


นิทรรศการผูบ้กุเบิกศิลปะวีดีโอ 

จากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอรเ์วย ์ตัง้แต่ปี 1980 

 

จดัโดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

Ustanova Fundacija Sonda UGM Maribor Art Gallery ประเทศสโลวีเนีย 

มหาวิทยาลยัศิลปะเมืองโทรดเฮมท ์NTNU ประเทศนอรเ์วย ์ 

และหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

 

ห้องนิทรรศการหลกัชัน้ 8 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

จดัแสดง 9 พฤษภาคม – 30 มิถนุายน 2562 

 

ภณัฑารกัษ์: คมสนั หนูเขียว มีฮ่า ที โฮเวท และดาวิด โรชด ์

 

นิทรรศการ  “Pioneer in Video Art From Thailand, Slovenia, Norway Since 1980” แสดง

ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัยาวนานระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคยุโรปและ

สแกนดเินเวยี ผา่นผลงานศลิปะแนวมเีดยี ซึง่เป็นสื่อทีม่คีวามหลากหลายและสามารถพบได้

ในชวีติประจําวนั อาท ิวดีโีอแบบจอเดยีว (Single Screen Video Art) วดีโีอแบบตดิตัง้จดั

วาง (Installation Video Art) หรอืงานแนวศลิปะจดัวาง (Art Installation) เป็นตน้ 

 

สื่อในระบบดจิทิลัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีท่รงอทิธพิลต่อโลก  และมสี่วนสมัพนัธโ์ดยตรง

กับศิลปะ เพราะศิลปะคือสิ่งที่แสดงสติปญัญาของมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานสําคัญในการ

สรา้งสรรคน์วตักรรม ภาควชิาศลิปกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ไดเ้ล็งเหน็ถงึความสําคญันัน้ จงึเชญิศิลปินจากประเทศ

สโลวเีนียและประเทศนอร์เวย ์ซึ่งเป็นประเทศที่มบีทบาททางเทคโนโลยใีนปจัจุบนั มาจดั

แสดงผลงานในรูปแบบสื่อวดีโีอประเภทต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้น ร่วมกบัตวัแทนศลิปินไทย



จากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และ

มหาวทิยาลยัอื่นๆ  โดยหลงัจากการจดัแสดงในประเทศไทย นิทรรศการน้ีจะเคลื่อนยา้ยไป

จดัแสดงทีป่ระเทศสโลวเีนียและนอรเ์วยต์่อไป 

 

ดาํเนินงานโดย ฝา่ยนิทรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร  

และอาจารยค์มสนั หนูเขยีว ภาควชิาศลิปกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

ไดร้บัการสนบัสนุนจาก Ustanova Fundacija Sonda  

ผลงานวดิโีอจาก UGM Maribor Art Gallery เมอืงมารเิบอร ์ประเทศสโลวเีนีย  

และมหาวทิยาลยัศลิปะเมอืงโทรดเฮมท ์NTNU ประเทศนอรเ์วย ์

  



Pioneer in Video Art  

from Thailand, Slovenia, Norway Since 1980 

 

By Fine Art Department, Architecture Faculty at King Mongkut’s institute of 

Technology Ladkrabang (KMITL) 

Ustanova Fundacija Sonda 

UGM Maribor Art Gallery, Slovenia 

NTNU Trondheim Academy of Fine Art, Norway 

 And Bangkok Art and Culture Centre 

 

Main Gallery on 8 th Floor, BACC 

9 May – 30 June, 2019 

 

Curators: Komson Nookiew, Miha T. Horvat and David Rych 

 

The video exhibition entitled “Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway 

(since 1980)" compares and contrasts art styles prevalent in South East Asia, 

Europe and Scandinavia using material produced by artists from Thailand, Slovenia 

and Norway. The works represent examples of single screen video and video 

installations.  

 

The history of humankind can be chronicled by the Art they have produced. Art is 

basic to human existence. All man's creations showcase the Art of the period. The 

internet revolution has created a World awash in video art with people all over the 

planet daily bombarded by multimedia on both their desktop and mobile devices. The 



progression of technology, especially advances in speed and transmission of 

enormous files, has made  

a deep impact to people's daily life. A foundation of education is an important 

requirement towards developing a country.  

 

This is the mission of the Fine Art Department, Architecture Faculty at King 

Mongkut’s institute of Technology Ladkrabang (KMITL). We strive to increase 

knowledge base through expansion of our curriculum. Joint programs conducted with 

international Art faculties will allow us to achieve this goal. The exhibition will 

highlight different cultural perceptions through a common medium of video art 

focusing on themes such as life, love and politics. After a run in Thailand, the 

exhibition will move to both Slovenia and Norway. 

 

The exhibition organized by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre 

and Komson Nookiew, Fine Art Department, Architecture Faculty at King Mongkut’s 

institute of Technology Ladkrabang (KMITL)  

With support from Ustanova Fundacija Sonda 

All the artists and the video works from the Video Art Collection - UGM Maribor Art 

Gallery 

 



 

นิทรรศการผูบ้กุเบิกศิลปะวีดีโอ 

จากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนียและประเทศนอรเ์วย ์ตัง้แต่ปี 1980 

Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway since 1980 Exhibition 

 

Screen 1 

 

กมล เผา่สวสัด์ิ (ไทย) 

Kamol Phaosavasdi (Thailand) 

 

พพิธิภณัฑช์วีติ 2 ตอน นาฬกิาทราย 

LIVING MUSEUM 2 Nostalgia 

 

Pal, Color, Sound, 33.15 min., 2015 

 

จากความเชื่อมโยงของความสมัพนัธใ์นตอนที ่ 1 (Between) ทีเ่น้นเรื่องราวระหวา่งชุมชน 

พืน้ทีแ่ละวถิชีวีติ ชุมชนนางเลิง้กบัความอยูร่อดในพืน้ทีเ่มอืงอนัหนาแน่นในปจัจุบนั แสดงให้

เหน็วา่คุณคา่ของความเป็นคนนางเลิง้ของเขานยัหน่ึงคอื เกบ็งาํความหลงั.... อดตีทีเ่คยดิง่ขึน้

ไปจนสูงสดุ และตกกลบัลงมาสงบราบเรยีบราวทอ้งทะเลไรค้ลื่นลม  

 

ชุมชนนางเลิง้ทีม่เีรือ่งราวหลากหลายผา่นกาลเวลายาวนาน   ถ่ายทอดเป็นความประทบัใจ

ผา่นภาพเคลื่อนไหวในแงมุ่มต่างความคดิเหน็ บางครัง้..อยูบ่นเรื่องเดยีวกนั   เรื่องเล่าในอดตี

ทีถู่กเลา่ผา่นตกทอดกนัมา ยงัคงวนเวยีนอยูใ่นชุมชน  งานชิน้น้ีจงึตอ้งการบนัทกึเรื่องราวจาก

ผูค้นในชุมชนทีม่ตี่อเหตุการณ์ต่างๆทีเ่คยเกดิขึน้ในชุมชนนางเลิง้   โดยเสนอใหเ้หน็ทัง้เรื่อง

ปรุงแต่ง เรื่องสว่นตวั เรื่องทีฟ่งัมาอกีทหีน่ึง(เขาเลา่วา่)  แต่อยา่งไรกต็ามทัง้หมดกค็อืรอ่งรอย

จางๆทีนํ่าไปสูค่วามจรงิไดเ้ชน่กนั  โดยการบนัทกึขึน้ใหมน้ี่เสมอืนเป็นหลกัฐานปจัจุบนัทีท่ําให้

คนในชุมชนเองสามารถมองเหน็ความคดิของคนอื่นในมุมอื่นๆ บนัทกึน้ีคอืการรวบรวมภาพ

ของนางเลิง้ ในขณะทีทุ่กอยา่งยงัดาํเนินต่อไปเหมอืนพพิธิภณัฑแ์สดงภาพถา่ยแหง่ชวีติและ

เรื่องราวยอ้นอดตีในเวลาเดยีวกนั และสะทอ้นสิง่สําคญัทีสุ่ดของชุมชนนางเลิง้ ทีพ่วกเขายงัคง

มอียูเ่สมอ คอืความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั และความภูมใิจ ทีไ่ดเ้ป็น.. คนนางเลิง้ 



 

The first episode of LIVING MUSEUM is Between which focused on the community 

relationship, space and way of life. How the community survives in urbanization 

while keeping their pride of NANG LOENG .Learning from their highest golden age 

and get back to our time in ordinary day without any enthusiastic.   

       

We are now with second episode Nostalgia showing Nang Loeng community through 

a variety of facts from a story in many facets. Convey the impressions of the movie 

are in various aspects. Even on the same subject. Story had told in the past that 

passed through each other in the same sequences of the community. This work 

requires the life story in the community with events that have occurred in the facts. 

By offering both a garnish. Personal matters. Gossip story, but despite all the faded 

signs leading to the truth as a newly recorded in evidence. When the film released in 

community the people can see the other people and other point of view while 

everything continues as a LIVING MUSEUM displaying photos and stories of the 

past. Simultaneously the most important facts of the community is they are always in 

a good relationship and proud to be simply NANG LOENG’S      

 

 



ภาณุ แสง-ชโูต (ไทย) 

Panu  Saeng – Xuto (Thailand) 

 

ภายใน. ความทรงจาํ – เวลาพระอาทติยต์ก 

INT. Memories-Sundown 

 

Pal, Color, Sound, 2.15 min., 2017 

 

Screen 2 

 

ซอนด้า เด อาร ์(สโลวีเนีย) 

son:DA (Slovenia) 

 

Brainshifter's intro 

 

Sound, Color, 2 min., 2001 

 

 

 

ฟรานส ์โพรก (สโลวีเนีย) 

Franc Purg (Slovenia) 

 

Otroci/Kids 

 

Sound, Color, 4 min., 2001 

 

ฟรานส ์โพรกศกึษาศลิปะประตมิากรรมจากมหาวทิยาลยัลปิูยน่า และทาํงานในลปิูยน่า โดย

ทาํงานศลิปะรว่มสมยัทีห่ลากหลาย 
 

Franc Purg studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Ljubljana and work in 

Ljubljana and works in various fields of contemporary art. 
 

http://francpurg.net/ 

http://francpurg.net/


 

Screen 3 

 

เลทิเซีย บารซ่ี์ (อารเ์จนติน่า) 

Letizia Balzi (Argentina) 

 

Algorithm bias I&II 

 

Sound, B&W, 2.58 min., 2018 

 

 

 

มารทิ์ ลาบสั (ฮงัการี) 

Máté Labus (Hungary) 

 

Kettö (Two) 

 

Sound, Color, 8.32 min, 2014 

 

คโิต ้(สอง) เป็นการทดลองการผสานความเป็นสว่นตวัและความเป็นสากล โดยทัง้สองอยา่ง

น้ีมกัจะไปดว้ยกนัคอ่นขา้งยาก ซึง่เรามกัจะประสบพบเจอไดใ้นชวีติประจําวนั ภาพและเสยีง

มกัเป็นสิง่ที่แปรผนัไปตามวถิทีางของมนั มนัเหมอืนกบัความเป็นกลุ่มก้อนโดยรวมผ่านจติ

วญิญาณ หากเราเพกิเฉยความเสแสรง้เหล่าน้ีทุกครัง้ เราสามารถเขา้ไปในแง่มุมที่แยกตวั

ออกมาได ้

 

Kettö (Two) is an experiment for mixing subjectivity and universality. These two 

notions have naturally a kind of tension, which come from the everyday life. Visual 

and audial contrast moves on a wide horizon of dynamic, seems like a 

conglomerate of impressions and mental projections. If we dismiss the everyday 

hypocrisy, we can slip easily into an isolated but positively reflective aspect. 

 

  



Screen 4 

 

คมสนั หนูเขียว (ไทย) 

Komson Nookiew (Thailand) 

 

flags world (Hybridity part 4) 

 

Pal, Color, Sound, 5.19 min., 2000 

 

หลากหลายบุคลกิภาพ หลากหลายเชื้อชาต ิหลากหลายประเทศ หลากหลายชาตพินัธุ์ เขา้ใจ 

ความหลากหลาย กบัความเขา้ใจสิง่เหลา่น้ี 

 

Several identities, Several Countrymen, Several Nations, Several Races, 

Understandable Diversity, With Understanding. 

 

 

 

ณัฐณรณั บวัลอย 

Nanarun Buyloy 

 

เปรี้ยว 

Sour 

 

Pal, Color, Sound, 2.57 min., 2005 

 

เปรีย้ว (Sour) อาการเปรีย้วปากคอืการอยากไดใ้นสิง่ทีต่าเหน็ 

Sour mouth is the desire for what the eye sees. 

 

  



Screen 5 

 

นาตาช่า โพซีน สเตอนซ ์(สโลวีเนีย) 

Nataša Prosenc Stearns (Slovenia) 

 

Obala/Beach 

 

Sound, Color, 6 min., 2004 

 

นาตาชา่ โพซนี สเตอนซ ์เป็นผูด้แูล นกัเขยีน และบรรณาธกิารงานศลิปะ ผูซ้ึง่ทาํงานใน

ลกัษณะงานภาพยนตรเ์ชงิสารคดแีละวดีโีอศลิปะ โดยเฉพาะงานวดีโีอแนวจดัวาง 

 

Nataša Prosenc Stearns is a director, screenwriter, editor and visual artist who works 

in the field of documentary films and video art, especially video installations.  

 

https://www.natasastearns.com/ 

 

Screen 6 

 

คริสเตียน วนัทนีย ์(นอรเ์วย)์ 

Kristine Wathne (Norway) 
 

Smack A B*** 
 

Sound, Color, 00:11, 2018 
 

 

 

คริสเตียน วนัทนีย ์(นอรเ์วย)์ 

Kristine Wathne (Norway) 
 

Clown-Teaser 
 

Sound, Color, 00:14, 2004-2008 

https://www.natasastearns.com/


Screen 7 

 

อาํมฤทธ์ิ ชสูวุรรณ (ไทย) 

Amarit Chusuwan (Thailand) 

 

ชวีติ 

Alive 

 

Pal, Color, Sound, 1.57 min., 2019 

 

การเต้นของหวัใจที่เป็นการเต้นปกต ิมกีารเต้น 60-80 ครัง้ต่อนาท ีการเต้นปกตขิองหวัใจ

นัน้เป็นการบง่บอกถงึความไมส่มบรูณ์หากมอีตัราการเตน้ชา้หรอืเรว็ ซึ่งขึน้อยูก่บัสิง่ต่างๆที่

แวดลอ้มอยู่ การเต้นของหวัใจนัน้สื่อได้อกีอย่างหน่ึงคอื การมชีวีติเป็นปกติของความเป็น

มนุษยข์องเราเอง 

 

A heart rate of normal people is a range of 60-80 times per minute. Also, this is 

significant about the incomplete condition if the heart rate is too slow or even if too 

fast. It depends on the external stimulating things. Therefore, a heartbeat conveys 

about to be “alive” and a human being. 
 
 

 

อารยา ราษฎรจ์าํเริญสขุ (ไทย) 

Araya Rasdjarmrearnsook (Thailand) 

 

A Walk 

 

Pal, Color, Sound, 20.04 min., 2002 
 

ทาํไมจงึมรีสกวแีทนความรูท้นัเลา่? ก.็.....เพราะเสยีงกระดิง่กรุ๊งกริง๊ตดิรถเจา้หญงิดงัใกลเ้ขา้

มาจากหลงัเขาโน่นแลว้ ปลุกสายลมทีแ่อบงบีหลบัใตต้น้ไมใ้หฟ้ื้นตื่น แลว้พดัแรงเลิก่ลัก่อยา่ง

ไม่มเีหตุผล กว่าจะรู้ตวัเองว่าอยู่ในบทกว ีลมพดัแรงจนต้นไมค้้อมอ่อนแต่ยงัแขง็ขนืไม่ให้

กลิน่ดอกหอม ลมจงึพดัมาเพยีงกลิน่ศพใหม่ เพิง่มาถงึเมื่อวานน้ีเอง ไม่นึกฝนัว่าเราจะพบ

กนั ราวกบับุพเพกําหนด 



 

And why is there the flavor of poetry instead of perceptive awareness? Well, the 

reason is none other than the ting-a-ting-ling of the bell on the princess’s vehicle that 

is approaching from behind that hill, awakening the wind that fell asleep under the 

large shady tree. It startles the sleepy-head sending it into a commotion – illogically 

blowing wilder before realizing that it is inside a poem. The wind continues blowing 

and blowing, so hard that all the trees bow low though obstinately guarding their 

perfumes, leaving the wind to make do with the scent of the newly arrived corpse 

that came from city far away only yesterday evening. “Never dreamt we would meet, 

it’s though we’re brought by Destiny.” 

 

Screen 8 

 

นูซ่า ดารก์อน และ อพัพะ ซิริโก้ ดารก์อน (สโลวีเนีย) 

Nuša Dragan &amp; Srečo Dragan (Slovenia) 

 

Belo mleko belih prsi / The white milk of white breasts 

 

Color, Sound, 13.15 min., 1969 

 

ทาํงานทีเ่มอืงทนัแดมระหวา่งปี 1976 และ 1988, พวกเขาเป็นผูบุ้กเบกิงานวดีโีอตัง้แต่สมยั

ยโูกสลาเวยีเก่า 

 

Working in Tandem between 1976 and 1988, they were the pioneers of video art in 

(former) Yugoslavia. 

 

http://www.videodokument.org/dragannusaana/dragannusa.htm 

http://www.videodokument.org/dragansreco/srecodragan.htm 

 

 

 

  

http://www.videodokument.org/dragannusaana/dragannusa.htm
http://www.videodokument.org/dragansreco/srecodragan.htm


มิฮ่า ไวโพทนิค (สโลวีเนีย) 

Miha Vipotnik (Slovenia) 

 

Videogram 4 

 

Color, Sound, Loop, 1976-1977 

 

เขาเป็นตวัอย่างหน่ึงของผูบุ้กเบกิงานวดีโีอของประเทศสโลวเีนีย ในปี 1983 เขาไดเ้ริม่ต้น

และเป็นผูส้รา้งสรรคง์านวดีโีอซดีเีบยีนนาเล่นานาชาต ิและนัน่ทําใหม้กีารทํางานวดีโีอศลิปะ

ของสโลวเีนียไปสูค่วามเป็นนานาชาตมิากขึน้ 

 

He is considered as one of the pioneers of experimental art video in Slovenia. In 

1983 he was the initiator and director of three editions of the International biennale 

Video CD, which accelerated the integration of Slovenian video art into international 

context. 

 

http://metroljub.com/ 
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คริสโตเฟอร ์โลแกน (อเมริกา/นอรเ์วย)์ 

Christopher Logan (USA /Norway) 

 

Desensed Singular Flight or Fight 

 

PAL HD Found Footage, 15:13, 2018 

 

จากชุดผลงานวดีโีอทัง้ 3 ภาค หน่ึงในนัน่ทีอ่ธบิายการป้องกนัตนและอารมณ์เชีย่วกรากใน

ชว่งเวลาขณะนัน้ 

 

This intense series of 3 videos form an episodic look into the desensitization of 

singular defining moments and the inherent fight or flight response. 

http://metroljub.com/


คริสโตเฟอร ์โลแกน (อเมริกา/นอรเ์วย)์ 

Christopher Logan (USA /Norway) 

 

The Will to Hurt 

 

PAL HD Found Footage, 16:46, 2019 

 

การแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัความเชื่อมโยงของการใหอ้ทิธพิล การตดัสนิ และปฎเิสธความ

เจบ็ปวด และการบรรเทาทุกขจ์ากความปวดรา้ว 

 

A look into relationship power dynamics, the desire and rejection of pain and the 

utter search of relief from anguish. 

 

Screen 10 

 

อานนท ์นงเยาว ์(ไทย) 

Arnont Nongyao (Thailand) 

 

Ghost Rabbit & The Casket Sales 

 

Pal, Color, Sound, 7.07 min., 2015 

 

ยงังยัซะเสน้ทางสายน้ี กม็แีสงสว่างทีป่ลายอุโมง เมื่อกระต่ายกําลงักลายเป็นผ ีและคนขาย

โรงศพเตรยีมงานเฉลมิฉลอง 

 

“By the way this route there is light at the end tunnel. When rabbits becoming to 

ghost and the casket sales prepare the celebration Thailand’s independent day” 

 

The part of song in this film from propaganda song of Thailand’s military named “Rou-Ja-

Thum-Tiam-Sang-Ya” (Restoring Happiness to Thailand) After military coup in Thailand 22 

May 2014, The military compose this propaganda song for on air every television programs 

and radio broadcasting every hour and every single day until now (Sep 2015) 



วฒิุนท ์ชาญสตบตุร (ไทย) 

Wuttin Chansataboot (Thailand) 

 

16 X 9 Capsule 

 

Pal, Color, Sound, 6.42 min., 2014 

 

“16 x 9 Capsule” เป็นงานวดีทีศัน์ทีป่ระกอบขึน้จากการซอ้นทบักนัของชิน้ส่วนเหตุการณ์ที่

เคยดําเนินอยูใ่นช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัออกไป กลอ้งบนัทกึภาพวดีทีศัน์ถูกนํามาใชใ้นฐานะ

ผูส้งัเกตการณ์และผูเ้กบ็รกัษาช่วงเวลาทีห่ลากหลาย นบัตัง้แต่เรื่องราวสพัเพเหระทีพ่บเหน็

ไดใ้นชวีติประจําวนัไปจนถงึเหตุการณ์สําคญัในเชงิประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงของประเทศ

ไทย ตวัเลข 16 และ 9 ที่ปรากฏในชื่อผลงานชิน้น้ีสื่อถงึสดัส่วนของภาพวดีทีศัน์ที่ทําหน้าที่

เป็นเสมือนภาชนะบรรจุห้วงเวลาที่เคยมีอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ และในท้ายที่สุดภาพ

เหลา่นัน้ไดป้รากฏอยูใ่นสถานะของประจกัษ์พยานของเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่คยเกดิขึน้ 

 

“16×9 Capsule” shows fragments of time and incidents taking place at particular 

locations around Bangkok. Camera observed different situations in various 

conditions, ranging from trivial moments in ordinary days to crucial circumstances in 

political history of Thailand. 

  

Metaphorically, each place used as background in the video is defined as a 

receptacle of temporal matters, exploring a Buddhist concept saying that everything 

keeps rising, standing and cessation. They eternally and inevitably change. Only 

memory remains as an evidence of their existence. 
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มาริน่า กรีซิน่ี และอายนา ชมิด (สโลวีเนีย) 

Marina Gržinič & Aina Šmid (Slovenia) 

 

Os življenja/Axis of life 

 

Color, Sound, 6 min., 1987 

 

มารน่ิา กรีซินี และอายนา ชมิด ได้ทํางานเกี่ยวกบัวีดโีอตัง้แต่ปี 1982 พวกเขาได้เข้าไป

เกี่ยวขอ้งกบังานการแสดงวดีโีอศลิปะมากกว่า 40 การแสดง พวกเขาไดท้ํางานภาพยนตร์

ขนาด 16 mm. และงานวดีโีอ งานมเีดยีแบบตดิตัง้ นอกจากนัน่ยงัเป็นผูก้ํากบัอสิระทีท่ํางาน

สารคดวีดีโีอและงานเทเลวชิัน่ 

อกีดว้ย 

 

Marina Gržinić and Aina Šmid are involved in video from 1982. They have 

collaborated in more than 40 video art projects, they made a short feature 16 mm 

film and numerous video and media installations; independently they directed several 

video documentaries and television productions. 

 

http://grzinic-smid.si 
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Kit-Tape 3 (NTNU)  

 

1994 

 

  

http://grzinic-smid.si/
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วฒิุกร คงคา (ไทย) 

Wuntigorn Kongka (Thailand) 

 

Cris 

 

Pal, Color, Sound, loop, 2014 

 

Cris คอืการนําเสนอภาพลกัษณ์ของดารา ในรูปแบบ portrait เพื่อแสดงภาวะการรบัรูแ้บบ

ใหม ่เป็นreal time ความยาว 14 นาท ีทีอ่า้งองิและตัง้คําถามไปถงึ portrait painting ว่า

ระหวา่งสื่อภาพเคลื่อนไหว กบัสื่อภาพเขยีน การรบัรูข้องผูช้มจะเป็นอยา่งไร 

 

‘CRIS’ is represent an image of a Thai celebrity in portrait. The work itself show 

audiences the new perception of recognition by looking  at the video of CRIS portrayed 

in real time 14 minutes . To make audiences questioning about the difference between 

looking at a painting portrait on canvas and a video. 

 

 

 

คณากร คชาชีวะ (ไทย) 

Knakorn Kachacheewa (Thailand) 

 

อว้ก 

Vomit 

 

Pal, Color, Sound, 3.44 min., 2014 

 



พนักงานหนุ่ม ภายใต้แรงกดดนั ของเศรษฐกจิในปจัจุบนั ค่าครองชพีที่สูงขึน้ในกรุงเทพฯ 

มนัแยม่ากกบัสภาวะทีเ่กดิขึน้ 

 

Young employee under current economic pressure, increased living expenses in 

Bangkok, this is terrible circumstances. 

 

Screen 14 

 

วคุ โคซิส (สโลวีเนีย) 

Vuk Cosić (Slovenia) 

 

Deep ASCII 

 

java application with video content out of letters, loop, 1998 

 

เป็นผูบุ้กเบกิวดีโีอของเน็ต อารต์ โคซสิเขาสนใจอยา่งมากเกีย่วกบัโคด้ ASCII ในช่วงทําการ

วิจ ัยราวๆปี 1996-2001 โดยใช้สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และ

โบราณคดขีองมเีดยี ระหว่างการทบัซ้อนของข้อความและโค้ดคอมพวิเตอร์ การใช้พื้นที่

ขา่วสารขอ้มลู มนัเตม็ไปดว้ยความงดงามและการแปรเปลีย่นอยา่งอนนัต ์

 

One of the pioneers of net.art, Ćosić became deeply interested in ASCII code during 

a long period of research (1996–2001) on low-tech aesthetics, the economy, ecology 

and archaeology of the media, on the intersections between text and computer code, 

on the use of spaces in information, its fluid nature and infinite convertibility.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_%C4%86osi%C4%87 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_%C4%86osi%C4%87
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ออสก้า ดิบส ์(เลบานอน) 

Oscar Debs (Lebanon) 

 

Vespers 

 

Sound, Color, 3.50 min., 2018 

 

 

 

ออสก้า ดิบส ์และมีน่า แอล-ชาซร่ี์ (เลบานอน / อียิปต)์ 

Oscar Debs & Mena el-Shazly (Lebanon / Egpt) 

 

The Surplus as Entropy 

 

Sound, Color, 7.09 min., 2015  

 

Screen 16 

 

โฆษิต จนัทรทิพย ์(ไทย) 

Kosit Juntaratip (Thailand) 

 

การจบู 

Kiss 

 

Pal, Color, Sound, 10.19 min., 2005 

 

“การจูบ” ถูกลดทอนความหมายลงเหลอืเพยีงแค่สญัลกัษณ์ของรสนิยมทางสงัคม “การจูบ” 

จงึไม่มอีะไรที่ เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นกบัชีวติจรงิของผูจู้บ ก็คอืจูบ จูบให้เสร็จๆไปตาม



หน้าที่ เช่นเดยีวกบัการใชส้นิคา้ วฒันธรรมโลกาภวิฒัน์ตวัอื่นๆ ที่มคีวามหมายสําคญัอยู่ที่

การใช ้(แลว้ทิง้) แลว้ค่อยหาตวัใหม่ๆมาใชต้่อๆไปเรื่อย ไม่แปลกใจทีเ่หน็Scene“การจูบ”ใน

หนังไทยในอดตีแบบแหง้ๆไม่โรแมนตกิ แบนๆ เสยีวน้อยกว่าฝรัง่เหตุเพราะสงัคมไทยไม่

อนุญาตให้ความหมายของอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวกับการแสดง ทางศิลปะวฒันธรรม และ 

การเมอืงถูกเชื่อมโยงกลบัไปที่ความตัง้ใจเบื้องหลงัฉาก (Back Stage) หากแต่เป็น

กระบวนการรับรู้ความหมาย และเล่นกับความหมาย ซึ่งรู้กันระหว่างสมาชิกในฐานะ 

Symbolic Performance ทีเ่กดิขึน้ทีห่น้าฉาก (Front Stage) เทา่นัน้  

 

Once “a kiss” has been reduced to a mere social symbol, “a kiss” no longer conceals 

within it the hidden meaning that the kisser intended to convey. “A kiss” becomes a 

mere peck and just part of a social duty. It’s like consumer goods that have come 

with globalization. People use them because they’re to be used and ...(throw them 

away) then they look for something else instead.  

 

 

 

วนัทนีย ์ศิริพฒันานันทกรู (ไทย) 

Wantanee Siripattananuntakul (Thailand) 

 

พืน้ทีส่ว่นตวั 

Personal inner space 

 

Pal, Color, Sound, 15.58 min., 1997-1998 

 

พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่เ ปิดเผยที่ทุกคนมีสิทธิ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ ใน

ขณะเดยีวกนัก็มขีอ้กําหนดที่ทุกคนพงึปฏบิตั ิหรอืขอ้หา้มที่มอิาจจะละเมดิ เป็นขอ้ตกลงที่

เกดิขึน้จากความจําเป็นทีม่นุษยต์อ้งอยูร่วมกนั ทําใหเ้รามสีทิธเิสรภีาพทางการกระทําอยา่ง

จาํกดั 

 



ในอกีดา้นหน่ึง ความตอ้งการในการสรา้งพืน้ทีท่ีช่ดัเจนของแต่ละคน โดยไม่มขีอ้กําหนดใดๆ

ทางสงัคมมาเกีย่วขอ้ง เป็นการสรา้งพืน้ทีส่ว่นตวัทีส่ามารถครอบครองไดโ้ดยลาํพงั เป็นทีท่ีม่ ี

อิสระทัง้ความคิดและการกระทํา และให้ความรู้สึกปลอดภัย เป็นการสร้างโลก สร้าง

อาณาจกัรของตวัเอง ซึง่เป็นความตอ้งการและเป็นธรรมชาตทิีม่อียูใ่นทุกคน 

 

Public area is the common area that everyone has the right to join the activities 

under certain terms and conditions. It is a social contract to regulate rights and 

freedom of the community. 

 

On the other hand, the need to create a clear individual space with no social 

limitation is a personal space building that belong to no other. It is a free space both 

thoughts deeds and a complete sense of security. It is one’s own kingdom which 

comes by nature to everyone. 
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อนัฟ่า เทสล่า (สโลวีเนีย) 

Aphra Tesla (Slovenia) 

 

Archives 2009/ ASMR 

 

Sound, Color, loop APH, 2009-2019 

 

อนัฟา่ เทสลา่ ทาํงานเกีย่วกบัมเีดยีแบบต่างๆ เธอเป็นทัง้กว ีและทาํเสยีงลกัษณะต่างๆ หรอื

อาจเรยีกไดว้า่เป็นเจา้แมด่า้นเสยีงในลกัษณะงานใตด้นิกว็า่ได ้

 

Aphra Tesla's practice is based in intermedia field, she is a poet and voice 

manipulator, called a slovenian queen of noise and underground. 

 

https://www.facebook.com/aphra.tesla 

 

https://www.facebook.com/aphra.tesla
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Kit-Tape 1 (NTNU) 

 

1991-1992 

 

Screen 19 

 

กวิตา วฒันะชยงักรู (ไทย) 

Kawita Vatanajyankur (Thailand) 

 

ไสน้ําแขง็ 

The Ice Shaver 

 

Pal, Color, Sound, 2.46 min., 2018 

 

ไสน้ําแขง็ เป็นงานวดิโีอในงานชุด "Tools: เครื่องมอื" ทีถ่่ายทาํการแสดงของกวติา วฒันะชยงักูร 

ทีก่วติาเปลีย่นร่างกายของตนเองเป็นวตัถุและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการทําความสะอาด และ

การทําอาหาร ภายในบา้น โดยมแีรงบนัดาลใจมาจากเรื่องราวของผูห้ญงิในสงัคมไทยทีเ่ธอ

คุน้เคย และดดัแปลงฉากบางส่วนมาจากภาพวาดในยุคศตวรรษที ่17 ทีผู่ห้ญงิมกัจะถูกวาด

ภายในบรรยากาศของการทํางานในบา้น งานของกวติาเล่าถงึความสมัพนัธร์ะหว่างร่างกาย

ของผูห้ญงิกบัความเป็นวตัถุ โดยที่ทัง้สองมกัจะถูกหลอมรวมกลายเป็นหน่ึงเดยีวผ่านการ

แสดงและผลกระทบจากการแสดงภายในช่วงเวลานัน้ๆ งานวิดีโอของกวิตามกัจะพูดถึง

ความอดทน ความเจบ็ปวด ความเขม้แขง็และความออ่นไหว ของการเป็นผูห้ญงิ 

 

The Ice Shaver (ไสน้ําแขง็) The Ice Shaver is part of Kawita Vatanajyankur's 

performative video series Tools, in which she aims to reconstruct the elements of 

traditional 17th century painting - often portraying a female figure, usually posed as a 

still object within domestic work space. Vatanajyankur's work illustrates the 

relationship between the female body and domestic objects, which physically- 

sometimes violently-confront each other until the body succumbs and is pressured to 

work with the objects; merge with it; become part of it; and eventually, is transformed 



into sculptured domestic tool. The action and reaction of the body reflects the 

physical, psychological and cultural aspects of female endurance, physical resilience, 

strength and insecurity.  

 

 

 

ทกัษิณา พิพิธกลุ (ไทย) 

Tuksina Pipitkul (Thailand)  

 

Overthinking 

 

Pal, Color, Sound, 1 min., 2018 

 

แนวความคดิ ฉันเป็นแค่คนธรรมดา ที่ยงัตดิอยู่กบัความคดิวกวนของตนเอง  ฉันตดิกบัดกั

ตวัเอง แต่กไ็มรู่ว้า่จะออกอยา่งไร 

I am just ordinary person. I am just constantly overthinking. I am trapped in my 

thought but really do not know how to find the way out. 

 

Screen 20 

 

เวริ และ อารโ์มส (สวิส-สโลวีเนีย) 

Veli & Amos (Slovenia/Swiss) 

 

Art of bombing 

 

Sound, Color, loop 0.24 min., 2013 

 

เวร ิและอาร์โมส เป็นศลิปินชาวสวสิ-สโลวเีนียน งานของพวกเขามกัใชภ้าษาในการสื่อสาร 

ไมว่า่จะเป็นงานลกัษณะกราฟิตี ้และนกัเคลื่อนไหว 

 



Veli & Amos are a Swiss-Slovenian artist duo. Their work uses language, codes and 

the energy of graffiti and activism. 
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อนูนัวร ์องัเดร อายน่าชาดอ็ตเทียร ์(ไอซแ์ลนด)์ 

Unnur Andrea Einarsdottir (Iceland)  

 

Selfie stick battle 

 

Sound, Color, 1.20 min, 2016 

 

 

 

ยาเซอร ์ราฮาร ์(ซีเรีย) 

Yaser Rahhal (Syrian) 

 

FALCON 

 

Sound, Color, 2 min, 2016 

 

 

 

อนันา อิดา พิสโซ่ท และ อนักี อาร ์มิคาเซ่น (เดนมารก์ และนอรเ์วย)์ 

Anna Ida Pezzot and Aage A. Mikalsen (Denmark and Norway) 

 

Pleasant Sounds 

 

Sound, Color, 03.33 min, 2018 
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ศภุฤกษ์ คณิตวรานันท ์(ไทย) 

Suparirk Kanitwaranun (Thailand) 

 

Blind spot 

 

Pal, Color, Sound, 16 min., 2018 

 

“Blind spot” ขอ้จาํกดัในการรบัรูข้องมนุษยก์บัการตอบสนองต่อสิง่เรา้ภายนอก 

 

เรื่องยอ่  

โต้ง เดก็ผูช้ายที่มปีญัหาเรื่องการมองบกพร่องกบักจิกรรมในโรงเรยีนสอนคนตาบอด และ

ความชื่นชอบทีม่ตี่อครนูนั คุณครฝึูกสอนในโรงเรยีน 

 

All human senses are connected as a respond of external stimulus. 

 

Synopsis:  

Tong who has low vision boy with his activities at the school for the blind also 

include his impression has shown to teacher Nun who is a training teacher. He is 

appreciated her. 

 

 

  



สกลพฒัน์ โชติปัทมนนท ์(ไทย) 

Sakonpat Chotipatthamanon (Thailand) 

 

พืน้ทีแ่หง่การทบัซอ้น 

OVERLAY 

 

Pal, Color, Sound, 9.12 min., 2019 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ การทบัซ้อนของเวลาพื้นที่และเวลา ทัง้อดีต ปจัจุบนั และ

อนาคต ของผูค้นในเมอืงกรุง ผูค้นจากต่างจงัหวดั และต่างประเทศลว้นมุมน่าสู่เมอืงใหญ่

เพื่อคนหาโอกาสใหม่ หรือโอกาสที่ดี ทําให้เกิดสิง่ใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วฒันธรรม 

สงัคม หรอืสิง่อืน่ๆ มนัทาํใหส้งัคมมคีวามซบัซอ้น และเหลื่อมลํ้ากนัมากขึน้ 

  

The concept of this artwork is about the crossing of times and spaces with past, 

present, and future in urban society. The variety of people from rural and foreign 

peoples are moving to the capital city for new opportunities. It is creating something 

new such as social, culture and etc. It makes society more complex, crowded and 

overlay. 

 

Screen 23 

 

นิก่า อเูทอร ์(สโลวีเนีย) 

Nika Autor (Slovenia) 

 

Solidarnost/Solidarity 

 

Sound, Color, 6 min., 2011 

 

นิก่า อูเทอร์ เป็นผู้ทํางานลกัษณะงานวีดโีอทดลองและภาพยนตร์เชิงสารคดี ภาพยนตร์

ขอ้มลูขา่ว ขา่วเชงิขอ้มลู และวดีโีอเกีย่วกบัจกัรวาล และงานวดีโีอจดัวาง งานเธอเจาะจงวจิยั



เกี่ยวกบัภาพที่มองไม่เหน็ และการไม่ไดย้นิอนัเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่ถูกลมืต่างๆในอดตีของคน 

และสิง่ทีไ่มม่ใีครสนใจของโลกปจัจุบนั 

 

Nika Autor's practice is primarily based on experimental videos and documentary 

films, film essays, newsreels and spatial video and film installations. The focus of her 

work is a research of the invisibilities/ inaudibilities dealing with concealed topics of 

the forgotten past and the silenced present.  

 

https://www.autor.si/ 

 

Screen 24 

 

Kit-Tape 2 (NTNU)  

 

1992 

 

Screen 25 

 

ภริูณัฐ ปลัง่กลาง (ไทย) 

POORINAT PLANGKLANG (Thailand) 

 

New Arctic front Angle 

 

Pal, Color, Sound, 3.00 min., 2019 

 

วนัหน่ึงผมบงัเอญิได้พบกบักองขยะจากโฟมจํานวนมาก ผมจงึเกดิไอเดยี’สิง่หน่ึงสรา้ง สิง่

หน่ึงถูกทําลาย' ขึน้มา สิง่หน่ึงสรา้งหมายถงึ จํานวนผลติภณัฑจ์ากโฟมทีเ่กดิขึน้เรื่อยๆ เรา

สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้พยีงครัง้เดยีว แลกกบัขยะทีล่น้โลกอยา่งโฟมทีก่ว่าจะยอ่ยสลายกใ็ช้

เวลานับพนัปี ผมใชภู้เขาน้ําแขง็เป็นตวัแทนของสิง่ที่ถูกทําลาย เพราะการละลายของภูเขา

น้ําแข็งคือผลพวงของภาวะโลกร้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด และเราควรตระหนักถึง ผม

https://www.autor.si/


นําโฟมเหล่าน้ีมาทําลาย เป็นนัยยะหน่ึงของการเกิดและทําลาย กล่าวคอืเราใช้ผลติภณัฑ์

เหลา่น้ีจาํนวนมาก พรอ้มกบัการทีโ่ลกของเราคอ่ยๆถูกทาํลาย ดว้ยฝีมอืของเราเอง 

 

This art video has been inspired by my own experience that one day I accidentally 

found a lot of foam garbage. Thus, I came up with an idea of “one thing produced, 

one thing destroyed.” One thing produced means foam products have been 

produced unceasingly but we can make use of them once. So, as a result, we have 

a huge amount of garbage that is very hard to decompose. I then used an image of 

iceberg as a representative of one thing destroyed because the melting of iceberg 

nowadays is a very clear result of global warming phenomenon which we need to be 

aware of. 

 

I took these foam garbages to be destroyed as an implication toward creation and 

destruction. It means we use these products in a great amount together with destroying 

our earth through our own hands. 

 

 

 

วิรินสิรี ชมเชย (ไทย) 

Virinsire Chomchey (Thailand) 

 

The Bird of ‘Hope’ 

 

Pal, Color, Sound, 2019 

 

ชว่งเวลาของการเปลีย่นแปลง สามารถสรา้ง ความแตกต่าง ความหวงั และความเป็นไปไดท้ี่

ไม่สิน้สุด วดิโีอชิน้น้ีกําลงัพยายามสรา้งความเปลีย่นแปลงใหก้บั “วตัถุแห่งความหวงั” เพื่อ

นําไปสูส่ ิง่ทีแ่ปลกออกไป 

 



The time of change can create endless differences, expectations and possibilities. I 

tried to create change through the “Object of hope”. To bring it to something strange 

 

 

ชญาน์มญชุ ์สถีรศิลปิน (ไทย) 

Chayamon Steerasinlapin (Thailand) 

 

Swim 

 

Pal, Color, Sound, 2019 

 

รปูทรงของรา่งกายในสระวา่ยน้ํา เป็นเหมอืนกบัภาษาและเสยีงในความหมายอื่น มนัชัว่คราว

และถาวรไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

 

The shape of body wave in a swimming pool like a language and sound in other 

meaning. It’s temporary and permanent in the same way. 

 

 

 

กลุ่มนิว วอยส ์(ไทย) 

NEW VOICE (Thailand) 

 

Street Race 

 

Pal, Color, Sound, 2019 

 

วดิีโอสารคดีนําเสนอเรื่องเด็กแว้นในประเทศไทย เหตุที่พวกเขาเลือกที่จะมาเป็น ความ

ตอ้งการพสิจูน์ความเรว็ มุมมองทีพ่วกเขามองตวัเอง และสิง่ทีท่าํเมื่อสวมบทบาทเดก็แวน้ 



 

This documentary presents “Vanz” youngsters in Thailand. It represents the reasons 

why they choose to become “Vanz”, their urge to compete driving speed, What they 

normally do when they have to be a Vanz. 

  



Video Installation 

 

ศภุฤกษ์ คณิตวรานันท ์(ไทย) 

Suparirk Kanitwaranun (Thailand) 

 

ขอบฟ้าเดยีวกนั 

Continued Horizon 

 

Video Installation, (LED Panel and Processor) Dimensions Variable 

 

ขอบฟ้า (Continue Horizon)  ในความหมายของทศันคตแิละวธิกีารมองโลก ซึ่งเกดิจาก

มุมมองของตวั เราไปเชื่อมกบัสิง่ต่างๆ ในโลก ภาพขอบฟ้ากบัคลื่นทะเลบนจอแอลอดีทีี่มี

ลกัษณะภาพแบบหยาบๆ และถูกยดื ขยายไปตามพืน้ทีข่องหอ้งนิทรรศการ ทีส่ะทอ้นเรื่อง

การตัง้คําถามกบัขอ้จํากดัของการรบัรู ้และการใหค้วามหมายกบัความทรงจําทีไ่ม่ใช่แค่การ

ทํางานของสมอง แต่เป็นการก่อตวัของเรื่องเล่าผ่านการใหค้วามหมายเชงิสงัคม ระยะและ

ตําแหน่งที่ส่งผลต่อมุมมองและการตีความ การยึดติดกับภาพความทรงจําใน อดีต 

ประสบการณ์ ประวตัศิาสตรแ์ละความเป็นตวัตน ลว้นสง่ผลต่อการเกดิอคตแิละการเหมารวม 

เป็นขอบฟ้าทีต่่อเน่ือง เป็นอคตทิีเ่กดิขึน้ในใจของเรา อนัเป็นขอ้จํากดัของการทําความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์และความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยท์ีแ่ตกต่างกนั 

 

Horizon offers a perspective of the world derived from our connection with various 

objects. The expanse of the sky and the sea, crudely portrayed on LED monitors 

and spanned across the exhibition room, reflects the questioning and the limit of our 

awareness, and defines “memories” not merely as some machination of our brain, 

but the narration of social status quo. Distance and position that influences 

perspective and interpretation, adherence to past memories, experience, histories, 

and identities – all contributes to our bias and stereotyping, a continued horizon 

deep within our psyche that represents the limit of our understanding of worldly 

phenomena and the different connections between humans. 



 

พศตุม ์กรรณรตันสตูร (ไทย) 

Pasutt Kanrattanasutra (Thailand) 

 

Polar Bear และ Iceberg 

 

Color, Sound, Video Installation. 2019 

 

ผลงาน Polar Bear และผลงาน Iceberg เป็นผลงานทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัและกนั โดยPolar 

Bear เป็นผลงาน ประตมิากรรมรูปหวัหมขีาวขัว้โลก เป็นตวัแทนของหมขีาวตวัสุดทา้ย ที่

เกดิจากการล่าของมนุษย์แบบทางออ้ม จากการที่มนุษยท์าลายสิง่แวดลอ้มทุกขณะ ไม่ใช่

การล่าหมขีาวแบบตดัหวัเพื่อแขวนเป็นสิง่ประดบัผนัง แต่เป็นหม ีขาวที่ตายลงอย่างช้าๆ 

เพราะขาดแคลนอาหารและทีอ่าศยั จากการทีน้่าแขง็ขัว้โลกละลาย สมัพนัธก์นักบังานวดีโีอ 

ชื่อ Iceberg ที่แสดงการเยน็ตวัของก้อนน้าแขง็ และละลายลงไปในที่สุด เป็นการจาลอง

สถานการณ์ โดยในวตัถุใน ชวีติประจาวนั (Everyday object) ในทีน้ี่คอืตูเ้ยน็เก่าทีม่รีะบบน้า

แขง็เกาะและระบบละลายน้าแขง็ เสยีงในงาน วดีโีอเป็นเสยีงจากตู้เยน็ที่แผดรอ้งเร่งเครื่อง

เพื่อทาความเยน็ และในทางเดยีวกนัก็มเีสยีงสัน่ดงัเมื่อระบบทาการ ละลายน้าแขง็ ทุกๆ

ความร้อนที่มนุษย์ปลดปล่อยใหแ้ก่โลกก็ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ก้อนน้าแขง็ที่ข ัว้โลก

และ หมขีาวจะไมเ่ป็นเรื่องไกลตวั หรอืพืน้ทีห่า่งไกลอกีต่อไป  

 

Polar Bear and Iceberg's work are linked to each other. Polar Bear, a sculpture of a polar 

white bear head that lives in Arctic, represent the last white bear caused by indirect 

human hunting from human destruction of the environment. It is not a white bear hunting 

that cut to hang as a wall decoration. But a white bear that died slowly because of lack of 

food and living from the polar ice melt in relation to the video work called Iceberg that 

shows the coolness of the ice cubes and finally melted down is a simulation in the 

everyday objects. Here is the old refrigerator with ice island system and defrosting 

system. The sound of the video is the sound of the refrigerator screaming to speed up the 

cooling and in the same way there is a loud shaking when the system is defrosting every 

heat that humans give to the world will surely affect the chain. The iceberg in Arctic and 

white bear are not far-reaching or longer distant areas.  



 

ปิติวรรธน์ สมไทย (ไทย) 

Pitiwat Somthai (Thailand) 

 

อะไรทาํใหเ้ราเป็นมนุษย ์

What make us human 

 

Pal, Color, Sound, Mixed Technique Installation, 2019 

 

ผลงานตัง้คําถามถงึความเป็นมนุษย ์อะไรหรอืสิง่ใดทีท่ําใหเ้ราเป็นมนุษย ์ทําใหเ้ราแตกต่าง

จากสิง่มชีวีติทัง้หลายบนโลกใบน้ี ยูวลั โนอาห์ แฮราร ี(Yuval Noah Harari) กล่าวว่า 

“ความสามารถในการพดูเกีย่วกบัเรื่องแต่งเป็นลกัษณะเฉพาะตวัทีสุ่ดของภาษาเซเปียนส ์จงึ

ถอืเป็นเรื่องคอ่นขา้งงา่ยทีจ่ะเหน็พอ้งกนัวา่มเีพยีงโฮโมเซเปียนสท์ีส่ามารถพดูถงึสิง่ทีไ่ม่ไดม้ี

อยูจ่รงิ...แต่นิทานกไ็ม่ไดแ้ค่เพยีงทําใหเ้ราสามารถจนิตนาการถงึสิง่ต่างๆเท่านัน้ แต่ยงัช่วย

สัง่สมเรื่องราวที่จนิตนาการนัน้เอาไวด้้วย เราสามารถถกัทอเรื่องราวของเทพนิยาย อย่าง

เรื่องราวการสรา้งโลกของพระเจา้ นิทาน ก่อนนอนของชาวอะบอรจินิส์ในออสเตรเลยี และ

ตํานานวีรบุรุษชาตินิยมของรฐัสมยัใหม่ เรื่องราวเหล่าน้ีได้มอบความสามารถด้านความ

ร่วมมอืที่ยดืหยุน่ในกลุ่มใหญ่อย่างไม่เคยมมีาก่อนแก่พวกเซเปียนส ์มดและผึง้จํานวนมาก

สามารถทาํงานร่วมกนัได ้แต่พวกมนัทําไปตามหน้าทีแ่บบทื่อๆร่วมกนักบัญาตใินฝงูเท่านัน้ 

หมาปา่และชมิแปนซรีว่มมอืกนัอยา่งยดืหยุน่กวา่มาก แต่พวกมนัรว่มมอืกนัในกลุม่เลก็ทีรู่จ้กั

ใกลช้ดิกนัเป็นอยา่งด ีแต่เซเปียนส์สามารถร่วมมอืกนัดว้ยวถิทีี่ยดืหยุ่นมากที่สุดกบัสมาชกิ

แปลกหน้าจํานวนนับไม่ถ้วน น่ีเองอธบิายว่าทําไมเซเปียนส์ถึงครองโลกได้ ขณะที่มดกิน

ซากสิง่ทีเ่หลอืจากเรา ชมิแปนซถีูกขงัในกรงของสวนสตัวแ์ละหอ้งทดลอง” 

 

The work questions about humanity. What or something makes us human, also 

makes us different from the other species on this planet. Yuval Noah Harari said 

“Legends, myths, gods and religions appeared for the first time with the Cognitive 

Revolution. Many animals and human species could previously say, ‘Careful! A lion!’ 

Thanks to the Cognitive Revolution, Homo sapiens acquired the ability to say, ‘The 



lion is the guardian spirit of our tribe.’ This ability to speak about fictions is the most 

unique feature of Sapiens language. It’s relatively easy to agree that only Homo 

sapiens can speak about things that don’t really exist,... However, fiction has 

enabled us not merely to imagine things, but to do so collectively. We can weave 

common myths such as the biblical creation story, the Dreamtime myths of 

Aboriginal Australians, and the nationalist myths of modern states. Such myths give 

Sapiens the unprecedented ability to cooperate flexibly in large numbers. Ants and 

bees can also work together in huge numbers, but they do so in a very rigid manner 

and only with close relatives. Wolves and chimpanzees cooperate far more flexibly 

than ants, but they can do so only with small numbers of other individuals that they 

know intimately. Sapiens can cooperate in extremely flexible ways with countless 

numbers of strangers. That’s why Sapiens rule the world, whereas ants eat our 

leftovers and chimps are locked up in zoos and research laboratories. 

  



นิพนัธ ์โอฬารนิเวศน์ (ไทย) 

Nipan Oranniwesna (Thailand) 

 

The Space Left No Memory without Its Creator 

 

Pal, Color, Sound, 15 min., 2014 

 

ผมคงต้องกล่าวถึงสร้างงานชิ้นน้ี ในช่วงปี 2014 ว่ามนัคือช่วงเวลาหลงัการประกาศปิด

กรุงเทพฯ ของกลุม่ กปปส. (PDRC/ People's Democratic Reform Committee) ทีป่ระกาศ

ยกระดบัชุมนุมขบัไล่รฐับาลที่มาจากการเลอืกตัง้ในขณะนัน้ และแม้จะมกีารยุบสภาและมี

ความพยายามที่จะจดัการเลอืกตัง้ขึ้นมาใหม่ แต่มนัก็ไม่สําเร็จ เพราะถูกสกดักัน้โดยกลุ่ม

ดงักล่าว กระทัง่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในบางพื้นที่  และนําไปสู่การรฐัประหารโดย คสช. 

(NCPO / National Council for Peace and) จุดเริม่ตน้ของการอยูภ่ายใตร้ฐับาลทหารใน

ทีสุ่ด 

 

“The Space Left No Memory without Its Creator” เป็นผลงาน site-specific มตีน้ทาง

ความคดิยดึโยงอยูก่บับรบิทของพืน้ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่ง

ตัง้อยูบ่รเิวณสีแ่ยกปทุมวนั ในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้พืน้ทีบ่รเิวณสีแ่ยกปทุมวนัถูกใชเ้ป็นเวที

หลกัในการชุมนุมที่ด้วยความเหมาะสมของทําเลที่ตัง้ ที่นอกจากจะเป็นที่ตัง้ของหอศิลป

กรุงเทพฯ (BACC) แลว้ สีแ่ยกปทุมวนัยงัเป็นจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้า ใกลก้บัแหล่ง

ธุรกจิสาํคญัๆ หลายแหง่ 

 

เมื่อตอ้งทําโครงการศลิป์ในหอศลิปกรุงเทพฯ ผมมองหอศลิปในฐานะของพืน้ทีต่น้เรื่อง และ

เริม่ต้นสํารวจพืน้ที่หอศิลปในทุกๆ มิติ  องค์ประกอบสําคญัที่สุด อย่างหน่ึงที่อยู่ในความ

สนใจของผมก็คือ ผู้คน โดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งก็คือ แรงงาน / คนย้ายถิ่น ที่ใช้ชีวิต

ไหลเวยีนอยูใ่นพืน้ทีห่อศลิป ผมเริม่ตน้พดูคุย / สมัภาษณ์ พวกเขาทลีะคน  บทสนทนาของ

เราก็เริม่ตัง้แต่ พื้นเพดัง้เดมิ หน้าที่การงานก่อนหน้าที่จะมาทํางานที่หอศิลป์  จนถึงประเด็น

สําคญัที่อยากได้ยนิจากปากคําของพวกเขา นัน่ก็คอื ในภาวการณ์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างตึง

เครยีดทางการเมอืงแบบนัน้ มผีลกระทบต่อพวกเขาหรอืไม่? มากน้อยเพยีงใด? และอยา่งไร ?   



พวกเขารูส้กึอยา่งไร?  มคีวามเหน็อยา่งไร? ทัง้ต่อพืน้ทีห่อศลิป เลยไปถงึพืน้ทีข่า้งนอกที่

พวกเขาใช้ชวีติอยู่ในการปิดลอ้มกรุงเทพฯ ครัง้นัน้  หอศลิปกรุงเทพฯ ถูกใชเ้ป็นเวทหีลกั

ของการชุมนุม และนัน่ทําให้มนัจึงมีประวตัิศาสตร์และความทรงจําแบบหน่ึงบรรจุเอาไว ้ 

ในขณะทีผ่ลงาน The Space Left No Memory without Its Creator เป็นเหมอืนการฉาย

ภาพพืน้ที่ผ่านการสํารวจผูค้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพนักงานรกัษา

ความปลอดภยั (รปภ.) และกลุม่แมบ่า้นหรอืพนกังานทาํความสะอาดในหอศลิป 

 

I should talk about the situation in Bangkok in 2014. I had just started working on 

this project, which was the period after the occupation of Bangkok by the People’s 

Democratic Reform Committee (PDRC) to announce the authority of the faction that 

ousted the elected government. Even though the council was dissolved and there 

were efforts for a re-election, it was ultimately unsuccessful due to interference by 

that faction. Subsequent outbreaks of violence in some areas eventually led to the 

coup d’état by the National Council for Peace (NCPO) and the establishment of the 

military junta.   

 

 “The Space Left No Memory without Its Creator” is the site-specific work linked to 

context of the spaces; Bangkok Art and Culture Center (BACC), located at 

Pathumwan Intersection. During that time, the area around Pathumwan was used as 

the main stage to rally support for the event shutdown of Bangkok. This area was 

suitable because not only was it where Bangkok Art and Cultural Centre was, its 

train stations were also closely connected to many important business centers.  

 

When I was working on the project, I viewed BACC in its capacity as the root of this 

story, I began to examine every dimension. The most important aspect of the BACC 

story that interested me was the people, especially the workers – the labourers / the 

migrants whose lives were so intertwined with the BACC. I started speaking to/ 

interviewing this group of people individually. Our conversations started with talking 

about their hometown, their job responsibilities, their life before they worked at the 



art center, and moving on to the key issues that I wanted to hear about from them – 

which was that, in the stressful political situation that they were in, what effect did 

that have on them? How much did it affect their lives? How did the stressful political 

situation affect them?  How did they feel?  What opinions do they have?, from inside 

the art center to their lives outside of it. 

 

During the period of the occupation of Bangkok, BACC was exploited as a main 

stage for assembly and that’s a kind of history and memory. The work “The Space 

Left No Memory without Its Creator” is like displaying spaces through surveys of 

people especially workers i.e. security guards, housekeepers at BACC. 

 

  



นิธิพฒัน์ หอยสงัขท์อง (ไทย) 

Nithiphat Hoisangthong (Thailand) 

 

ความผนัผวนของจงัหวะ (ลกูสาว)  

Rhythmic fluctuation (Daughter) 

 

Pal, Color, Sound, Live Video Installation, 2019 

 

ขา้พเจา้สรา้งวดีโีอชิ้นน้ีจากปจัจยัที่แตกต่างกนัของความถี่ของแสงและอุปกรณ์บนัทกึภาพ 

เพื่อนําเสนอภาพแทนของความเปราะบางทีก่ําลงัเตบิโตท่ามกลางความผนัผวนของสภาวะ

สงัคมปจัจบุนั 

 

I created video from different factors of the frequency of light and recording devices. 

Is an image instead of growing fragility amidst the volatility of the current social 

conditions. 

 

  



เตยงาม คปุตะบตุร และ ภทัรพงศ ์ศรีปัญญา (ไทย) 

Toeingam Guptabutra & Pattarapong Sripanya (Thailand) 

 

ภาพและเสยีงโซโนรสัเอน็วะโรบทีห่ลอกหลอน 

Image and Sound of Haunting Sonorous Envelope 

 

ReaEQ, Channel Time Delayer, Fast Fourier Transform Algorithm, MAX MSO  

and Processing for sound analysis, Color, 3 min., 2018 

 

โซโนรสัเอน็วะโรบเป็นประสบการณ์ทางเสยีงทีท่ารกถูกอาบดว้ยเสยีงของแม่ ในขณะพดูคุย

กบัลกูทีอ่ยูค่รรภ ์หากทารกมปีระสบการณ์แบบโซโนรสัเอน็วะโรบทีด่ ีกจ็ะทําใหม้พีฒันาการ

ในเรื่องตวัตนและกระบวนการสรา้งอตัตาทีส่มบูรณ์ หากแต่ทารกไม่ไดร้บัประสบการณ์ทาง

เสียงที่ดี เช่น ได้ยินเสียงพ่อแม่ด่าทอกันตลอดเวลา ก็จะทําให้เกิดการรอยฉีกขาดและ

แตกรา้วในกระบวนการสร้างอตัตา นําไปสู่ความเปราะบางของอารมณ์ ความหดหู่ และมี

ความรูส้กึวา่ถูกรุกลํ้าจากโลกภายนอกตัง้แต่อยูใ่นครรภ ์ประสบการณ์แบบแบบโซโนรสัเอน็

วะโรบน้ีสามารถ กลบัมา (หลอกหลอน) ไดอ้กีตลอดชวีติ แต่มาในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสยีง

ของคนอื่น เสียงในสิ่งแวดล้อม และเสียงของดนตรี เป็นต้น เป็นสิ่งที่แน่ชดัว่า เราคงจํา

ประสบการณ์แบบโซโนรัสเอ็นวะโรบเมื่อตอนที่อยู่ในท้องของแม่ไม่ได้ ศิลปินสนใจ

ประสบการณ์แบบโซโนรสัเอน็วะโรบทีย่งัคงตามมา (หลอกหลอน) ตลอดชวีติของมนุษย ์เตย

งามได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนและสูงวัยจํานวนเจ็ดคน ผู้หญิงทัง้หมดผ่าน

ประสบการณ์ชวีติมากมาย และยนิดเีล่าเรื่องของตวัเอง ในระหว่างการสมัภาษณ์ ผูห้ญงิแต่

ละคนจะเล่าถงึประสบการณ์ในช่วงวยัเดก็ และมกัมปีระโยคทีส่ะเทอืนใจ เชน่ “เพื่อนๆชอบ

ลอ้ว่า เป็นลูกไม่มพี่อ” “พีน้่องชอบด่าว่า โบ๋วหลาว” (หมายถงึ โง)่ และ “ม่าย ไม่ไดเ้รยีน

หนงัสอื เขาไม่ใหเ้รยีนหนังสอื” ตวัอยา่งประโยคเหล่าน้ีแสดงใหถ้งึคําพดูและการกระทําของ

คนอื่นที่ผูใ้หส้มัภาษณ์จดจําไดเ้ป็นอย่างด ีอาจกล่าวไดว้่า ประสบการณ์ในวยัเยาว ์อนัรวม

ไปถงึเสยีงพดูและการกระทาํของคนรอบขา้ง ไดก้ลบัมาหลอกหลอนกลุ่มผูห้ญงิเหล่าน้ีจนถงึ

ปจัจุบนั อยา่งไรก็ด ีประสบการณ์อนัไม่น่าพงึใจ กลบัสรา้งภูมคิุม้กนัไดเ้ป็นอย่างด ีปจัจุบนั

ผูห้ญงิทัง้เจด็คนมฐีานะความเป็นอยู่ทีด่ ีสามารถส่งเสยีลูกๆใหเ้รยีนไดสู้งสุดเท่าที่พวกเขา

ต้องการเรยีน เตยงามได้คดัเลอืกคําพูดที่แสดงให้เห็นความสะเทอืนใจของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบั การขาดพ่อในฐานะเสาหลกัของบ้าน ความยากจน การขาด

โอกาสทางการศกึษา และความรูส้กึดอ้ยในช่วงเริม่ตน้ของชวีติ คําพดูเหล่าน้ีถูกนํามาตดัต่อ

ใหม ่ทาํซํ้า และมลีกัษณะสะทอ้นแบบดเีลยร์ะหวา่งลําโพงซา้ยและขวา เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ว่า เป็นคําพดูทีเ่กดิขึน้ณ เวลาหน่ึงในอดตีและเดนิทางต่อไปยงัอกีเวลาหน่ึงในอนาคต ภทัร



พงศส์รา้งภาพทีแ่สดงใหเ้หน็คลื่นเสยีงของผูห้ญงิ ทีพ่ดูเป็นคํา พยางค ์และวล ีภาพจะแสดง

การวเิคราะห์ความถี่ของเสยีงโดยการแยกคลื่นความถี่ออกเป็นช่วง ๆ ผูช้มจะไดม้โีอกาส

สาํรวจความสลบัซบัซอ้นของคลื่นความถีเ่สยีงดว้ยตา ภาพและเสยีงจงึชว่ยกนัสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึประสบการณ์แบบโซโนรสัเอน็วะโรบทีย่งัตามหลอกหลอนไดอ้กีตลอดชวีติ 

 

Sonorous envelope is a fetus’s audio experience of being bathed in womb by the 

voice of its mother. The experience plays a role in developing fetus’s self and ego. If 

it does not have a good sonorous envelope experience, the development of ego will 

be lacerated and split up, leading to emotional fragility and depression. This 

experience can return to haunt the baby in the rest of his/her life in other forms for 

example other people’ voice, sound in environment, and sound of music. We are 

interested in the haunting sound of sonorous envelope, active throughout the course 

of ones’ life. Toeingam interviewed seven middle and old-aged women. They told 

their story of childhood and repeated certain emotional sentences expressing other 

people’ voice and action that play an impact on their life, and, later, return to haunt 

them until present time. Toeingam selects emotional words and phrases that express 

contents relating to the lack of father as a breadwinner, poverty, a lack of education, 

and inferiority feeling. These are edited, repeated in a delay manner between two 

channel speakers. Pattarapong creates image that shows the sound wave of words 

and phrases. The images show the analysis of voice frequency by separating it into 

audio durations. Audiences can explore the complexity of sound wave with their 

eyes. Image and sound, therefore, help to reflect the sonorous envelop that still 

haunts them throughout their life. 

 

  



คมสนั หนูเขียว และฮนันา โฮนมนัน์ 

Komson Nookiew & Hanna Hollmann co-operation  

 

hack-hand (Hybridity part 25) 

 

Video Installation, No Sound, Machine Turn, Loop, 2019 

 

เราทัง้สองพยายามเชื่อมความสมัพนัธ์โดยแสดงการจบัมือ (แต่มรีะยะทางที่เป็นปญัหา) 

เหมอืนวฒันธรรมของเราในวนัน้ี เรามกีารสื่อสารทีท่นัสมยัแต่เรารูจ้กักนัไดผ้า่นเทคโนโลย ี

 

We tried to shack-hand to each other (but the distance problem) just like our cultures 

today, we have a very good communication and close to each other via technology. 

 

--- 


