts and 
emotions, which aer expressed through their actions. 
Homans are social animals, therefore to create and 
maintain their relationships, “lying” and “keeping secrets” 
became a method that humans use. However, these 
methods are temporary and may often happen making 
they seem like  normal things to do. Lying and keeping 
secrets are controlling reality which is a complex thought. 
By expressing all the truth, it may lead to more negative 
impact, which is the reason why human conceals some 
part of the truth especially truths that may affect other 
people’s mind, therefore keeping these things as a 
secret. These thoughts are kept and accumulated which 
cause the conscious mind to suppress guilt from lying 
and keeping secrets. These thoughts may create conflict 
between reality and expectations within one’s self which 
is why human chooses these methods to maintain 
relationship. These behaviors became the inspiration of 
this set of artworks. To bring an understanding to human 
instinct and to keep balance of the internal conflicts, the 
artist uses natural scenery that is in disorder to illustrate 
as a symbol for the image within one’s mind that is in a 
similar state. To express that some truths are concealed 
or protected to maintain relationship, the artist uses 
human body that is tangled into a mass to symbolize 
the hidden truth. Using the technique Lithograph, the 
artist uses drawing to give special details to create tone, 
colors, atmosphere and texture relating to the concept of 
the secret scenery that is filled with uncomfortable and 
vague feelings.

ทัศึนยีภาพื่แหง่ความลัีบ

	 มนุษย์มักมีความคิด้แลีะความรู้สึกซุึ�งเป็นกลีไกที�มีความสลัีบ 

ซุับซุ้อน	 โด้ยมักแสด้งผ่านคำาพูื่ด้แลีะการกระทำาต่อคู่สนทนา	 ส่บเน่�องมา 

จากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องสร้างความสัมพัื่นธ์์ระหว่างกันแลีะกันแลีะ 

ต้องรักษาความสัมพื่ันธ์์เหล่ีานั�นให้ด้ำารงคงอยู่ได้้ด้้วยวิธ์ีการที�หลีากหลีาย	

การ	“โกหก”	สูก่ารม	ี“ความลัีบ”	 ต่อกัน	 จึงได้้กลีายเปน็กลีวิธ์กีารในรูปแบบ

หนึ�งที�มนษุย์มกัเล่ีอกใชิ้เ้พื่่�อการรกัษาสมัพื่นัธ์ภาพื่ระหว่างมนษุยด้์้วยกัน	การ 

กระทำาเหล่ีานี�มักเกิด้ขึ�นได้้ง่ายอย่างฉาบฉวย	 รวด้เร็วแลีะบ่อยครั�ง	 จนกลีาย 

เป็นเร่�องปกติแลีะเป็นธ์รรมชิ้าติของมนุษย์ไปโด้ยปริยาย	 การโกหกหร่อ 

การมคีวามลัีบต่อกันนั�นค่อการควบคมุความจรงิของความคิด้แลีะความรูส้กึที� 

ซุับซุ้อน	 มีการค้นพื่บว่าการพูื่ด้แลีะการแสด้งออกซุึ�งความจริงของความคิด้ 

แลีะความรู้สึกทั�งหมด้นั�น	อาจส่งผลีร้ายมากกว่าผลีดี้	 ดั้งนั�นมนุษย์จึงจำาเป็น 

ต้องเปดิ้เผยความจรงิเฉพื่าะบางสว่น	แลีะเก็บความคิด้ความรูสึ้กแท้จรงิที�อาจ

สรา้งผลี	เสยีไว้ภายในจิตใจของตนเอง	ซุึ�งความคิด้แลีะความรูส้กึที�ถุกูกักเก็บไว้

นั�นกลัีบกลีายเป็นความลัีบ	แลีะตกตะตอนสร้างความขุน่มัวขึ�นในส่วนของมโน

สำานกึจนทำาใหรู้้สกึผดิ้กับการโกหกแลีะการมคีวามลัีบ	พื่ลัีนอาจสรา้งความขดั้	

แย้งระหว่างสิ�งที�เปน็จริง	 กับสิ�งที�ควรจะเปน็ใหเ้กิด้ขึ�นภายในจิตใจของตนเอง 

แลีะของมนษุย์ผูม้กัเล่ีอกใชิ้้วิธ์กีารเหล่ีานี�เพื่่�อสานความสัมพื่ันธ์ใ์หค้งอยู่อย่าง 

คลีมุเครอ่	พื่ฤติกรรมเหล่ีานี�จึงกลีายเปน็แรงบันด้าลีใจในการสร้างสรรค์ผลีงาน	

เพ่ื่�อทำาความเข้าใจถึุงสัญชิ้าตญาณของมนุษย์แลีะรักษาสมดุ้ลีความขัด้แย้งที� 

เกิด้ภายในจิตใจของตน	 โด้ยกำาหนด้ให้พื่่�นที�ภายในของจิตใจนั�นเป็นทัศึนีย- 

ภาพื่ของธ์รรมชิ้าติที�กำาลัีงเกิด้ปรากฏการณ์ที�ไมเ่ปน็ปกติ	เพื่่�อส่�อสะท้อนใหเ้หน็	

ถึุงความผิด้ปกติของทัศึนียภาพื่ขณะนั�น	 แลีะหมายรวมถึุงความผิด้ปกติของ 

พื่ฤติกรรมที�แสด้งออกซุึ�งกันแลีะกันผ่านรูปสัญลัีกษณ์ให้สะท้อนถึุงสภาวะ 

อารมณ์ความรู้สึกส่วนตน	 จากความพื่ยายามที�จะปกปิด้หร่อเล่ีอกเผย 

ความจรงิเพื่ยีงแค่สว่นหนึ�ง	โด้ยอาศึยัการสอด้ประสานกนัของเรอ่นรา่งแลีะรูป 

กายของมนุษยที์�กำาลัีงเกี�ยวพัื่น	เกาะกุมกันเปน็มวลีเพื่่�อปกป้อง	ปกปดิ้ความลัีบ	

ที�ไม่อาจเผยความจริงออกมาทั�งหมด้ซุึ�งอาจจะทำาลีายความสัมพัื่นธ์์ระหว่าง

มนุษย์ด้้วยกันเอง	 ผ่านการสร้างสรรค์เทคนิคกระบวนการของภาพื่พิื่มพ์ื่หิน	

(Lithograph)	 ด้้วยวิธ์ีการวาด้เส้นแลีะสร้างรายลีะเอียด้ให้มีลัีกษณะพื่ิเศึษ 

ประกอบกับการสร้างน้าหนัก	 สี	 บรรยากาศึ	พื่่�นผิว	 ให้สอด้คล้ีองกับแนว 

ความคิด้ที�รู้สึกอึด้อัด้	คลีุมเคร่อ	 เกิด้เป็นทัศึนียภาพื่แห่งความลัีบของจิตใจที�

แตกต่างกัน

65.
จิตรลดีา ผิวิผอ่ง
Chitlada Phiuphong
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Toy No.7, 2020-2021, Silkscreen, 70 x 100 cm



Toy No.7, 2020-2021, Silkscreen, 70 x 100 cm

Toys-records-recollect-memories
 The graphic arts “Toys-records-recollect-
memories”, I want to portray the toys in my childhood 
memories and the intention of creating sketch from 
memories, using toys as a medium to recall the times 
of childhood. All of this is only a form of recollecting to 
bring memories, happiness and joy back from the past,
which is then  combined through the technique printmaking 
to create individuality. Other than that, I want to express my 
stories and memories to the audience so they have a more 
concrete image and better understanding.
 The repetitive process of printmaking is the 
best technique that can illustrate my imaginations,
record memories and recall events. It is like a good 
reminder of the good memories that links the past and 
the present, telling the story about me and my childhood.
By illustrating the memories of childhood, it is like fulfilling 
the missing parts in life, as time cannot go backwards. 
Therefore, it is like a method to bring us back to where 
we used to be, the memories that are recorded will 
be a reminder of all the happiness of childhood.

ของเล่ีน	บนัทึก	การระลึีก	ความทรงจำา”
	 การสร้างสรรค์ผลีงานภาพื่พื่ิมพื่์ในชุิ้ด้	 “ของเล่ีน	
บันทึก	 การระลึีก	 ความทรงจำา”	 ข้าพื่เจ้าต้องการถุ่ายทอด้ 
ความทรงจำาเกี�ยวกับของเล่ีนในวัยเด็้ก	ความตั�งใจที�จะใช้ิ้ของ 
เล่ีนการจด้บันทึกรวมทั�งการร่างภาพื่ที�เกิด้จากความทรงจำา 
เป็นตัวกลีางในการระลีึกถึุงวัยเด็้กนั�น	 ทั�งหมด้ก็เป็นเพื่ียงหนึ�ง 
ในรูปแบบของการย้อนความทรงจำา	เพื่่�อถุ่ายทอด้เร่�องราวบาง 
สิ�งบางอยา่งที�เกิด้ขึ�นในอดี้ต	ความสนกุสนานแลีะความสขุที�ผา่น	
กาลีเวลีาตั�งแต่อดี้ตจนถึุงปัจจุบันนั�นอยากนำากลัีบมาถุ่ายทอด้ 
ความเป็นตัวตนของตนเองผ่านของเล่ีนที�ถุูกประกอบขึ�นจาก 
ความทรงจำาในอดี้ตรวมกับตัวตนในปัจจุบัน	 จึงได้้เสนอ 
จินตนาการผ่านรูปแบบของศึิลีปะภาพื่พื่ิมพื่์เพื่่�อใชิ้้เป็นส่�อใน 
การนำาเสนอภาพื่ที�ขา้พื่เจ้าอยากจะบอกเล่ีาเร่�องราวเหตกุารณ์
ที�เคยเกิด้ขึ�นใหไ้ด้้รบัรูแ้ลีะเปน็รูปธ์รรมมากขึ�น
	 ความทรงจำาได้้ถุกูถุ่ายทอด้จากจินตนาการสูง่านภาพื่
พื่ิมพื่์ซุึ�งเปน็เทคนคิที�ตอบสนองต่อแนวความคิด้ได้้ดี้ที�สุด้	การ 
จด้บันทึกเพื่่�อเป็นเคร่�องเต่อนความทรงจำาแลีะการระลึีกนึก 
ถึุงเร่�องราวต่างๆ	 ได้้ถุูกผลิีตซุ้าด้้วยเทคนิคแลีะขั�นตอนของ 
กระบวนการภาพื่พื่ิมพื่์ 	 ทำาให้ เป็นเหม่อนการย้าเต่อน 
ความทรงจำาที�ดี้	ณ	 เวลีานั�น	 แลีะเหม่อนเป็นตัวเช่ิ้�อมระหว่าง 
อดี้ตแลีะปัจจุบัน	 เพื่่�อบอกเล่ีาเร่�องราวเกี�ยวกับความทรงของ 
จำาขา้พื่เจ้ากับของเล่ีนในวัยเด็้ก
	 การถุ่ายทอด้มุมมองความทรงจำาในวัยเด็้กของ
ขา้พื่เจ้านั�น	เพื่่�อเปน็การตอบสนองต่อความต้องการแลีะเติมเต็ม 
ชิ้่องว่างที�หายไประหว่างที�ชิ้่วงชิ้ีวิตเราได้้เติบโตเพื่ราะในช่ิ้วง 
ชิ้ีวิตของเรานั�น	 ไม่สามารถุจะย้อนเวลีากลัีบไปอดี้ตเพื่่�อเติม 
เต็มสิ�งที�ขาด้หายไปได้้	 ดั้งนั�นการระลึีกนึกถึุงก็เป็นเสม่อนกับ 
เคร่�องม่ออีกรูปแบบหนึ�งที�ชิ้่วยให้เราได้้กลัีบไปในชิ้่วงเวลีานั�น	 
อีกทั�งการจด้บันทึกเร่�องราวที�เราประทับใจก็เป็นดั้�งเคร่�องม่อ
ที�ชิ้่วยย้าเต่อนความทรงจำาให้เราได้้นึกถึุงความทรงจำาที�สนุก 
สนานชิ้ว่งวัยเด็้กของเราอยูเ่สมอ

66.
เจนจิรา แสงดีานุช
Janejela Sangdanuch
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Pink Valley, 2020,
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Women and Beautiful Flowers
 The beauty of women can be compared to the 
beauty in nature, like flowers. The relationship between 
women and flowers has existed since ancient times, as a
 comparison of similarities. In the present time, the 
advanced science and technology give birth to lots 
of beauty trends and are still changing rapidly, which 
rises various beauty values. These trends affect women 
and make them want to have the facial features that 
match with the beauty values even if they have to use
several methods to transform themselves to fit into 
the trend. However to have beauty values, it is not an
 essential to follow the trends, but to realize the 
beauty within ourselves without following the trends or 
social norms, to appreciate our individuality that doesn’t 
have any rules or limitations. This became the inspiration 
for the art Thesis “Women and Beautiful Flowers”. 
Creating a 2-dimensional work using the techniques 
color woodcut from plastwood plate combined with 
silkscreen, the artist uses different gestures of women 
and variety of flowers in the nature to symbolize 
women’s different beauty values. The work is illustrated 
using a simple composition, with beautiful colors to 
express the imaginative feelings our beauty and joy.

ผูห้ญงิแลีะด้อกไมง้ามนานาพัื่นธ์ุ์
	 ความงามของผู้หญิงเปรียบกับธ์รรมชิ้าติแทนสิ�ง 
สวยงาม	อย่างเช่ิ้นด้อกไม้	 ความสัมพัื่นธ์์ของผู้หญิงแลีะด้อก 
ไม้ที�มีมาตั� งแต่โบราณ	 มักจะเป็นของคู่กันเสมอ	 ซุึ� งใน 
ปจัจุบนันี�วิทยาศึาสตรที์�ก้าวไกลี	เทคโนโลียทีี�ล้ีาสมยั	ทำาใหม้กีระ-	
แสความงามเกิด้ขึ�นมากมาย	แลีะเปลีี�ยนแปลีงเร่�อยๆ	ไปอยา่ง 
รวด้เรว็	จึงเกิด้ค่านยิมความงามต่าง	ๆขึ�น	สง่ผลีใหเ้หล่ีาผูห้ญงิ
ทั�งหลีายนั�นอยากที�จะมใีบหนา้	รูปร่างสวยงามตามค่านยิมนั�น	
ๆ	 ไปด้้วย	 แลีะสามารถุที�จะอุทิศึตน	 ทำาทุกวิถีุทางที�จะ 
สามารถุมคีวามงามอยา่งที�เปน็กระแสได้้	แต่ในความเปน็จรงินั�น	
เ ร า ไม่ จำ า เป็ น ต้อ งมี ใบหน้ า รูปร่ า งความงามตาม ค่ า 
นิยม	 หากว่าเราเห็นคุณค่าความดี้ความงามของตนเอง	 ที�ม ี
เอกลัีกษณ์เฉพื่าะตัวที�โด้ด้เด่้นแตกต่างกันออกไปของแต่ 
ลีะคน	 เราสามารถุสร้างคุณค่าความงามของเราขึ�นมาเอง 
ได้้	 ไร้ซุึ�งกรอบแลีะกฎีเกณฑ์์	 ไม่ยึด้ติด้กับสิ�งใด้	หร่อค่านิยมที� 
เป็นกระแสอยู่ในตอนนั�น	 สิ�งนี�เป็นแรงบันด้าลีใจในการสร้าง 
สรรค์ผลีงานภาพื่พื่มิพื่ชุ์ิ้ด้	“ผูห้ญงิแลีะด้อกไมง้ามนานาพัื่นธ์ุ”์	
เทคนิคภาพื่พิื่มพ์ื่แกะไม้สี	 (Colfor	Woodcut)	 จากแม่พื่ิมพ์ื่ 
พื่ลีาสต์วู้ด้ผสมผสานกับเทคนิคภาพื่พื่ิมพื่์ตะแกรงไหมในรูป 
แบบสองมติิ	ใชิ้รู้ปทรงผูห้ญงิในอิรยิาบถุต่าง	ๆ 	กับด้อกไมพ้ื่ช่ิ้พัื่นธ์์ ุ
หลีากชิ้นิด้อยู่ในทิวทัศึน์ธ์รรมชิ้าติ	 เป็นสัญลัีกษณ์ในการถุ่าย
ทอด้เร่�องราวของผู้หญิงกับความงามที�มีความแตกต่าง	 ผ่าน 
ทางการจัด้วางองค์ประกอบศิึลีป์ที�เรียบง่าย	 มีสีสันสวยงาม	 
เน้นแสด้งออกทางด้้านรูปแบบจินตนาการที�แสด้งถึุงความสุข
สด้ใสเบิกบานใจ	

67.
ญาดีา ศิาสตรน์อก
Yada Sartnork
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Droplet of Life
 How our bodies and minds work are closely 
related. When our body is sick, it also results in a 
deteriorating state of mind, or when our mental health is 
down, our mind also forces our body to weaken. When 
our physical and mental health doesn’t balance, we 
have to find a way to heal it. The inspiration for creating 
this artwork is the desire to cure stress that is caused 
from a change in lifestyle which causes this imbalance. 
 For the starting point, I looked back at myself 
and recorded all of my experiences both positive and 
negative, different events, feelings, emotions and time. 
My artwork is expressed using forms and textures 
that gives a totally different feeling, which mostly are 
organic forms of seeds from local plants with interesting 
forms and human body parts. From observing, from 
memory, from travelling, from fantasy and from 
impressions, reality and imagination is combined into a 
form, giving an idealistic natural form that are round, thin 
or some smaller which may give a flowing but crowded 
feeling. All of these things are symbols that present the 
nature of the heart and body withing a passage of time. 
Using the technique Woodcut, the engraves can clearly 
express feelings and also from my viewpoint of beauty 
it reflects the nature of body and mind during different 
times. Therefore the beauty of true nature may be 
different from what we perceive, which this can lead to a 
new form of beauty.

เมล็ีด้พื่นัธ์ุแ์หง่ชิ้วิีต
	 ร่ า ง ก า ย แ ลี ะ จิ ต ใ จ ทำ า ง า น สั ม พื่ั น ธ์์ กั น
อย่างลึีกซุึ�ง	 เม่� อร่างกายป�วย	 ส่งผลีให้สภาพื่จิตใจยำาแย	่	
หร่อเม่�อสภาพื่จิตใจไม่สู้ดี้	 จิตก็สั�งให้ร่างกายพื่ลีอยไม่แข็งแรง	 
เม่�อสุขภาพื่ร่างกายแลีะจิตใจไม่สมดุ้ลีจึงต้องหาวิธ์ีที�จะให ้
ร่างกายแลีะจิตใจได้้รับการรักษาเยียวยา	แรงบันด้าลีใจในการ 
ศึึกษาเร่�องนี�มาจากความต้องการบรรเทาสภาวะความเครียด้	 
จากรูปแบบของการด้ำารงชิ้ีวิตที�เปลีี�ยนไปในปัจจุบัน	 นำามาสู ่
การด้ำาเนนิชิ้วิีตที�ขาด้สมดุ้ลี	
	 	 	 	 ข้ า พื่ เ จ้ า ก ลัี บ ม า สำ า ร ว จ ส ภ า ว ะ ภ า ย ใ น ข อ ง 
ตนเอง	 ค่อร่างกายแลีะจิตใจ	 จึงเริ�มลีงม่อบันทึกเร่� องราว	
อารมณ์	 ช่ิ้วงเวลีา	 ความรู้ สึก	 จากประสบการณ์ส่วนตัว	
ทั�งด้้านบวกแลีะด้้านลีบ	 ด้้วยการนำาเสนอผ่านรูปทรงแลีะพื่่�น 
ผิวที�ให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปในแต่ลีะชิิ้�นงาน	 โด้ยส่วน	
ใหญ่เป็นรูปทรงอินทรีย์ที�นำามาประกอบขึ�นใหม่จากรูปทรง 
เมล็ีด้พื่ันธ์ุ์พื่่ชิ้ท้องถิุ�นที�มีลัีกษณะน่าสนใจกับรูปทรงอวัยวะ 
ภายในร่างกาย	ผ่านการสังเกตความทรงจำาจากประสบการณ์	
การเดิ้นทาง	ความประทับใจแลีะหนงัส่อแฟีนตาซุ	ีมลัีีกษณะที� 
นำาความจริงของรูปร่างรูปทรงต่าง	 ๆ	 ผสมเข้ากับจินตนา- 
การเป็นรูปทรงเดี้ยวกัน	 เป็นภาพื่รูปทรงอินทรีย์ในอุด้มคติ	
รูปทรงกลีมมน	หรอ่ฟีบีผอม	หรอ่ชิ้ิ�นสว่นองค์ประกอบเล็ีก	ๆ	ที�
ใหค้วามรู้สึกพื่ลิี�วไหวหรอ่อัด้แนน่กันอยู่	ล้ีวนแล้ีวแต่เปน็สัญญะ
ตัวแทนที�ส่�อถึุงธ์รรมชิ้าติของร่างกายแลีะจิตใจ	ณ	ช่ิ้วงเวลีานั�น	 
ด้้วยเทคนิคกระบวนการทางศิึลีปะภาพื่พิื่มพ์ื่ผวินนูหรอ่เทคนิค
ภาพื่พิื่มพื่แ์กะไม	้(Woodcut)	ที�รอ่งรอยการขีด้ขว่น	แกะ	เจาะ 
นั�นสามารถุถุ่ายทอด้อารมณ์ความรู้สึกได้้เป็นอย่างดี้	 เพื่่� อ 
สะท้อนธ์รรมชิ้า ติของ ร่างกายแลีะ จิตใจใน ช่ิ้วง เวลีา 
ต่าง	ๆ 	โด้ยอ้างอิงจากความงามในทัศึนคติของขา้พื่เจ้า	ความงาม 
จากความเป็นจริงในธ์รรมชิ้าติที�อาจแตกต่างจากการรับรู้เดิ้ม	
ทำาใหเ้กิด้การรบัรูข้องความงามรูปแบบใหม	่

68.
ณัฏิฐเ์ณร ีบุญวิรุตม์อารยา
Nattnaeree Boonwarutaraya

Noni, 2020, Woodcut, 60 x 80 cm Droplet 10,  2020, Woodcut, 60 x 80 cm



Dimensions of Light and Shadow 7, 2020, Etching, 80 x 60 cm



Dimensions of Light and Shadow
 Using light and shadows composition to 
determine feelings and emotions withing a certain space, 
this study has the purpose of learning and experimenting 
how space affects feelings. Light and shadow affect 
human’s mind as it acts like a medium that links between 
light and dark and the experimental architecture shows 
a comparison between positive and negative space. 
Experimenting with the design of the enclosures between 
the two spaces, it is like a comparison and a determinant 
of what would bring the most effect towards feelings.
 The artworks are portrayed with realistic 
2-dimensional printmaking techniques combined with 
imaginations that reflects thought. The landscape that 
is created from light, shadows and forms of architecture 
creates complex shadows which became a new kind 
of beauty with a new meaning. Other than that, the 
outstanding characteristic of the technique etching helps 
to express the atmosphere, lines, colors, forms and 
different interesting textures within the artwork.

มติิทับซุอ้นของแสงแลีะเงา	
	 การศึึกษาในครั�งนี�มีวัตถุุประสงค์เพ่ื่�อศึึกษา	 การ 
ทด้ลีองสร้างที�ว่างที�มีผลีต่อความรู้สึกโด้ยใช้ิ้แสงแลีะเงาเป็น
องค์ประกอบในการกำาหนด้ความรู้สึกในพื่่�นที�ว่างต่างๆ	 โด้ย 
พื่ิจารณาจากพื่่�นฐานที�ว่าการรับรู้เป็นปฏิกิริยาที�มนุษย์มีต่อ 
ลัีกษณะทางกายภาพื่ของแสงแลีะเงา	 ดั้งนั�น	 แสงแลีะเงาจึงม ี
ความเป็นตัวกลีางที�จะเชิ้่�อมโยงให้เห็นถึุงโครงสร้างความ 
สัมพัื่นธ์์	 ระหว่างแสง	 เงาแลีะความรู้สึกที�มีผลีต่อมนุษย์	 
การสร้างผลีงานสถุาปัตยกรรมเชิ้ิงทด้ลีอง	 ได้้สร้างการเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างที�ว่าง	 ที�เกิด้จากพื่่�นที�ใช้ิ้สอยที�ถุูก
กำาหนด้ขึ�น	 กับที�ว่างที�ใชิ้้แสงแลีะเงาเป็นตัวกำาหนด้ความรู้สึก	
โด้ยทด้ลีองออกแบบสิ�งปิด้ล้ีอมระหว่างที�ว่างทั�งสอง	 จึงทำาให ้
เกิด้การทด้ลีองเชิ้ิงเปรียบเทียบ	แลีะยังเป็นตัวกำาหนด้ที�จะนำา
การทด้ลีองไปใช้ิ้แลีะส่งผลีที�มีความน่าจะเป็นแลีะให้อารมณ์ 
ความรูสึ้กมากที�สดุ้	
					 โ ด้ ย นำ า เ ส น อ ผ ลี ง า น ศึิ ลี ป ะ ภ า พื่ พื่ิ ม พื่	์
ในรูปแบบ	 2	 มิ ติ 	 มี ลัีกษณะเหม่อนจริง	 ที�ผสมผสาน 
จินตนาการสะท้อนความคิด้	 สิ�งแวด้ล้ีอมที� เกิด้แสงแลีะ 
เงาจากรูปทรง	 หลัีกของสถุาปัตยกรรม	 ความซุับซุ้อนที� 
แสงตกกระทบกับสถุาปัตยกรรมทำาให้เกิด้เงาที�ซุับซุ้อน 
เกิด้เป็นความงามแลีะความหมายใหม่	 ประกอบร่วมกับ	การ	
ใชิ้้ลัีกษณะเด่้นของเทคนิควิธ์กีาร	การสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะ	
ภาพื่พื่ิมพื่์ 	 เทคนิคภาพื่พื่ิมพื่์ โลีหะร่อง ลึีก (Etch ing)
ที�สามารถุนำาเสนอบรรยากาศึ	เสน้	ส	ีรูปทรง	พื่่�นผวิที�หลีากหลีาย	
ได้้อยา่งนา่สนใจ	

Nidchasit Toolputta
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ณิชสิทธ์ ทูลพุทธา

Dimensions of Light and Shadow  3, 2020, Etching, 80 x 60 cm Dimensions of Light and Shadow 2, 2020, Etching, 80 x 60 cm
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Withstanding Stress Using Childhood Self 
 From the saying “The adult world is reality, and 
childhood world is only dreams and imaginations”, we 
can’t deny because it is the truth of time, age, experience 
and learning. Therefore, the adult and childhood world 
are like contrasting worlds. From personal experience, 
love, ways of thinking, goodwill and care from family, 
including from people around us are the way of shaping 
children in the ways that they want. These behaviors 
can bring stress to children due to expectations and 
when things don’t go as expected, disappointment is 
shown verbally and through actions, which can affect 
child behaviors. This leads to decreasing individuality, 
and not being one’s true self, therefore to solve the 
problems caused from expectations, an imaginary world 
is created, where it is filled with joy, enjoying activities, 
enjoying the surrounding without any stress using special 
features of cartoons through the technique Lithograph. 
Using this 2-dimensional technique, the artist expresses 
emotions within the work through the mysterious, 
chaotic atmosphere, created using symbolisms of lines, 
colors, and texture. It can be said that, creating this set 
of artwork is a process of self-analysis, which is also a 
Psychotherapy help curing stress within one’s mind or 
a return of the repressed following Sigmund Freud’s 
theory.It is a sort of self-defense mechanism helping to 
cure the flaws in the past leading back to having one’s 
“true self”, ready to move forward with lots of joy.

การรบัมอ่ความกด้ดั้นโด้ยการใช้ิ้ตัวตนในวัยเด็้ก
	 จากคำากล่ีาวที�ว่า	“โลีกของผูใ้หญค่่อโลีกของความจริง	
แลีะโลีกของเด็้กค่อโลีกแห่งความเพื่้อฝันแลีะจินตนาการ”	คง
จะปฏิเสธ์ไม่ได้้ว่ามันค่อความจริงซุึ�งเป็นไปตามกาลีเวลีาของ 
ชิ้่วงวัยที�เติบโต	พื่ร้อมกับประสบการณ์แลีะการเรียนรู้ในสิ�ง 
ต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 ดั้งนั�นโลีกของผู้ใหญ่แลีะเด็้กจึงมักมีลัีกษณะ 
แบบคูต่รงกันข้ามแลีะต่างยอ้นแย้งกัน	จากประสบการณ์สว่นตน	
นั�นได้้ค้นพื่บว่าความรัก	ความคิด้	ความปรารถุนาดี้	ความเอาใจ 
ใสข่องครอบครวัรวมถึุงบุคคลีรอบตัวที�มต่ีอตนนั�น	มกัเปน็การ	
มองแลีะการสรา้งเด็้กด้้วยความคิด้ของผูใ้หญ	่การกระทำาเหล่ีา	
นี�อาจสร้างความกด้ดั้นที�เกิด้จากความคาด้หวัง	 แลีะเม่� อ 
ความต้องการไม่เป็นไปในทิศึทางเดี้ยวกันจึงเกิด้เป็นความผิด้	
หวังโด้ยแสด้งออกผ่านการกระทำาแลีะถุ้อยคำาสนทนา	พื่ลัีน 
ส่งผลีกระทบต่อพื่ฤติกรรมการแสด้งออกในชิ้่วงวัยเด็้ก	 ที�อาจ 
ทำาใหข้า้พื่เจ้าเกิด้ความรูสึ้กถึุงความมตัีวตนที�ถุด้ถุอยลีด้นอ้ยลีง	
ไมเ่ปน็ตัวตนของตนเอง	ดั้งนั�นการรับมอ่กับปญัหาต่าง	ๆ 	เหล่ีา	
นี�จึงพื่ยายามสร้างพื่่�นที�ส่วนตนตามจินตนาการด้้วยการสร้าง 
โลีกเสม่อนขึ�นมาแก้ไขข้อบกพื่ร่องที�เกิด้ขึ�นในอดี้ตจากการถูุก 
คาด้หวัง	 กลัีบกลีายเป็นความกด้ดั้นต่อการด้ำาเนินชิ้ี วิต
ที�จะก้าวเดิ้นต่อไปข้างหน้าด้้วยการจำาลีองภาพื่ตัวตน 
ของตนเองขณะกำาลัีงโลีด้แล่ีน	 เล่ีนสนุกไปในกิจกรรม 
ต่าง 	 ๆ	 ที� เพื่ลิีด้เพื่ลิีน	 ไม่ รู้สึกทุกข์ร้อนกับปัญหาหร่อ 
เร่�องราวใด้	 ๆ	 ผ่านรูปสัญลัีกษณ์	 รูปแบบเฉพื่าะ	 (feature)	
ของรูปทรงการ์ตูน	ตามจินตนาการเพื่่�อเล่ีาเร่�องผ่านภาพื่โด้ย
อาศึัยหลัีกการสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะภาพื่พื่ิมพื่์หิน	 (Litho-
graph)	บนพื่่�นระนาบ	2	มิติ	 เป็นส่�อแสด้งออกถึุงบรรยากาศึ
ตามความรูสึ้กสว่นตน	เชิ้น่	ความลึีกลัีบ	ความสบัสนอลีหมา่น	
ผ่านรูปทรงเชิิ้งสัญลัีกษณ์	 เส้น	 สี	พื่่�นผิว	 แลีะอาจกล่ีาวได้้ว่า	
การสร้างสรรค์ผลีงานชุิ้ด้นี�เป็นหนทางไปสู่กระบวนการวิ- 
เคราะห์ตนเอง	(Selff-Analfysis)	เพื่่�อการบำาบดั้เยียวยาความทุกข์	
(Psychotherapy)	จากความกด้ดั้นของจิตใจ	 ต่อการหวนกลัีบ	
มาจากสิ�งที�ถุกูกด้ทับในวัยเด็้ก	(A	Return	of	the	Repressed)	
ตามแนวคิด้ทฤษฎีีของฟีรอยด์้	 (Sigmund	Freud)	ซุึ�งถุ่อได้้ว่า 
เปน็กลีไกในการปอ้งกันตนเอง	(Defense	Mechanism)	แลีะเพื่่�อ	
ทำาความเข้าใจประสบการณ์ในอดี้ต	นำาไปสู่การแก้ไขความบก 
พื่ร่องของจิตใจแลีะจะกลัีบไปสู่	 “ตัวตนที�แท้จริง”	ของตนเอง	
ในขณะปัจจุบันให้พื่ร้อมก้าวเดิ้นไปข้างหน้าอย่างมีความสุข 
สมบูรณ	์

70.
ธรีภัทร กะลัมพะทัต
Theerapat Kalampatat

Run, 2020, Lithograph, 70 x 100 cm

2, 2020, Lithograph, 70 x 100 cm



Darkness, 2020, Silkscreen, 50 X 70 cm



Darkness, 2020, Silkscreen, 50 X 70 cm

Bullied From Lead by the Noses
 Bullying is behavior that is not accepted in 
society. It is a behavior that has an intention of causing 
others to suffer and feel pain, or to make oneself feel 
empowered or having more power than others. These 
behaviors, whether be physically or mentally,  it is often 
seen even on medias, and it happens to every age group 
repeatedly. People who pass by often chooses to join the 
bullying or ignore, they enjoy seeing people unable to fight 
back without thinking about the victim’s feelings, 
whether they feel pain or sorrow. Convincing people by 
hate is very simple, just like the Thai idiom “lead by the 
nose”, meaning to be led away without your own thoughts.
 This art thesis expresses manipulation within the 
artwork by using imaginations and symbols of noses as 
a head while the bodies are bodies of different animals. 
It reflects the behaviors of people who enjoy bullying 
other people who cannot fight back, without caring for their 
feelings of sorrow and pain. Therefore, the artist wants the 
audience to be aware about bullying and to portray feelings 
and emotions through the artwork.

การถุกูกลัี�นแกล้ีงผา่นการจูงจมกู
	 การกลัี�นแกล้ีง	 ค่อ	 พื่ฤติกรรมที�ไม่เป็นที�ยอมรับ
ในสังคม	 โด้ยพื่ฤติกรรมนั�นเป็นความตั�งใจกระทำาให้ผู้อ่� น
ได้้รับความทุกข์ความเจ็บปวด้	 เพื่่�อให้ตนเองรู้สึกมีอำานาจ	
หร่อมีพื่ลัีงเหน่อกว่าผู้อ่�น	 การกระทำาดั้งกล่ีาวไม่ว่าจะกระทำา 
ผา่นทางกายภาพื่	หรอ่ทางจิตใจ	มกัพื่บเหน็ได้้บอ่ย	ๆ 	ทางส่�อต่าง	
ๆ	 หร่อสถุานการณ์จริง	 ไม่ว่าจะอยู่ในชิ้่วงวัยไหนก็พื่บกับ 
เหตุการณ์นี�ซุ้าแล้ีวซุ้าเล่ีา	ผู้คนที�พื่บเจอส่วนใหญ่มักเล่ีอกที�จะ 
เข้าร่วมในการกลัี�นแกล้ีงนี�	 หร่ออาจทำาเปน็เมนิเฉย	พื่ฤติกรรม 
ของผู้คนที�คอยรังแกกลัี�นแกล้ีงผู้อ่�นที�ไม่มีทางสู้กลัีบ	 สนุกใน 
การกระทำาสิ�งเหล่ีานั�นแลีะไม่เคยที�นึกถึุงจิตใจอีกฝ�าย	 ว่าอีก 
ฝ�ายนั�นจะรู้สึกเจ็บปวด้อย่างไร	 การชัิ้กจูงโด้ยการใช้ิ้ความ 
เกลีียด้ชัิ้งนั�นง่ายมาก	แลีะสอด้คล้ีองกับสำานวนไทยคำาว่า	จูงจมกู	
หมายถึุงการถุกูชิ้กันำาไปโด้ยไมใ่ชิ้ค้วามคิด้ของตัวเอง	
	 ผลีงานศึิลีปะภาพื่พิื่มพ์ื่ของข้าพื่เจ้า	 แสด้งถึุงการ
ชิ้ักจูงผู้คนโด้ยผ่านงานศึิลีปะที�สร้างขึ�นมาจากจินตนาการ
ส่วนหัวเป็นจมูก	 ส่วนชิ้่วงตัวเป็นลัีกษณะท่าทางของสัตว์
ต่าง	 ๆ	 เปรียบเหม่อนพื่ฤติกรรมของผู้คนที�คอยรังแกกลัี�น 
แกล้ีง	(Bulflfying)	ผูอ่้�นที�ไมม่ทีางสูก้ลัีบ	สนกุในการกระทำาสิ�งเหล่ีา
นั�นแลีะไมเ่คยที�นกึถึุงจิตใจอีกฝ�าย	ว่าอีกฝ�ายนั�นจะรูส้กึเจ็บปวด้ 
อย่างไร	อยากให้ผู้คนตระหนักถึุงเร่�องการกลัี�นแกล้ีง	แลีะถุ่าย 
ทอด้อารมณค์วามรูสึ้กของข้าพื่เจ้าผา่นงานศึลิีปะ

71.
นัศิรยี์ อนุวิงศิเ์จรญิ
Natsari Anuwongcharoen

Down no.4, 2020, Silkscreen, 50 X 70 cm The Class, 2020, Silkscreen, 50 X 70 cm



Testimony of Cravings 1, 2020, Silkscreen, 50X70cm



The Witness of Needs
 Female’s needs or craves is something that 
always occur, and sometimes it may increase more 
than necessary. These needs may be something that 
is strongly hidden within, which it may be caused from 
thinking or doing something repeatedly, mostly in the 
aspects of extravagant such as, clothing, accessories, 
fashion, etc. Even though they already have it, they still 
crave to have more, leading to the thinking that: Bought 
but not worn better than wanted but didn’t buy.
 Therefore, through my artwork, I want to portray 
female’s excessive wants and needs, by using clothes 
and accessories made from bills as a symbol, expressing 
the excessive needs within their minds, which using bills 
reflects the limits that has been financially exceeded for 
just temporary happiness.

ประจักษ์พื่ยานแหง่ความอยาก
	 ความต้องการ	 ความปรารถุนาของผู้หญิง	 เป็นสิ�ง
ที�เกิด้ขึ�นตลีอด้แลีะอาจจะมากขึ�น	 ความต้องการที�บางครั�ง
มากเกินความจำาเป็น	 เป็นความอยากภายในจิตใจที�รุนแรง	
เ กิ ด้การย้ า คิด้ย้ าทำ า ในสิ� งนั� น 	 ซุึ� ง ส่ วน ใหญ่ ก็ จะ เป็ น	
ในด้้านของความฟีุ้งเฟี้อ	 เคร่� องแต่งกาย	 เคร่� องประดั้บ	
แฟีชิ้ั� น ต่ า งๆ 	 ต่อ ให้ จะมี อ ยู่ แ ล้ี ว ก็อยากจะ มี อีก 	 จน	
บางครั�งกลีายเปน็ว่า	ซุ่�อแล้ีวไมไ่ด้้ใส่	 ยังดี้กว่าการอยากได้้แล้ีว
ไมไ่ด้้ซุ่�อ
	 ในผลีงานศิึลีปะของข้าพื่เจ้า	 จึงอยากส่�อให้ผู้คน 
ตระหนัก ถึุ ง เร่� อ งความต้องการที� มากเ กินความพื่อดี้	
โด้ยใช้ิ้เส่� อผ้า	 เคร่�องประดั้บ	 ที�ทำาจากบิลีใบเสร็จ	 มาเป็น 
สัญลัีกษณ์แทนความปรารถุนาของผู้หญิง	 สิ�งที�เกินความจำา 
เป็นที�มีมากเกินไปในจิตใจ	บิลีรายจ่ายสะท้อนให้เห็นถึุงขีด้จำา 
กัด้ที�ล้ีนออกมาจากการใช้ิ้เงินกับความสุขในชิ้ั�วขณะนั�น

 72. 
นิโลบล สงวินขำา
Nilobon Sanguankhamnet

Testimony of Cravings 3, 2020, Silkscreen, 50X70cmTestimony of Cravings 2, 2020, Silkscreen, 50X70cm



ชีวิตวัตถุ-ตัวตนสมมุติ No.7, 2563, Etching, 60x80 cm

Untitled, 2563, Etching, 60x80 cm



Untitled, 2563, Etching, 60x80 cm
Life, objects- personification
 Human is a living being that always seeks for 
improvement and always invents new equipment to suit 
their convenience. The continuous developments of 
different generations lead to the era where technology 
became an essential factor in living. The improvement in 
science and technology link to innovations of products to 
help with convenience; however, the new A.I. (Artificial 
intelligence) system that human has created is excessively 
having too much impact in daily life. The artist self is also 
a part of this technological society, where behaviorism 
is what created this excessive technological lifestyle. 
Humans do not restrain their self from things may be a 
trap and are not aware that they are being sucked into 
an intangible world which is hard to escape. Therefore, 
using the technique Etching to create the artworks “Life, 
objects- personification”, the artist wants to create an 
image that reflects how technology is invading and 
controlling human making them addicted to the point that 
they have to fully rely on technology and are not able to 
rely on themselves. The human features that is warped 
and combined with objects that is a symbol of technology 
is arranged in a modeled city to reflect how technology 
is overly invading in our daily life causing humans to lose 
humanity and their individuality.

ชิ้วิีตวัตถุ	ุ-	ตัวตนสมมติุ
	 มนุษย์เป็นสิ�งมีชิ้ี วิตที�มีความคิด้แลีะเรียนรู้ ที�จะ 
พื่ัฒนาตัวเองอยู่ตลีอด้เวลีา	 การสร้างสิ�งของเคร่�องใช้ิ้ต่างๆ	 ที� 
ตอบสนองความสะด้วกสบายให้กับเผ่าพื่ันธ์ุข์องตัวเอง	 พัื่ฒนา 
มาเร่�อย	ๆ จนเกิด้เปน็ยุคสมยัต่าง	ๆ ที�เปลีี�ยนไปตามกาลีเวลีาแลีะ 
เริ�มเข้าสู่ยุคที�มีเทคโนโลียีมาเป็นปัจจัยสำาคัญในการด้ำารงชิ้ีวิต	 
ความก้าวหน้าของวิทยาศึาสตร์แลีะเทคโนโลียี	ทำาให้มีการคิด้ 
ค้นแลีะพัื่ฒนาสิ�งอำานวยความสะด้วกมากยิ�งขึ�น	แต่ปจัจุบนัความ 
ก้าวหน้าของวิทยาการทางด้้านปัญญาประดิ้ษฐ์หร่อนวัตกรรม	
A.I.	ที�มนษุย์ได้้คิด้ค้นขึ�นมานั�นเข้ามามีบทบาทในชีิ้วิตประจำาวัน	
ของเราอย่างมากเกินความจำาเป็น	แลีะข้าพื่เจ้าก็เป็นส่วนหนึ�ง 
ต่อการใช้ิ้เทคโนโลียี	ที�เกิด้ขึ�นเปน็นวัตกรรมที�เกิด้จากพื่ฤติกรรม
นยิมเกินความจำาเปน็ต่อการด้ำารงชีิ้วิต	แลีะการไมย่บัยั�งชิ้ั�งใจใน 
ตัวเองในสิ�งที�เป็นกลีลีวงแลีะเป็นหลีุมพื่ราง	ทำาให้ต้องตกอยู่ใน 
โลีกที�จับต้องมไิด้้แลีะยากจะถุอนตัวออกนั�น	ทำาใหข้า้พื่เจ้าต้อง 
การสรา้งภาพื่จำาลีองที�สะท้อนใหเ้หน็ถึุงการค่บคลีาน	ครอบงำาที�
สร้างเง่�อนไขทำาให้มนุษย์เสพื่ติด้แลีะพื่ึ�งพื่าสิ�งที�ถุูกสร้างขึ�น	จน 
ไมส่ามารถุกำาหนด้ชิ้วิีตได้้ด้้วยตัวของตนเอง	ผ่านการสรา้งสรรค์	
ผลีงานศึิลีปะภาพื่พื่ิมพื่์ชุิ้ด้	 “ชิ้ีวิตวัตถุุ	 -	 ตัวตนสมมุติ”ด้้วย 
เทคนคิภาพื่พิื่มพื่โ์ลีหะร่องลึีก	โด้ยใช้ิ้รูปรา่งของร่างกายมนุษยที์� 
บิด้เบี�ยวในลัีกษณะต่างๆ	ผสมกับรูปทรงที�ส่�อให้เห็นถึุงเทคโน 
โลียี	 จัด้วางลีงในพื่่�นที�ของเม่องจำาลีองที�สร้างขึ�น	 เพื่่�อให้ผู้ชิ้ม 
ได้้ตระหนักเห็นแลีะรู้สึกถึุงการค่บคลีานของเทคโนโลียีที�เข้าม
ามีบทบาทในชิ้ีวิตของเรามากเกินไปจนทำาให้สูญเสียตัวตนใน	
การเปน็มนษุยไ์ป

73.
ปวิรีช์นก อัครเสรสีินทร
Paveechanok Akarasereesinthon

ชีวิตวัตถุ-ตัวตนสมมุติ No.5, 2020, Etching, 60x80 cm



Space of Happiness in Directed No.5, 2020, ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 55.5x79 cm



Happiness within One’s Personal Mind
 Visual arts language can be like a symbolic 
“image” or emotional language within the ideal space of 
“family”, or, the “art object” can be an abstract concept of 
a life style where people interact in the society which they 
live in the same environment. It is an expression of feelings 
during a passage of time in “life and living” using dining 
tables and chairs as a symbol of “family” and “movement”. 
The slow but continuous movement of a “rocking chair” can 
be related to the society as a simile that moving very slowly 
at a steady pace can make it seem like the person doesn’t 
exist in the society, like a “life that lacks in relationship”. 
However, the “Happiness within one’s personal mind” can 
be viewed as having the chance to “look” to the society, to 
slowly and clearly observe the changes without having to 
rely on others, and to understand society by relying only on 
our “consciousness and intelligence”, as if we are “moving” 
within the still and lonely surrounding. However, there is still 
a unity in the aesthetics of mind that is expressed through 
the use of visual elements. 

พื่่�นที�ความสขุในกำากับ		
	 อนึ�ง	การก่อรูปแหง่ส่�อสัญลัีกษณ์ทางทัศึนศึลิีปอั์นเปน็ 
ภาษา	“ภาพื่”	หรอ่	กายภาพื่แหง่อารมณ	์ความรูส้กึ“ภาษาของจิต	
ใจ”	 ในบริบทพื่่�นที�เชิิ้งอุด้มคติของความเป็น	“ครอบครัว”	หร่อ	
อีกนัยหนึ�งเป็นเสม่อนรูปแบบของวิถีุการด้ำาเนินชีิ้วิตในแบบ 
สังคมวัฒนธ์รรมที�อาศึัยใช้ิ้จินตนาการสร้าง”วัตถุุแห่งศึิลีปะ”ที�
ส่�อสาระนามธ์รรมถึุงการอยู่ในสภาพื่แวด้ล้ีอมเดี้ยวกันหร่ออยู ่
ร่วมกันแต่ก็ไร้ซุึ�งการมีปฏิสัมพัื่นธ์์ระหว่างกัน	 เป็นการถุ่าย 
ทอด้สภาพื่จิตใจในห้วงแห่งกาลีแลีะสถุานที�หนึ�งของช่ิ้วง	 “ชิ้ีวิต	
การ	ด้ำารงอยู่”ด้้วยมุมมองผ่านโต๊ะกินข้าวหร่อชุิ้ด้โต๊ะเก้าอี�อันม ี
นัยอุปมาเปรียบถึุง	 “ครอบครัว”ผนวกกับ”ความเคล่ี�อนไหว”	
เพื่ียงเล็ีกน้อย”แต่ทว่าต่อเน่�องสมำาเสมอ	 เชิ้่น	 “เก้าอี�โยก”	 
บ้างเป็นเก้าอี�ที�สั�นไหวอย่างเป็นระบบซุึ�งส่�อสาระถึุงการคงอยู่ 
หากแต่สงัคมกลัีบมองว่าไรตั้วตน	โด้ยนยันี�จึงเปน็กลีวิธ์เีชิ้งิกศุึโลี-					
บายหร่อเป็นเชิ้ิงอนุสติต่อการด้ำาเนินชิ้ีวิต“รูปแบบของชีิ้วิตที� 
ห่างเหินต่อความสัมพื่ันธ์ท์างใจ”	ผ่านการสร้างรูปแทนของพ่ื่�น
ที�สมมติที�ซุ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจซุึ�งระคนผสานไว้ด้้วยสภาวะ 
แหง่ความนอ้ยเน่�อตำาใจ	หากแต่	“พื่่�นที�ความสุขในกำากับ”	นี�เปน็ 
	สภาวะทางอารมณ์ความรูส้กึที�ประกอบการสร้างสรรค์ขึ�นเพ่ื่�อ	การ	
สำารวจพิื่จารณา”เฝ้ามอง”	ความเปลีี�ยนแปลีงอย่างเพื่ลิีด้เพื่ลิีน	
ไร้การพื่ึ�งพื่ิง	 ทว่าอาศึัยเพื่ียงจิตใจในกำากับ	 “สติ	 ปัญญา”	
ที�โน้มไปสู่ความสั�นไหวหร่อการ	 “โยก”	 ขยับเคล่ี�อนไหวท่าม 
กลีางบรรยากาศึแห่งความเหงาที�สงบเงียบแลีะเปล่ีาเปลีี�ยว	แต่
ยังมีความที�งด้งามอันเป็นเอกภาพื่ทางสุนทรียภาพื่สาระนาม 
ธ์รรมแห่งจิต	หร่อเป็นนัยแห่งการสร้างสัมฤทธ์ิผลีของการด้้วย 
กระบวนการทางทัศึนศึลิีป์

74. พนธกร นุ่นซ้าย
Pontakorn Nunsai

Space of Happiness in Directed No.7, 2020,
 ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 69.5x48.5 cm

Space of Happiness in Directed No.1, 2020, 
ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 59.5x79.5 cm
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Mother, The Relationship from a Space within the Memory. 
 The first conditional real human relationship can be 
compared to family ties. It can be said that no relationships 
can compare to a mother’s love, as a mother can do many 
unbelievable things for their child, and the warmth of the 
tie cannot be compared to any other relationship. In this 
context, I portrayed the memory of bonds, love and care 
between the me and my mother, how this relationship is 
always a reminder of all the good things my mother gave 
me with love. Having to be far apart from my mother for four 
years, after having to come and study far away, I learnt to 
stay with other people, learnt social behavior and interaction 
with others, which has both good and bad, it reminds me 
of the relationship that can be believed to be true sincerity, 
a mother’s love. Feelings and emotions is an abstract thing 
but reflects what a mother wants to give even without acting 
physically or verbally, therefore in this art thesis I use a still 
life image as a symbol to express the feelings that cannot 
be expressed with words, but expressed through symbolic 
objects.

ความสัมพื่นัธ์ข์องพื่่�นที�ในความทรงจำา
	 ความสัมพื่ันธ์์เริ�มแรกของมนุษย์ที� เป็นรูปธ์รรม 
อย่างมีเง่�อนไข	อาจเปรียบได้้กับความผูกพัื่นความสัมพื่ันธ์ข์อง 
ครอบครัว	 ซุึ�งหากกล่ีาวว่าความสัมพื่ันธ์์ใด้	 ๆบนโลีกล้ีวน 
เปรียบเทียบไม่ได้้กับความรู้สึกที�แม่มีให้กับลูีก	 แม่ค่อผู้หญิงที� 
สามารถุทำาอะไรได้้หลีายอย่างที�เหล่ีอเชิ้่�อ	สายสมัพื่นัธ์อั์นอบอุ่น 
ระหว่างแม่แลีะลีูกนั�นเป็นสายสัมพื่ันธ์์ที�ไม่เหม่อนกับความ 
สมัพัื่นธ์อ่์�นใด้บนโลีก		ในบริบทนี�แสด้งสภาวะของความทรงจำาที�
แสด้งถึุงเร่�องราวของความผูกพื่นัระหว่างแม่	แลีะข้าพื่เจ้า	สาย 
สมัพื่นัธ์ที์�เปน็สิ�งเต่อนใจแลีะคงไว้ใหน้กึถึุงทกุสิ�งที�แมม่อบใหด้้้วย
ความรัก		ใน	ความรูสึ้กโหยหาจากการห่างจากแม่เปน็ระยะเวลีา
สี�ป	ีในการเดิ้นทางมาศึกึษา	แลีะเรียนรูใ้นการ	อยูด้่้วยตัวคนเดี้ยว	
เรียนรู้พื่ฤติกรรมทางสังคมแลีะการมีปฏิสัมพื่ันธ์์ร่วมกับผู้
อ่�น	 ด้้วยความรู้สึกที�	พื่บเจอมาทั�งดี้แลีะไม่ดี้	ทำาให้นึกถึุงความ 
สัมพื่ันธ์์ที�เชิ้่�อได้้ว่าเป็นความบริสุทธ์ิ�ใจอย่างแท้จริง	 ความรู้สึก
ที�เป็นสิ�งนามธ์รรมที�สามารถุสะท้อนให้เห็นได้้จากสิ�งที�ผู้เป็นแม ่
ทำาให	้เพื่ยีงแต่ไมก่ล้ีาที�จะแสด้งออกด้้วยความตรงไปตรงมาด้้วย
คำาพื่ดู้บอกรกัการกอด้หรอ่หอมแก้ม	 จึงเกิด้เปน็แรงบนัด้าลีใจที� 
จะสร้างผลีงานโด้ยใช้ิ้รูปทรงเชิิ้งสัญลัีกษณ์ที�สะท้อนสายใย	 
ความสัมพื่ันธ์ร์ะหว่างแม่แลีะตัวผู้เป็นลีูกในบริบทต่างๆ	 โด้ยใชิ้ ้
วัสด้ทีุ�มคีวามหมายในความรูส้กึ	ในบรรยากาศึที�มคีวามหมายต่อ
ความสัมพื่นัธ์	์โด้ยการใชิ้รู้ปแบบงานศึลิีปะแบบ	stilflf	lfife	ในการ 
ถุ่ายทอด้ความรู้สึกใด้	 ๆที�ต้องการแสด้งออกที�ไม่อาจใช้ิ้เพีื่ยง 
คำาพื่ดู้

75. 
พิมพาภรณ์ ชา่งตบแต่ง
Pimpaporn Changtobtang

Space of relation no.3, 2020, ภาพพิมพ์หิน, 81.5 x 57.5 cm Space of relation no.5, 2020, ภาพพิมพ์หิน, 90 x 60 cm
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FEAR 
 Fear is a response to the external factors that 
are created from within our minds. Fear rises from the 
unknown or lack of understanding, leading to negative 
thoughts, affecting and influencing our minds to overthink. 
Therefore, fear is like a hypothesis that is created from a 
fragment of the unknown, that is then expanded to the 
point that it fills our mind even though it may have never 
happened. In the other hand, even though fear is just a 
hypothesis, it can affect human’s behavior and decision 
making, as fear puts people in an ambiguous stage of 
whether it is just an imagination or the truth. Therefore, 
when fear occurs in one’s mind, everyone has their own 
methods to manage their fear.

ภวังค์แหง่ความกลัีว
	 สาเหตุของความกลีัวนั�นเป็นการตอบสนองต่อสิ�ง 
ภายนอกที�เกิด้ขึ�นภายในจิตใจ	การก่อตัวขึ�นของความกลัีวเปน็ 
สาเหตจุากความไมรู่แ้ลีะไมเ่ขา้ใจในสิ�งนั�นแลีะนำาไปสูค่วามคิด้ 
ในด้้านลีบ	 ส่งอิทธ์ิพื่ลีต่อความรู้สึกเกินกว่าความเป็นจริง 
ไปอย่างมากในด้้านหนึ�งความกลัีวจึงเป็นเสม่อนสิ�งสมมติที� 
เกิด้ขึ�นจากเสี�ยวความคิด้เพื่ียงเล็ีกน้อยด้้วยความไม่รู้	 แล้ีวจึง	
ขยายตัวขึ�นปกคลีุมพื่่�นที�ในจิตใจด้้วยสิ�งเลีวร้ายทั�งที�คิด้ว่า 
จะเกิด้ขึ�นหร่อเคยเกิด้ขึ�นมาแล้ีวก็ตาม	 ในอีกด้้านหนึ�งความ 
กลัีวจึงเป็นสิ�งสมมติแต่ยังสามารถุส่งผลีกระทบต่อพื่ฤติกรรม	
ความคิด้การตัด้สินใจได้้จริง	ซุึ�งสภาวะกำากวมของความกลีัวที� 
เป็นสิ�งสมมติหร่อไม่นั�น	 เม่� อเกิด้ขึ�นแล้ีวผู้ที� เผชิ้ิญหน้ากับ 
ความกลัีวย่อมต้องมีวิธ์ีจัด้การแลีะรับม่อกับความกลัีวในแบบ
ของตนเอง

Fahtai Teeraprapah
76. ฟ้ีาไท ธรีะประภา

(Top)  FEAR no. VI, 2020, ภาพพิมพ์สกรีน, 55x80 cm
(Bottom)  FEAR no. III, 2020, ภาพพิมพ์สกรีน, 55x80 cm



untitle, 2020, Etching aquatint, 65x65 cm



State of Anxiety
 Anxiety disorder is part of a type of mental 
disorder, which often affects other people whether 
it be directly or indirectly. This type of mental disorder 
sometimes is linked to family as many people assume 
that patients with anxiety often develop anxious thoughts 
that they have this type of disease. This disorder is 
caused from the deficiency that occurs to the brain that 
controls emotions. This causes the neurons of the brain 
that controls mood changes, making them feel sad or 
worried most of the time.
 The inspiration of this art thesis “State of Anxiety”, 
is from the artist’s self that faces anxiety disorder, which 
strongly affects the health and mind, especially before 
sleep, as it is the peak time for the symptoms. The 
purpose of this art thesis is to illustrate the symbols 
that links visual elements to anxiety disorder. Using the 
technique Etching Aquatint, the artist portrays the image 
of a bed that is placed in an imperfect space expressing 
the state of anxiety during sleep.

สภาวะวิตก
	 โรควิตกกังวลีเป็นส่วนหนึ�งของโรคกลีุ่มอาการทาง 
จิตชิ้นิด้หนึ�ง	 แลีะมักส่งผลีกระทบต่อบุคคลีโด้ยทางตรงแลีะ 
ทางอ้อมในขณะที�อาการป�วยในโรคประเภทนี�ส่วนหนึ�งถุูก 
เชิ้่�อมโยงจากสถุาบันครอบครัว	ซุึ�งส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าผู้ป�วย	
ที�มีความวิตกกังวลีมักเกิด้อาการคิด้วิตกว่าตนเองเป็นโรค 
ประเภทนี�	เน่�องจากโรคกลีุม่นี�เปน็เร่�องของความบกพื่รอ่งที�เกิด้	
ขึ�นกับการทำางานของสมองสว่นที�ทำาหนา้ที�ควบคมุอารมณต่์างๆ	
ทำาให้เซุลีล์ีประสาทของสมองส่วนที�ทำาหน้าที�ควบคุมอารมณ ์
เกิด้การเปลีี�ยนแปลีงทำาให้รู้สึกเศึร้าหร่อกังวลีอยู่เก่อบตลีอด้
เวลีา	
	 การสร้างสรรค์ศึิลีปนิพื่นธ์์หัวข้อ	 สภาวะวิตกได้้แรง 
บันด้าลีใจจากที�ข้าพื่เจ้าเป็นโรควิตกกังวลีจากเหตุการณ์รอบ	
ตัวที�ทำาให้ความวิตกกังวลีส่งผลีต่อสุขภาพื่ร่างกายแลีะผลี 
กระทบทางจิตใจโด้ยเฉพื่าะสภาวะก่อนที�จะเข้านอนเป็นเวลีา	
ที�เผชิ้ิญกับอาการวิตกกังวลีมากที�สุด้	 การสร้างสรรค์นี�มีวัตถุุ 
ประสงค์เพื่่�อแสด้งสัญลัีกษณ์แทนที�เชิ้่�อมโยงไปถึุงสภาวะวิตก 
กังวลีในผลีงานทัศึนศึิลีป์	 ถุ่ายทอด้เป็นผลีงานสร้างสรรค์ด้้วย 
เทคนคิภาพื่พิื่มพื่โ์ลีหะรอ่งลึีก	(Etching	Aquatint)	ขา้พื่เจ้าจึง
ใชิ้เ้ตียงอยูใ่นพื่่�นที�	ที�ไมส่มประกอบแสด้งออกถึุงสภาวะวิตกใน
เวลีานอน	นำามาสู่การสรา้งศึลิีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้นี�

Pisek Siriwanno

77.
ภิเษก ศิริวิิรรโณ

untitle, 2020, Etching aquatint, 65x80 cm untitle, 2020, Etching aquatint, 65x80 cm
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Stop For New Thing
 The images of flowers that have emerged 
from broken devices and parts have reached the 
desired nature to grow.  But what man has built 
upon it overlaps these nature, causing damage 
from its use.  It may be with the operation of human 
machines, and these things can be stopped or not.

หยุด้เพื่่่อเกิด้สิ่งใหม่
	 ภาพื่ด้อกไม้ท่ีเกิด้ออกมาจากเคร่่องยนต์แลีะ 
อะไหล่ีท่ีใชิ้้งานไม่ได้้แล้ีวนั้นแสด้งออกถึุงธ์รรมชิ้าติท่ี 

ต้องการพื่่้นท่ีในการเจริญเติบโตแต่ส่ิงท่ีมนุษย์ได้้สร้าง 
ขึน้ต่างๆ	นัน้ได้้เบยีด้เบยีนพ้่ื่นท่ีธ์รรมชิ้าติเหล่ีานี	้ขา้พื่เจ้า	
จึงหยิบยกเอาเคร่่องยนต์ท่ีเสียใชิ้้การไม่ได้้แล้ีวก็เปรียบ 
ได้้กับการหยุด้ขับเคล่่ีอนของมนษุย์แล้ีวเม่่อสิง่เหล่ีานีไ้ด้้
หยุด้ก็ได้้กลีายเป็นพื่่้นท่ีใหธ้์รรมชิ้าติหร่อพื่่ชิ้เล็ีกๆ	เหล่ีา
นีไ้ด้้เจริญเติบโตขึ้นมาผลิีด้อกงอกงาม

Supakorn yensuang

78.
ศิุภกร เย็นทรวิง

หยุดเพื่อเกิดสิ่งใหม่, 2020, 
ภาพพิมพ์แกะไม้, 
60x80 cm

หยุดเพื่อเกิดสิ่งใหม่, 2021, 
ภาพพิมพ์แกะไม้, 
60x80 cm
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If We are Different
 The art thesis under the concept “If We are 
Different” was inspired by the Thai educational system, 
which is a fundamental system for producing quality 
personnel, which will become an important resource in 
developing the country.
 However, the Thai educational system method of 
teaching does not develop these personnel to have quality 
thinking. This is because most of the teaching methods of 
the Thai education system tend to base on memorizing 
and only following the methods that are told, which 
these methods don’t give a true understanding about the 
contexts, but only memorization for examinations. On top 
of that it makes the students unable to think outside the 
box and believe that other methods are incorrect.

ถุ้าเราแตกต่าง	
	 ศึิลีปนิพื่นธ์ภ์ายใต้แนวความคิด้	“ถุ้าเราแตกต่าง”	 ได้้ 
รับแรงบันด้าลีใจมาจากระบบการศึึกษาไทยซุึ�งเป็นระบบพื่่�น 
ฐานที�สำาคัญในการผลิีตบุคลีากรที�มีคุณภาพื่ทางด้้านความคิด้	
ซุึ�งจะเปน็ทรพัื่ยากรที�สำาคัญในการพัื่ฒนาประเทศึ
	 แต่ระบบการศึึกษาไทยมีวิธ์ีการสอนที�ไม่ได้้พื่ัฒนาให ้
บุคลีากรเหล่ีานั�นมีคุณภาพื่ทางด้้านความคิด้	 เน่�องจากวิธ์ีการ
สอนของระบบการศึึกษาไทยส่วนใหญ่นั�นมักจะสอนให้ท่องจำา	
แลีะทำาตามวิธ์ีการที�ครูสอนเท่านั�นถึุงจะถุูกต้อง	 ซุึ�งวิธ์ีการดั้ง 
กล่ีาวทำาให้ผู้เรียนไม่ได้้เข้าใจในเร่�องนั�นจริง	ๆ	 เพื่ียงแค่ท่องจำา 
เพื่่�อนำาไปใชิ้้ในการสอบ	 แลีะวิธ์ีการสอนดั้งกล่ีาวยังทำาให้ผู ้
เรยีนไมก่ล้ีาคิด้ต่างออกไปเพื่ราะมองว่าหากใช้ิ้วิธ์กีารที�ต่างออก
ไปครูผูส้อนจะถุ่อว่าผดิ้
 

Mettrai Pongchomporn

79.
เมตไตร พงษ์ชมพร

 Different NO.03, 2020, 
ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 

58×80 cm

Different NO.01, 2020, ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 38×79 cm



My area in the crossfire No.2, 2563,ภาพพิมพ์หิน,70×87 cm



Supicha Yanchevat

80.
สุพิชฌาย์ ญาณชวีิาตม์

My Absent-minded Space

This art thesis is created to portray an imaginary space 
in a corner to hide from the chaos in the world.  All the 
chaos changes as the artist looks up into the sky. The 
buildings and houses have been overlapped with the 
clouds and sky, the images created from memories 
have been painted with imaginations like a dream. It 
is a space that is created while being absent-minded; 
a space that expresses emotions through atmosphere 
and natural lights; a space filled with horizontal and 
vertical lines seen through the floating clouds that 
forms up and fades away, just like human’s mind that 
arises and disappears. The information used to create 
this set of artwork is like a journal that records different 
emotions, or studying the artist’s self, studying the 
architectures and atmosphere around us.

ที�อยูข่องฉนัในภวังค์
	 งานศึิลีปนิพื่นธ์์ ในครั� งนี�มี วัตถุุประสงค์เพื่่� อ
สร้างสรรค์แลีะทด้ลีองสร้างพื่่� นที� ในจินตนาการที� เป็น	
เสม่อนมุมที�หลีบหลีีกความสับสน	 วุ่นวายต่างๆ	 ที� เกิด้ 
ขึ�นได้้แปรเปลีี�ยนเม่�อข้าพื่เจ้าได้้เหม่อมองท้องฟ้ีา	 ภาพื่
ตึกรามบ้านชิ้่องที�คุ้นตาซุ้อนทับกับท้องฟี้าแลีะก้อนเมฆ	
เปน็ภาพื่ที�สร้างจากความทรงจำา	ถุกูเสรมิเติมแต่งจินตนาการ	
ร า ว กั บคว ามฝั น 	 พื่่� น ที� นี� ส ร้ า ง ขึ� น ย าม เ ม่� อ ตกอ ยู ่
ภวังค์แห่งความคิด้	 ถุ่ายทอด้ความรู้สึกผ่านบรรยากาศึ	
แสงจากธ์รรมชิ้าติ	 เสน้ตั�งเสน้นอนของโครงสรา้งสิ�งก่อสร้าง	
มองผา่นก้อนเมฆที�ล่ีองลีอย	ที�ก่อขึ�นแลีะสลีายตัวไป	ราวกับ	
จิตใจมนษุยที์�เกิด้ขึ�นแลีะดั้บไป	ขอ้มลูีที�ใชิ้ใ้นการสรา้งสรรค์ผลี	
งานจะเป็นเสม่อนการจด้บันทึกอารมณ์ความรู้สึกที�เกิด้
ขึ�น	 หร่อ	 การสำารวจตนเองศึึกษารูปแบบสถุาปัตยกรรม 
ต่าง	ๆ 	ในสภาพื่แวด้ล้ีอมรอบตัว	งานสร้างสรรค์นี�ผา่นเทคนิค 
ภาพื่พื่ิมพื่์หิน(Lithograph)เป็นเทคนิคที�ใชิ้้ในการถุ่ายทอด้ 
ผลีงานซุึ�งประกอบไปด้้วยขั�นตอนที�ลีะเอียด้อ่อน	 มีการ 
ศึึกษาเทคนิคเพ่ื่�อในเกิด้ความรู้ความชิ้ำานาญในการสร้าง 
สรรค์ผลีงาน	 ใชิ้้เทคนิคให้ตอบสนองเน่�อหา	อารมณ์ความรู ้
สึกประทับใจที� ต้องการจะส่� อเข้าใจต่อการอยู่ร่วมกับ 
ธ์รรมชิ้าติ	

My area in the crossfire No.3, 2020, ภาพพิมพ์หิน,70×86 cm My area in the crossfire, 2020, ภาพพิมพ์หิน, 70×76 cm





81. 
กฤษณะพล เปียไพบูลย์
Krisanapon Piapaiboon

(Left) Krisanapon Piapaiboon, Girl in The River01, 2021, Oil on canvas, 80 x 120 cm

Aesthetic of Time
 The truth called “Anatta,” or the occurrence 
and deterioration by factors, is nature’s rule, meaning 
that everything that happens will deteriorate and 
perish eventually. Nothing can escape from this rule, 
not even living things, objects, spaces and feelings. 
This topic led to my interest in finding the perspective 
on life. Understanding this truth exposed me to new 
stories and situations, from legends, books and also 
my hands-on experiences through my individual 
attitude. I expressed this topic via this painting which 
will take you to perceive the aesthetic of time and 
change, and leave you to interpret to find the truth 
through this piece of art.

สนุทรยีะของเวลีา
	 สัจจะในธ์รรมชิ้าติที�เรียกว่า	 “อนัตตา”	 หร่อ	
การเกิด้ขึ�น	 แลีะเส่� อมไปในที�สุด้ตามเหตุปัจจัย	 เป็น	
กฏเกณฑ์์ของธ์รรมชิ้าติที�หมายถึุง	ทุกสิ�งล้ีวนมีการเกิด้ขึ�น	
เ ส่� อมลีงแลีะ ดั้บ ไป ใน ที� สุ ด้ 	 ไม่ อ าจห ลีีกพื่้น ไป ไ ด้้	
ไมว่่าจะเปน็	สิ�งมชีิ้วิีต	วัตถุ	ุพื่่�นที�รวมทั�ง	อารมณค์วามรูส้กึ	
ทุกสิ�งล้ีวนอยู่ภายใต้กฎีเกณฑ์์นี�	 นำาไปสู่ความสนใจ	 ใคร่รู้
ในประเ ด็้นศึึกษาค้นหามุมมองในการด้ำ า เนินชิ้ี วิต	
การเข้าใจสัจจะความจริง	 นำาพื่าข้าพื่เจ้าไปพื่บกับเร่�อง	
ราวเหตุการณ์ต่างๆ	 ทั�งเรียนรู้จากตำานานเร่�องเล่ีา	หนังส่อ	
แลีะประสบการณ์ตรง	ผ่านทัศึนคติมุมมองอันเป็นปัจเจก
ข้าพื่เจ้านำาประเด็้นดั้งกล่ีาวมาถุ่ายทอด้ผ่านผลีงานสร้าง	
สรรค์	 ในรูปแบบจิตรกรรมอันจะนำาพื่าผู้ชิ้มได้้ไปรับรู้ถึุง
สนุทรยีะแหง่เวลีาแลีะการเปลีี�ยนแปลีง	เปดิ้โอกาสใหตี้ความ	
เพื่่� อ ค้นหาสั จจะความจริ งผ่ านผลีงาน จิตรกรรม
ศึลิีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้นี�





มมุมองความสุขในชิ้ีวิตประจำาวัน
	 การสร้างสรรค์ศึิลีปนิพื่นธ์์ในหัวข้อ	 “มุมมอง	
ความสุขในชิ้วิีตประจำาวัน”	ได้้รบัแรงบนัด้าลีใจจากประสบ-	
การณใ์นการด้ำารงชิ้วิีตอยูใ่นสงัคมสมยัใหม	่ท่ีสง่ผลีต่อความรู้
สกึของตนเองท้ังทางตรงแลีะทางอ้อม	โด้ยแนวความคิด้นี	้ได้้
มาจากการสังเกตพื่ฤติกรรมของผูค้น	แลีะ
สภาพื่แวด้ล้ีอมท่ีคุ้นเคยในชิ้ีวิตประจำาวัน
เพื่่่อนำามาวิเคราะห์แลีะสร้างสรรค์เป็น
ผลี ง าน ทัศึนศึิ ลี ป์ ถึุ ง ชิ้่ ว ง เ ว ลี าแลีะ
บรรยากาศึของสภาพื่แวด้ล้ีอมรอบตัวท่ีให้
ความรูสึ้กสงบในใจ	โด้ยมวัีตถุปุระสงค์เพื่่่อ
แสด้งออกถึุงพ้่ื่นท่ีของอารมณ์ความรู้สึกท่ี
มผีลีต่อความสขุภายในจิตใจท่ีอาจแฝงเรน้
อยูใ่นสภาพื่แวด้ล้ีอมของเราในชีิ้วิตประจำา
วัน	โด้ยใชิ้้กระบวนการทางจิตรกรรมเป็น	
เคร่่องม่อในการสร้างพื่่้นท่ีแห่งความสงบ
ตามทัศึนคติของข้าพื่เจ้า

Aspect of Happiness in Daily Life
 The creation of the art thesis “Aspect of 
Happiness in Daily Life” was inspired from the 
experiences of living in modern society which affect 
my feelings in a direct and indirect way. This concept 

derives from the observation 
of the behavior of people and 
familiar environments in daily life 
to analyze and create works of 
visual art displaying the time and 
atmosphere of our surroundings 
that give peace in mind. Its 
objective is to express the space 
of feelings that has an impact 
on the inner happiness hidden 
in our everyday environment by 
using the painting process as a 
tool to create the space of peace, 
according to my viewpoint.

    82.  

      ก้องศิกัด์ิี คำาภักดี ี
       Kongsak Kampakdee

(Top) Kongsak Kampakdee , Private Area, 2020, Acrylic on canvas, 90 x 120 cm
(Left) Kongsak Kampakdee, Pine Land, 2021, Acrylic on canvas, 80 x 150 cm
(Bottom) Kongsak Kampakdee, One day, I walked into the forest, 2020, Acrylic on canvas, 75 x 124 cm





83.  

กิตติพร จันด้ีวิง  
Kittiporn Janduang

Colors and Beauty of Life
 The influence of color is one of the 
most crucial factors to indicate people’s 
personality, emotion, feeling and thought. It 
can also be a symbol to connect people from 
different cultures, communities and societies. 
Artists, from past to present, have used colors 
to express their ideas, stories, feelings and 
other intentions of visual art. The creation 
of painting selection “Colors and beauty of 
life” was inspired by my personal interest in 
the meaning and power of color, including 
painting techniques which show other aesthetic 
essences in the art thesis. 

Kittiporn Janduang, สีสันจังหวะและชีวิต, 2021, Oil on canvas, 140 x 190 cm

สีสันแลีะความงามเเหง่ชิ้ีวิต
 อิทธ์ิพื่ลีของสีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญ	
ในการบ่งบอกถึุงบุคลิีกภาพื่	อารมณ์	 ความรู้สึก	
แลีะความคิด้ของมนุษย์	ตลีอด้จนเช่่ิ้อมโยงแลีะเป็น
สัญลัีกษณ์ ท่ี ใชิ้้ส่่ อสารระหว่างผู้ คนในแต่ลีะ	
วัฒนธ์รรม	 ชุิ้มชิ้น	แลีะสังคมศิึลีปินต้ังแต่อดี้ตจน	
ถึุง ปัจ จุบัน เ ล่ีอกใชิ้้สี เ ป็น ส่่อในการ ถุ่ายทอด้	
แนวคิด้	 เร่่องราว	ความรู้สึก	แลีะการแสด้งออกใน	
ง า น ทั ศึ น ศึิ ลี ป์ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป ต า ม	
เจตนารมณ์ 	 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุิ้ด้	
“สีสันแลีะความงามแห่งชิ้ีวิต”	 เกิด้จากความสนใจ	
ขอ งข้ าพื่ เ จ้ า ใ น เ ร่่ อ ง ค ว ามหมายแลีะพื่ ลัี ง	
ของสี	 ตลีอด้จนเทคนิคจิตรกรรมท่ีเป็นส่่อเพื่่่ อ	
แสด้งออกถึุงสาระทางความงามต่าง	ๆ	 ท่ีเกิด้ขึ้น	
ในการทำาศึลิีปนพิื่นธ์ค์รั้งนี้

(Left) Kittiporn Janduang, ศิลปินกระจอก, 2021, Oil on canvas, 140 x 190 cm





วิกฤตการณ์แหง่ความผนัแปร
	 ปัจจุบันประเทศึไทยมีการลัีกลีอบขนช้ิิ้นส่วนสัตว์			
แลีะบุกรุกทำาลีายสิง่แวด้ล้ีอมโด้ยเกิด้จากการสนองความต้อง
การของมนุษย์อย่างไม่รู้จบส่ิงเหล่ีานี้จึงทำาให้เกิด้ประเด็้นท่ี
ศึิ ลีปิ นสน ใจอยากสะ ท้อน ถึุ งปัญหา ที� สั ง คมมนุ ษย์
กระทำาต่อสิ�งมีชิ้ีวิตร่วมโลีก	 เพื่่� อให้เกิด้ความตระหนักรู	้
สรา้งจิตสำานกึใหแ้ก่สงัคม	ผลีงานศึลิีปะจึงเปน็ส่�ออีกรูปแบบที�
สง่ต่ออารมณ์ความรูสึ้กผา่นผลีงานจิตรกรรมสีนา้มนั	การสร้าง	
จิตสำานกึที�ดี้นั�นล้ีวนมหีลีายรูปแบบ	การเหน็ค่าของชิ้วิีตที�มาก	
กว่าผลีประโยชิ้น์ที�ฟีุ�มเฟีือย	การเข้าใจระบบนิเวศึของธ์รรม-
ชิ้าติจะสรา้งสรรค์ชิ้วิีตใหม้คีณุค่าแลีะความสวยงามกลีบัมาดั้ง
เดิ้ม	นี�ค่อเปา้หมายของบทความนี�ซุึ�งแสด้งถึุงการรบัรู	้ข่าวสาร	
สถุานการณ์โลีกเพื่่�อการวิเคราะห์ข้อมูลีที�มีประโยชิ้น์มาก
ขึ�น	สำาหรบัการพื่ฒันาความเขา้ใจเกี�ยวกับศึลิีปะแลีะการวิจัย
ข้าพื่เจ้าจึงนำาเสนอเน้่อหาดั้งกล่ีาวผ่านผลีงานจิตรกรรมเพื่่่อ
สะท้อนถึุงปัญหาสิ่งแวด้ล้ีอมแลีะการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มี	
ความสำาคัญมากขึ้น

84. ณัฐดีนัย แถ่วิโนนง้ิวิ 
       Natdanai Thawnongue

The Crisis of Change
 In Thailand nowadays, animal organs are 
smuggled and an environment is invaded and destroyed 
by endless human desires. So I would like to reflect on 
the problems which human society has done to other 
living beings in order to raise awareness in society by 
means of art, another media that can convey feelings and 
emotions. There are various forms of raising awareness, 
for example, appreciating lives, not immoral interests, 
and understanding ecosystems. These will regain our 
meaning of life. The purpose of this article is to represent 
the perception of useful global information for analysis as 
well as art and research development. And I present this 
topic via oil painting, and again, I hope my art can reflect 
on this issue and raise environmental awareness within 
the Thai society.

(Left) Natdanai Thawnongue, Mutate No.2, 2021, Oil on canvas, 150x180 cm
(Bottom) Natdanai Thawnongue, Mutate No.3, 2021, Oil on canvas, 150x180 cm



จิตรกรรมแหง่วัตถุุบริโภค

	 ภาพื่ท่ีปรากฏอยู่ เ บ้่องหน้ า อัน เ กิด้จากแสงส่อง

กระทบวัตถุุ	แลีะเปล่ีียนแปลีงไปตามสภาวะแวด้ล้ีอมต่างๆ	 ได้้

ก่อเกิด้ความความงามขึ�นในใจขา้พื่เจ้า		ดั้งเชิ้น่	แสงกระทบกับใบไม	้

แสงสะท้อนบนผิวน้า	 วัตถุุที�แสงส่องกระทบนี�ได้้แสด้งให้เห็นราย

ลีะเอียด้ต่างๆอันเป็นสาระของวัตถุุนั้นๆ	 ในทางจิตวิทยาการใช้ิ้	

สีเงินร่วมกับสีอ่่นจะชิ้่วยกระตุ้นความน่าสนใจในการมองเห็น	

ได้้มากยิ่งขึ้น	 	ข้าพื่เจ้าได้้สังเกตสิ่งแวด้ล้ีอมรอบตัวท่ีเต็มไปด้้วย

เทคโนโลียีอุตสาหกรรมท่ีพื่ัฒนาแลีะเปล่ีียนแปลีงไปอย่างรวด้เร็ว	

แทรกซึุมอยู่ในทุกๆ	มิติของการด้ำาเนินชีิ้วิตในยุคปัจจุบัน	ผลีผลิีต	

ทางธ์รรมชิ้าติถุูกพื่ัฒนาควบคู่ไปพื่ร้อมๆ	กับเทคโนโลียี	แลีะนำามา	

ใชิ้้เป็นปัจจัยสี่ในการด้ำารงชิ้ีวิตของมนษุย์ยุคปัจจุบัน

85. เกยีรติศิกัด์ิี   ดีวิงบุบผา 
       Kiattisuk Duangbuppha

Painting of Consumption Objects

 The image – caused by light hitting objects and 

changing according to surroundings – appears in front of 

my eyes and sparks beauty in my mind. For example, light 

hitting leaves and light reflecting on the water surface. The 

objects that are hit by light show the details which are the 

essence of each object. In psychology, using silver color with 

other colors helps enhance visual interest. I have noticed that 

technologies have been developed rapidly around us and 

infiltrated in every dimension of life in the present day. Natural 

products have been developed along with the technologies 

and are used as the four basic human needs of people in 

the present day.

 

Kiattisuk Duangbuppha,	แก้วมงักร, 2020, Oil and Chromium on canvas, 50 x 70 cm
Kiattisuk Duangbuppha, Silver Cabbage, 2020, Oil and Chromium on canvas, 140 x 140 cm



 ภาพื่สะท้อนวัตถุุในธ์รรมชิ้าติท่ีเคล่ีอบอาบด้้วย 
แสงแห่งยุคสมัยนั้น	 ถูุกถุ่ายทอด้ออกมาเป็นจิตรกรรมรูป 
แบบเสมอ่นจริง	(Realfistic)	ผสมกับเทคนคิการสร้างมติิหนา	
นูนแบบเอ็กซุเพื่รสชัิ้นนิสม์	 (Expressionism)	 	 ก้อนวัตถุุสี 
เงินจึงเป็นสัญลัีกษณ์แห่งโลีกในยุคปัจจุบันผสมกับรูปทรง 
แลีะสีของวัตถุุในธ์รรมชิ้าติ	 ก่อเกิด้นัยความหมายให้เราได้้ 
พื่ิจารณาตีความถึุงประเด็้นความจริงในจิตรกรรม	มิติจริง	
-มติิลีวง	ความจรงิในเน่้อหา	รูปความคิด้ระหว่าง	รูป-นาม	วัตถุุ-
จิตใจ	เทคโนโลีย-ีธ์รรมชิ้าติ	เป็นต้น	เพื่่่อสรา้งความสมบูรณแ์ลีะ	
หาความเป็นไปได้้ของงานจิตรกรรมเทคนิคผสมให้เกิด้แง่
มุมใหม่ๆ	แลีะสะท้อนถึุงปัญหาส่ิงแวด้ล้ีอม	ปัญหามลีพิื่ษ	
แลีะปัญหาสารเคมี	 อันเป็นปัญหาแห่งยุคสมัยท่ีเราทุกคน 
ต้องเผชิ้ิญ

The reflection of natural objects which are coated by light 

of the era is represented by a realistic painting, mixed with 

expressionist technique, adding layers of the paint. Thus, the 

silver object is a symbol of the present world with forms and 

colors of natural objects. This causes new meaning which 

leads us to consider and interpret the subject about truth 

in the painting: real dimension-illusory dimension, truth in 

the content, idea of concrete and abstract, materials and 

mind and technology and nature. I made this piece to create 

perfection, find the possibilities of new aspects of mixed 

media paintings and reflect the environmental, pollution 

and chemical problems which are the era’s problems that 

everyone has to deal with.





สีสันจากบุคลิีกภาพื่ของมนษุย์
	 มนุษย์ทุกคนล้ีวนมีบุคลิีกภาพื่เป็นเอกลัีกษณ์เฉพื่าะ 
ของแต่ลีะบุคคลี	ซ่ึุงประกอบด้้วย	บุคลิีกภาพื่	ลัีกษณะภายนอก	
ได้้แก่	 รูปร่าง	หน้าตา	 ท่าทาง	แลีะลัีกษณะภายใน	 ได้้แก่	
อารมณ์ความรู้สึก	ความรัก	ความหลีงใหลี	ความชิ้อบ	รสนยิม	
ท่ีแสด้งออกจากภายในซ่ึุงแสด้งผ่านหน้าตาหร่อร่างกายซ่ึุง 
เป็นภายนอก	เหล่ีานีเ้ป็นตัวกำาหนด้	รูปแบบของพื่ฤติกรรมการ	
แสด้งออกนำ า ไปสู่ ก า รมี เ อกลีั กษณ์ เ ฉพื่าะ 	 ตั ว 	 เชิ้่ น	
รสนยิมของขา้พื่เจ้านัน้	ชิ้่่นชิ้อบมอเตอรไ์ซุค์ทรงคลีาสสกิ		รวม	
ถึุงการใช้ิ้ชิ้ีวิตท่ีแสด้งต่อสิ่งแวด้ล้ีอมท่ีข้าพื่เจ้ากำาลัีงเผชิิ้ญอยู่
ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ห า เ ล้ีี ย ง ชิ้ี พื่ จ า ก ก า ร เ ขี ย น รู ป	
สั ญ ญ ะ ข อ ง ข้ า พื่ เ จ้ า ท่ี นำ า ม า ใ ช้ิ้ 	 เ ป็ น ส ถุ า น ท่ี  
หร่อพื่่้นท่ีในผลีงานจึงเป็นจานสี	 	 จานสีซุึ่งเป็นหุ่นนิ่ง	นั้น	 
ขา้พื่เจ้าได้้เปล่ีียนสถุานะใหเ้ป็นสถุานท่ี	เพื่ราะมคีวามเก่ียวขอ้ง	
เ ป็ น สิ่ ง ท่ี ข้ า พื่ เ จ้ า ไ ด้้ ผู ก พื่ั น เ ห ม่ อ น เ ป็ นพื่่้ น ท่ี ชิ้ี วิ ต 
ของข้าพื่เจ้า	 ข้าพื่เจ้าจึงสร้างสรรค์เป็นผลีงานจิตรกรรม	
มาเป็นเคร่่ องม่อในการส่่ อสารแลีะสะท้อนเร่่ องราวเก่ียว
กับบุคลิีกภาพื่ของมนุษย์ผ่านทัศึนธ์าตุแลีะองค์ประกอบ
ศึิลีป์	 เชิ้่น	ข้าพื่เจ้ารู้สึกอย่างไรกับบุคคลีนั้น	 ก็จะใช้ิ้โทนสี	
มุมมอง	 แลีะองค์ประกอบภาพื่	 ให้มีความรู้สึก	 ตามท่ีมี 
ทัศึนคติท่ีมีต่อบุคคลีนั้นๆ	 เพื่่่อให้ผู้ชิ้มผลีงานรับรู้ถึุงความ	
กลีมกล่ีนหร่อความขัด้แย้ง	ในการแสด้งความเป็นอัตลัีกษณ	 ์
ของแต่ลีะบุคคลี	 อีกท้ังแสด้งออกถึุงสภาพื่แวด้ลี้อมต่างๆ
ท่ีสัมพื่ันธ์์กับตัวบุคคลีท่ีข้าพื่เจ้าได้้นำามาเขียนเป็นผลีงาน 
จิตรกรรม	

86. ธรีวัิจน์ วิงอินทร์
       Thirawat Wongin

Color Through Human Personality

 Everyone has their own personalities. Outside traits 

are appearances, features and postures. Inside traits are 

feelings, emotions, loves, passions, preferences, tastes. The 

latters are something that are shown through the formers. 

These traits indicate one’s own expressions and behaviors 

which lead to one’s own unique identities. For example, I like 

classic motorcycles and do art for a living so I use the color 

palette as a sign of place or space. The color palette is a still 

life but it was turned into a place because I am bound to it as 

if it was a space of my life. This painting is, therefore, a tool 

for communicating and reflecting on human’s personalities 

through visual and art elements. How I feel towards each 

person is expressed through color tone, perspective and 

composition in order to make the audiences acknowledge 

the harmony or contradiction in expressing the identities 

of each person. It also shows the relationship between 

environment and the person.

(Left) Thirawat Wongin, View Right, 2021, Oil on canvas, 100 x 140 cm
(Right) Thirawat Wongin, เติมนา้มนั	สีนา้มนั, 2021, Oil on canvas, 100 x 140 cm
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   87. พงศิณ์ภัทร ศิุขวัิฒน์
          Phongnapat Sukwat

(Top) Phongnapat Sukwat, Through Time (Jezera no.1), 2021, Oil on canvas, 240 x80 cm
(Bottom) Phongnapat Sukwat, Another Dimension (Jezera no.2), 2021, Mixed media, 220 x120/ 90 x120 cm

ระหว่างความมด่้แลีะแสงสว่าง
	 การมองเห็นแลีะรับรู้บริบทแวด้ล้ีอมภายนอก 
ของมนุษย์ในบางครั�ง	 เรามักให้ความสำาคัญกับข้อเท็จจริง																			
มากกว่าการรับรู้ด้้วยความรู้สึก	 ผลีงานศึิลีปนิพื่นธ์์ชุิ้ด้	
“ระหว่างความม่ด้แลีะแสงสว่าง”	 ค่อ	การวาด้ภาพื่ของสิ�ง	
แวด้ล้ีอมที�ถุูกบิด้เบ่อนเปลีี�ยนแปลีงไปจากความเป็นจริง	
โด้ยใชิ้้สีเพื่ียงไม่กี�สี	 แต่เน้นใชิ้้แสงแลีะเงาถุ่ายทอด้ลีงบน	
งาน	กระตุ้นให้ผู้ชิ้มจินตนาการไปถึุงโลีกสมมติที�ธ์รรมชิ้าติ																									
นั�นไร้สีแต่งเติมใด้ๆ	การใช้ิ้สีเพื่่�อจำาแนกวัตถุุทั�งที�ถุูกสร้าง												
ขึ�น	 แลีะเกิด้จากธ์รรมชิ้าติ	 หร่อใชิ้้เพื่่�อแทนความหมาย	
ของสิ�งต่างๆ	 จึงถูุกตัด้ออกไป	แต่ก็ทวีความหมายขึ�นภาย	
ในงานเช่ิ้นเดี้ยวกัน	 เพื่่�อให้ภาพื่ที�ถุ่ายทอด้ผ่านสายตา	
แลีะอารมณ์	 ของผู้สร้างสรรค์ทำาหน้าที�สะท้อนให้เห็นถึุง
โลีก	ซุึ�ง	 “สี”	 อันเป็นสิ�งที�มนุษย์นิยามขึ�น	 ถูุกนำามาใชิ้้เป็น 
เคร่�องมอ่ในการสรา้งคตินยิมทางการรบัรูข้ึ�นใหม	่ซุึ�งแตกต่าง		
แลีะเปิด้กว้างต่อการตีความโด้ยอาศึยัจินตนาการเป็นตัวขบั
เคล่ี�อนความคิด้

Between Light and Darkness
 Sometimes we tend to place more emphasis 
on facts than feelings when seeing and perceiving 
human external contexts. This art thesis “Between 
Light and Darkness” represents the distortion of 
reality of the environment using just a few colors 
and focusing on light and shade instead. This piece 
intends to make the audiences imagine a fictional 
world where nature is colorless. Therefore, using 
colors for distinguishing objects both artificial and 
natural or for representing their meaning will be gone, 
but at the same time, the meaning of colors from this 
work will become much more powerful as well. And 
for making this picture, which is conveyed through my 
sight and feelings, into a reflection of the world that 
“color”, a thing defined by humans, is used to create 
the new ideology of perception which is different and 
open to interpretation, driven by imagination.





   88. นพเก้า เรอ่งฤทธ์ิ 
          Noppakao Rueangrit

(Left) Noppakao Rueangrit, Untitled, 2021, Oil on linen, 143 x209.5 cm
(Right) Noppakao Rueangrit, Untitled, 2021, Oil on linen, 120 x180 cm

ภาพื่ลัีกษณจ์ากอำานาจที�เหล่ี�อมล้ีา
	 การสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปนิพื่นธ์์ในชุิ้ด้นี� 	 มี
วัตถุุประสงค์เพื่่�อแสด้งออกถึุงความรุนแรง	 ในหลีายๆ	
รูปแบบที�ได้้พื่บเห็นจากส่�อต่าง	 ๆ	 แลีะรวมไปถึุงจากประ 
สบการณ์ในชิ้ีวิตของข้าพื่เจ้าเอง	ซุึ�งได้้ข้อสรุปว่าความรุน 
แรงเหล่ีานั�นมต้ีนตอจากอำานาจเปน็ต้นเหต	ุเร่�องราวหลีาก 
หลีายแง่มุมดั้งกล่ีาวสร้างความสะเท่อนใจ	 แลีะเป็นสิ�งที� 
สร้างแรงบันด้าลีใจให้แก่ข้าพื่เจ้า	 ด้้วยความรู้สึกในเร่�อง
ของการกด้ทับในเชิิ้งอำานาจแลีะความเหล่ี�อมล้ีาทางด้้าน	
การกระทำาต่อมนุษย์ด้้วยกันเอง	 จึงจำาเป็นอย่างยิ�งที�ต้อง	
แสด้งออกในรูปแบบสัญลัีกษณ์	เพื่่�อสร้างอุปลัีกษณ์ใหผู้ที้�ดู้
งานได้้รบัรูไ้ปด้้วยถึุงอำานาจแลีะสญัชิ้าตญาณ	จึงเล่ีอกที�จะ	
สร้างสรรค์ภาพื่ด้้วยรูปแบบเหน่อจริงที�มีรูปทรงจากสัตว์																																																																									
ต่าง	 ๆ	 คู่ขนานไปกับการใชิ้้เค้าโครงเร่�องราวที�เป็นเร่�อง 
เล่ีาท้องถิุ�นที�ข้าพื่เจ้านั�นสนใจ	นำามาสร้างให้สอด้คล้ีองกัน 
ในการสรา้งสรรค์ในงานจิตรกรรมเพื่่�อสะท้อนสภาวะความ
เปน็ไปของสงัคม

Images from Inequality of Power
 The art thesis aims to express various types 
of violence from the media and my life experiences, 
concluding that these violence are caused by power. 
Many aspects of the stories have moved and inspired 
me with the feelings towards power oppression 
and inequality of actions among people. Therefore, 
it is necessary to make a symbolic expression to 
create a metaphor referring to power and instinct for 
audiences.  To create an artwork which reflects the 
possibilities of the society, I match up surreal pictures 
consisting of animal shapes with local narratives from 
my personal interest.





จิตรกรรมหุน่นิ�งในจินตภาพื่	
	 ข้ า พื่ เ จ้ า เ ห็ น ส า ร ะ ใ น ค ว า ม ง า ม ข อ ง 
ความเป็นวัตถุุที�มันเป็นตัวของมันเองที�ปราศึจากซุึ�งเน่�อหา 
หร่อเร่� องราว	 ข้าพื่เจ้ามองเห็นช่ิ้วงเวลีาในวัตถุุ	 ข้าพื่เจ้า	
มองเห็นความผันแปรของวัตถุุ	 มองเห็นความเส่� อมสลีาย	
ความจริงแท้ในธ์รรมชิ้าติของวัตถุุ	 ข้าพื่เจ้ามองเห็นความเบ่�อ	
หน่ายที�ซุุกซุ่อนอยู่ในวัตถุุ	 ข้าพื่เจ้าชิ้่�นชิ้มความสงบนิ�งแลีะใน
ขณะเดี้ยวกันก็เกลีียด้ชิ้งัมนัเชิ้น่กัน	ทั�งหมด้ทั�งมวลีค่อสาระ	ของ	
ความเป็นวัตถุุที�ข้าพื่เจ้ามองเห็น	 ในขณะเดี้ยวกันนั�นข้าพื่เจ้าก็ 
มองเห็นความงามในแบบที�ขา้พื่	เจ้าต้อง	การในตัวตนของข้าพื่เจ้า	
ข้าพื่เจ้ามองเห็นห้วงอารมณ์	 ความเกรี�ยวกราด้	 ความสับสน	
ความสด้ใส	ความสงบนิ�ง	ความรูสึ้กที�มต่ีอสิ�งเรา้ต่างๆ	 ที�เข้ามา	
ความรู้	 ความเข้าใจ	 ความหมกมุ่น	 ความสงสัยในตัวตน	
ข้าพื่เจ้าจึงมุ่งผสานระหว่างความงามในสาระของความเป็น 
วัตถุุกับความงามจากตัวตนภายในของข้าพื่เจ้าผ่านการแสด้ง	
ออกทางจิตรกรรม	
	 ผลีงานในชุิ้ด้นี�สร้างขึ�นจาก	 จินตภาพื่ของข้าพื่เจ้าที�ม ี
ต่องานจิตรกรรมหุน่นิ�ง	โด้ย							ประกอบสรา้งขึ�นจากกระบวนการ 
ทางเทคนคิการจัด้องค์ประกอบต่างๆ	โด้ยใชิ้ไ้วยากรณ์ทางจิตร-	
กรรมอาทิเชิ้น่	พื่่�นผวิ	องค์ประกอบศึลิีป	์แลีะมุง่เนน้ทด้ลีองค้นหา	
ความเป็นไปได้้ในการผสมผสานการแสด้งออกในรูปแบบ	 
ต่าง	 ๆ	 เข้าไว้ด้้วยกัน	 เพื่่�อนำาไปสู่การร่�อถุอนภาพื่จำาต่อจิตร- 
กรรม	หุน่นิ�งแลีะตีความหมายใหม่เพื่่�อใหจิ้ตรกรรมหุน่นิ�งยังคง 
สามารถุนำาเสนอสุนทรียภาพื่ที�สอด้คล้ีองไปกับความเป็นร่วม
สมยั

Still Life of Imagination
 I see essence in the beauty of the 
object without content or story of its own. I 
see duration in the object. I see alteration, 
destruction and truth in the nature of the object. 
I see boredom hidden in the object. Though I admire 
calmness, I hate it at the same time. All these are the 
essence of the object seen. Simultaneously, I see 
beauty in the way I want in myself. As I see emotions: 
angriness, confusion, liveliness, calmness, feelings 
towards incentives, cognition, obsession and self 
doubt, I aim to combine the beauty in essence of 
the object with the beauty from my inner self in the 
painting.
 This set of artworks was created from my own 
imagination towards still life paintings constructed 
from technical process and various compositions 
using the grammar of painting, such as surface and art 
composition. Furthermore, I focus on searching for the 
possibilities to integrate different forms of expression. 
In order that the still-life paintings could present 
aesthetics corresponding with contemporariness, the 
finding of the possibilities aims to deconstruct the old 
image of still-life paintings and reinterpret them.

89. ปัญญวัิตน์  มหันตปัญญ์ 
       Panyawat   Mahantapan

(Top) Panyawat Mahantapan, Spider Mum Chrysanthemum, 2020, Acrylic on linen, 15 X 10.5 cm
(Left) Panyawat Mahantapan, Untitled, 2020, Acrylic on linen, 110 x 150 cm

  





ผสัสะแลีะพื่่้นท่ีแหง่การด้ำารงอยู่
	 มนุษย์ด้ำารงชิ้ีวิตอยู่ร่วมกับธ์รรมชิ้าติมานาน
โด้ยพื่ึ่งพื่าอาศึัยกัน	 ในปัจจุบันเรามีชิ้ีวิตประจำาวันท่ี 
เร่งรีบ	อาศึยัแบบชุิ้มชิ้นเมอ่งมากขึ้น	หลีงไปกับความงาม	
ของวัตถุุต่างๆ	ทำาให้เรากำาลัีงออกห่างจากธ์รรมชิ้าติโด้ย
ไม่รู้ตัว	แลีะมักลีะเลียจนมองข้ามคุณค่าความงามแลีะ
ความสุขจากสิ่งเล็ีกน้อยรอบตัว	 การได้้ลีองหยุด้นิ่ง	
พื่ิจารณาความคิด้ของตนเอง	กระท่ังสามารถุรับรู้ได้้ถึุง	
พื่ลัีงงานของการมอียู่ของสรรพื่สิง่รอบตัวได้้อย่างลีะเอียด้	
ท้ังการเคล่่ีอนไหวของอากาศึ	เสียง	กล่ิีน	สิง่เหล่ีานีล้้ีวนทำา
ใหเ้กิด้ความเข้าใจกับธ์รรมชิ้าติมากยิ่งขึ้น	
	 การสร้ า งสรร ค์ผลีงานศึิลีปนิพื่นธ์์หั ว ข้อ	
ผัสสะแลีะพื่่้นท่ีแห่งการด้ำารงอยู่	มีแรงบันด้าลีใจจากการ	
ด้ำารงชิ้ีวิตอยู่ร่วมกับธ์รรมชิ้าติโด้ยพื่ึ่งพื่าอาศึัยกัน	คุณค่า
แลีะความสุขจากสิ่งเล็ีกนอ้ยรอบตัว			แลีะมวัีตถุุประสงค	์
เพื่่่ อสร้างการรับ รู้ผ่านกระบวนการทางศิึลีปะ	 ให้
ตระหนักถึุงคุณค่าแลีะความจริงของชีิ้วิตท่ีเกิด้ขึ้นผ่าน
ร่องรอยของวัสดุ้	 ถุ่ายทอด้เป็นผลีงานสร้างสรรค์ด้้วย	
เทคนิค	Eco	print	แลีะการย้อมสีธ์รรมชิ้าติ	ร่วมกับการ	
จัด้วางกับพื่่้นท่ี	ผู้ชิ้มสามารถุเข้ามามีปฏิสัมพัื่นธ์์กับงาน	
เพื่่่อกระตุ้นใหผู้ช้ิ้มเกิด้การต้ังคำาถุามถึุงคุณค่าของชิ้ีวิต

Perception and Space of Existence
 Human beings have lived together with 
nature by relying on each other for so long. In the 
present time, our lifestyles become more hustle and 
urban. Being infatuated with the beauty of things, 
we are unawarely separated from nature, overlook 
beauty and happiness from trivias around us. Taking 
time to reflect on our ideas until sensing the energy 
of the surrounding objects thoroughly, including air 
movement, sound and smell. These all lead to more 
understanding of nature.
 The creation of the thesis “Touch and 
Existential space” was inspired by the coexistence 
with nature, and values and happiness from 
surrounding trivias. It intends to build awareness of 
values and facts of life through the art process and 
traces of objects. Created with the technique of Eco 
print, natural dyeing and space management, the 
artwork encourages the audience to interact with the 
piece and question about the values of life. 
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ปัณณพร ทาพา 
Pannapon Thapha

Pannapon Thapha, State of Mind, 2021, Eco print on fabric and Natural color, Variable size





ภวังค์จากจิตใต้สำานกึ
	 	 	 	 	 	 	 มีแนวคิด้มาจากการเกิด้ภวังค์	 ภวังค์มันเปน็
เหม่อนอารมณ์หร่อสภาวะที� อ ยู่กับตนเอง 	ไม่ ว่า	
จะเปน็ตอนฝนั	หรอ่ตอนจมกับความเครยีด้	สภาวะตรงนี�
จึงได้้มาเปน็แรงบนัด้าลีใจหยบิมนัมาใชิ้้	กับงาน		จิตรกรรม	
โด้ยที�ยงัเคารพื่ต่อจิตใต้สำานึกในตัวเอง	นั�นค่อ	การใชิ้้
ความรูสึ้กต่อจิตใต้สำานกึของตัวเอง	ออกมารวมกับเร่�อง
ที�คิด้หรอ่หมกมุ่นในขณะนั� น	ไม่ว่าจะเปน็เร่�องที�ดี้หรอ่
รา้ย		แลีะนำาเสนอผา่นผลีงานจิตรกรรม

Reverie from Subconscious
        It comes from the idea of the subconsciousness, 
an emotion or a state where you stay with yourself 
including in your dream and when you sink in your 
stress. Therefore, this inspires me to create the 
painting with the idea while still respecting the self 
realization by combining the feelings towards one’s 
subconsciousness with the matters of thought and 
obsession at that time, either good or bad ones, 
and representing through the painting.  
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นิธิต สรา้งสวิน 
Nitit Srangsuan

Nitit Srangsuan, ภวังค์จากจิตใต้สำานึก, 2021, Oil on cavnas,90x150 cm



92. ลินิน คุณนิลริว้ิ
       Linin  Khunninriw

Imaginary Overlap
 The works of art thesis “Overlapping Area 
of Imagination” arises from the story in the context of 
my surroundings. That encountered in the present 
social situation, duty and responsibility at the same 
time and various emotions. So I would like to record 
those moments. Live through a new perspective 
through painting In the form of surreal imagination 
through visual elements and use different signs 
instead of communicating Using the style of Pop 
Surrealism by combining visual elements of art with 
imagination from my experience as if recording 
a story and a memory emotion. And broadcast 
through my work

พื่่�นที�ทับซุอ้นแหง่จินตภาพื่
	 ผลีงานศึลิีปนพิื่นธ์“์พื่่�นที�ทับซุ้อนแหง่จินตภาพื่”
เกิด้จากเร่�องราวบริบทรอบตัวของข้าพื่เจ้า	 ที�พื่บเจอใน
สภาวะสังคมปัจจุบัน	 ภาระ	 หน้าที� 	 การรับผิด้ชิ้อบ	
ที�พื่รอ้มๆ	กัน	แลีะอารมณค์วามรูส้กึที�หลีากหลีาย	ขา้พื่เจ้า	
จึงอยากบนัทึกช่ิ้วงเวลีาเหล่ีานั�น	ถุ่ายทอด้ผา่นมมุมองใหม	่
ผา่นทางผลีงานจิตรกรรม			ในรูปแบบจินตนาการเหนอ่จริง	
ผ่านองค์ประกอบทางทัศึนศึิลีป์	 แลีะใชิ้้สัญญะต่างๆ	
แทนการส่�อความหมาย	 โด้ยใชิ้้รูปแบบของศึิลีปะป๊อป	
เซุอร์เรียลีลิีสม์	 	 (Pop	 Surrealfism)	 โด้ยการนำาทัศึนธ์าตุ	
ทางศึิลีปะมาผสมผสานเข้ากับจินตนาการจากประสบ-
การณ์ของข้าพื่เจ้า	 เสม่อนเป็นการบันทึกเร่�องราวความ
ทรงจำา	 อารมณ์ความรู้สึก	 แลีะถุ่ายทอด้ผ่านทางผลีงาน
ของขา้พื่เจ้า

(Right)    Linin  Khunninriw, Untitled, 2020, Oil on canvas, 100 x 140 cm
(Bottom) Linin  Khunninriw, Untitled, 2020, Oil on canvas, 80 x 120 cm





93. ปวิรศิิา วัิงคำาฟีู
       Pawarisa Wangkhomfu

The Visual Element of Sound of Each Generation
 Sound is one of the most widely defined 
words. We, as human beings, can perceive sound 
every time, even from seeing, for example, when we 
see a picture of ocean waves, we hear their sounds. 
This happens because of our natural perception and 
experiences. When there is a sound, there is  beauty. 
Then music appears. Just like the aesthetics which 
we perceive through our eyes and call it an art.

เสยีงแหง่ยุคสมยั
	 เสียง	 เป็นหนึ�งในคำาที�มีการให้คำาจำากัด้ความที�	
หลีากหลีายมากที�สดุ้คำาหนึ�ง	มนษุยเ์ราสามารถุสัมผสัถึุงเสยีง	
ได้้ทกุเวลีา	แมแ้ต่เสยีงทางการมองเหน็	เชิ้น่	เวลีาเหน็ภาพื่คล่ี�น	
เราจะได้้ยนิเสยีงคล่ี�น	ซุึ�งเกิด้จากการรบัรูท้างธ์รรมชิ้าติแลีะ	
ประสบการณข์องมนษุย์	เม่�อเกิด้เสยีงก็ยอ่มเกิด้ความงาม	จึง	
เริ�มมกีารนยิามคำาว่าด้นตรขีนึ	 เชิ้น่เดี้ยวกับความงามที�เกิด้	
จากการรบัรูผ้า่นตาที�เรานยิามกันว่างานศึลิีป์



(Top Left) Pawarisa Wangkhomfu, Hotstuff, 2020, Acrylic on canvaspainting, 120 x 120 cm
(Right) Pawarisa Wangkhomfu, The Man at the Door, 2021, Stop motion

	 ด้นตรีเป็นศึาสตร์ที�ใกล้ีเคียงกับศึิลีป์	 โด้ยศึาสตร	์
ทั�งคู่ต่างต้องใช้ิ้ความเข้าใจเดี้ยวกันขึ�นอยู่กับวิธ์ีส่�อสาร	
ของศึิลีปิน	 ต่างกันเพีื่ยงวิธ์ีการรับรู้ความงาม	 ด้นตรี	
รับรู้ผ่านการได้้ยิน	 งานศึิลีป์	 รับรู้ผ่านการมองเห็น	 เม่�อ	
ศึาสตร์ทั�งคู่มารวมกันทำาให้เกิด้ศึาสตร์ใหม่ๆขึ�นมากมาย	
เชิ้น่	ภาพื่ยนตร์	การเต้น	วิดี้โอประกอบเพื่ลีง	หรอ่	sound	
art	 ทั�งหมด้ล้ีวนมีต้นกำาเนิด้มาจากศึาสตร์ทางด้นตรีแลีะ	
ศึาสตร์ทางศึลิีป์
	 ศึิ ลี ปนิ พื่นธ์์ เ ร่� อ ง เ สี ย ง แห่ ง ยุ ค สมั ย 	 ค่ อ	
ชุิ้ด้ผลีงานจิตรกรรม	 ที�ว่าด้้วยสุนทรียะทางการรับรู้ผ่าน
การมองเห็นแลีะการได้้ยิน	 โด้ยเริ�มต้นจากการตอบ	
คำาถุามว่า	 หาก	 ข้าพื่เจ้าจะเขียนเร่�องเกี�ยวกับใครสักคน	
ก็คงเป็นนักด้นตรี	 ข้าพื่เจ้าจึงนำาคำาตอบนั�นมาตีความ	
ใหม่ 	 ให้ กลีาย เป็ นผลีงาน จิตรกรรมซุึ� ง เป็ นการ
บันทึกเร่� องราวของ	 นักด้นตรีชิ้ั�นครูในยุคสมัยก่อนๆ	
รวมถึุงสไตล์ีด้นตรีของเขา	 จิตรกรรมชิ้ิ�นนี�เป็นผลีงานที�	
สร้างสรรค์ขึ�นเพื่่�อจรรโลีงจิตใจมนุษย์	 ซึุ�งไม่ได้้มีแนวคิด้	
อะไรมากมายนอกจากอารมณ์ความรู้สึกที�ไม่ว่าจะมาจาก	
เร่�องราวที�ดี้หรอ่แยใ่นชิ้วิีต	 ล้ีวนงด้งามแลีะมคีณุค่าแก่การ	
บันทึกไว้ผ่านตัวกลีางอย่างปลีายปากกาหร่อฝีแปรงของ
ศึลิีปนิ

 Music is very close to art. They both need 
understanding, depending on the way the artist 
communicates. The difference is how they are 
perceived: music is perceived through hearing; art 
is perceived through seeing. When they combine, 
they bring about new forms of art, such as movies, 
dancing, music videos and sound arts. 
 The art thesis ‘The Visual Element of Sound 
of Each Generation’ is a series of paintings about the 
aesthetics of visual and auditory perception. I started 
this project by answering the question to myself that if 
I were to write a story about someone, the ‘someone’ 
would be famous musicians in the past. So I 
reinterpreted this answer and made it the paintings 
that record their stories and their music styles. 
These paintings aim to soothe human minds. There 
is nothing much in this work except for emotions 
and feelings which whether they come from good or 
bad stories in life, they are all beautiful and priceless 
enough to record through mediums like artists’ pen 
tips or brushes.





94. ชชัพล นันทมานพ
             Chatchapon Nuntamanop

(Top) Chatchapon Nuntamanop, Distortion, 2020, Acrylic and oil on linen, 120 x120 cm
(Bottom) Chatchapon Nuntamanop, Memorial of Unknown, 2021, Acrylic and oil on linen, 120 x80 cm

(Left)  Chatchapon Nuntamanop, Remnants of Artifact, 2021, Acrylic and oil on Linen, 100 x150 cm

เขตแด้นแหง่การพื่นิจิถึุงการด้ำารงอยูข่องวัตถุุ
	 สังคมปัจจุบันนั�นถุูกผูกติด้อยู่กับเทคโนโลียี			
ทำาใหก้ารเข้าถึุงข้อมลูีของมนษุย์เปน็ไปได้้อยา่งรวด้เรว็							
สิ�งเหล่ีานี�ได้้แทรกซึุมเข้าไปสู่ความคิด้	นำามาซุึ�งการ	
เปลีี�ยนแปลีงสภาวะจิตใจของมนษุย์
	 ศึิ ลีปนิพื่นธ์์ หั ว ข้ อ 	 เ ขตแด้นแห่ ง ก า ร	
พื่ินิจถึุงการด้ำารงอยู่ของวัตถุุ	 มีวัตถุุประสงค์เพื่่� อ	
นำ า เ สนอ วั ต ถุุ สิ� ง ข อ ง ร อบ ตั วม า วิ เ ค ร า ะห์ ห า	
ความเป็นไปได้้ในการประกอบ	 แลีะสร้างเร่� อง	
ร าวผ่ านบทสนทนาของผู้ ส ร้ า งสรร ค์ 	 โด้ย ไ ด้้
รับแรงบันด้าลีใจมาจากความรู้สึกนึกคิด้ที�มีต่อการ
เปลีี�ยนแปลีงของสภาพื่แวด้ล้ีอมทางสังคม	 โด้ยนำา	
เสนอผลีงานผ่านกระบวนการทางศิึลีปะ	แลีะใช้ิ้การ
สรา้งสรรค์ผลีงานศึลิีปะเปน็พื่่�นที�ในการสำารวจของวัตถุุ																				
บุคคลีแลีะสถุานที�ต่าง	ๆ	 ที�เคยพื่บเจอ	เพื่่�อร้อยเรียง
ไวยากรณ์ในภาพื่ขึ�นใหม่	 เชิ้่�อมโยงกันภายใต้พื่่�นที�สอง
มิติ	ไปจนถึุงการทบทวนประสบการณ์บนพื่่�นที�ส่วนตัว	
ในกรอบคิด้ของจิตรกรรม

Territory of Recognition the Existence Substance
 The present society is tied with technology 
leading to speedy access to data. These things 
have infiltrated into human’s thoughts and brought 
about changes in state of mind. 
 The aim of Territory of Recognition the 
Existence Substance thesis is to present things 
around ourselves and analyze the possibilities 
to construct stories through the conversation of 
creators. It was inspired by the feeling towards 
the change of social environment, presenting 
the work through the art process and utilizing 
the art creation as an area for the exploration of 
encountered objects, people and places in order 
to rewrite the grammar in the picture, linked within 
two-dimensional spaces. Moreover, the artwork 
would be a part of reviewing the experiences in 
private space of the artist’s concept idea. 



Sitthipol Khanthong, Ratchadamnoen Road 2020, 2021, Acrylic on canvas, 112 x149 cm

(Top Right)  Sitthipol Khanthong, Ratchadamnoen Road 2020 (no.2), 2021, Acrylic on canvas, 112 x149 cm
(Bottom Right) Sitthipol Khanthong, 112 walls, 2021, Acrylic in canvas, 150 x42 cm

95. สทิธิพล ขนัทอง
        Sitthipol Khanthong

 Change is a normality of nature. Everything 
around us has a beginning and also an end. And along 
the journey of things, there could be changes all the 
time. Whether it is physical change such as a new 
object that one day has to become old, children have 
to grow up, Earth that is becoming warmer even rules 
or regulations in human society, including changes in 
abstract aspects of humans, such as love or feelings 

รอ่งรอยของความแปรเปลีี�ยน
	 ความเปลีี�ยนแปลีงเป็นธ์รรมด้าของธ์รรมชิ้าติ
ทุกสิ�งอย่างรอบตัวเราย่อมมีจุด้เริ�มต้นไปจนถึุงสุด้สิ�นสุด้	
แลีะในระหว่างการเดิ้นทางสิ�งใด้ๆ	นั�นก็เกิด้การเปลีี�ยน
แปลีงอยู่ตลีอด้เวลีาไม่ว่าจะเป็นความเปลีี�ยนแปลีงทาง
กายภาพื่เชิ้่นวัตถุุที�เคยใหม่วันหนึ�งต้องเก่าลีงเด็้กที�ต้อง
เติบโตขึ�นโลีกที�ร้อนกว่าแต่ก่อนหร่อแม้แต่กฎีระเบียบ
หร่อกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์รวมไปถึุงความ
เปลีี�ยนแปลีงต่างๆ	ในแง่ที�ค่อนข้างนามธ์รรมของมนุษย์	



เชิ้่น	ความรัก	หร่อความรู้สึกที�มีต่อผู้อ่�น	การรับม่อแลีะ
ปรับเปลีี�ยนสภาพื่อารมณ์ต่างๆ	เป็นสิ�งที�ธ์รรมชิ้าติสรรค์
สร้างให้มนุษย์เป็นแลีะเห็นได้้ชิ้ัด้ว่าความแปรเปลีี�ยนมีอยู่
ในทุกสิ�งแลีะเป็นกฎีธ์รรมชิ้าติที�ทุกชิ้ีวิตแลีะสสารต้องพื่บ
เจออย่างหลีีกเลีี�ยงไม่ได้้	 ทั�งยังมีการแปรเปลีี�ยนอยู่ตลีอด้
ภายใต้เง่�อนไขของเวลีา	แลีะขอบเขตการรับรูข้องมนษุย	์
	 ขา้พื่เจ้าจึงมคีวามประสงค์ที�จะสร้างสรรค์ผลีงาน	
ในชุิ้ด้	“ร่องรอยของความแปรเปลีี�ยน”	เพื่่�อที�จะนำาเสนอ	
ความแปรเปลีี�ยนหร่อความเป็นไปในมุมมองของมนุษย์ที�
ถุกูครอบงำาด้้วยอิทธ์พิื่ลีของความเชิ้่�อศึาสนา	ชิ้อ้เท็จจริงใน	
ประเด็้นทางสังคมที�มีการถุกเถีุยงหร่อเหตุการณ์ทางการ
เมอ่งต่างๆ	ในไทยออกมาเปน็ผลีงาน
จิตรกรรมในรูปแบบเหม่อนจริงด้้วย
เทคนคิสอีะครลิิีกบนผา้ใบซุึ�งผลีงาน
โด้ยรวมจะนำาเสนอภาพื่ของความ	
เป็นปัจจุบันของสถุานที�ที�มีความ
สัมพื่ันธ์์กับเหตุการณ์ใด้เหตุการณ์
หนึ�งในอดี้ตโด้ยมีจุด้มุ่งหมายที�ต้อง
การสร้างความตระหนักต่อการ
พื่จิารณาสิ�งรอบๆ	ตัวอย่างรอบด้้าน
ให้เห็นถึุงสาระแลีะข้อเท็จจริงใน
แบบที�ควรจะเป็นรวมทั�งเข้าใจใน
ปัญหาต่างๆ	 ที�เกิด้ขึ�นในสังคมซุึ�ง	
ผลีงานโด้ยรวมจะนำาเสนอภาพื่ของ	
ความเป็นปัจจุบันของสถุานที�ที�มี
ความ สัม พัื่นธ์์ กับ เห ตุการณ์ ใด้
เหตุการณ์หนึ�งในอดี้ต	โด้ยมีจุด้มุ่งหมายที�ต้องการสร้าง
ความตระหนักต่อการพิื่จารณาสิ�งรอบๆตัว	อยา่งรอบด้้าน	
ให้เห็นถึุงสาระแลีะข้อเท็จจริงในแบบที�ควรจะเป็น	
รวมทั�งเขา้ใจในปญัหาต่าง	ๆ	ที�เกิด้ขึ�นในสงัคม

for each other. Coping with emotional changes is a 
feature that nature created for humans. Thus, it is 
clear that changes exist in all things and appear to be 
natural laws, that all lives and matter must inevitably 
meet. Moreover, changes occur under the conditions 
of time and the extent of human perception.
 I therefore intend to create a work in the set 
“Traces of change” in order to present variation or 
the human view that is dominated by the influence of 
beliefs, religions, debatable facts on social issues or 
political events in Thailand through realistic painting 

with the technique acrylic on 
canvas. The series, in overall, 
talks about the present of 
places that have connections 
with some events in order to 
raise awareness of how people 
contemplate their environment 
in all aspects to see the essence 
and facts.



Pittawat Na Nakhon, Dream of Andaman, 2021, Water color on paper, 77 x128 cm

96. พทิวัิส ณ นคร
       Pittawat Na Nakhon

จินตนาการจากวิถีุชิ้วิีตชิ้ายฝั� งทะเลี
	 ส ภ าพื่ แ ว ด้ ล้ี อ ม ชิ้ า ย ฝั� ง ท ะ เ ลี แ ลี ะ เ ก า ะ
ของภาคใต้มีความอุด้มสมบูรณ์ทั� งทางบกแลีะทาง
น้า	มีทะเลีขนาบอยู่	2	 ด้้าน	 ค่อ	ตะวันออกด้้านอ่าวไทย	
แลีะตะวันตกด้้านทะเลีอันด้ามัน	ซุึ�งในพื่่�นที�ชิ้ายฝั� งทะเลี
ภาคใต้ยังคงมีวิถีุชิ้ีวิตที�เรียบง่าย	สถุาปัตยกรรมพื่่�นบ้าน	
ประ เพื่ ณีแลีะ วัฒนธ์รรม 	 ความ เ ช่ิ้� อทา งศึาสนา	
ผูค้นด้ำาเนนิชีิ้วิตพื่ึ�งพื่าธ์รรมชิ้าติ	อาทิเช่ิ้น		ทำาประมงพื่่�นบ้าน	
เกษตรกรรม	เลีี�ยงปศึสุตัว์	ปจัจุบนัสภาพื่แวด้ลีอ้มแลีะวิถีุชิ้วิีต	
ของผูค้นแถุบชิ้ายฝั� งทะเลีในภาคใต้มกีารเติบโตแลีะพัื่ฒนา
หลีายด้้านด้้วยเทคโนโลียีแลีะอุตสาหกรรม	แต่ทว่าความ
เรียบง่ายในวิถีุชิ้ีวิตของพื่่�นที�แถุบชิ้ายฝั� งทะเลี	ยังคงมีมนต์
เสนห่แ์ลีะความงด้งามแฝงอยูใ่นพื่่�นที�เหล่ีานั�นเสมอ
	 ขา้พื่เจ้าจึงใชิ้ก้ารแสด้งออกผา่นผลีงานจิตรกรรม								
แลีะจินตนาการของข้าพื่เจ้า	 เพื่่�อให้ผู้ชิ้มผลีงานรับรู้ถึุง
บรรยากาศึของวิถีุชิ้วิีตชิ้ายฝั� งทะเลีภาคใต้	อีกทั�งแสด้งออก	
ถึุงสภาพื่แวด้ล้ีอมอันเปน็ความสุขที�เกิด้จากการใชิ้ช้ิ้วิีตเรยีบ	
ง่ายของครอบครัวแลีะชุิ้มชิ้นที�มีการพื่ึ�งพื่าอาศึัยธ์รรมชิ้าติ
ในการด้ำารงชิ้วิีตแถุบพื่่�นชิ้ายฝั� งทะเลีแลีะเกาะของภาคใต้

Imagination from coastal life
 The environment of land and water in the 
coasts and islands of the southern part is fertile with 
seas on both sides, Gulf of Thailand on the east and 
Andaman sea on the west. Relying on nature by fishing, 
cultivating and raising cattle, people in the coastal 
area of the Southern region have lived a simple life 
with their unique local architectures, traditions, culture 
and beliefs. In the present time, thanks to technology 
and industry, the environment and life of people in the 
Southern coastal area have been developed in many 
ways. Nevertheless, the simplicity of coastal life always 
has charm and beauty hidden in the area.
 Therefore, I use of my paintings and imagination 
to deliver the atmosphere of the Southern coastal life 
to the audiences. Also, the environment of happiness 
caused by the simple lifestyle of family and community 
where people rely on nature in the Southern coasts and 
islands is expressed through the art piece.



Pittawat Na Nakhon, Dream of Andaman, 2021, Water color on paper, 77 x128 cm

Pittawat Na Nakhon, Simple Life, 2021, Water color on paper, 86 x110 cm



97. 

แสงรวิ ี คลังมณี
Saengrawee Klangmanee

Saengrawee Klangmanee, Sleeping Venus, 2021, Acrylic and Smoke on canvas, 110 x150 cm

ความจริงของโลีกทัศึนจ์ากความเส่่อมสลีาย
	 ทกุสิง่ทุกอยา่งท่ีเกิด้ขึน้ในโลีกย่อมมกีารเปล่ีียนแปลีงไปตาม	
กาลีเวลีา	ไมม่อีะไรท่ีจะสามารถุด้ำารงอยูไ่ด้้อย่างถุาวร	ด่ั้งเชิ้น่ชิ้วิีตของ	
มนุษย์ท่ีต้องดั้บสลีายตามกาลีเวลีา	ปรากฏการณ์เหล่ีานี้ค่อกฎีของ
ธ์รรมชิ้าติ	มนษุย์ใชิ้้ชิ้ีวิตอย่างหลีงล่ีมถึุงหลัีกความเป็นจริงของธ์รรม-
ชิ้าติ	ท้ังยดึ้ติด้ลีุม่หลีงในความงามแลีะสิง่ต่าง	ๆ 	รอบกายท่ีมนัมากเกิน	
ไปจนนำาไปสู่ความทุกข์	บางสิ่งบางอย่างท่ีมนษุย์พื่ยายามสรรค์สร้าง
เป็นอะไรท่ีขัด้แลีะฝ่นกับธ์รรมชิ้าติไม่ว่าจะปรุงแต่งเท่าใด้สุด้ท้ายทุก
อย่างจะกลัีบสู่สภาพื่แลีะถุูกเปล่ีียนแปลีงตามเวลีาเสมอ	แท้จริงแล้ีว
มนษุย์นั้นค่อปรากฏการณ์หนึ่งของธ์รรมชิ้าติ	ทุกสิ่งท่ีเป็นมนษุย์ล้ีวน	
เป็นธ์รรมชิ้าติในตัวของมัน	ความสวยงามท่ีเกิด้จากธ์รรมชิ้าติก็ค่อ
ความงามในมนุษย์ท่ีปราศึจากการปรุงแต่งนั่นเอง	ข้าพื่เจ้าจึงได้้นำา
ความเป็นจริงเหล่ีานี้มาสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมผสมผสานกับ
เทคนิคเขม่าควันโด้ยถุ่ายทอด้ผ่านรูปร่างสรีระของมนุษย์ 	
แลีะธ์รรมชิ้าติ	เพื่่่อให้มนุษย์ตระหนักถึุงความเป็นจริงของชิ้ีวิต	แลีะ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับธ์รรมชิ้าติอย่างเข้าใจสัจธ์รรมของชิ้ีวิต

The Truth of World View through Decay
 Everything that happens in the world surely changes 
over time; nothing remains permanently, just like human life will 
finally perish. This phenomenon is the law of nature. Humans 
live their lives without realizing the reality of nature and cling 
so much to the beauty and things around them that leads to 
suffering. Sometimes, they try to create things which go against 
nature. No matter how much they try to garnish, everything 
will always return and change over time. In fact, humans are 
a natural phenomenon and all humans are natural in themself. 
The beauty from nature is the beauty in humans without any 
additions. Therefore, I would like to bring these realities into a 
painting, using smoke techniques and expressing through the 
human body and nature so that people become more aware of 
the reality of life and learn to live together with nature while fully 
understanding the truth of life.



(Top) Saengrawee Klangmanee, Human Nature (no.2), 2021, Acrylic and Smoke on canvas, 120 x150 cm
(Bottom) Saengrawee Klangmanee, Human Nature (no.3), 2021, Acrylic and Smoke on canvas, 120 x160 cm





(Left) Sippa Pattanapiboonkul, Untitled, 2020, Acrylic and  oil on canvas, 90 x175 cm
(Right) Sippa Pattanapiboonkul, Untitled, 2020, Acrylic and  oil on canvas, 110 x150 cm

98. สิปปะ พัฒนาไพบูลย์กุล
        Sippa Pattanapiboonkul

วิถีุบริโภคใหมสู่่ความแปรเปล่ีียนของมนษุย์
	 ในปัจจุบันส่่อสังคมออนไลีน์นั้นเข้ามามีบทบาท
อย่างมาก	เราสามารถุรับรู้ข่าวสาร	แลีะความเป็นไปของ
สังคมในยุคปัจจุบันได้้ง่ายแลีะรวด้เร็ว	 จึงทำาให้ได้้รับรู้ถึุง
ปัญหาของธ์รรมชิ้าติ	แลีะสิ่งแวด้ล้ีอมท่ีเปล่ีียนแปลีงไปโด้ย	
เกิด้ขึ้นจากการด้ำารงชิ้ีวิตของมนุษย์ท่ีใชิ้้ทรัพื่ยากรมากเกิน
ไป	แลีะพื่ยายามควบคุมสิ่งต่าง	ๆ	เชิ้่น	ระบบอุตสาหกรรม
อาหารแลีะการเกษตรท่ีมีการควบคุมโด้ยใช้ิ้สารเคมีต่างๆ
มากมายเพ่่ื่อให้ได้้ผลีผลิีตท่ีมากข้ึนตามความต้องการของ
มนุษย์จนทำาให้สิ่งแวด้ล้ีอมแย่ลีงแลีะสิ่งต่างๆ	ท่ีเกิด้ข้ึนก็ได้้
ย้อนกลัีบมาสู่ตัวมนุษย์ทำาให้มนุษย์ท่ีต้องบริโภคอาหารท่ี 
ปนเป้่อนไปด้้วยสารเคม	ีจึงทำาใหส้ารเคมนีั้นเขา้ไปสะสมใน
ร่างกายจนทำาให้เกิด้โรคภัย	โด้ยนำาเสนอออกมาในรูปแบบ
จิตรกรรมท่ีนำาสรีระของมนุษย์มาสร้างสรรค์ให้มีความผิด้
เพื่ี้ยนไปจากความเป็นจริงเพื่่่อให้ตระหนักถึุงพื่ิษของสาร
เคมแีลีะสิ่งปนเป้่อนในอาหาร

The New Way of Consumption to Change Human 
 Nowadays, online social media plays an 
important role in our lives as we get to know the news 
and the progress of today’s society much easier and 
faster. Thereby, we become more aware of natural 
issues and changing environments caused by human 
living as we overconsume the resources and try to take 
control of things, such as the food industry system and 
agriculture using chemicals to gain more products 
following the human needs. As a consequence, 
the environment changes for the worse and things 
that happened turn back to humans, resulting in the 
consumption of the food contaminated with chemicals 
which will accumulate in the body and cause diseases. 
To raise awareness of the toxicity of chemicals and 
contaminants in food, the painting presents the creation 
of the human body in distortion from reality.



Somboom Unpracha, Expectation 1, 2020, Mixed Media, 115 x115 x320 cm



99. สมบูรณ์ อุ่นประชา
        Somboon Unpracha

ภาพื่ซุา้ของความเคล่ี�อนไหวภายใต้กรอบสังคม
	 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีรับแลีะส่งต่อค่านิยมต่างๆ																																																							
จากรุ่นสู่รุ่น	 ในบางแง่มุมส่งผลีให้เกิด้การส่บทอด้แบบ
แผนเชิ้ิงสังคมวัฒนธ์รรมผ่านยุคสมัย	อีกท้ังยังถุูกใชิ้้เป็น	
เคร่่องมอ่ในการกำาหนด้บรรทัด้ฐานต่าง	ๆ 	ของสงัคม	ขา้พื่เจ้า
ต้ั ง คำ า ถุ า ม กั บ ชุิ้ ด้ ค ว า ม คิ ด้ แ ลี ะ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ๆ	
ท่ีถุูกส่งต่อมาเหล่ีานี้	ในแง่ของมุมมองอันไม่สมเหตุสมผลี
ท่ีปรากฏอยู่ในข้อปฏิบัติต่าง	ๆ	โด้ยเฉพื่าะกับคนรุ่นใหม่
ท่ีเติบโตในยุคสมัยซ่ึุงมีบริบทแตกต่างอย่างมากจากอดี้ต	
ใชิ้้ชิ้ีวิตแลีะพื่บปะกันผ่านส่่อ	อินเทอร์เน็ต	ติด้ต่อส่่อสาร	
แลีะส่งต่อความคิด้เป็นวงกว้างด้้วยส่่อออนไลีน์	ความขัด้
แยง้ของค่านยิมในการใช้ิ้ชิ้วิีตระหว่างคนรุน่ใหม	่แลีะคนรุน่	
ก่อนหน้าซุึ่งปรากฏอย่างเด่้นชิ้ัด้ในยุคปัจจุบัน	ส่งผลีให้
ข้าพื่เจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลีงานศึิลีปะด้้วยเทคนิควิดี้โอ	
แลีะผลีงานจัด้วาง	(Instalflfation)	ถุ่ายทอด้แนวความคิด้	
ผ่านกระบวนผสมผสานของแสง	สี	แลีะภาพื่ซุ้อน	ตัวภาพื่	
เคล่่ีอนไหวมกีารใชิ้ภ้าพื่ท่ีมท่ีีมาจากคน	สตัว์	แลีะส่ิงของเพื่่่อ	
ส่่อความหมายในเชิิ้งสญัลัีกษณ์แทนสภาวะความอึด้อัด้ของ
การด้ำาเนนิชีิ้วิตอยู่ภายใต้กรอบอันจำากัด้	นอกจากนีข้้าพื่เจ้า	
ได้้จัด้แสด้งภาพื่วิดี้โอประกอบรวมกับวัสดุ้สำาเร็จรูปประเภท
ต่างๆ	ท่ีพื่บเหน็ได้้ตามบา้นเรอ่นท่ัวไป	วัสด้สุำาเรจ็รูปในชิ้วิีต
ประจำาวันถูุกนำามาใหค้วามหมายใหมเ่พื่่่อเปิด้ประสบการณ์
แก่ผูช้ิ้มผา่นมมุมองเฉพื่าะตัวของข้าพื่เจ้า

Somboom Unpracha, Caste, 2020, Mixed Media, 35 x300 x170 cm

A Repetition of Motion within a Social Limit
 In Thai society, values are received and 
passed on from generation to generation. In some 
aspects, it encourages social inheritance through 
eras, including being used as a tool to define social 
norms. I question this set of ideas and values which 
has been passed on as some irrational aspects appear 
in practice, especially for new generations who have 
grown up in different contexts from the past, living and 
meeting via the internet, communicating and spreading 
ideas widely through online media. The conflict of 
living values between new and old generations clearly 
appears in the present time. As a result, I would like 
to create an artwork with the technique of video and 
installation to deliver the idea through the combination 
of light, color and double image. Moreover, animation 
with the pictures of humans, animals and objects is 
used to symbolize the state of discomfort from living 
within the limits. Also, I display a video with various 
types of ready made generally found in households. 
These ready mades in daily life are reinterpreted to 
present viewers new experiences through my personal 
view point.



100. ศิุภวิิชญ์ วิสีเพ็ญ
       Supawich Weesapen

ปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนอำานาจมนษุย์
	 มนุษย์สร้างชุิ้ด้ข้อมูลีให้กับสิ่งต่าง	ๆ	บนโลีก	แลีะ
ยกว่าเป็นความจริงด้้วยมุมมองท่ีมีตนเองแลีะปัจจุบันเป็น
ศึูนย์กลีาง	เราส่บทอด้	ต่อยอด้	ส่งต่อความจริงเหล่ีานั้น
อยา่งต่อเน่่อง	รวมถึุงใช้ิ้ชิ้วิีตแลีะมตัีวตนด้้วยความจริงเหล่ีา	
นัน้	ทำาใหเ้สน้แบง่ระหว่างความจริงแลีะตัวตนของมนษุย์นัน้
พื่ร่าเล่ีอน	จนถูุกตีความว่าเป็นส่ิงเดี้ยวกัน	ท่ีกำาลัีงด้ำารงอยู่
บนโลีกอย่างบ้าอำานาจ

Metaphoric Phenomena of Humans Power
 Human beings create sets of information for 
things in the world, considered true from self-centered 
and present-centered perspectives. We inherit, develop 
and pass those truths on continuously. By living our lives 
and existing with those truths, the line between reality 
and human beings is blurred, interpreted as the same 
thing which lives in the world while being power-mad.



Supawich Weesapen, Anthropocentric Sap Green, 2021, Oil on canvas, 210 x110 cm

(Bottom Left)   Supawich Weesapen, Anthropocentric Yellow, 2021, Oil on canvas, 120 x80 cm
(Bottom Right) Supawich Weesapen, Anthropocentric Purple, 2021, Oil on canvas, 150 x140 cm



101. ศิุภกร จินต์ภาณี
         Suppakorn Jinpanee

Suppakorn Jinpanee, Untitled, 2020, Oil on canvas, 68 x110 cm

(Left) Suppakorn Jinpanee, Untitled, 2020, Oil on canvas, 132 x88 cm

พื่ลีเมอ่ง
	 พื่ลีเม่องค่อสถุานภาพื่ของบุคคลีที�จารีตประ-
เพื่ณหีรอ่	กฎีหมายของรฐัรบัรองซุึ�งใหแ้ก่สทิธ์แิลีะหนา้ที�	เชิ้น่	
จ่ายภาษี	ปฏิบติัตามกฎีหมายของรัฐ	มสีทิธ์ไิด้้รบัการศึกึษา	
บริการสาธ์ารณสุข	มีเสรีภาพื่ในการประกอบอาชีิ้พื่	ความ
เป็ นพื่ลี เม่ อ ง ค่ อก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ใน ชุิ้มชิ้นกา ร เ ม่ อ ง	
ถุ้าไม่มีพื่ลีเม่อง	 ก็ไม่มีชุิ้มชิ้นการเม่องหร่อไม่มีรัฐ	 	ปัญหา
ความเหล่ี�อมล้ีาในประเทศึไทยทำาให้ข้าพื่เจ้าเห็นถึุงปัญหา
สิทธ์ิขั�นพื่่�นฐานของการเป็นพื่ลีเม่องแลีะความเคยชิิ้นกับ
ความยากลีำาบากในสงัคมไทย	จึงเปน็ที�มาของงานจิตรกรรม	
ที�ข้าพื่เจ้าถุ่ายทอด้ผ่านภาพื่เกี�ยวกับชิ้ีวิตของคนเม่อง	
แลีะชิ้นบทในปจัจุบัน	จากประสบการณ์ตรงของชีิ้วิต	ด้้วย
การนำาเสนอเป็นผลีงานจิตรกรรมแบบเหม่อนจริง	 เพื่่�อให้
เหน็ถึุงสภาพื่ความเปน็อยูข่องคนในสงัคมไทยที�เต็มไปด้้วย																																																																		
ความเหล่ี�อมล้ีาทางสังคม	มากกว่าเร่�องราวเน่�อหาความ
งามที�เกินจริงแบบอุด้มคติ	เพื่่�อกระตุ้นให้เห็นความไม่เท่า
เทียมในสงัคม

Citizen
 Citizen is a personal status recognized by 
customs or state laws providing rights and duties, such 
as paying taxes, complying to the laws, having rights 
to education and health service, and having freedom 
to earn a living. Citizenship is the participation in the 
political community. Without the citizens, there would 
be no political community nor State. The problem of 
inequality in Thailand has shown me the fundamental 
rights issue of citizenship and the familiarity with 
difficulties in Thai society. Thus, these are the source 
of the painting which I portray the life of people in urban 
and rural areas nowadays from my own experience by 
presenting the realistic art piece. To point out social 
inequality, the artwork displays the living conditions 
of people in Thai society which are full of social 
inequalities, rather than tells an exaggerated story of 
ideal beauty.





(Top)       Siriporn Pankaew, Pollen-Petals, 2021, Water color on paper, 60 x85 cm
(Bottom) Siriporn Pankaew, Rot, 2021, Water color on paper, 60 x85cm



102. ศิริพิร  แผน่แก้วิ  
          Siriporn Pankaew

Siriporn Pankaew, Limb, 2021, Water color on paper, 60 x85cm

ศึลิีปะบำาบดั้กับสภาวะภายใน	
	 ศึิลีปนิพื่นธ์์ของข้าพื่เจ้าสร้างสรรค์ขึ�นด้้วยความ
สะเท่อนอารมณ์จากสภาพื่แวด้ล้ีอมรอบตัวในสังคม
ปจัจุบนัที�มนษุย์มกีารใช้ิ้คำาพื่ดู้	ไปในทางลีบแลีะรุนแรงต่อกัน	
เชิ้่น	 การก่นด่้านินทา	 ล้ีอเลีียนเสียด้สีปมด้้อย	 ฯลีฯ	
ทำาให้คนขาด้จิตสำานึกเร่�องคุณธ์รรม	จริยธ์รรมไปทีลีะน้อย	
จากการแสด้งออกเหล่ีานี�ส่งผลีกระทบโด้ยตรงต่อข้าพื่เจ้า																																						
ที�ทำาให้เกิด้ความวิตกกังวลี	การย้าคิด้ย้าทำาไม่กล้ีาแสด้ง
ออกจนบางครั�งลีุกลีามไปเป็นความอับอายแลีะไม่กล้ีาเข้า																									
สังคม	ข้าพื่เจ้าใชิ้้ศึิลีปะเป็นเคร่�องม่อในการชิ้่วยแก้ปัญหา																											
โด้ยการศึึกษาเร่�อง“ศึิลีปะบำาบัด้”เพื่่�อนำามาปรับใชิ้้สร้าง															
สรรค์ผลีงาน	 ด้้วยเทคนิคพื่่�นฐาน	 ค่อสีน้าแลีะกระด้าษ	
เป็นเทคนิคที�มีความเรียบง่าย	อิสระเสรี	นุ่มนวลี	เบาสบาย	
เม่�อสังเกตความล่ี�นไหลีของสีทำาให้เกิด้ความรู้สึกราวกับ
ปญัหาได้้ถุกูระบายออกแลีะค่อยๆ	คลีี�คลีายลีง	ความเจ็บปวด้	
จากถุ้อยคำารุนแรงก็ทเุลีาลีงได้้	เม่�อเกิด้ความผอ่นคลีายจึงมี
สมาธ์ใิหก้ลัีบมาสำารวจจิตใจตนเอง	ใหค้วามสำาคัญกับสิ�งตรง	
หน้าแลีะอยู่กับปัจจุบัน	จากการสังเกตแลีะตีความอารมณ์
ความรู้สึกที�เกิด้จากเทคนิคสีน้า	ผลีงานสร้างสรรค์ชุิ้ด้นี�จึง
เปน็การสำารวจความสมัพื่นัธ์ร์ะหว่าง	1.ปญัหาจากภายนอก	
2.รูปแบบทางศึิลีปะ	3.การแสด้งออก	โด้ยมุ่งเน้นที�สาระ
สำาคัญค่อกระบวนการ	ณ	ขณะที�ลีงมอ่ทำา	ไมใ่ชิ้ภ่าพื่ผลีงาน	
ที�เสร็จสมบูรณ์เพื่ียงอย่างเดี้ยว	 แลีะค้นหาความเป็นไป
ได้้ของชุิ้ด้ภาษาอ่�น	ๆ	ที�เกิด้จากเทคนิคทางจิตรกรรม	ซุึ�ง
สามารถุตอบโต้แลีะช่ิ้วยบรรเทาฟีื� นฟูีสภาพื่จิตใจภายในได้้

Art Therapy and Mentality Regaining
 The piece was inspired by the emotion 
resulting from surroundings of the society. Nowadays, 
people become more verbally aggressive and negative 
by gossiping, satirizing and making fun of inferiority 
complexes, leading to less consciousness of virtue 
and morality. These actions affect me directly, causing 
anxiety, obsessive-compulsive disorder, lack of 
confidence or even social anxiety disorder. To solve 
the problems, I choose art as a tool and study “art 
therapy” to adapt and create the artworks, using 
basic techniques like watercolor and papers which 
are simple, free, gentle and light. Just enjoying the 
fluidity of the colors helps ease worries and pains 
from aggressive words. By observing and interpreting 
the feelings from the watercolor technique, the relief 
brings about concentration to explore their mind and 
value their present. This set of artworks studies the 
relationship between external problems, art forms and 
expressions, focusing on not only the complete piece 
of art but also the working procedure. Also, it seeks for 
other possibilities of language sets from the painting 
techniques which could counter and heal the mind.



103. วิรคุณ สิทธิโพธ์ิไชย
         Worakun SItthipochai

(Left)   Worakun Sittipochai, Object Imprinted Drawing (O.I.D. Oblique), 2021, Graphite, EE pencil, dermatograph pencil completely filled in the 
            periphery of tile fragments which are sprinkled onto a custom shaped paper, 75 x75 cm
(Right) Worakun Sittipochai, Starbolt, 2021, colored pencil, oil pastel, soft pastel on paper, 21 x30 cm

รอ่งรอยของการมอียู่
	 เน่�อกระด้าษที�ถุกูถุมทับด้้วยแรแ่กรไฟีต์จนมด่้สนทิ	
จากแรงฝนของขอ้มอ่	เผยใหเ้หน็ถึุงลัีกษณะอย่างที�มนัเปน็
ในระดั้บความเข้มต่างๆ	ของชิ้นดิ้ดิ้นสอ	ปรากฏรูปร่างรอบ
นอกคล้ีายเงาตกกระทบจากการทาบวางสิ�งของในพื่่�นที�	บน 
ห้วงแห่งของประสบการณ์ในฐานะปฏิบัติการเพื่่�อสร้าง																																																																																														
การรบัรู้
	 ศึลิีปนพิื่นธ์ชุ์ิ้ด้	“รอ่งรอยของการมอียู่”สำารวจความ
สัมพื่ันธ์์ระหว่างมนุษย์ กับสิ� งแวด้ล้ีอมผ่านกระบวน 
การคลีุกคลีีกับวัสดุ้	โด้ยใชิ้้ร่างกายเป็นตัวกลีางในการส่�อ 
สารกับสิ�งรายรอบ	เพื่่�อสร้างบทสนทนาต่อศึักยภาพื่ของ 
วัตถุุอย่างเปิด้กว้าง	ร่องรอยที�ปรากฏขึ�นบนสนามทด้ลีอง
ล้ีวนเป็นหลัีกฐานของบทสัมพื่ันธ์์กับสรรพื่สิ�ง	 หากได้้ 
แกะรอยสาย	ใยของความสัมพื่ันธ์์	ได้้รับรู้ส่วนขยายของ	
รอยต่อสูก่ารสงัเกตเปดิ้รบัความเปน็สิ�งอ่�น	สอด้สานตัวตนจ
นเปน็ส่วนหนึ�งกับการพื่่�นที�	เวลีา	แลีะการมอียู่ของสรรพื่สิ�ง
 

Trace and Being
 The surface of paper is covered with graphite 
until completely darkened by the force of the wrist. 
Naturally revealing what exactly the material is in the 
different intensity levels of the pencil type. Appeared 
as the outline shape like shades of the object’s shadow 
by placing objects in various areas. On the realm of 
experience as a practice to explore perception.
 The art thesis “Trace and Being” explores the 
relation between human and environment through the 
association process with the material using the body 
as a medium to communicate with the surroundings in 
order to form an open conversation about the potential 
of the object. 
 All traces appeared in the experimental field 
are the proof of the relationship of all things if the bonds 
are being traced, be aware of the joint extension and 
activate the sense of otherness to intertwine oneself 
and become one with space, time and the existence 
of all things.



Worakun Sittipochai, Trace and Being, Installation preview, 2021
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104.  ภาคภูมิ รุง่เรอ่ง
          Parkphoom Rungrueng 

(Left)    Parkpoom Rungrueng, Turn-around, 2020, Oil on Linen, 120 x63 cm
(Right) Parkpoom Rungrueng, Turn-around, 2021, Oil on Linen, 60 x90 cm

ความงามของสามญั	
	 งานจิตรกรรมกับกรอบรูปที�เป็นสิ�งคู่กันมาโด้ย
ตลีอด้ตั�งแต่อดี้ตจนปจัจุบนั	การเปลีี�ยนผา่นของยุคสมยัแลีะ	
การเดิ้นทางของเวลีาทำาใหเ้กิด้การเปลีี�ยนแปลีงมากมายทั�ง
งานจิตรกรรมแลีะกรอบรูป	แต่เม่�อนกึถึุงกรอบรูปสีทองกับ
งานจิตรกรรมภาพื่บุคคลีมกัถุกูกล่ีาวถึุงภาพื่บุคคลีที�มคีวาม
สำาคัญทางศึาสนา	สถุาบันพื่ระมหากษัตริย์	ราชิ้วงศึ์	จนไป
ถึุงบุคคลีที�มียศึตำาแหน่งทางทหาร	จึงเกิด้เป็นภาพื่ลัีกษณ์
แลีะกรอบคิด้ที�ติด้มากับกรอบรูปสีทองกับภาพื่บุคคลี	แต่
การนำาเสนอภาพื่บุคคลีกับกรอบรูปสีทองของข้าพื่เจ้านั�น	
ไม่ได้้ต้องการเขียนรูปบุคคลีที�มีชิ้่�อเสียง	ราชิ้วงศึ์	ทหาร	
หรอ่	แมแ้ต่กิจกรรมที�ต้องแสด้งออกเพื่่�อใหเ้หน็ถึุงความเปน็
ผูน้ำา	หากแต่เปน็บุคคลีธ์รรมด้าสามัญ	กับอิรยิาบถุธ์รรมด้า	
อาจเป็นผู้หญิงนั�งบนเก้าอี�ไม้	หร่อคนกำาลัีงย่นเสยผม	รวม
ไปถึุงสถุานที�	แลีะบรรยากาศึที�มคีวามเฉพื่าะของแต่ลีะภมู-ิ
ประเทศึ	แลีะนำากรอบรูปสีทองที�เคยเป็นภาพื่จำาสำาหรับ
ภาพื่บุคคลีสำาคัญ	มาเปลีี�ยนบริบทแลีะสถุานะของตัวเอง
เพื่่�อขบัเนน้เน่�อหา	ใหค้วามสำาคัญกับบุคคลีธ์รรมด้าสามญั	
เพื่่�อให้เห็นถึุงความดี้	ความงาม	แลีะความจริง	อันเกิด้จาก	
บุคคลีธ์รรมด้าแลีะอิริยาบถุธ์รรมด้าที�นำาเสนอผ่านงาน
จิตรกรรมภาพื่บุคคลีธ์รรมด้ากับกรอบรูปสีทอง

The Beauty of Ordinariness
 Paintings and picture frames have always been 
inseparable. The transition of era and the journey of 
time lead to various changes in painting and picture 
frame. Representing valuable image and conception, 
gold frames with portraits are mostly used for important 
figures of religion, royal family or army. However, the 
presentation of portraits and gold frames in my artwork 
do not refer to famous figures, royal family, military, 
or any activities representing the leadership. Instead, 
they stand for commoners and ordinary manners. 
It could be a woman sitting on the wooden chair, a 
person slicking his/ her hair back, or unique places 
and atmospheres of each landscape. The context and 
status of gold frames have changed to value ordinary 
people in place of significant figures. The virtue, beauty 
and truth contributed by common people and manners 
are displayed through their portraits with gold frames.



105. บวิรลักษณ์ นวิลจันทร์
         Bavornluk Nualchan

Bavornluk Nualchan, Immortalizing in Digital Era, 2021, Embroidery and mixed media materials, 150 x205 cm

การตีความสภาพื่แวด้ล้ีอมสมมติบนโลีกอินเทอรเ์นต็
	 ขา้พื่เจ้าสนใจการตีความสภาพื่แวด้ลีอ้มสมมติที�มคีวามเปน็	
อิสระบนโลีกอินเทอร์เน็ต	 จึงใชิ้้ประสบการณ์แลีะความเห็นส่วนตัว 
จากการสำารวจกระแสบนโซุเชีิ้ยลีมเีดี้ยเปน็เคร่�องมอ่ในการสร้างสรรค์													
งานปักแลีะจิตรกรรมส่�อผสมแบบนามธ์รรม	 วัตถุุประสงค์	 ค่อ	 เพื่่�อ 
ถุ่ายทอด้ความงามของอิสระทางความคิด้บนโลีกอินเทอร์เน็ต	 ที�เกิด้
จากการแสด้งความเห็นที�แตกต่างกันด้้วยเน่�อหาหลีากหลีายรูปแบบ
ของเหล่ีาผูค้นที�ใชิ้อิ้นเทอรเ์นต็เปน็ทางออกสำาหรบัอิสระทางความคิด้

Interpretation of Internet Landscape
 I am interested in the interpretation of a fictional 
environment that is free and independent on the internet. So I 
made this abstract embroidery and mixed media painting from 
my experiences and personal opinions which came from the 
survey of the trends on social media. The objective of this work is 
to convey the beauty of freedom of thought on the internet which 
came from various thoughts and comments of internet users.

Bavornluk Nualchan, Happy New Year ( Detail ), 2021



Bavornluk Nualchan, Happy New Year ( Detail ), 2021

Bavornluk Nualchan, Happy New Year, 2021, Embroidery and mixed media materials, 50 x180 cm
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2561		 -	Bangkok	open	source	performance	2	กรุงเทพมหานิคร

10. ปฏิิภาณ มสีุวิรรณ์
								Patiparn	Meesuwan

เกิด	 			23	มิถึุนิายนิ	2540
ทีอ่ยู	่ 			149/272	หมู่	13	ถึ.เพชั้รเกษม	ต.อ้อมน้ิอย	อ.กระทุ่มแบันิ	
																					จิ.สุมุทรสุาคร	74130
โทรศพัท์ 				0844345551						
E-mail  						pelmore.pm@gmail.com
FB    												Pomme	Meesuwan

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาควิิชั้าสุ้่อผสุม		
	 			คณะจิิตกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2559	 -	โรงเรียนิสุาธ์ติมหาวิิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
2564	 -		นิิทรรศการ	“ระยะทาง	7,610	กิโลเมตร:	ในิท่ีสุดุเราก็ได้เจิอกันิ”	
	 			ณ	หอศิลป์	PSG	คณะจิิตกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์		
	 			มหาวิิทยาลัยศิลปากร	ท่าพระจัินิทร	์กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการ	“เปิดบัา้นิ	(Open	House)”		ณ	ตึกคณะจิิตกรรม														
																						ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร		
	 			วิิทยาเจิตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จัิงหวัิดนิครปฐม
2563	 -	นิิทรรศการ	“Ahh	Art	Media”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี	 	
																						คณะจิิตกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร		
																						วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จัิงหวัิดนิครปฐม

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2561	 -	รว่ิมเป็นิผู้ดำาเนิินิงานิในิโครงการ	“THE	ABRAMOVIC	METHOD			
																						IN	A	POSSIBLE	ISLAND”	โดย	มารีนิ่า	อัมบัราโมวิิด	ณ											
                      หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร	กรุงเทพมหานิคร



12. พิจักษณ์ อินทรประสิทธ์ิ 
								Pijuk	Inaparasit

เกิดี     8	เมษายนิ	2531
ทีอ่ยู ่     192	หมู่11	ต.แปลงยาวิ	อ.แปลงยาวิ	จิ.ฉะเชั้ิงเทรา	24190
โทรศิพัท์      0825743843     
E-mail         pijuk16gmail.com
FB                 Pijuk	Intarapasit

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2555	 -	ชั้า่งศิลปลาดกระบััง
2547	 -	โรงเรียนิราชั้วิินิิตบัางเขนิ

11. นางสาวจิรนันท์ โมบณัฑิตย์
								Jiranan	Mobandit

เกิดี    12	ตุลาคม	2537   
ทีอ่ยู ่    50/1	หมู่7	ต.คลองใหม่	อ.สุามพรานิ	จิ.นิครปฐม	73110
โทรศิพัท์     0949462997
E-mail        Jiranan.jiranan12@gmail.com   
FB                Jiranan Jiranan

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																			คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิวัิดไรข่ิงวิิทยา	จิ.นิครปฐม
2549	 -	โรงเรียนิบั้านิคลองใหม่	จิ.นิครปฐม
 
รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2561	 -	ได้รับัทุนิปฏิิทินิปี	2562	ในิหัวิข้อ“การละเล่นิของเด็กไทย”
																					จิากบัริษัท	กนิกสุินิ	เอ็กปอร์ต	อิมพอร์ต	จิำากัด



13. กรกนก พฤกษ์มโนนุกูล  
								Kornkanok	Prukmanonukun

เกิดี    17	มีนิาคม	2540   
ทีอ่ยู ่    65	ซึ่.พระยามนิธ์าตุฯ	แยก	35-2/1		แขวิงคลองบัางบัอนิ			
																					เขตบัางบัอนิ	กรุงเทพมหานิคร	10150
โทรศิพัท์     0960803002
E-mail         kornkanokkaem@hotmail.com   
FB                 Kornkanok	Prukmanonukun

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิวัิดราชั้โอรสุ

ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	ศิลปกรรมแห่งชั้าติครั้งท่ี	66	ณ	พิพิธ์ภัณฑสุถึานิแห่งชั้าติ	หอศิลป์		
																					ถึนินิเจ้ิาฟ้า	กรุงเทพมหานิคร
2563	 -	นิิทรรศการ	“	ไทยยังไง3	”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี	คณะจิิตรกรรม		
																					ประติมากรรมและภาพพิมพ์	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563		 -	กองทุนิสุง่เสุริมการศึกษาการสุร้างสุรรค์ศิลปะ	มูลนิิธ์ริัฐบุัรุษ		 		
																					พลเอกเปรม	ติณสุูลานินิท์	
	 -รางวัิลเกียรตินิิยม	อันิดับั	3	เหรีญทองแดง	ประเภทสุ้่อผสุม		
																				การแสุดงศิลปกรรม	แห่งชั้าติ	ครั้งท่ี	66

14. กฤตพร มหาวิรีะรตัน์     
								Krittaporn	Mahaweerarat

เกิดี     4	พฤศจิิกายนิ	2539
ทีอ่ยู ่     583/48	City	Home	ซึ่.รัชั้ดาภิเษก10	เขตห้วิยขวิาง	กทม.
โทรศิพัท์      0959514071       
E-mail          k.mahaweerarat@gmail.com
FB                  Krittaporn	Mahaweerarat

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิเตรียมอุดมศึกษา
2554	 -	โรงเรียนิเลยพิทยาคม
  
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“A	Verse	on	an	Uncomposed	Surface:	A	Gathering		 																							
																					of	Becoming	Stories,	EX	SPACE,	จิ.นิครปฐม
	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“ไทยยังไง”,	มหาวิิทยาลัยศิลปากรวิิทยาเขต
																					พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จิ.นิครปฐม
2560	 -	นิิทรรศการเพ้่อการกุศล	“ทานิ”,	Most	Gallery	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“Artist	Warehouse”,	โรงแรมแอมบัาสุซึ่าเดอร์	
																					กรุงเทพฯ

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	ทุนิภูมิพลฯ	ประเภทสุง่เสุริมการศึกษา
	 -	ล่องตรึกทุนิเพ้่อศิลปะ	2020
2558	 -	รอบัรองชั้นิะเลิศ	โครงการแขง่ขันิควิามรู้ทางประวัิติศาสุตร์		
																					โบัราณคดี	และ	วัิฒนิธ์รรม	จัิดโดยคณะโบัราณคดี			
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	



15. จินต์ โด่ีงดัีง
								Jint	dongdang

เกิดี    4	มกราคม	2541	   
ทีอ่ยู ่    155	หมู่5	อ.บั้านิฉาง	ต.บั้านิฉาง		จิ.ระยอง
โทรศิพัท์     0970017315
E-mail         Nongpanna18@gmail.com   
FB                 ปัน นา

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิฉางกาญจินิกุลวิิทยา
2552	 -	โรงเรียนิวัิดบั้านิฉาง
     
ประวัิติการแสดีงงาน
2560		 -	AW	Artist	Warehouse	2017	at	Ambassador	hotel	bangkok
2561	 -	นิิทรรศการ	“Thai	Soul”	บั้านิอาจิารย์ฝรั่ง	กรุงเทพมหานิคร	
2563										-	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”	Joyman	gallery	กรุงเทพมหานิคร	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	รางวัิลพระจัินิทร์เพชั้ร	ปีการศึกษา	2562
	 -	รางวัิลนัิกศึกษาดีเด่นิ	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์

16. จิรายุ ไชยพันนา  
								Jirayu	Chaipanna

เกิดี     17	สุิงหาคม	2540
ทีอ่ยู ่     52/1	หมู่	9	ต.บัึงบูัรพ์	อ.บัึงบูัรพ์	จิ.ศรีสุะเกษ	33220
โทรศิพัท์      0828764165     
E-mail         jirayuchaipanna@gmail.com
FB                 Jirayu	Chai

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิศรีสุะเกษวิิทยาลัย	
   
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ



17. ณัฐธยาน์ เทศิทอง 
								Nattaya	Thesthong

เกิดี     17	พฤศจิิกายนิ	2539  
ทีอ่ยู ่       
โทรศิพัท์     0982560017
E-mail         zestammm@gmail.com   
FB                 Amm	Parwan

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิกาญจินิาภิเษกวิิทยาลัย	นิครปฐม
																					(พระตำาหนัิกสุวินิกุหลาบัมัธ์ยม)	
2551	 -	โรงเรียนินิฤมลทินิ	ธ์นิบุัรี
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2561	 -	นิิทรรศการ	“Thai	Soul”	บั้านิอาจิารย์ฝรั่ง	กรุงเทพมหานิคร	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	ทุนิการศึกษามูลนิิธ์สิุยามกัมมาจิล	รางวัิลพระจัินิทร์เพชั้ร						
																					ปีการศึกษา	2563
2562		 -	รางวัิลนัิกศึกษาดีเด่นิ	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์

18. ณัฐพงศิ ์แซเ่ฮ้ง   
								Nuttapong	Saeheng

เกิดี     23	มิถึุนิายนิ	2540
ทีอ่ยู ่     194	หมู่	18	ต.บัางพึ่ง	อ.พระประแดง	จิ.สุมุทรปราการ
โทรศิพัท์      0970568577       
E-mail          nut-tingtong123@hotmail.com
FB                  Nuttapong	SH

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558		 -	โรงเรียนิวัิดทรงธ์รรม	   

ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ



19. ณัฐวัิตร ราชจันทร์
								Nattawat	Ratchajan

เกิดี    3	พฤศจิิกายนิ	2538   
ทีอ่ยู ่    126/469	ต.	สุุรศักด์ิ	อ.	ศรีราชั้า	จิ.	ชั้ลบุัรี	20110
โทรศิพัท์     0943766504
E-mail           
FB                 Moon Moon

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยอาชั้ีวิศึกษาชั้ลบุัรี	ประกาศษณียาบััตรวิิชั้าชั้ีพ	
2553	 -	โรงเรียนิเทศบัาลแหลมฉบััง	3	
2550	 -	โรงเรียนิวัิดใหม่เนิินิพยอม 
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ

20. ณิช ณ นคร 
								Nich	Na	Nakhon

เกิดี     14	กันิยายนิ	2540
ทีอ่ยู ่     116	หมู่	2	ต.มะลวินิ	อ.พุนิพินิ	จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ
โทรศิพัท์      0954243051    
E-mail         nich_aphrodite@hotmail.com
FB                 Nich	Na	Nakhon

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์ธ์านีิ	
2552	 -	โรงเรียนิวัิดแหลมไผ่
     
ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	นิิทรรศการจิิตรกรรมยูโอบัี	ครั้งท่ี	11				
																					หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร	กรุงเทพมหานิคร
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2563	 -	นิิทรรศการ	”ไทยยังไง”	ครั้งท่ี	3	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
	2561	 -	นิิทรรศการ	“Thai	Soul”	บั้านิอาจิารย์ฝรั่ง	กรุงเทพมหานิคร	



21. ธันย์ชนก แก้วิกันเนตร 
								Thanchanok	Kaewkunnet

เกิดี    29	กันิยายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่    11/5	หมู่5	ซึ่อย	บัรมราชั้ชั้นีิ74	เขตทวีิวัิฒนิา																		
																					แขวิงศาลาธ์รรมสุพน์ิ	กรุงเทพมหานิครฯ		10170
โทรศิพัท์     0971062955
E-mail        Kaewkunnett@gmail.com   
FB                Nampetch	Thanchanok

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนินิวิมินิทราชั้ินูิทิศ	สุตรีวิิทยา	พุทธ์มณฑล

ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ

22. นพเก้า ทานอุดีม   
								Noppakaw	Thanudom

เกิดี     15	ธ์นัิวิาคม	2540
ทีอ่ยู ่     79/12	ม.5	ต.หนิองปลาไหล	อ.บัางละมุง	จิ.ชั้ลบุัรี
โทรศิพัท์      0842520787       
E-mail          Noppakaw_nongketnoi@hotmail.com
FB                  Kao	Noppakao

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิบัางละมุง
2555	 -	โรงเรียนิวัิดหนิองเกตุน้ิอย
 



23. นภัส มังคละธนะกุล
								Napas	Mangklatanakul

เกิดี    7	กันิยายนิ	2541  
ทีอ่ยู ่    208	บั้านิภาณุ	เขตตล่ิงชั้ันิ	แขวิงบัางระมาก	กทม.10170
โทรศิพัท์     0898238333
E-mail         f.mangklatanakul@gmail.com   
FB                 Fa	mangklatanakul

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิราชั้ินีิ 
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2560		 -	AW	Artist	Warehouse	2017	at	Ambassador	hotel	bangkok
2561	 -	นิิทรรศการ	“Thai	Soul”	บั้านิอาจิารย์ฝรั่ง	กรุงเทพมหานิคร	
2563										-	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”	Joyman	gallery	กรุงเทพมหานิคร	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	รางวัิลพระจัินิทร์เพชั้ร	ปีการศึกษา	2562
	 -	รางวัิลนัิกศึกษาดีเด่นิ	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์

24. นภัสรา มาโนช
								Napatsara	Manoch

เกิดี     11	เมษายนิ	2541
ทีอ่ยู ่     39	หมู่5	ต.บั้านิใหญ	่อ.ผักไห่	
																						จิ.พระนิครศรีอยุธ์ยา	13120
โทรศิพัท์      0955543866    
E-mail          yamlove_pop@hotmail.com
FB                  Yam	Napatsara

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิอยุธ์ยาวิิทยาลัย	จัิงหวัิดพระนิครศรีอยุธ์ยา
2555	 -	โรงเรียนิเทพประสุิทธ์ิวิ์ิทยา	จัิงหวัิดพระนิครศรีอยุธ์ยา
     
ประวัิติการแสดีงงาน
2563										-	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”	Joyman	gallery	กรุงเทพมหานิคร



25. ประวิิทย์ บุญเกษม 
								Pravit	boonkasem

เกิดี    1	กันิยายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่    19/3	หมู่2	ถึนินิสุุวิินิทวิงศ์	เขตหนิองจิอก	กทม.	10530
โทรศิพัท์     0954033492
E-mail        Ark_11425@hotmail.com   
FB                Ark	boonkasem

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	(สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์)	ลาดกระบััง	

ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2559									-	รางวัิลเหรียญทองแดง	ศิลปกรรมเด็กและเยาวิชั้นิแห่งชั้าติ	ครั้งท่ี	11

26. พลช สุดีสงวิน   
								Palouch	Sudsanguan

เกิดี      31	มกราคม	2538
ทีอ่ยู ่      66/9	โรงเรียนิเชั้ิดเจิิมศิลป์	ถึ.หลวิงพรต	เขตลาดกระบััง	
																							กรุงเทพมหานิคร	10520
โทรศิพัท์      0958789853       
E-mail          bigk_bangkok@hotmail.com
FB                  Tarkone	Sudsanguan

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2553	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	(สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์)	ลาดกระบััง
2549	 -	โรงเรียนิบัดินิทรเดชั้า	(สุิงห์	สุิงหเสุนีิ)	4
2541	 -	โรงเรียนิเชั้ิดเจิิมศิลป์
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2557	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“A	La	Art	Wall	Competition”	ณ		
																					มาบุัญครอง	กรุงเทพมหานิคร



27. พิชญาภา ล่ิมคำา
								Pichayapa	Limcum

เกิดี    16	ตุลาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    88/180	ถึ.เล่ียงเม้อง	ต.มะขามเต้ีย	อ.เม้อง	จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84000
โทรศิพัท์     0915278549
E-mail         pearl_picha88@hotmail.com   
FB                 Pichayapa Limcum

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์ธ์านีิ	   

ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ

28. ภาสกร แพชนะ
								Passakorn	Pachana

เกิดี     13	พฤศจิิกายนิ	2540
ทีอ่ยู่     22/3	ม.9	ชั้.ก้าวิเจิริญ	ต.ดอนิสุัก	อ.ดอนิสุัก	
																						จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84220
โทรศิพัท์      0991163311    
E-mail          pachana.passa@gmail.com
FB                  passakorn	pachana

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้	
2555	 -	โรงเรียนิ.อบัจิ.สุฎี.1	(ดอนิสุักผดุงวิิทย์)	
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	นิิทรรศการ	“Art	Camp:	Paint	From	Home	ประจิำาปี	2563	
2564	 -	นิิทรรศการ	ศิลปกรรมชั้้างเผ้อก	“ในิฝันิ”	ณ			
																					หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร	(bacc)	
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2562	 -	นิิทรรศการ.	Being	Human	Exhibition	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2564	 -	รว่ิมแสุดง	ศิลปกรรมชั้้างเผ้อก	ครั้งท่ี	10	“ในิฝันิ”	
																					โดย	บัริษัท	ไทยเบัฟ	เวิอเรจิ	จิำากัด	(มหาชั้นิ)
2564		 -	รางวัิลนิริศรานุิวัิดติวิงศ์	สุาขาทัศนิศิลป์	
2563		 -	รางวัิลยอดเยี่ยม	ประกวิดผลงานิศิลปกรรมหัวิข้อสุันิติภาพและ
																					ควิามสุุข	กองทุนิสุง่เสุริมการศึกษาสุร้างสุรรค์ศิลปะ	มูลนิิธ์ริัฐบุัรุษ				
																					พลเอกเปรม	ติณสุูลานินิท์	
2562		 -	รางวัิลดีเด่นิ	โครงการประกวิดศิลปกรรมไทยออยล์	ครั้งท่ี	1	หัวิข้อ		
																					ควิามสุุขของคนิไทย	
2559		 -	รางวัิลดีเด่นิ	การประกวิดวิาดภาพศิลปกรรมทักษิณ	



29. มรกต สุจินดีาวัิฒน์ 
								Morakot	Sujindawat

เกิดี    9	สุิงหาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    18/2	ม.1	ต.แหลมบััวิ	อ.นิครชั้ัยศรี	จิ.นิครปฐม		73120
โทรศิพัท์     0838103326
E-mail         mrk.sujindawat@gmail.com   
FB                 Morakot	Sujindawat

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิราชั้ินีิบูัรณะ	จัิงหวัิดนิครปฐม 

ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2558	 -	รางวัิลสุนัิบัสุนุินิพิเศษ	NAN	MEE	fine	art	award

30. มารษิา แย้มเสนาะ  
								Marisa	Yamsanor

เกิดี     13	สุิงหาคม	2540
ทีอ่ยู ่     287/153	ม.4	ต.ในิคลองบัางปลากด	อ.พระสุมุทรเจิดีย์			
																						จิ.สุมุทรปราการ	10290
โทรศิพัท์      0990716515       
E-mail          marimaritoey@gmail.com
FB                  Mari	Toey

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	รางวัิลสุนัิบัสุนุินิพิเศษ	NAN	MEE	fine	art	award		 

ประวัิติการแสดีงงาน
2561	 -	นิิทรรศการไทยยังไง?	ครั้งท่ี	2	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จัิงหวัิดนิครปฐม

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
562	 -	รางวัิลเกียรตินิิยม	เหรียญเงินิ	“ศิลป์	พีระศรี”	การแสุดงศิลปกรรม		
																					รว่ิมสุมัยของศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ



31. วินาสิร ิทองช์ู
								Wanasiri	Thongchoo

เกิดี     18	มิถึุนิายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่     436/12	ถึ.อุตรกิจิ	ต.กระบัี่ใหญ	่อ.เม้อง	จิ.กระบัี่

โทรศิพัท์     0618708080
E-mail         Piiae.roo@gmail.com   
FB                 WanasiribThongchoo

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	นิครศรีธ์รรมราชั้	(สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์)
2555	 -	โรงเรียนิเม้องกระบัี่

    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2563	 -	รว่ิมแสุดง	การแสุดงศิลปกรรมรว่ิมสุมัยของศิลปินิ	รุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	37

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2561	 -	รว่ิมเป็นิผู้ดำาเนิินิงานิในิโครงการ	“THE	ABRAMOVIC	METHOD			
																						IN	A	POSSIBLE	ISLAND”	โดย	มารีนิ่า	อัมบัราโมวิิด	ณ											
                      หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร	กรุงเทพมหานิคร 
2562	 -	ได้รับัทุนิแลกเปล่ียนิ	“STUDENT	EXCHANGE	AT	NATIONAL		
																					TAIWAN	NORMAL	UNIVERSITY”	ณ	ประเทศไต้หวัินิ	
2563	 	-	ได้รับัทุนิ	“ชั้า่งเถิึด”	ทุนิสุนัิบัสุนุินิเพ้่อพัฒนิางานิศิลปะสุำาหรับั
																						นัิกศึกษาศิลปะ

32. ศิลี อัศิวิเดีชเมธากุล
							Seen	Aswadetmathakul

เกิดี     7	พฤษภาคม	2541
ทีอ่ยู ่     28/27	ซึ่.6/4	ม.7		ถึ.ตล่ิงชั้ันิ-สุุพรรณบุัรี	ต.บัางม่วิง				
																						อ.บัางใหญ	่จิ.นินิทบุัรี	11140
โทรศิพัท์      0943528880    
E-mail         seen.aswadet@gmail.com
FB                  Seen	Aswadetmathakul

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิเซึ่นิต์คาเบัรียล		  

ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	นิิทรรศการ	“ระยะทาง	7,610	กิโลเมตร:	ในิท่ีสุุดเราก็ได้เจิอกันิ”			
																					ณ	หอศิลป์	PSG	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์		
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	ท่าพระจัินิทร์	กรุงเทพมหานิคร
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2563	 -	นิิทรรศการ	“Covid-19	Tha	Pandemic”	:	International	Online		
																					Art	Exhibition	ณ	www.positiveenergyart.in
2562	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	หอสุมุดพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จัิงหวัิดนิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการ	“Art	for	cancer”	ณ	อาคาร	100ปี	
																					สุมเด็จิพระศรีนิครินิทร์	โรงพยาบัาลศิริราชั้	กรุงเทพมหานิคร
2560	 -	นิิทรรศการ	“AW	Artist	Warehouse”	ณ	เดอะ	แอมบัาสุซึ่าเดอร์		
																					โฮเต็ล	กรุงเทพมหานิคร



33. ศิุภจักร ณ ระนอง 
								Suphajuk	Na	Ranong

เกิดี    16	สุิงหาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    1/9	หมู่6	ต.มะขามเต้ีย	อ.เม้อง	จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84000
โทรศิพัท์     0992936515
E-mail        zykearrocker@gmail.com   
FB                Suphajuk	Na

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558			 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์พิทยา
2552			 -	โรงเรียนิเทศบัาล	1	(แตงอ่อนิเผดิมวิิทยา)
 

34. สุรเสกข์ โทบุร ี
								Surasek	Thoburee

เกิดี     21	กุมภาพันิธ์	์2540
ทีอ่ยู ่     77/3	หมู่	5	ต.	สุะบั้าย้อย	อ.	สุะบั้าย้อย	จิ.	สุงขลา	90210
โทรศิพัท์      0623240440      
E-mail         
FB                 เซึ่นิเซึ่ต์	สุุรเสุกข์	โทบุัรี

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้	   

ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“ตัวิกาก”,	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
2562	 -	รว่ิมแสุดงศิลปกรรมรุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	35	
2558	 -	รว่ิมแสุดงงานินิิทรรศการของ	โตชั้ิบั้า	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2558	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	การสุร้างสุรรค์ประติมากรรม	ศิลปินิแห่งชั้าติสุัญจิร
																					สุูป่ระชั้าคมอาเซึ่ียนิ	
2558	 -	รางวัิลท่ี	2	โครงการประกวิดงานิศิลปกรรมนัิกเรียนิ	ประจิำาปี	2558	
2558	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั	2	การประกวิดวิาดภาพจิิตรกรรมฝาผนัิง																
																					ในิหัวิข้อแรงบัันิดาลใจิ	งานิศิลป์	สุร้างสุรรค์	อนิาคตเม้องคอนิ	3	มิติ	
2557	 -	รางวัิลดีเด่นิ	การประกวิดศิลปกรรม	“นิำาสุิง่ท่ีดีสุูช่ั้ีวิิต”ครั้งท่ี26	
2557	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	การสุร้างสุรรค์งานิประติมากรรม	ศิลปินิแห่งชั้าติ
																					สุัญจิรสุูป่ระชั้าคมอาเซึ่ียนิ	



35. โสฬสวิิภู สุดีสงวิน
								Solosvipoo	Sudsanguan

เกิดี    16	เมษายนิ	2541  
ทีอ่ยู ่    66/9	โรงเรียนิเชั้ิดเจิิมศิลป์	ถึ.หลวิงพรต	เขตลาดกระบััง			
																					กรุงเทพมหานิคร	10520
โทรศิพัท์     0613916545
E-mail        Tamsudsanguan@gmail.com  
FB                Tam	Sudsanguan

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	(สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์)	ลาดกระบััง
     
ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	รว่ิมแสุดงการแสุดงศิลปกรรมรว่ิมสุมัยของศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	37
2563	 -	นิิทรรศการ	”ไทยยังไง”	ครั้งท่ี	3	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร					
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2564	 -	ได้รับัทุนิการศึกษา	‘‘อาจิารย์จัิกรพันิธุ์	์โปษยกฤต’’

36. หยกตะวัิน อินปุย
								Yoktawan	Inpui

เกิดี     3	กรกฎีาคม	2540
ทีอ่ยู่     43	ม.10	ต.เขากะลา	อ.พยุหะคีรี	จิ.นิครสุวิรรค์	60130
โทรศิพัท์      0612652969    
E-mail          yoktawan.jade@gmail.com
FB                  Yoktawan	Inpui

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปสุุพรรณบุัรี	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์
2555	 -	โรงเรียนิพยุหะพิทยาคม	
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการกลุ่ม	“ตัวิกาก”	ณ	แกลเลอรี่จิอยแมนิ	กรุงเทพมหานิคร	
2558	 -	นิิทรรศการงานินัิกศึกษาประจิำาปี	2558	ณ	หอศิลป์มาลัยแมนิ			
																					วิิทยาลัยศิลปสุุพรรณบุัรี	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	ได้รับัทุนิการศึกษามูลนิิธ์พิระบัาทสุมเด็จิพระมงกุฎีเกล้าเจ้ิาอยูหั่วิ												
																					และพระนิางรำาไพรพรรณี
2562	 -	ได้รับัทุนิการศึกษา	อาจิารย์เฉลิมชั้ัย	โฆษิพิพัฒน์ิ
2562	 -	ได้รับัทุนิการศึกษา	โชั้ติชั้ว่ิงชั้ัชั้วิาล



37. อภิชาติ วิาหะมงคล 
								Apichart	Wahamongkhol

เกิดี       3	กรกฎีาคม	2540  
ทีอ่ยู ่       25	หมู่	4	ต.กระหวัินิ	อ.ขุนิหาญ	จิ.ศรีสุะเกษ	33150
โทรศิพัท์     0882923541
E-mail        luckapichat@gmail.com   
FB               Apichart	Wahamongkhol

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	ประกาศนีิยบััตรวิิชั้าชั้ีพ(ปวิชั้.)	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป(กรุงเทพฯ)		
																					สุังกัดสุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์	กระทรวิงวัิฒนิธ์รรม
2555	 -	โรงเรียนิขุนิหาญวิิทยาสุรรค์	อ.ขุนิหาญ	จิ.ศรีสุะเกษ
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ		“การแสุดงศิลปกรรมรว่ิมสุมัยศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	37”		
																				จัิดโดยหอศิลป์มหาลัยศิลปากรรว่ิมกับัมหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2562		 -	นิิทรรศการ	“	โครงการประกวิดศิลปกรรมไทยออยล์	ครั้งท่ี1		
																				ประจิำาปี	2562	หัวิข้อ	ควิามสุุขของคนิไทย”	ณ	หอศิลป์บั้านิเจ้ิาพระยา		
																				กรุงเทพมหานิคร	โดยบัริษัท	ไทยออยล์	จิำากัด	(มหาชั้นิ)	
2559		 -	นิิทรรศการ	“ศิลปกรรมเด็กและเยาวิชั้นิแห่งชั้าติ	ครั้งท่ี	11”	ณ	
																				หอศิลป์เจ้ิาฟ้า	กรุงเทพมหานิคร	โดย	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์		
																				กระทรวิงวัิฒนิธ์รรม	
	 -	นิิทรรศการ	“ศิลปกรรมนัิกเรียนิ	นัิกศึกษาวิิทยาลัยชั้า่งศิลป”	ณ		
																					ซึ่ีคอนิสุแควิร์	ศรีนิครินิทร์	กรุงเทพฯ	โดยวิิทยาลัยชั้า่งศิลป	(กรุงเทพฯ)	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	“ทุนิบุัญรอด	พัฒนิา	นิิสุิต	นัิกศึกษา”	
	 -	ทุนิการศึกษา	โดย	ครอบัครัวิ	ดร.จิอนิ	วิงศ์สุวิรรค์	
2562	 -	รางวัิลสุนัิบัสุนุินิศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ(Specil	Award)และรางวัิลรว่ิมเเสุดง		
																				“การแสุดงศิลปกรรมรว่ิมสุมัยศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	37”
	 -	“ทุนิบุัญรอด	พัฒนิา	นิิสุิต	นัิกศึกษา”	
2561	 -	“ทุนิบุัญรอด	พัฒนิา	นิิสุิต	นัิกศึกษา”		
2559	 -	รางวัิลสุนัิบัสุนุินิและรางวัิลรว่ิมแสุดง“โครงการประกวิดศิลปกรรม		
																					ไทยออยล์	ครั้งท่ี1	ประจิำาปี	2562	หัวิข้อ	ควิามสุุขของคนิไทย”	
	 -	“ทุนิบุัญรอด	พัฒนิา	นิิสุิต	นัิกศึกษา”	

38. อลงกรณ์ ยอดีสุรางค์ 
								Alongkorn	yotsurang

เกิดี     6	ตุลาคม	2540
ทีอ่ยู ่     ถึ.ราชั้ประดิษฐ	์ซึ่.คอนิกรีตเสุริมเหล็ก	503	ม.1	ต.พรุพี		
																						อ.บั้านินิาสุาร	จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84270
โทรศิพัท์      0928868995      
E-mail         alongkorn@gmail.com
FB                 Alongkorn	yotsurang

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป์	นิครศรีธ์รรมราชั้	(สุถึาบััณฑิตพัตนิศิลป์) 
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	”ไทยยังไง”	ครั้งท่ี	3	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร		
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2562	 -	รว่ิมแสุดงโครงการท่องเท่ียวิตามรอยพระราชั้ดำารินิิทรรศ
																					การศิลปะเพ้่อคนิตาบัอด	ครั้งท่ี5	
2559		 -	นิิทรรศการศิลปกรรม	“สุองทศวิรรษวิิทยาลัยชั้า่งศิลป
																					นิครศรีธ์รรมราชั้”	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2562		 -	รางวัิลพระจัินิทร์เพชั้รชูั้ค่า	สุมสุง่าศิลปากร
2558		 -	รางวัิลควิามสุามารถึดีเด่นิและนิำาชั้้่อเสุียงสุูป่ระเทศชั้าติ		
																					เข้าพบันิายยกรัฐมนิตรี	ประยุทธ์	์จัินิทร์โอชั้า	
2557		 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับัหน่ึิง	ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ		
																					หัวิข้อพลังงานิใต้รม่พระบัารมี	(กระทรวิงพลังงานิ)	
2557		 -	รางวัิลยอดเยี่ยม	โตชั้ิบั้านิำาสุิง่ท่ีดีสุูช่ั้ีวิิต	ครั้งท่ี26	อนิาคตออกแบับัได้	



39. อันดีา ภูวิิวัิตร
								Aunda	Phuwiwat

เกิดี    29	มีนิาคม	2541  
ทีอ่ยู ่    99/63	พอ่ขุนิทะเล	10	ซึ่อย	5	ถึ.นิาเนีิยนิ	อ.เม้อง	
																					จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84000
โทรศิพัท์     0876209889
E-mail        Jn_aunda@hotmail.com 
FB                Aunda	Phuwiwat

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกศิลปไทย			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป์	นิครศรีธ์รรมราชั้	(สุถึาบััณฑิตพัตนิศิลป์)
2555	 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์ธ์านีิ
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	”ไทยยังไง”	ครั้งท่ี	3	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2559	 -	นิิทรรศการศิลปกรรม	“สุองทศวิรรษวิิทยาลัยชั้า่งศิลป
																					นิครศรีธ์รรมราชั้”	

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2557	 -	ศิลปกรรมเยาวิชั้าทักษิณครั้งท่ี	12	(รางวัิลชั้มเชั้ย)
2552		 -	มหกรรมการแขง่ขันิทักษะทางวิิชั้าการ	ครั้งท่ี	4	“รว่ิมพลัง												
																					ศิลป์	สุร้างสุรรค์”	
2555	 -	งานิศิลปหัตกรรมนัิกเรียนิระดับัเขต	“สุุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ันิ	
																					สุร้างสุรรค์แบับัอยา่งด้วิยปัญญา”	

40. ภาณุงพงศ ์วิเศษศริิ
								Mr.pranupong	visetsiri

เกิด	 			23	กุมภาพันิธ์	์2538	 	
ทีอ่ยู	่ 			15/64	หมู่.7	ถึ.สุุขุมวิิท55	ต.สุัตหีบั	อ.สุัตหีบั	จิ.ชั้ลบุัรี	20180
โทรศพัท์					0970504031
E-mail								Cad_asd@hotmail.com	 		
FB               Card	pranupong

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	ลาดกระบััง

ประวัติการแสดงงาน

2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่



41. กฤษฎา ทู้ไพเราะ
								Krisda	Tupairoh

เกิดี               12	กันิยายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่             229	ซึ่อยภาวินิา	41	ถึ.ลาดพร้าวิ	เเขวิงสุามเสุนินิอก	เขตห้วิยขวิาง	
																						กรุงเทพมหานิคร  
โทรศิพัท์      0892235554	 
E-mail         xzippymanx@gmail.com	   
FB                 เมฆก้ี	ไม่ใชั้	่เมฆป้ี

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิมัธ์ยมนิวิมินิทราชั้ินูิทิศบัดินิทรเดชั้า

ประวัิติการแสดีงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ			 	
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยประกวิดศิลปะการจัิดวิาง	Art	For	Air	ณ	
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”		
																					ประเภทอุดมศึกษา

42. กัลยารตัน์ เขง่สมุทร
								Kanyarat	Khengsamut

เกิดี             7	มกราคม	2541  
ทีอ่ยู ่          20	หมู่	8	ต.บั้านิเกาะ	อ.เม้องสุมุทรสุาคร	จิ.สุมุทรสุาคร	74000  
โทรศพัท์     0839419694
E-mail        saiparn_kanyarat@hotmail.com   
FB             Dal	Hadal

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558		 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปะลาดกระบััง	จัิงหวัิดกรุงเทพมาหานิคร
2557		 -	โรงเรียนิสุิริศึกษาสุมุทรปราการ

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“โครงการประกวิดต้นิแบับัแนิวิคิดธุ์รกิจิขยะสุูโ่รงไฟฟ้า”		
																					นัิกศึกษาภาควิิชั้าประติมากรรม	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
	 -	นิิทรรศการ	โครงการ	WE	ARE	ONE	“กิจิกรรมสุอนิศิลปะจิากขยะ	
																					พลาสุติกให้เด็ก	พิการและด้อยโอกาสุ”	ICONSIAM
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ		
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่
	 -	นิิทรรศการสุ้บัสุานิพระราชั้ปณิธ์านิ	62	นัิกศึกษาภาคประติมากรรม	
																					อุทยานิการอาชั้ีพชั้ัยพัฒนิา	นิครปฐม
2559	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปลาดกระบััง	กรุงเทพมาหานิคร
																					นิิทรรศการกลุ่ม

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”	
																					ประเภทอุดมศึกษา
2559		 -	รางวัิลชั้นิะเลิศ	ประเภทประติมากรรมสุร้างสุรรค์	ระดับั	ศ.	ปวิชั้.		
																					วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	กรมศิลปากร	
	 -	รางวัิลท่ี	2	ประเภทภาพพิมพ์	ระดับั	ศ.ปวิชั้.	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป		
																					กรมศิลปากร	ณ	ศูนิย์สุรรพสุินิค้าซึ่ีคอนิสุแควิร์	กรุงเทพมหานิคร



43. จรญิญา เคาภเูขยีว
								Charinya	Khaophukhiaw

เกิด	 				7	ตุลาคม	2540		 	
ทีอ่ยู	่ 				43	หมู่	8	บั้านินิาดอกไม้	ต.หนิองหญ้าปล้อง	อ.วัิงสุะพุง	
																						จิ.เลย	42130
โทรศพัท์ 				0958190775
E-mail									jrinya22@gmail.com	 		
FB 															Charinya	Khaophukhia	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิศรีสุงครามวิิทยา
2555	 -	โรงเรียนิบั้านินิาดอกไม้	มิตรภาพท่ี120ฯ
  
ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร

44. จินตการ ชาญชิต
								Jintakarn	Charnchit

เกิด	 			13	กรกฎีาคม	2540
ทีอ่ยู	่ 			111/381	หมู่บั้านิแฮปป้ีแลนิวิิวิล์	ซึ่อยลาซึ่าล32	ถึ.สุุขุมวิิท105	
																						เขตบัางนิา	กรุงเทพมหานิคร	10260
โทรศพัท์ 				0868894152							
E-mail  							jintakarnclay@gmail.com
FB    												Jintakarn	Clay	Charnchit

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	ลาดกระบััง
2555	 -	โรงเรียนิพระโขนิงพิทยาลัย

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่



45. ดรณัสจัภพ ทองเป่ียม
								Daransatchaphop	Thongpiam

เกิด	 			14	เมษายนิ	2541		 	
ทีอ่ยู	่ 			41/19	ต.บัางเลนิ	อ.บัางใหญ	่จิ.นินิทบุัรี	11140
โทรศพัท์					0932956524
E-mail								maydaeng01590019@gmail.com	 		
FB               Daransatchaphop	thongpiam

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิศรีบุัณยานินิท์	
2553	 -	โรงเรียนิวัิดพิกุลเงินิ	

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2563	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยอันิดับั	4	ประกวิดศิลปะการจัิดวิาง	Art	For	Air	ณ	
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่2561
2562	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั	2	นิิทรรศการศิลปกรรมสุง่เสุริมการ
																					ท่องเท่ียวิเพ้่อคนิตาบัอดArt	for	blind	2018

46. ฐติิพงศ ์เกยีรติวุฒไิกร
								Thitipong	Kiatwuttikrai

เกิด	 				25	กุมภาพันิธ์	์2541
ทีอ่ยู่	 				141	พุทธ์บูัชั้า23	แขวิงบัางมด	เขตจิอมทอง	
																						กรุงเทพมหานิคร	10150
โทรศพัท์ 					0868197337						
E-mail									Thitipongdew022@gmail.com
FB 																Thitipong	Kiatwuttikrai

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิบัางปะกอกวิิทยาคม
2552	 -	โรงเรียนิโรงเรียนิเยาวิลักษณ์วิิทยาธ์นิบุัรี
    
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“วัินิศิลป์	พีระศรี”	คณะจิิตรกรรม		
																					ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2562	 -	นิิทรรศการ	“Sunlight	Go	Green	Art	Exhibition”	ณ	
																					Lido	Connect	กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการ	โครงการ	WE	ARE	ONE	“กิจิกรรมสุอนิศิลปะจิาก
																					ขยะพลาสุติกให้เด็ก	พิการและด้อยโอกาสุ”	ICONSIAM
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ													
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”	
																					ประเภทอุดมศึกษา



47. ณัฐนนท์ อินต๊ะนนท์
								Natthanon	Intanon

เกิด	 				7	กรกฎีาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 				160/1	ลาดพร้าวิ80	แยก14	แขวิงวัิงทองหลาง	เขตวัิงทองหลาง		
																						กรุงเทพมหานิคร	10310
โทรศพัท์ 				0993305207
E-mail									bloodlust_non@live.com	 		
FB 																Natthanon	Intanon	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนินิวิมินิทราชั้ินูิทิศ	บัดินิทรเดชั้า
2552	 -	โรงเรียนิวัิดสุามัคคีธ์รรม	(หนูิ-บุัตรอุปถัึมภ์)

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2561	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	การประกวิดวิาดภาพสุัตหีบัทะเลสุีฟ้าท้องฟ้าสุีคราม	
																					ครั้งท่ี	1	เพลินิศิลป์ถ่ิึนินิาวีิ

48. ณัฐพล หว่ิงพวิง
								Nattapon	Huangpuang

เกิด	 				3	พฤศจิิกายนิ	2538
ทีอ่ยู	่ 				228/3ถึนินิเจิริญกรุง	ซึ่อยเจิริญกรุง99	เขตบัางคอแหลม		
																						แขวิงวัิดพระยาไกร	กรุงเทพ	10120
โทรศพัท์ 				0973038881							
E-mail  							Bigjiw3112538@gmail.com
FB    												ณัฐพล	ห่วิงพวิง

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยเทคโนิโลยีไทยวิิจิิตรศิลปกรุงเทพ
2554	 -	มัธ์ยมโรงเรียนิยานินิาเวิศวิิทยาคม

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร
	 -	new	hope	ควิามหวัิงใหม่	ณ	ห้างสุรรพสุนิิค้า	Show	dc	
2562	 -	แสุดงงานิภาคประติมากรรม	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	นิครปฐม

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ประกวิดศิลปะการจัิดวิางโครงการ	art	for	air
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”		
																					ประเภทอุดมศึกษา
2561	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั	2	นิิทรรศการศิลปกรรมสุง่เสุริมการ
																					ท่องเท่ียวิเพ้่อคนิตาบัอดArt	for	blind	2018
	 -	รางวัิลดีเด่นิ	การประกวิดวิาดภาพสุัตหีบัทะเลสุีฟ้าท้องฟ้าสุีคราม
																					ครั้งท่ี	1	เพลินิศิลป์ถ่ิึนินิาวีิ



49. ทินวัฒน์ ขานหยู
								Tinnawat	Khanyoo

เกิด	 			5	กรกฎีาคม	2534	 	
ทีอ่ยู	่ 			112/16	ตรอกวัิงหลัง	แขวิงศิริราชั้	เขตบัางกอกน้ิอย	กรุงเทพมหานิคร
โทรศพัท์					0902422453
E-mail								Pongsitharn@hotmail.com	 		
FB               ทินิวัิฒน์ิ	ขานิหยู

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558									-ภาควิิชั้าฟิสุิกสุ์	คณะวิิทยาศาสุตร์	มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสุตร์	(บัางเขนิ)	
2552	 -	โรงเรียนิสุุรธ์รรมพิทักษ์	จัิงหวัิดนิครราชั้สุีมา	

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2559	 -	รางวัิลชั้นิะเลิศ	การประกวิดเพ้นิท์สุด	งานิสุถึาปนิิกแฟร์		
																					อิมแพคเม้องทองธ์านีิ	กรุงเทพมหานิคร
	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั1	การประกวิดวิาดภาพสุด	
																					ชั้ิงถ้ึวิยพระราชั้ทานิสุมเด็จิพระเทพฯ	ณ	วัิดโพธ์ิ	์กรุงเทพมหานิคร

50. ธนัชพร ธนะฐติิพงศ์
								Thanutporn	Tanathitipong

เกิด	 				16	มีนิาคม	2541
ทีอ่ยู่	 				1275/246	กาญจินิาภิเษก	008	บัางแค	กรุงเทพ	10160
โทรศพัท์ 				0955988649						
E-mail									Thanutporn3818@gmail.com
FB 																Thanutporn	Tanathitipong

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป
    
ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ													
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่
2559	 -	นิิทรรศการศิลปกรรมนัิกเรียนิ	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	
																					สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์



51. ธรีวัฒน์. กิตติวัฒน์
								Teerawat	kittivat

เกิด	 				20	พฤษภาคม	2541	
ทีอ่ยู	่ 				33/31	หมู่บั้านิพฤกษาวิิลล์63/2	ต.บัางไผ่	อ.เม้องนินิทบุัรี										
																						จิ.นินิทบุัรี	11000
โทรศพัท์ 				0962502184
E-mail									pizzahut1919@hotmail.com	 		
FB 																Teerawat	kittivat	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุุรศักด์ิมนิตรี	
2543	 -	โรงเรียนิไผทอุดมศึกษา

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยอันิดับั	4ประกวิดศิลปะการจัิดวิาง	Art	For	Air	ณ	
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่

52. นฤเบศิร ์ทรพัย์ทวิี
								Naruebeth	Sabtawee

เกิด	 			8	สุิงหาคม	2540
ทีอ่ยู	่ 			95	หมู่	1	ต.บั้านิแลง	อ.เม้องระยอง	จิ.ระยอง	21000
โทรศพัท์ 				0911706780							
E-mail  							sadtawee@hotmail.co.th
FB    												Naruebeth	Sabtaweee

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุะเดา	“ขรรค์ชั้ัย	กัมพลานินิท์อนุิสุรณ์”	
2555	 -	โรงเรียนิวัิดศรีวิิเทศสุังฆาราม	จัิงหวัิดสุงขลา	

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2559		 -	ทุนิการศึกษา	บุัญรอดพัฒนิา	นิิสุิต	นัิกศึกษา	



53. ปวรี ์ชมโฉม
								Pawee	Chomchome

เกิด	 			4	มิถึุนิายนิ	2541	 	
ทีอ่ยู	่ 			78		ถึ.บัางแวิก		แขวิงบัางแวิก		เขตภาษีเจิริญ	กรุงเทพ
โทรศพัท์					0899674376
E-mail								florenze_01@hotmail.com	 		
FB               Pawee	Chomchome

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิโพธ์สิุารพิทยากร
2552	 -	โรงเรียนิอยูเ่ย็นิวิิทยา

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการ	“Sunlight	Go	Green	Art	Exhibition”	ณ	Lido	Connect		
	 			กรุงเทพมหานิคร

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”		
																					ประเภทอุดมศึกษา

54. ปิยะรตัน์ เชื้อพุฒ
								Piyarat	Chuaput

เกิด	 				23	ตุลาคม	2540
ทีอ่ยู่	 				63/1	หมู่ท่ี	8	ต.ละอาย	อ.ฉวิาง	จิ.นิครศรีธ์รรมราชั้	80250	
โทรศพัท์ 				0929648078						
E-mail									Piyaratchuaput23@gmail.com
FB 																Sea	Piyarat

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้	จัิงหวัิดนิครศรีธ์รรมราชั้		
2555	 -	โรงเรียนิบั้านิทอนิวัิงปราง

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ													
																					เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่
2558	 -	นิิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวิชั้นิแห่งชั้าติครั้งท่ี	10	
																					โดยสุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์	กระทรวิงวัิฒนิธ์รรม	ณ							
																					พิพิธ์ภัณฑสุถึานิแห่งชั้าติ



55. ปุณณภัทร ปุนปอง
								Punnapat	punpong

เกิด	 			22	พฤศจิิกายนิ	2537	
ทีอ่ยู	่ 			143/2	หมู่	10	ต.เขาพระ	อ.รัตภูมิ	จิ.สุงขลา
โทรศพัท์ 				0620472498
E-mail									Punnapat7363@gmail.com	 		
FB 																Punnapat	punpong	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปลาดกระบััง	
2554	 -	โรงเรียนิบูัรณะศึกษา	

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”			
																					ประเภทอุดมศึกษา
2561		 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั	2	นิิทรรศการศิลปกรรมสุง่เสุริม
	 		การท่องเท่ียวิเพ้่อคนิตาบัอดArt	for	blind	2018

56. พัฒนพงศิ ์ชูสิงห์
								Patthanapong	Choosing

เกิด	 			3	พฤศจิิกายนิ	2540
ทีอ่ยู	่ 			210/10	หมู่	4	ต.ขามเต้ีย	อ.เม้อง	จิ.สุุราษฎีธ์านีิ	84000
โทรศพัท์ 				0651199293							
E-mail  							fast15@hotmail.co.th
FB    												Patthanapong	Choosing

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์พิทยา
2555	 -	โรงเรียนิสุุราษฎีร์ธ์านีิ

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยประกวิดศิลปะการจัิดวิาง	Art	For	Air	ณ		
																				เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่



57. ภาพตะวัน กันยาใส
								Phaptawan	Kanyasai

เกิด	 			18	ตุลาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 			79/1	หมู่ท่ี	4	ต.ทุ่งใสุ	อ.สุิชั้ล	จิ.นิครศรีธ์รรมราชั้	80120
โทรศพัท์					0639767145
E-mail								phaptawan.kim@gmai.com	 		
FB               ภาพตะวัินิ	กันิยาใสุ

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลนิครศรีธ์รรมราชั้
2555	 -	โรงเรียนิสุิชั้ลคุณาธ์ารวิิทยา

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
2559	 -	นิิทรรศการศิลปกรรม	“สุองทศวิรรษวิิทยาลัยชั้า่งศิลป
																					นิครศรธี์รรมราชั้”

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”	
	 			ประเภทอุดมศึกษา
2557	 -	รางวัิลรว่ิมแสุดงศิลปกรรมภาคใต้	(เกาะยอ)	

58. เมืองทอง อ่ิมทอง
								Muangthong	Imthong

เกิด	 				17	มีนิาคม	2541
ทีอ่ยู่	 				449/91	ต.สุนิามจัินิทร์	อ.เม้อง	จิ.นิครปฐม	73000	
โทรศพัท์ 				0961610119						
E-mail									muangthong1703@gmail.com
FB 																muangthong	imthong

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	โรงเรียนิมัธ์ยมศึกษาเทศบัาลเม้องปทุมธ์านีิ
2555	 -	โรงเรียนิวัิดสุะแก

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	8”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																					หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร	(Bacc)
2562	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition		
																					ณ	เชั้ียงใหม่อาร์ตมิวิเซึ่ียม	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”		
																					ประเภทอุดมศึกษา
2561	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั	2	นิิทรรศการศิลปกรรมสุง่เสุริมการ
																					ท่องเท่ียวิเพ้่อคนิตาบัอดArt	for	blind	2018



59. วัิลลิภา แก้วิข้าวิ
        Vanlipha Kaewkhao

เกิด	 			21	มกราคม	2540	
ทีอ่ยู	่ 			154	หมู่	9	ต.รอบัเวีิยง	อ.ม้อง	จิ.เชั้ียงราย	57000
โทรศพัท์ 				0925415822
E-mail									k.vanlipha@gmail.com	 		
FB 																Ret	Rot	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558		 -	โรงเรียนิสุามัคคีวิิทยาคม	เชั้ียงราย
2552	 -	โรงเรียนิมารีรักษ์เชั้ียงราย	
 

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร
	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“Sculpture	Exhibition”	ณ											
																					หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี	คณะจิิตรกรรม	
																			ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	จัิงหวัิดนิครปฐม

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563		 -	ได้รับัทุนิการศึกษา	ศาตราจิารย์เกียติคุณ	ชั้ลูด	น่ิิมเสุมอ	
2561	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	การวิาดภาพสุีน้ิำามันิ	ณ			
																					มหกรรมไม้ดอกอาเซึ่ียนิเชั้ียงราย
2560	 -	รางวัิลรองอันิดับัสุอง	การประกวิดวิาดภาพเยาวิชั้นิ	หัวิข้อ		
																					ประเทศไทยปลอดภัยจิากการค้ามนุิษย์
	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	การประกวิดวิาดภาพเยาวิชั้นิ	หัวิข้อ		
																					สุันิติประชั้าธ์รรม

60. ศิุภชัย มาซา
        Supachai masa

เกิด	 			11	พฤศจิิกายนิ	2538
ทีอ่ยู	่ 			83/577	เสุนิาแกรนิด์โฮม	อ.เม้อง	จิ.ปทุมธ์านีิ
โทรศพัท์ 				0925366850							
E-mail  							Nattapolmasa1150@gmail.com
FB    												Supachai	Masa

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุยามบัริหารธุ์รกิจิ
2554	 -	โรงเรียนิพระหฤทัย	นินิทบุัรี

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่



61. สชุานันท์ คุ้มหรัง่
								Suchanan	Khumrang

เกิด	 			7	มีนิาคม	2541	 	
ทีอ่ยู	่ 			5/63	หมู่	10	ต.อ้อมน้ิอย	อ.กระทุ่มแบันิ	จิ.สุมุทรสุาคร	74130
โทรศพัท์					0814127532
E-mail								ice.suchanun@gmail.com	 		
FB               Suchanun	Khumrang

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558		 -	โรงเรียนิกาญจินิาภิเษกวิิทยาลัย	นิครปฐม		
																					(พระตำาหนัิกสุวินิกุหลาบัมัธ์ยม)
2553	 -	โรงเรียนิวีิรสุุนิทร

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการศิลปะเพ้่อคนิตาบัอด	Art	for	blind	2018
	 -	นิิทรรศการ	“SO	FAR	SO	GOOD	7”	Sculpture	Exhibition	ณ	
																						เชั้ยีงใหม่อารต์มิวิเซึ่ยีม	จัิงหวัิดเชั้ยีงใหม่
	 -	นิิทรรศการ	โครงการ	WE	ARE	ONE	“กิจิกรรมสุอนิศิลปะจิาก
																					ขยะพลาสุติกให้เด็ก	พกิารและด้อยโอกาสุ”	ICONSIAM

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รว่ิมโครงการ	Art	of	Glass	Residency	At	Prem	Tinsulanonda	
																					International	School	2563
	 -	ทุนิสุง่เสุริมการศึกษาการสุร้างสุรรค์ศิลปะ	“มูลนิิธ์ริัฐบุัรุษ	
	 		พลเอก	เปรม	ติณสุูลานินิท์”	
2562	 -	รางวัิลชั้มเชั้ยการประกวิดหุ่นิฟางเทศกาล		“บัรรพชั้ีวิินิถ่ิึนิโคราชั้”		
	 		ประเภทอุดมศึกษา
	 -	ทุนิพิมพ์สุำาริด	จัินิทร์พุดซึ่า

62. วัิชรกร เรอ่งเอีย่ม
								Watcharakorn	Ruangaim

เกิดี               2	ตุลาคม	2538  
ทีอ่ยู ่             111/257	หมู่5	ถึ.พระรามท่ี	2	ซึ่อย	พันิท้ายนิรสุิงห์		
																							ต.พันิท้ายนิรสุิงห์	อ.ม้อง	จิ.สุมุทรสุาคร	74000  
โทรศิพัท์      0813494175	 
E-mail          guywatcharakorn@gmail.com	   
FB                  Guy	watcharakor

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2556	 -	โรงเรียนิบัางปะกอกวิิทยาคม

ประวัิติการแสดีงงาน
2561	 -	นิิทรรศการ	“BNC”	4	ณ	หอศิลป์วัิฒนิธ์รรมแห่งกรุงเทพมหานิคร
2560	 -	นิิทรรศการ	“Sea	Side	Shade”	ณ	Venice	Art	Space		
																					กรุงเทพมหานิคร
2558	 -	นิิทรรศการ	“Art	10	step”	หอศิลป์คณะจิิตรกรรมประติมากรรม
																					และภาพพิมพ์มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขตวัิงท่าพระ

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2561	 -	ฝึกงานิ	PlanB	media	ตำาแหนิ่งกราฟิกดีไซึ่น์ิ



63. ป่ินสุดีา ศิรพีิชิต
								Pinsuda	Sripichit

เกิดี             5	กรกฎีาคม	2539  
ทีอ่ยู ่          10/398	หมู่	9	ถึ.คลองลำาเจีิยก	12	เขตบัึงกุ่ม	แขวิงนิวิลจัินิทร์		
																							กทม.	10230  
โทรศพัท์     0928704072
E-mail        pinsuda.sripichit@gmail.com   
FB             Pinsuda	Sri

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกประติมากรรม		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2557		 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปลาดกระบััง
2555	 -	โรงเรียนิสุตรีวิิทยา	2

ประวัติการแสดงงาน
2561	 -	นิิทรรศการ	“Print	for	you”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร		
																					จัิงหวัิดนิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการ	“Printable,	Print	Exhibition	2018	By	Student	of		
																					Graphic	Arts	Department”	

64. ศิตายุ นิลโกสิตย์
								Satayu	Nilkosit

เกิด	 				7	สุิงหาคม	2539	 	
ทีอ่ยู	่ 				92/173	หมู่บั้านิชั้ัยพฤกษ์	รังสุิตคลอง4	ต.บัึงยี่โถึ	อ.ธ์ญับุัรี		
																						จิ.ปทุมธ์านีิ	12130
โทรศพัท์ 				0958366508	
E-mail									guntunnn@gmail.com	 		
FB 																Satayu	Nilkosit	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุวินิกุหลาบัวิิทยาลัย	รังสุิต
  
ประวัติการแสดงงาน
2563									-	นิิทรรศการ	“Graphic	Art	Biennial	of	Szeklerland”		
																					ประเทศโรมาเนีิย
2562									-	นิิทรรศการ	“The	7th	Guanlan	International	Print	Biennial		
																					China	2019”	ประเทศจีินิ
2561	 -	นิิทรรศการ	“The	5th	Bangkok	Triennale	International	Print		
																					and	Drawing			Exhibition”หอศิลปวัิฒนิธ์รรมแห่ง				
																					กรุงเทพมหานิคร	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“PRINTABLE”	หอศิลป์กรุงไทย	อาคารธ์นิาคารกรุงไทย	
																						สุาขาเยาวิราชั้	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“PRINT	FOR	YOU	5”	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ึ		
																						มหาวิิทยาลัยศิลปากร	พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	จัิงหวัิดนิครปฐม



65. จิตรลดีา ผิวิผอ่ง
								Chitlada	Phiuphong

เกิด	 			21	กันิยายนิ	2540
ทีอ่ยู	่ 			18/1	หมู่1	ต.หนิองเพรางาย	อ.ไทรน้ิอย	จิ.นินิทบุัรี	11150
โทรศพัท์ 				0809689364							
E-mail  							chitladaphiuphong@gmail.com
FB    												Bee	Beebee	Bee	Beebee

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558		 -	มัธ์ยมศึกษา	โรงเรียนิกาญจินิาภิเษกวิิทยาลัย	นิครปฐม	
																					(พระตำาหนัิกสุวินิกุหลาบัมัธ์ยม)
2552	 -	โรงเรียนิบั้านิหนิองเพรางาย

ประวัติการแสดงงาน
2561		 -	นิิทรรศการการแสุดงงานิภาพพมิพ	์“PRINTABLE”	ณ		 		
																					หอศิลป์กรุงไทย	อาคารธ์นิาคาร	กรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้	กรุงเทพ
2563		 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ	์“Print	for	you	6th”	ณ		
																				หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี	อาคารศูนิยป์ฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
																				คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2564		 -	นิิทรรศการศิลปนิิพนิธ์ย์อดเย่ียม	ครัง้ท่ี	13	ณ		
																						หอศิลป์สุมเด็จิพระนิาง	เจ้ิาสุริกิิต์ิ		พระบัรมราชั้นีิินิาถึ
	 -	นิิทรรศการ	Taoyuan	International	Print	Exhibition	at	Taoyuan	
																					Arts	Center,	Taiwan

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	ทุนิพระราชั้ทานิภูมิพล	ประเภทเรียนิดีประจิำาปีการศึกษา	2562
	 -	ทุนิสุง่เสุริมการศึกษา	การสุร้างสุรรค์ผลงานิศิลปะ		 	
	 			“ทุนิการศึกษาชั้า่เทิด”

66. เจนจิรา แสงดานุช
								Janejela	Sangdanuch

เกิด	 			28	กันิยายนิ	2539		 	
ทีอ่ยู	่ 			34	หมู่ท่ี	11	ต.ทรายขาวิ	อ.วัิงสุะพุง	จิ.เลย	
โทรศพัท์					0903251343
E-mail								janejirasangdanuch2539@gmail.com	 		
FB               Mer	Bang

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิศรีสุงครามวิิทยา	อำาเภอวัิงสุะพุง	จัิงหวัิดเลย
2555	 -	โรงเรียนิวัิงทรายขาวิวิิทยา	อำาเภอวัิงสุะพุง	จัิงหวัิดเลย

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ	
																				หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร				
																				คณะจิิตกรรมฯ	นิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของนัิกศึกษาภาควิิชั้าภาพพิมพ์
																				“PRINTABLE	2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ	หอศิลป์กรุงไทย	
																				อาคารธ์นิาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้,	กรุงเทพมหานิคร
 



67. ญาดา ศาสตรน์อก
								Yada	Sartnok

เกิด	 				28	มีนิาคม	2541
ทีอ่ยู่	 				139	หมู่	5	ต.ทุ่งกวิาวิ	อ.เม้องแพร	่จิ.แพร	่54000
โทรศพัท์ 					0972177773						
E-mail									chanyapisit@hotmail.com
FB 																Yada	Sartnork

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	ศึกษาท่ีโรงเรียนินิารีรัตน์ิจัิงหวัิดแพร่
2552	 -	ศึกษาท่ีโรงเรียนิมารดาอุปถัึมภ์
    
ประวัติการแสดงงาน
2563		 -นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ	
																				หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร				
																				คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2562	 -	นิิทรรศการประกวิดภาพพิมพ์นิานิาชั้าติ	“Guanlan	International	
																					Print	Biennial	in	2019”	ณ	สุาธ์ารณรัฐประชั้าชั้นิจีินิ

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2560	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ระดับั	อุดมศึกษา	ประกวิดวิาดภาพเฉลิมพระเกียรติ	ปีท่ี5
	 		หัวิข้อ	“มีพลังงานิมีควิามสุุข”	กระทรวิงพลังงานิ
	 -รางวัิลชั้มเชั้ย	ระดับัอุดมศึกษา	ประกวิดวิาดภาพศิลปะเด็กและเยาวิชั้นิ
	 		หัวิข้อ	“สุันิติประชั้าธ์รรม”	

68. ณัฏิฐเ์ณร ีบุญวิรุตม์อารยา
								Nattnaeree	Boonwarutaraya

เกิด	 				14	สุิงหาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 				184/4-5	ม.2	ต.ลำาไทร	อ.ลำาลูกกา	จิ.ปทุมธ์านีิ	12150
โทรศพัท์ 				0896739489	
E-mail									nammunbenzin_97@hotmail.com	 		
FB 																Benzin	Boonwarutaraya	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิวัิฒนิาวิิทยาลัย
2552	 -	โรงเรียนิสุารสุาสุน์ิวิิเทศนิิมิตใหม่

ประวัติการแสดงงาน
2562	 -	นิิทรรศการแสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	For	You	ครัง้ท่ี	6”	
																						ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ีอาคารศูนิย์ปฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร	
																						คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
	 -	นิิทรรศการการประกวิดภาพพิมพ์นิานิาชั้าติ	“International	
																						Biennial	Print	Exhibit:	2020	R.O.C.”	ณ	ประเทศไต้หวัินิ
2561	 -	นิิทรรศการ	“Waste	the	Night”	ณ	Better	Moon	Café	
																					กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการ	การแสุดงงานิภาพพิมพ์	“PRINTABLE”ณ	หอศิลป์							
																					กรุงไทย	อาคาร	ธ์นิาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้	กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการการประกวิดภาพพิมพ์นิานิาชั้าติ	“Guanlan	
																					International	Print	Biennial	in	2019”	ณ					
																					สุาธ์ารณรัฐประชั้าชั้นิจีินิ
2560	 -	นิิทรรศการ	การแสุดงงานิการกุศล	“TH-AN”ณ	Most	Gallery			
																					กรุงเทพมหานิคร
	 -	นิิทรรศการ	“Artist	Warehouse	2017”	
																					ณ	Ambassador	Hotel	Bangkok		กรุงเทพมหานิคร



69. ณิชสิทธ์ ทูลพุทธา
								Nidchasit	toolputta

เกิด	 			14	พฤศจิิกายนิ	2540
ทีอ่ยู	่ 			336/279ก	ถึ.โนินิม่วิง	ต.ในิเม้อง	อ.เม้องชั้ัยภูมิ	จิ.ชั้ัยภูมิ
โทรศพัท์ 				0854924572							
E-mail  							autobotttt55@gmail.com
FB    												Dook	Nidchasit	Toolputta

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิชั้ัยภูมิภักดีชุั้มพล	
2552	 -	โรงเรียนิมารีอุปถัึมภ์ชั้ัยภูมิ

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ	์“Print	for	you	6th”	ณ		
																					หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี	อาคารศูนิยป์ฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
																					คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
	 -	รว่ิมแสุดงผลงานิ	”ศิลปกรรมรุน่ิเยาว์ิ	ครัง้ท่ี	37“													
2562	 -	นิิทรรศการประกวิดภาพพิมพ์นิานิาชั้าติ	“Guanlan	International	
																					Print	Biennial	in	2019”	ณ	สุาธ์ารณรฐัประชั้าชั้นิจีินิ
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพมิพ์ของนัิกศึกษาภาควิิชั้าภาพพมิพ	์
																					“PRINTABLE	2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ		
																						หอศิลป์กรุงไทย	อาคารธ์นิาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้,						
																						กรุงเทพมหานิคร

70. ธรีภัทร กะลัมพะทัต
								Theerapat	kalampatat

เกิด	 			6	สุิงหาคม	2539		 	
ทีอ่ยู	่ 			1012	The	park	land	grand	แขวิงบุัคคโล	เขตธ์นิบุัรี	
																						กรุงเทพมหานิคร	10600	
โทรศพัท์					0945525954
E-mail									Permkk@outlook.co.th	 		
FB                เพิม่	คับั

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิ	เทพศิรินิทร์	

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ	
																				หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร	
																				คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม



71. นัศรยี ์อนุวงศเ์จรญิ
								Natsari	Anuwongcharoen

เกิด	 				1	มีนิาคม	2541
ทีอ่ยู่	 				199/81	หมู่	1	ถึ.บัางกรวิย-ไทรน้ิอย	ต.บัางรักพัฒนิา	อ.บัางบััวิทอง	 					
																							จิ.นินิทบุัรี	11110	
โทรศพัท์ 					0863839627					
E-mail									kyowiichan@gmail.com
FB 																Nutty	NP

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิศรีบุัณยานินิท์

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ	
																					หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร		
																					คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของนัิกศึกษาภาควิิชั้าภาพพิมพ์
																					“PRINTABLE	2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ		
																					หอศิลป์กรุงไทย	อาคารธ์นิาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้,	
																					กรุงเทพมหานิคร

72. นิโลบล สงวินขำา
								Nilobon	Sanguankham

เกิด	 				10	พฤษภาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 				27	หมู่	3	ต.แควิอ้อม	อ.อัมพวิา	จิ.สุมุทรงคราม	75110																										
โทรศพัท์ 				0906577049	
E-mail									nilobon3181@gmail.com	 		
FB 																Nilobon	Mon	

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
	2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	ลาดกระบััง	กรุงเทพมหานิคร
	2555	 -	โรงเรียนิอัมพวัินิวิิทยาลัย	จัิงหวัิดสุมุทรสุงคราม

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ		
	 		หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี	อาคารศูนิย์ปฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
	 		คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของนัิกศึกษาวิิชั้าภาพพิมพ	์“PRINT	
																					ABLE2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ	หอศิลป์กรุงไทย		
																					อาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้,กรุงเทพมหานิคร



73. ปวิรีช์นก อัครเสรสีินทร
								Paveechanok	Akarasereesinthon

เกิด	 				22	กรกฎีาคม	2541
ทีอ่ยู	่ 				43/6	หมู่	5	ต.แหลมฟ้าผ่า	อ.พระสุมุทรเจิดีย์	
																						จิ.สุมุทรปราการ	10290
โทรศพัท์ 				0954192369							
E-mail  							Paweechanok.A@hotmail.com
FB    												Tang’g	Pvcn

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์	เขตลาดกระบััง
2555	 -	โรงเรียนิปทุมคงคาสุมุทรปราการ	

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ	์“Print	for	you	6th”	ณ				
	 	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี	อาคารศูนิยป์ฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
	 	คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพมิพ์ของนัิกศึกษาภาควิิชั้าภาพพมิพ	์
	 		“PRINTABLE	2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ		
	 		หอศิลป์กรุงไทย	อาคารธ์นิาคารกรุงไทยสุาขาเยาวิราชั้,
	 		กรุงเทพมหานิคร

74. พนธกร นุ่นซา้ย
								Pontakorn	Nunsai

เกิด	 			21	มกราคม	2541		 	
ทีอ่ยู	่ 			20/61	หมู่บั้านิอ่ิมอัมพร2	ซึ่อยราชั้พฤกษ์9	ถึ.ราชั้พฤกษ์	
	 			แขวิงบัางเชั้้อกหนัิง	เขตตล่ิงชั้ันิ	กรุงเทพฯ	10170
โทรศพัท์					0897857218
E-mail									Pontakornnelson@gmail.com			
FB    Pontakorn	Nunsai

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์	เขตลาดกระบััง
2555	 -	โรงเรียนิวัิดนิวิลนิรดิศ

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	6th	Graphic	Art	Biennial	of	Skeklerland	2020,	Transylvanian	Art		
	 		Center,	Sfântu	Gheorghe,	Romania
	 -	นิิทรรศการวัินิศิลป์	พีระศรี	2020,	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		 	
	 		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร	คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
	 -	นิิทรรศการ	“Print	For	You	ครั้งท่ี	6”,	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี	
	 		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร	คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2562	 -	Guanlan	International	Print	Biennial	2019,		
	 		สุาธ์ารณรัฐประชั้าชั้นิจีินิ	
2561	 -	PRINTABLE	Print	Exhibition	2018,	หอศิลป์กรุงไทย	กรุงเทพฯ



75. พิมพาภรณ์ ช่างตบแต่ง
								Pimpaporn	Changtobtang

เกิด	 				12	มกราคม	2541
ทีอ่ยู่	 				184/7	หมู่ท่ี5	ต.เชั้ิงเนิินิ	อ.เม้องระยอง	จิ.ระยอง	21000
โทรศพัท์ 					0944547856					
E-mail									Noeypimpaporn@gmail.com
FB 																Noey	Pimpaporn

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิวัิดป่าประดู่

ประวัติการแสดงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	
	 		ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร		
	 		คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2562	 -	The	garden	of	light,	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี	อาคาร
	 		ศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร	คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
	 -	暗面 In	the	shadow,	China	Academy	Of	Art	หางโจิวิ	ประเทศจีินิ
2561	 -	PRINTABLE	Print	Exhibition	2018,	หอศิลป์กรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้		
	 		กรุงเทพมหานิคร

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2564	 -	นิิทรรศการศิลปกรรมรว่ิมสุมัยของศิลปินิรุน่ิเยาว์ิครั้งท่ี	37
2563	 -	The	6th	Graphic	Art	Biennial	of	Szeklerland,	
	 		Sfântu	Gheorghe,2020
2563	 -	ทุนิการศึกษากองทุนิสุง่เสุริมการศึกษาการสุร้างสุรรค์ศิลปะ		
	 		“มูลนิิธ์ริัฐบุัรุษ	พลเอกเปรม	ติณสุูลานินิท์”
2562	 -	การประกวิดศิลปกรรมไทยออยล์	ครั้งท่ี	1	
	 -	The	7th	NBC	MESHTEC	Tokyo	International	
	 		Screen	Print	Biennial
2561	 -	การประกวิดวิาดภาพ	“เพลินิศิลป์ถ่ิึนินิาวีิ”

                 

                   

76. ฟ้ีาไท ธรีะประภา
								Fahtai	Teeraprapah

เกิด	 			31	ธ์นัิวิาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 			บั้านิเลขท่ี	76	ถึ.จิรัญสุนิิทวิงศ์	66	เขตบัางพลัด	
	 			กรุงเทพมหานิครฯ	10700																								
โทรศพัท์ 				0993299211	
E-mail									fahteeraprapah1997@gmail.com	 		
FB 															Fah	Teeraprapah

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุาธ์ติมหาวิิทลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	ณ		
	 		หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี	อาคารศูนิย์ปฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
	 		คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม
2561	 -	นิิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของนัิกศึกษาวิิชั้าภาพพิมพ	์“PRINT	
																					ABLE2018,	Printmaking	Art	Exhibition”,	ณ	หอศิลป์กรุงไทย		
																					อาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้,กรุงเทพมหานิคร



77. ภิเษก ศิริวิิรรโณ
								Pisek	Siriwanno

เกิด	 			20	มิถึุนิายนิ	2539
ทีอ่ยู	่ 			38/2	หมู่	1	ต.ไทยาวิาสุ	อ.นิครชั้ัยศรี	จิ.นิครปฐม73120
โทรศพัท์ 				0849325662							
E-mail  						tang.pisek@hotmail.com
FB    												Tang	Pisek

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุาธ์ติมหาวิิทยาลัยศิลปากรวิิทยาเขต
	 		พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

78. ศุภกร เยน็ทรวง
        Supakorn yensuang

เกิด	 			7	สุิงหาคม	2540
ทีอ่ยู	่ 			449/91หมู่บั้านิสุวินิตะไคร้	ต.สุนิามจัินิทร์	อ	เม้อง	จิ.นิครปฐม	73000
โทรศพัท์					0944961506
E-mail									Su_pa_korn2@hotmail.com
FB    Supakorn	pey

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 			โรงเรียนินิวิมินิทราชั้ินูิทิศหอวัิงนินิทบุัรี
 
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“Print	For	You	ครั้งท่ี	6”,	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี	
	 		อาคารศูนิย์ปฏิิบััติการทัศนิศิลป์สุิรินิธ์ร	คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม



79. เมตไตร พงษ์ชมพร
							Mettrai	Pongchomporn

เกิด	 				18	ตุลาคม	2540
ทีอ่ยู่	 				1178/161	หมู่บั้านิป.ธ์นิานิิเวิศ	ซึ่อยพหลโยธ์นิิ32	ถึนินิพหลโยธ์นิิ		
	 				แขวิงจัินิทรเกษม	เขตจิตุจัิกร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศพัท์ 					0925583125					
E-mail									mettraipongchomporn@gmail.com
FB 																Mettrai	Pongchomporn

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิบัดินิทรเดชั้า	(สุิงห์	สุิงหเสุนีิ)	กรุงเทพมหานิคร

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	รางวัิล	Main	Prize	of	the	Biennial	รางวัิลชั้นิะเลิศอันิดับั	1								
	 		“	The	6th	Graphic	Art	Biennial	of	Szeklerland,	
	 		Sfântu	Gheorghe,	2020	”การประกวิดผลงานิศิลปะภาพพิมพ์
	 		นิานิาชั้าติ	ประเทศโรมาเนีิย	ณ	ประเทศโรมาเนีิย
	 -	รางวัิล	รางวัิลชั้มเชั้ย		“	3rd	ASEAN	Graphic	Arts	Competition	and		
	 		Exhibition	2020	Vietnam	”	การประกวิดผลงานิศิลปะภาพพิมพ์แห่ง	
	 		อาเซึ่ียนิ	ประเทศเวีิยดนิาม	ณ	ประเทศเวีิยดนิาม

รางวัลและเกยีรติประวัติ
2563	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“	Print	for	you	6th”ณ	คณะจิิตรกรรม		
	 		ประติมากรรมและภาพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2562	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“	The	7th	China	Guanlan	International	
	 		Print		Biennial	”ณ	สุาธ์ารณรัฐประชั้าชั้นิจีินิ
	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“	The	3rd	Macao	Printmaking	Triennial	”ณ		
	 		สุาธ์ารณรัฐประชั้าชั้นิจีินิ
	 -	รว่ิมแสุดง	โครงการการประกวิดศิลปกรรมไทยออยล์	ครั้งท่ี	1		
	 		ประจิำาปีการศึกษา	2562	ณ	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพิมพ์	 
	 		มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2560	 -	รว่ิมแสุดงนิิทรรศการ	“Printable	Print	Exhibition	2560”	
	 		ณ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย

                 

                   

80. สุพิชฌาย์ ญาณชวีิาตม์
								Supicha	Yanchevat

เกิด	 			18	ตุลาคม	2540	 	
ทีอ่ยู	่ 			21/3	ถึ.วุิฒากาศ	ต.บัางค้อ	อ.จิอมทอง	กรุงเทพมหานิคร	10150																									
โทรศพัท์ 				0926869868	
E-mail								Fososong18@gmail.com	 		
FB 															Supicha	vanchevat

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกภาพพิมพ์	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิสุตรีวัิดอัปสุรสุวิรรค์

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการภาพพิมพ์นิานิาชั้าติประเทศไต้หวัินิ	The	International		
	 			Biennial	Print	Exhibit:R.O.C.	2020	
2561	 -	นิิทรรศการ	การแสุดงงานิภาพพิมพ์	“PRINTABLE”
	 			ณ	หอศิลป์	กรุงไทย	อาคาร	ธ์นิาคารกรุงไทย	สุาขาเยาวิราชั้	กรุงเทพฯ
	 			นิิทรรศการ	แสุดงงานิภาพพิมพ์	“Print	for	you	6th”	
	 			ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี	อาคารศูนิย์ปฏิิบัติัการทัศนิศิลป์สุรินิิธ์ร		
	 			คณะจิิตรกรรมฯ	นิครปฐม



81. กฤษณะพล เปียไพบูลย์
								Krisanapon	Piapaiboon

เกิดี               5	กันิยายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่            ปรีดีย์พนิมยงค์46	ถึ.สุุขุมวิิท71	คลองตันิเหน้ิอ	เขต	วัิฒนิา	10110  
โทรศิพัท์      0960738232	 
E-mail         Justpop@outlook.co.th	   
FB                Pop	Krisanapon

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม		 	 																					
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 	-	โรงเรียนิ	ศรีวิิกรม์	เอกมัย	กรุงเทพมหานิคร
2552	 	-	โรงเรียนิ	ศรีวิิกรม์	เอกมัย	กรุงเทพมหานิคร

ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	นิิทรรศการ	“MANGO	FESTTIVAL”	ณ	ล้ง	1919	
																					กรุงเทพมหานิคร
2563						 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	

82. ก้องศิกัด์ิี คำาภักดีี
								Kongsak	kampakdee

เกิดี             13	พฤษภาคม	2539  
ทีอ่ยู ่          14/108	หมู่บั้านิทองสุอดแสุง	ซึ่.ศรีจัินิทร์	23	ถึ.ศรีจัินิทร์														
																							ต.ในิเม้อง	อ.เม้อง	จิ.ขอนิแก่นิ	40000  
โทรศพัท์     0970811151
E-mail        KONGSAKKAMPAKDEE@GMAIL.COM   
FB              kongsak	kampakdee

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม		 	
																				คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิมหาไถ่ึศึกษาภาคตะวัินิออกเฉียงเหน้ิอ
 
ประวัติการแสดงงาน
2564						 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิง		สุนิามจัินิทร์	
2561										-	นิิทรรศการ	“หักมุม”	ณ	I	Box	gallery	นิครปฐม
													 	-	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	หอสุมุดกลาง		 	
	 				มหาวิิทยาลัยศิลปากรพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์



83. กิตติพร จันด้วง  
								Kittiporn	janduang

เกิด	 				19	มกราคม	2540		 	
ทีอ่ยู	่ 				24ม.ต.นิาหม่้นิศรีอ.นิาโยงจิ.ตรัง	92170
โทรศพัท์ 				0896517457
E-mail									mr.r_rut@hotmail.com	 		
FB 																กิตติพร	จัินิด้วิง		

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	ชั้ั้นิมัธ์ยมศึกษาโรงเรียนิวิิเชั้ียรมาตุ
  
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2562	 -	รว่ิมแสุดงผลงานิศิลปะ	ณ	ล้ง	1919	กรุงเทพมหานิคร
2561	 -	รว่ิมแสุดงผลงานิ	Open	House	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรม			
																						และภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขต					
																						พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2563	 -	ได้รับัทุนิการศึกษาศาตราจิารย์เกียรติ
																					คุณชั้ลูด	น่ิิมเสุมอ	ประจิำาปีการศึกษา	2563
2562	 -	ผลงานิรว่ิมแสุดงโครงการประกวิดศิลปากรไทยออยล์	ครั้งท่ี	1

84. ณัฐดีนัย แถ่วิโนนง้ิวิ      
								Natdanai	Thawnongue

เกิด	 				22	กันิยายนิ	2540
ทีอ่ยู	่ 				595/13	ลาดพร้าวิ87	แยก19	กรุงเทพมหานิคร10310	
โทรศพัท์ 				0929523162							
E-mail  							fewza87@gmail.com
FB    												ณัฐดนัิย	แถึวิโนินิง้ิวิ

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิมัธ์ยมวัิดบัึงทองหลาง
2552	 -	โรงเรียนิมัธ์ยมวัิดบัึงทองหลาง   
   
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“ศิลป์	พีระศรี”
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2561	 -	จัิดนิิทรรศการ	บั้านิเรา	x	เชั้ียงคานิ
2557	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ศิลปะสุ้บัสุานิวัิฒนิธ์รรมไทย	intouch

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2563	 -	ได้รับัทุนิการศึกษากองทุนิ	“กรุงไทย”
2563	 -	ได้รับัทุนิการศึกษาจิากคณะจิิตรกรรม				
																					ประติมากรรมและภาพพิมพ์



85. เกยีรติศกัด์ิ ดวงบุบผา
								Kiattisuk	duangbuppha

เกิด	 			19	มกราคม	2541		 	
ทีอ่ยู	่ 			40	หมู่7	ต	เทพคีรี	อ.นิาวัิง	จิ.หนิองบััวิลำาภู	39170
โทรศพัท์					0956681940
E-mail								Basbooooon@gmail.com.	 		
FB               Kiattisuk	Duangbopha

ประวัติการศกึษา
2563	 -		ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2559	 	-	มัธ์ยมศึกษาตอนิปลาย	โรงเรียนิศรีสุงครามวิิทยา					
																						จัิงหวัิดเลย
2557	 	-	มัธ์ยมศึกษาตอนิต้นิ	โรงเรียนิศรีสุงครามวิิทยา		
																						จัิงหวัิดเลย

ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	การแสุดงผลงานิการศึกษาภาควิิชั้าจิิตรกรรม	2563	การแสุดงผลงานิ		
																					Exhibition	Painting	and	sculptures	of	4	young	Thai	artists	at		
																					Ananta.kama.gallery	202
2562	 -	การแสุดงผลงานิแสุดงผลงานิภาควิิชั้าจิิตรกรรมในิวัินิเปิดบั้านิ
																					คณะจิิตรกรรม

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2561	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ประกวิดวิาดภาพ	สุันิติประชั้าธ์รรม		
																					รุน่ิอุดมศึกษา2561	

86. ธรีวัจน์ วงค์อินทร ์  
								Thirawat	Wongin

เกิด	 	12	สุิงหาคม	2540
ทีอ่ยู่	 	243/15	ซึ่.รว่ิมพัฒนิา	ถึ.ดอนินิก	ม.4	ต.มะขามเต้ีย	อ.เม้อง		
																			จิ.สุุราษฎีร์ธ์านีิ	84000
โทรศพัท์ 				0993014331						
E-mail								offpoow_@hotmail.	com
FB 														ธ์รีวัิจิน์ิ	วิงค์อินิทร์

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้
2555	 -	โรงเรียนิเม้องสุุราษฎีร์ธ์านีิ
    
ประวัติการแสดงงาน
2563						 -	นิิทรรศการ	PAINTS	MIXED	PIGMENT	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย	ศิลปากร	
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิง		สุนิามจัินิทร์
	 -	นิิทรรศการแสุดงงานิกลุ่ม	วัินิศาสุตราจิารย์	ศิลป์	พีระศรี
2560	 -	นิิทรรศการ	แสุดงงานิกลุ่ม	ณ	โรงแรมแอมบััสุเดอร์
          
รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2562	 -	Work	Shop	โครงการ	ART	FOR	MIND	จิิตรกรรมเพ้่อ		
																					พัฒนิาสุุขภาพชั้ีวิิต	เขียนิทิวิทัศน์ิสุดท่ีโรงพยาบัาลปทุมธ์านีิ	
2560	 -	รางวัิลรว่ิมแสุดง	ศิลปกรรมศิลปินิรุน่ิเยาว์ิ	ครั้งท่ี	34
	 -	เขียนิฉากบัังเพลิง	ประกอบัพระเมรุมาศในิหลวิง	รัชั้กาลท่ี	9
2559	 -	รางวัิลยอดเยี่ยม	ศิลปกรรมเยาวิชั้นิทักษิณ	ครั้งท่ี	14



87. พงศิณ์ภัทร ศิุขวัิฒน์
								Phongnapat	Sukwat

เกิดี    6	สุิงหาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    1/320	ม.6	ซึ่อยวัิดเวิฬุวินิาราม21	ถึ.วัิดเวิฬุวินิาราม										
																					แขวิงดอนิเม้อง	เขตดอนิเม้อง	กรุงเทพมหานิคร	10210
โทรศิพัท์     0824414469
E-mail         22nm@hotmail.co.th
FB                 Maphrao	Malpheo

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558		 -	โรงเรียนินิวิมินิทราชั้ินูิทิศ	หอวัิง	นินิทบุัรี
2552		 -	โรงเรียนิปรีดาวิิทยา
   
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2561	 -	นิิทรรศการ	“BEING	HUMAN”	ณ	หอสุมุดพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

88. นพเก้า เรอ่งฤทธ์ิ
								Noppakao	Rueangrit

เกิดี    26	พฤศจิิกายนิ	2532
ทีอ่ยู ่    2ม.8ต.หอไกรอ.บัางมูลนิากจิ.พิจิิตร	66120
โทรศิพัท์     0619565126  
E-mail         Rueangrit1126@gmail.com
FB                 Noppakao	Rueangrit

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2557			 -	โรงเรียนิหนิองชุั้มแสุงวิิทยา		จัิงหวัิดเพชั้รบุัรี
2544		 -	โรงเรียนิเทศบัาล	2	วัิดชั้ัยมงคล		จัิงหวัิดพิจิิตร
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2559	 -	ทุนิการศึกษาหม่อมเจ้ิาสุุภัทรดิศ	ดิศกุล



89. ปัญญวัฒน์ มหนัตปัญญ์ 
								Panyawat	Mahantapan

เกิด               1	กรกฎีาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    18	ซึ่	กำานัินิแม้นิ	7	แยก	3	บัางบัอนิ	กรุงเทพมหานิคร
โทรศพัท์     0964729072
E-mail         anyawat321@gmail.com
FB                 ปัญญวัิฒน์ิ	มหันิตปัญญ์

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิวัิดราชั้โอรสุ 
    
ประวัติการแสดงงาน
2553	 -	รว่ิมแสุดงศิลปกรรม	UOB	ครั้งท่ี	1	ธ์นิาคารยูโอบัี	กรุงเทพฯ	
2562	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	หอสุมุดกลาง				 	 		
	 			มหาวิิทยาลัยศิลปากร		พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	นิครปฐม	
2562	 -	นิิทรรศการ	“IN	x	Visible”	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ	
2562	 -	นิิทรรศการ	“Hotel	Art	Fair	2019”	ณ	โรงแรม	WBangkok		
																					กรุงเทพฯ

90. ปัณณพร ทาพา     
								Punnapon	Thapha

เกิด   19	มกราคม	2541
ทีอ่ยู ่    2/10	ถึ.พญาเสุ้อ	ต.ในิเม้อง	อ.เม้อง	จิ.พิษณุโลก	65000	 														
โทรศพัท์    0888127616      
E-mail        totofahh@gmail.com
FB                Fah	Kiki		         

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558			 -	โรงเรียนิเฉลิมขวัิญสุตรี
   



91. นิธิต สรา้งสวน
								Nitit	srangsuan

เกิด    16	มีนิาคม	2541   
ทีอ่ยู ่    89/20	ซึ่.ล้ีกุลเจิริญ	ถึ.แจ้ิงวัิฒนิะ	ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	
																					จิ.นินิทบุัรี	11120
โทรศพัท์     0851450680
E-mail        franknitit@hotmail.com   
FB                Nitit	srangsuan

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	ระดับัมัธ์ยมศึกษา	โรงเรียนิสุวินิกุหลาบั	วิิทยาลัย	นินิทบุัรี
2555	 -	ระดับัประถึมศึกษา	โรงเรียนิมูลนิิธ์ปิากเกร็ด	วิิทยา
 
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการกลุ่ม	“RESILIENCE”	ณ	Ananta	Kama	Gallery.
2562	 -	นิิทรรศการ	อาร์ท	แฟร์	ณ	ล้ง1919	กรุงเทพมหานิคร
2558	 -	นิิทรรศการกลุ่มชั้ว่ิยผู้ประสุบัภัยเนิปาล	ณ.ขัวิศิลปะ	จัิงหวัิดเชั้ียงใหม่

รางวัลและเกยีรติประวัติ 
2558	 -	ได้เข้ารว่ิมแขง่ขันิการประกวิด	วิาดภาพลายเสุ้นิงานิศิลปหัตถึกรรม		
																					นัิกเรียนิ	ระดับัประเทศ	ปี2558

92. ลินิน คณุนิลริว้  
								Linin	Khunninriw

เกิด    14	มกราคม	2538   
ทีอ่ยู่    71/5	ซึ่.ปฐมเจิริญสุุขชั้ัย27	ม.14	ต.โพรงมะเด่้อ	อ.เม้อง			
																					จิ.นิครปฐม	73000
โทรศพัท์     0949615461
E-mail         Lininkhun@gmail.com   
FB                 Linin	Khunninriw

ประวัติการศกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2555	 -	วิิทยาลัยอาชั้ีวิศึกษานิครปฐม
2552	 -	โรงเรียนิสุิรินิธ์รราชั้วิิทยาลัย
    
ประวัติการแสดงงาน
2563						 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี			
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์



93. ปวรศิา วังคำาฟู
								Pawarisa	Wangkhomfu

เกิด    13	ธ์นัิวิาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    111/40	หมู่7	หมู่บั้านิพรรณพฤษา(หลังราชั้ภัฐ)	ต.หนิองปากโลง		
																					อ.เม้อง	จิ.นิครปฐม	73000
โทรศิพัท์     0804917100
E-mail        Cherrycola1312@gmail.com
FB                Pround	Pawari์

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์ม	หาวิิทยาลัยศิลปากร 
   
ประวัติการแสดงงาน
2563		 -	นิิทรรศการ	“Midnight	Ramble”	Light	my	fire

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2561	 	-	รางวัิลดีเด่นิ	การประกวิดวิาดภาพ	“เพลินิศิลป์ถ่ิึนินิาวีิ

94. ชัชพล นันทมานพ   
								Chatchapon	Nuntamanop

เกิดี    30	มีนิาคม	2540
ทีอ่ยู ่    35/380	สุีวิลี	ถึนินิราชั้พฤกษ์	ต.บัางขุนิกอง	อ.บัางกรวิย	
																					จิ.นินิทบุัรี	11130
โทรศิพัท์     0828585885     
E-mail        Chatchaponnuntamanop@gmail.com
FB                Chatchapon	Nuntamanop      

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2558	 -	โรงเรียนิอัสุสุัมชั้ัญธ์นิบุัรี
    
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2562	 -	นิิทรรศการ	“Painting	Department”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		
																					นิครปฐม	คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์		
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	หอสุมุดกลาง	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์



95. สิทธิพล ขันทอง
								Sitthipol	Khanthong

เกิดี    18	มิถึุนิายนิ	2540   
ทีอ่ยู ่    1/1304	หมู่	14	ซึ่.10/2	ถึ.จิรัญยานินิท์	ต.บัางวัิวิ	อ.บัางปะกง		
																					จิ.ฉะเชั้ิงเทรา	24180
โทรศิพัท์     0835890579
E-mail        Sitthipol.o1997@gmail.com   
FB                Sitthipol	Khanthong

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2558	 -	มัธ์ยมศึกษา	โรงเรียนิเบัญจิมราชั้รังสุฤษฎ์ิี	2	ฉะเชั้ิงเทรา
2552	 -	ระดับัประถึมศึกษา	โรงเรียนิวัิดดอนิทอง	ฉะเชั้ิงเทรา
 
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“ART	BRUT	ศิลปะต่างวิิถีึ	วิิถีึศิลปะ”		 			 	
			 			ณ	มหาวิิทยาลัยราชั้ภัฎีราชั้นิครินิทร์		ฉะเชั้ิงเทรา
	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	
	 -	นิิทรรศการกลุ่ม	“RESILIENCE”	ณ	Ananta	Kama	Gallery.				
.2562			 -	นิิทรรศการกลุ่ม	“REALITY	เหม้อนิอยา่งท่ีเป็นิ”	ณ	Many	Cuts	Art			
																					Space.
																			-	นิิทรรศการ	“ART	BRUT	ศิลปะต่างวิิถีึ	วิิถีึศิลปะ”
	 			ณ	มหาวิิทยาลัยราชั้ภัฎีราชั้นิครินิทร์		
																					ฉะเชั้ิงเทราและมหาวิิทยาลัยบูัรพา		
2561									 -	นิิทรรศการ	“9”	ณ	ศูนิย์การเรียนิรู้ฉะเชั้ิงเทรา	(KCC)
	 -	นิิทรรศการเด่ียวิ	“AREA-TIME	(พ้้นิท่ีและเวิลา)”	ณ	Ibox	brazaar		
																					นิครปฐม																																																														

96. พิทวัิส ณ นคร  
								Pittawat	Na	nakhon

เกิดี    1	มกราคม	2540   
ทีอ่ยู ่    109	ต.ฉลอง	อ.สุิชั้ล	จิ.นิครศรีธ์รรมราชั้
โทรศิพัท์     0980727818
E-mail         Paenanakhon@gmail.com   
FB                Pittawat	Na	nakhon

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้
2555	 -	โรงเรียนิสุิชั้ลประชั้าสุรรค์
2552	 -	โรงเรียนิวัิดประทุมทายการาม
  
ประวัติการแสดงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	
2559	 -	นิิทรรศการผลงานินัิกศึกษาคณะจิิตรกรรมฯ	ณ		 										 	
				 		หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์									
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
																		-	นิิทรรศการศิลปกรรมนัิกเรียนินัิกศึกษารุน่ิ	17
																					วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้,	หอศิลปศรีธ์รรมราชั้		
																					วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้,	จัิงหวัิดนิครศรีธ์รรมราชั้

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2558	 -	รางวัิลรว่ิมแสุดง	การประกวิดศิลปกรรมเด็กและเยาวิชั้นิแห่งชั้าติ		
																					ครั้งท่ี	10	,	สุถึาบัันิบััณฑิตพัฒนิศิลป์,กรุงเทพมหานิคร	
																					รางวัิลดีเด่นิ	การประกวิดศิลปกรรม	ปตท.ภาคใต้	ครั้งท่ี12	ในิหัวิข้อ		
																					“อนิาคต	ออกแบับัได้”	,	-มหาวิิทยาลัยทักษิณ,	จัิงหวัิดสุงขลา
	 -	รางวัิลท่ี	1	“สุาขาจิิตรกรรมสุีน้ิำา”	โครงการประกวิดผลงานิ
																					ศิลปกรรมนัิกเรียนินัิกศึกษา,	วิิทยาลัยชั้า่งศิลปนิครศรีธ์รรมราชั้,					
																					จัิงหวัิดนิครศรีธ์รรมราชั้



97. แสงรวิ ีคลังมณี
							Saengrawee	Klangmanee

เกิดี    11	ธ์นัิวิาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    51/2	หมู่10	ต.บัางครุอ.พระประแดง	จิ.สุมุทรปราการ	10130
โทรศิพัท์     0816277495
E-mail        Lolipop37@windowslive.com
FB                Saengrawee	Klangmanee

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2558	 -	โรงเรียนิบัางประกอกวิิทยาคม
2555	 -	โรงเรียนิขจิรโรจิน์ิวิิทยา
   

98. สิปปะ พัฒนาไพบูลย์กุล  
								Sippa	pattanapiboonkul

เกิดี    16	เมษายนิ	2541
ทีอ่ยู ่    182	ซึ่.ประชั้าอุทิศ4	เขตราษฎีร์บูัรณะ	แขวิง	ราษฎีร์บูัรณะ													
																					กรุงเทพมหานิคร	10140
โทรศิพัท์     0818555776    
E-mail        Sippa550@gmail.com
FB                 Sippa	pattanapiboonkul

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2558	 -	โรงเรียนิสุันิติราษฎีร์วิิทยาลัย		



99. สมบูรณ์ อุ่นประชา
								Somboon	Unpracha

เกิดี  6	มิถึุนิายนิ	2540   
ทีอ่ยู ่  52/6	ซึ่อยพระรถึเมรี16	ม.9	ต.สุระสุี่เหล่ียม	อ.พนัิสุนิิคม	จิ.ชั้ลบุัรี		
	 	20140
โทรศิพัท์     0994265982
E-mail        somboon29769@hotmail.com  
FB               somboon	unpracha

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิิทยาลัยศิลปากร	 		
2558	 -	โรงเรียนิพนัิสุพิทยาคาร	จัิงหวัิดชั้ลบุัรี	
2552	 -	โรงเรียนิบั้านิสุระสุี่เหล่ียม	จัิงหวัิดชั้ลบุัร ี
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	2562	
2562	 -	นิิทรรศการ	“Painting	Department”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี									
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
	 -	รว่ิมแสุดงศิลปกรรมไทยออยด์	หัวิข้อ	“ควิามสุุขของคนิไทย”
2556	 -	รว่ิมแสุดงศิลปกรรมโตชั้ิบัา	ในิหัวิข้อ	“นิำาสุิง่ท่ีดีสุูช่ั้ีวิิต”
	 -	รว่ิมแสุดงงานิศิลปะกรรรมเด็กและเยาวิชั้นิแห่งชั้าติครั้งท่ี	9
2555	 -	รว่ิมแสุดงศิลปกรรมโตชั้ิบัา	ในิหัวิข้อ	“นิำาสุิง่ท่ีดีสุูช่ั้ีวิิต”

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2564	 -	รางวัิลพิเศษประกวิดวิาดภาพศิลปกรรมนิานิมี	หัวิข้อ	“อ่ิมเอิบั”รุน่ิ						
																				ประชั้าชั้นิ	
2562	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั1	ประกวิดวิาดภาพหัวิข้อเต่ามะเฟ้องกลับั
																					ท้องทะเลไทย	โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชั้ายฝ่ัง	ณ																				
																					โรงแรมมิราเคิล
	 -	รางวัิลรว่ิมแสุดงประกวิดวิาดภาพหัวิข้อ	ควิามสุุขคนิไทยโดย			
																					บัริษัทไทยออยด์
	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ประกวิดวิาดภาพเทิดพระเกียรติ“พลังควิามดี		
																					ด้วิยหัวิใจิ”	โดยกระทรวิงพลังงานิ
	 -	รางวัิลชั้มเชั้ย	ประกวิดวิาดภาพ	“ฝนิหลวิง	ฝนิแห่งควิามเมตตา”	ณ																
																					ศูนิย์ราชั้การแจ้ิงวัิฒนิะ	 	 	
2561	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั1ประกวิดวิาดภาพสุัตว์ิปลอดโรค
																					คนิปรอดภัย
2560	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั1ประกวิดวิาดภาพจิิตรกรรม	“แลใต้”	ณ	
																					มหาวิิทยาลัยวิลัยลักษณ์
	 -	รางวัิลชั้นิะเลิศอันิดับั1	ประกวิดเพ้นิท์สุุขภัณฑ์ครั้งท่ี	7	ณ		
																					อิมแพกอารีนิา	เม้องทองธ์านีิ
	 -	รางวัิลชั้นิะเลิศประกวิดวิาดภาพ	ร้อยใจิภักด์ิ	บัอกรักแม่	ณ	
																					อยุธ์ยา	ซึ่ิต้ี	พาร์ค
	 -	รางวัิลรองชั้นิะเลิศอันิดับั1	ประกวิดวิาดภาพวัินิต่อต้านิการค้ามนุิษย์								
																					รับัรางวัิลกับัท่านินิายกรัฐมนิตรี

100. ศิุภวิิชญ์ วิสีเพ็ญ 
										Supawich	Weesapen

เกิดี  25	กันิยายนิ	2540  
ทีอ่ยู ่  56/1	ถึ.ศรีณรงค์	อ.เม้อง	จิ.อุบัลราชั้ธ์านีิ
โทรศิพัท์     0885801185
E-mail        aranshura@gmail.com   
FB               Supawich	Weesapen

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
2558	 -	โรงเรียนิสุาธ์ตินิานิาชั้าติ	มหาวิิทยาลัยมหิดล
2555	 -	โรงเรียนิเบั็ญจิะมะมหาราชั้
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“	ᘐ”	Nova	contemporary	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“1	2	10”	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ	
	 -	นิิทรรศการ	“Galleries	Night”	Joyman	Gallery	กรุงเทพฯ
	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2562	 -	นิิทรรศการ	“Painting	Department”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี									
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	ห้องสุมนุิดสุนิามจัินิทร์	นิครปฐม

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2563	 -	ได้รับัทุนิการศึกษาสุง่เสุริมศิลปะ	มูลนิิธ์ริัฐบุัรุษ
																					พลเอกเปรมติณสุูลานินิท์
2562	 -	ได้รับัคัดเล้อกเข้ารว่ิมโครงการดาวิเด่นิบััวิหลวิง	101ปีท่ี	12



101. ศิุภกร จินต์ภาณี
										Suppakorn	jinpanee

เกิดี     17	ตุลาคม	2539  
ทีอ่ยู ่    26หมู่3	ต.สุำาโรงเหน้ิอ	อ.เม้องสุมุทรปราการ	จิ.สุมุทรปราการ
โทรศิพัท์     0865572694
E-mail        sjinpanee@gmail.com
FB                Suppakorn	Jin

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	วิิทยาลัยชั้า่งศิลป	ลาดกระบััง	กรุงเทพมหานิคร
2555	 -	โรงเรียนิปทุมคงคา	กรุงเทพมหานิคร
  

102. ศิริพิร แผน่แก้วิ
										Siriporn	Pankaew

เกิดี    21	พฤศจิิกายนิ	2540
ทีอ่ยู ่            92	หมู่6	ต.ประศุก	อ.อินิทร์บุัรี	จิ.สุิงห์บุัรี
โทรศิพัท์     0802627178   
E-mail         Siriporn.Pankaew@yahoo.	co.th
FB                 Nueng	Siriporn

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
2558	 -	วิิทยาลัยอาชั้ีวิศึกษาสุิงห์บุัรี		
2555	 -	โรงเรียนิวัิดเสุ้อข้าม	
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

รางวัิลและเกยีรติประวัิติ 
2558	 -	รางวัิลชั้นิะเลิศระดับัชั้าติ	การแขง่ขันิทักษะวิิชั้าชั้ีพ	ประเภทจิิตรกรรม		
																					หุ่นินิิ่งสุีนิำา้	(ระดับั	ปวิชั้.)	โดยสุำานัิกงานิคณะกรรมการการอาชั้ีวิศึกษา
																			-	รางวัิลนัิกศึกษาดีเด่นิ	ด้านิคุณธ์รรมและจิริยธ์รรม	ระดับัประเทศ	 					
			 			โดยสุำานัิกงานิคณะกรรมการการอาชั้ีวิศึกษากับัธ์นิาคารออมสุินิ
																			-	รางวัิลพระราชั้ทานิ	ในิโครงการคัดเล้อกนัิกเรียนิ	นัิกศึกษา	และสุถึานิ				
																					ศึกษาเพ้่อรับัรางวัิลพระราชั้ทานิ	ระดับั	ปวิชั้.	ขนิาดกลาง			
																					ประจิำาปีการศึกษา	2558
2557	 -	รางวัิลชั้นิะเลิศระดับัภาค	การแขง่ขันิทักษะหุ่นิน่ิิงสุีน้ิำา	ระดับัปวิชั้.



103. วิรคุณ สิทธิโพธ์ิไชย
										Worakun	Sitthipochai

เกิดี               11	สุิงหาคม	2540   
ทีอ่ยู ่    26	ถึ.เทศบัาล	2	ต.พระปฐมเจิดีย์	อ.เม้องนิครปฐม	
																					จิ.นิครปฐม	73000
โทรศิพัท์     0821877065
E-mail         worakunsitthipochai@gmail.com 
FB                 Worakun	Sitthipochai

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558	 -	โรงเรียนิปรินิสุ์รอยแยลสุ์วิิทยาลัย	
2555		 -	โรงเรียนิมงฟอร์ตวิิทยาลัย
   
ประวัิติการแสดีงงาน
2564	 -	นิิทรรศการ	“MAP	STAR	HERE”	Speedy	Grandma
2563	 -	นิิทรรศการ	“Centennial”	Speedy	Grandma
	 -	นิิทรรศการ	“MAPPA”	The	Shophouse	1527
	 -	นิิทรรศการ	PAINTS	MIXED	PIGMENT	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมาร	ี				
																						คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2562	 -	นิิทรรศการ	“Painting	Department”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี									
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพมิพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																						ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human”	ณ	หอสุมุดกลาง																																 																																																									
	 			มหาวิิทยาลัยศิลปากร วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์

104. ภาคภูมิ รุง่เรอ่ง 
										Parkphoom	Rungrueng

เกิดี     5	มีนิาคม	2541  
ทีอ่ยู ่    109/11ม.2ต.บัางขะแยง	อ.เม้อง	จิ.ปทุมธ์านีิ		12000
โทรศิพัท์     0863546508
E-mail        Jeed_victory73@hotmail.com   
FB                ภาคภูมิ	รุง่เร้อง

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	
    
ประวัิติการแสดีงงาน
2563	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENT”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กมุาร	ี				
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัย																				
																					ศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2562	 -นิิทรรศการ	“Art	For	Mind”	จิิตรกรรมเพ้่อพัฒนิาสุุขภาพชั้ีวิิต			
																				ณ	โรงพยาบัาลปทุมธ์านีิโครงการ	รัตนิ	GO	ศิลป์												
																				มหาวิิทยาลัยศิลปากร2563
																		-	Love@First	Sight	Lhong	1919	Heritage	at	Heart
2561	 -	นิิทรรศการ	“หักมุม”	I	Box	gallery	นิครปฐม
	 -	นิิทรรศการ	“Being	Human	exhibition”	ณ	หอสุมุดกลาง		
																					มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์
2560		 -	นิิทรรศการ	“ศิลปะเพ้่อเทิดพระเกียรติในิหลวิงรัชั้กาลท่ี9”		 		
		 			ของโครงการ	Art	for	Cancer	ศิริราชั้



105. บวิรลักษณ์ นวิลจันทร์
										Bavornluk	Nualchan

เกิดี    24	กรกฎีาคม	2540  
ทีอ่ยู ่    6	ซึ่.นิครอินิทร์	8	ถึ.พิบูัลสุงคราม	ต.ตลาดขวัิญ	
																					อ.เม้อง	จิ.นินิทบุัรี	11000
โทรศิพัท์     0863026834
E-mail         bvl.nualchan@gmail.com 
FB                 Bavornluk	Nualchan

ประวัิติการศิกึษา
2563	 -	ศิลปบััณฑิต	สุาขาวิิชั้าทัศนิศิลป์	กลุ่มวิิชั้าเอกจิิตรกรรม	
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร
2558			 -	โรงเรียนิสุตรีนินิทบุัรี
2552	 -	โรงเรียนิวัิดปากน้ิำา	(พิบูัลสุงคราม)
 
ประวัิติการแสดีงงาน
2563		 -	นิิทรรศการผลงานินัิกศึกษาคณะจิิตรกรรมประติมากรรม
																					และภาพพิมพ์	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี		คณะจิิตรกรรม							
																					ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร	วิิทยาเขต
																					พระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์	 	 	
	 -	นิิทรรศการ	“PAINTS	MIXED	PIGMENTS”	ณ	หอศิลป์บัรมราชั้กุมารี						
																					คณะจิิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิิทยาลัยศิลปากร			
																					วิิทยาเขตพระราชั้วัิงสุนิามจัินิทร์





ขอขอบคณุ

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม

หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์
หัวหน้าโครงการจัดต้ังภาควิชาสื่อผสม

หัวหน้าโครงการจัดต้ังภาควิชาแกนทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำานาจ คงวารี

อาจารย์สุกัญญา สอนบุญ
รองศาสตราจารย์สุธ ีคุณาวิชยานนท์

อาจารย์คงศักด์ิ กุลกลางดอน
นางสาวมลฤดี ประชุม

นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ
นางอารยา เลิศกิจอนันต์

คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน
เจ้าหน้าท่ีสำานักงานเลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
TheArtclubbangkok

Chiangmai Art Museum
ชัยวัฒนา นครปฐม (สโม)

Carpediem Cafe

รายนามคณะกรรมการดำาเนินงาน และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆของโครงการนิทรรศการศลิปนิพนธ์ของนักศกึษาปรญัญาตรชีั้นปีสุดท้าย 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจำาปีการศกึษา 2663

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์     ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร       รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ์     กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี        กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม       กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม       กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์       กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย       กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์       กรรมการ
หัวหน้าโครงการจัดต้ังภาควิชาสื่อผสม      กรรมการ
หัวหน้าโครงการจัดต้ังภาควิชาแกนทัศนศิลป์     กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ (ผู้แทนภาควิชาจิตรกรรม)   กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา  (ผู้แทนภาควิชาประติมากรรม)    กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำานาจ คงวารี  (ผู้แทนภาควิชาภาพพิมพ์)   กรรมการ
อาจารย์สุกัญญา สอนบุญ   (ผู้แทนภาควิชาศิลปไทย)   กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุธ ีคุณาวิชยานนท์  (ผู้แทนภาควิชาทฤษฎีศิลป์)   กรรมการ
อาจารย์คงศักด์ิ กุลกลางดอน  (ผู้แทนโครงการจัดต้ังภาควิชาสื่อผสม)  กรรมการ  
นางสาวมลฤดี ประชุม  นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ  นักวิชาการนักศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางอารยา เลิศกิจอนันต์  เลขานุการหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คณะกรรมการดำาเนินงาน
นางสาวนภัส   มังคละธนะกุล      ประธานกรรมการ
นายประวิทย์  บุญเกษม      รองประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ รุ่งเรือง      กรรมการ
นางสาวกัลยรัตน์  เข่งสมุทร      กรรมการ
นางสาวจิตรลดา ผิวผ่อง      กรรมการ
นางสาวจินต์ โด่งดัง      กรรมการ
นายปฏิภาณ มีสุวรรณ      กรรมการ
นางสาวชาติยา ปรางสุวรรณ     กรรมการ
นายณัฐดนัย แถวโนนงิ้ว     กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ   
นางสาวมธรุดา เงินเล็ก      ประธานกรรมการ
นางสาวชญานิน จันทนะ      กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายการเงินและจัดหาผลประโยชน์  
นางสาวชาติยา ปรางสุวรรณ     ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐธยาน์ เทศทอง      กรรมการ
นางสาวธนัย์ชนก แก้วกันเนตร     กรรมการ
นางสาวจินต์  โด่งดัง      กรรมการ
นายภิเษก   ศิริวรรโณ      กรรมการ
นางสาวกรกนก พฤษ์มโนนุกูล     กรรมการและเลขานุการ
    
ฝ่ายสื่อสิ่งพมิพ ์    
นายปฏิภาณ  มีสุวรรณ์      ประธานกรรมการ
นายศุภวิชญ์  วีสเพ็ญ      กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์  นวลจันทร์      กรรมการ
นายชัชพล  นันทมานพ      กรรมการ
นางสาวณัฏฐเ์ณรี  บุญวรุตม์อารยา     กรรมการ
นางสาวมรกต      สุจินดาวัฒน์     กรรมการ
นางสาวกฤตพร  มหาวีระรัตน์     กรรมการ
นางสาวนัศรีย์  อนุวงศ์เจริญ     กรรมการ
นางสาววัลลิภา  แก้วข้าว      กรรมการ  
นายจิรายุ   ไชยพันนา       กรรมการ
นายกนต์ธรี์  สุวรรณมาลี      กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และสื่อออนไลน์  
นายประวิทย์  บุญเกษม      ประธานกรรมการ
นางสาวปวีร์ชนก  อัครเสรีสินทร     กรรมการ 
นางสาวสุพิชฌาย์  ญาณชีวาตม์     กรรมการ 
นายณัฐพงศ์   แซ่เฮ็ง       กรรมการ
นางสาววนาสิริ  ทองชู       กรรมการ
นางสาวอันดา  ภูวิวัตร      กรรมการ
นายสมบูรณ์  อุ่นประชา      กรรมการ
นายชัชพล  นันทมานพ      กรรมการ
นายเกียรติศักด์ิ  ดวงบุปผา      กรรมการ
นายทินวัฒน์  ขานหยู      กรรมการและเลขานุการ
   
ฝ่ายถ่ายภาพ        
นายสมบูรณ์  อุ่นประชา      ประธานกรรมการ
นางสาวจุฑาพิชญ์  อุสาหะ      กรรมการ
นายณัฐดนัย         แถวโนนงิ้ว     กรรมการและเลขานุการ
  
ฝ่ายสถานท่ี ติดต้ังผลงาน และฝ่ายประสานงานหอศลิป์  
นายเมืองทอง  อ่ิมทอง      ประธานกรรมการ
นายฐติิพงศ์    เกียรติวุฒิไกร     กรรมการ
นายศุภกร      เย็นทรวง      กรรมการ
นายภิเษก   ศิริวรรโณ      กรรมการ
นายนพเก้า     ทานอุดม      กรรมการ
นายปุณภัทร   ปุนปอง      กรรมการและเลขานุการ







คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมแลีะภาพื่พื่ิมพื่์	รุ่นท่ี	73



คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมแลีะภาพื่พื่ิมพื่์	รุ่นท่ี	73








