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The group exhibition “Footnotes on Institution” 
brings together past works and new commissions 
by five contemporary artists: Latthapon 
Korkiatarkul, Nipan Oranniwesna, Saroot 
Supasuthivech, Apichart Thitiwongworasakul, 
and Pongsakorn Yananissorn, with an intent 
to initiate conversations about art institutions 
from many aspects. Although the topic of art 
institution, both as a social construct and a 
physical space, may often seem disregarded, 
it also very often comes up in the complaints 
among artists and art practitioners.

Each artist’s works interpret and interact 
with the status of art institution in different 
ways, from romanticizing it and utilizing it as 
a medium, to borrowing its history, influence, 
and mode of thinking. The exhibition therefore 
does not project itself only as art institutional 
critique but consists of other delicate points.

However, it is nearly impossible for an exhibition 
in one place to provide a comprehensive survey 
of such an overarching subject. The curator thus 
interprets the exhibition as a collection of notes, 
piecing together fragments of stories and case 
studies. The approach also lends itself to the 
exhibition’s title, “Footnotes on Institution,” 
which was intended to function like a footnote 
to provide additional information and hopefully 
underscore the background of some present 
situations.

Likewise, the following writing will be in the 
format of note-taking, followed by a collection 
of documents and photographs, and a short 
story by Jirat Prasertsup. This is in hope that, 
by gathering these fragmented issues together, 
it would lead to more questioning and ideas 
about the situation of the ‘Thai art institution.’

นิทรรศการกลุม่ “Footnotes on Institution” เป็นการ
รวบรวมผลงานท้ังจากในอดตีและท่ีผลติขึ้นใหม ่จาก
ศิลปินรว่มสมยั 5 คนคือ: ลทัธพล ก่อเกียรติตระกลู, นิ
พนัธ ์โอฬารนิเวศน์, สะรุจ ศุภสทุธเิวช, อภิชาติ ฐติิวงศ์
วรสกลุ และ พงศกรณ์ ญาณะณิสสร  เพื่อเริม่ต้นบท
สนทนาเก่ียวกับ สถาบนัศิลปะในมุมมองต่างๆ ซึ่งแมว้า่
สถาบนัศิลปะ ท้ังท่ีหมายถึงรูปแบบความสมัพนัธท่ี์ถกู
สรา้งขึ้น หรอืในฐานะพื้นท่ีทางกายภาพสำาหรบัศิลปะ 
น้ันมกัดเูหมอืนสิง่ท่ีถกูมองขา้ม แต่มนักลบัโผลข่ึ้น
มาในคำาบน่ของเหลา่ศิลปินและนักปฏิบติัการศิลปะอยู่
เสมอ

ผลงานของศิลปินแต่ละคนตีความและมปีฏิสมัพนัธ์
กับความเป็นสถาบนัต่างกันไป เชน่ ใชเ้ป็น medium 
ในการทำางาน หยบิยมืประวติัศาสตร ์อิทธพิล และวธิี
คิดแบบสถาบนัมาใช ้หรอื romanticize ความเป็น
สถาบนั นิทรรศการน้ีจงึไมเ่พยีงแต่เป็นการวจิารณ์
สถาบนัศิลปะแต่ประกอบดว้ยอรรถอ่ืนๆ ท่ีละเอียดอ่อน 

อยา่งไรก็ตาม มนัแทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยท่ีนิทรรศการ
ในพื้นท่ีเดยีว จะสามารถพูดถึงภาพรวมของประเดน็
ท่ียิง่ใหญ่และยาวนานเชน่น้ีได ้คิวเรเตอรจ์งึตีความ
นิทรรศการนีเป็นการรวบรวมโน้ต ต่อชิน้สว่นของเรื่อง
ราว เหมอืนการยกกรณีศึกษาแทน และเป็นท่ีมาของชื่อ
นิทรรศการท่ีวา่ “Footnotes on Institution” ท่ีอยาก
จะใหฟั้งก์ชัน่เป็นเชงิอรรถ มหีน้าท่ีใหข้อ้มูลเพิม่เติม 
แมว้า่ไมจ่ำาเป็นต้องปรากฎอยูบ่นหน้ากระดาษทกุแผ่น 
แต่หวงัวา่อาจชีน้ำาไปสูท่ี่มาของสถานการณ์บางอยา่งได้

เชน่เดยีวกัน ขอ้เขยีนต่อไปน้ีจงึขอเลา่ในรูปแบบโน้ต
ขอ้ความ แลว้จงึต่อดว้ยขอ้มูลเอกสารและรูปภาพท่ี
รวบรวมมา และตามดว้ยเรื่องสัน้ โดย จริฏัย ์ประเสรฐิ
ทรพัย ์โดยหวงัวา่การรวบรวมประเดน็ท่ีแมว้า่จะเป็น
เพยีงชิน้สว่นต่างๆ ท้ังหมดน้ี จะสามารถชว่ยต้ังคำาถาม
หรอืเพิม่ขอ้คิดเก่ียวกับสถานการณ์ของ ‘สถาบนัศิลปะ
ไทย’ ได้

Notes on “Footnotes on Institution”
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Note 1: About Nipan Oranniwesna’s work
1 “Nipan Oranniwesna, Passage 2002.” Nipan Oranniwesna website. 
    Accessed May 20, 2019. http://nipan2007.blogspot.com.

In 2002, Nipan Oranniwesna took part 
in “Present Perfect,” the group exhibition 
featuring 17 artists that was curated by Ark 
Fongsmut. The exhibition saw the artists return 
to the Bhirasri Institute of Modern Art, which 
at the time had been abandoned for 14 years. 
The artists went in to explore and clean up the 
building before creating site-specific works 
inside the disused institute.

With Passage, 2002, Oranniwesna chose to 
build and mount the installation on the second 
floor, inside what used to be the office area 
when the institute was still operational. He 
entered the room and found that it was filled 
with trash and all the walls damaged. The artist 
stated his reason for choosing to exhibit in 
that room was that it was the space that is on 
the “other side”  and “voiceless” to the main 
exhibition room downstairs.

After removing a portion of items from the 
room, he turned what was left as the body 
of the installation. The lighting track was 
detached from the ceiling, then hung slightly 
above the floor,  like a floating vessel. The 
small parts placed on the vessel also were 
remaining objects from the same room such 
as light bulb caps and starters. The artist only 
“dusted off” these items and added one of his 
past works, a postcard-sized print of orange 
monk robe, onto the track. Around the boatlike 
pane, Oranniwesna laid down a cloth that was 
dispersed with tempera mimicking  the sky 
as captured by a photograph in front of the 
institute at the time. Oranniwesna said about 
his work that “[it is] floating but timeless. It 
senses a fragility of the past and a hope of the 
future which has yet come true.” 1

ในปี 2002 ศิลปิน นิพนัธ ์โอฬารนิเวศน์ รว่มแสดงใน
นิทรรศการกลุม่ “Present Perfect (ปัจจุบนักาล)" 
ประกอบดว้ยศิลปิน 17 ท่าน คิวเรตโดย อรรฆย ์
ฟองสมุทร โดยนิทรรศการน้ีกลบัไปรื้อใชพ้ื้นท่ีหอศิลป
พรีะศร ี(Bhirasri Institute of Modern Art) ซึ่ง ณ 
ตอนน้ันถกูท้ิงรา้งมาเป็นเวลา 14 ปี ศิลปินเขา้ไปรื้อ
ทำาความสะอาดหอศิลปฯ และรว่มสรา้งผลงานเฉพาะ
พื้นท่ีในหอศิลปฯรา้ง

ผลงาน Passage, 2002 ของ นิพนัธ ์โอฬารนิเวศน์ 
เลอืกสรา้งและติดต้ังในพื้นท่ีชัน้ 2 ของหอศิลป ซึ่งเคย
ใชเ้ป็นสำานักงานในสมยัท่ีหอศิลปยงัเปิดบรกิารอยู ่เขา
เขา้ไปพบหอ้งน้ันในสภาพเต็มไปดว้ยขยะ และผนังผุพงั
ไปสว่นมาก ศิลปินจงึเลอืกหอ้งน้ันเป็นท่ีแสดงงานโดย
ใหเ้หตผุลวา่เป็น “พื้นท่ีเบื้องหลงั” และ “ไมม่เีสยีง” ต่าง
จากพื้นท่ีหอ้งนิทรรศการหลกัดา้นลา่ง

หลงัจากเก็บของออกสว่นหน่ึง เขาจงึเลอืกสิง่ท่ีเหลอื
มาเป็นโครงสรา้งของผลงานศิลปะจดัวาง รางไฟถกู
ปลดลงจากเพดาน และแขวนลอยจากพื้นเลก็น้อย 
คลา้ยกับเรอื สว่นชิน้สว่นท่ีวางอยูบ่นเรอืเป็นของเหลอื
จากหอ้งน้ันเชน่กัน เชน่ ขัว้หลอดไฟ สตารท์เตอรไ์ฟ 
และศิลปินเพยีงทำาหน้าท่ี “ปัดฝุ่น” และเพิม่ผลงานเก่า
ของเขาเอง ซึ่งคือภาพพมิพจ์ากจวีรขนาดโปสการด์สี
สม้ วางในบรเิวณรางไฟ  

รอบๆ โครงสรา้งคลา้ยเรอื นิพนัธว์างผ้าโรยดว้ยสี
ฝุ่นเป็นรูปท้องฟ้า ซึ่งต้นแบบของภาพท้องฟ้าน้ีมา
จากภาพถ่ายของฟ้าหน้าหอศิลปฯ ณ เวลาน้ัน  นิพนัธ์
อธบิายงานของเขาวา่ “มนัลอยอยู ่ปราศจากกาลเวลา 
บง่บอกถึงความเปราะบางของอดตี และความหวงัต่อ
อนาคตท่ียงัไมเ่ป็นจรงิ”1 
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Image credit: Image from “Present Perfect” exhibition, Bhirasri Institute of Modern Art
Courtesy of the artist,  Ark Fongsmut, and those involved. 
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In “Footnotes on Institution,” the curator asked 
the artist to bring back Passage, 2002, as it 
would take the viewer back to the story of an 
institution from the past. The idea of an art 
institution’s life cycle is also touched upon by 
its content, which mentions both ‘the past and 
future of the institution at the time.’ However, 
here, the work has undergone a new process 
under the condition of the original remaining 
parts (missing some lighting components and 
the original wall from the institute) and the new 
language by the artist, because not only is site 
specificality integral to his approach, but his 
ideation process is different from what it was 
17 years ago.

Revisiting and re-exhibiting the work, although 
voiding the original site specificality, may still 
count as the process of salvaging the vessel, 
not as an act to stage the past but to reconstruct 
the vessel that can take the viewer who wasn’t 
around during the time of the Bhirasi Institute 
of Modern Art to contemplate on how it was 
back then in comparison to today.

นิทรรศการ “Footnotes on Institution” น้ี คิวเรเตอร์
ไดข้อศิลปินใหน้ำาผลงาน Passage, 2002 กลบัมา
แสดงอีกครัง้ เพราะอยากใหผู้้ชมไดคิ้ดถึงเรื่องสถาบนั
ท่ีกลายเป็นอดตีไปแลว้ และคิดถึงเรื่องวงจรอายุขยั
ของสถาบนัศิลปะดว้ย เพราะงานชิน้น้ีมเีน้ือหาท่ีพูดถึง
ท้ัง 'อดตีและอนาคตของสถาบนั ณ ตอนน้ัน' อยา่งไร
ก็ตาม ศิลปินไดน้ำาผลงานชิน้เดมิมาคิดใหมต่ามเง่ือนไข
ชิน้สว่นของผลงานท่ีเหลอือยู ่(ขาดสว่นประกอบของไฟ 
และโครงผนังจากท่ีจรงิ) และนำามาคิดในภาษาการสรา้ง
งานปัจจุบนั เพราะวธิผีลติงานของนิพนัธน้ั์นใหค้วาม
สำาคัญกับพื้นท่ีมาก รวมท้ังวธิคิีดงานของเขาต่างจาก
เมื่อ 17 ปี ท่ีแลว้

การนำาผลงานชิน้น้ีกลบัมาแสดง แมจ้ะเป็นการนำาความ
เฉพาะพื้นท่ีออกจากผลงาน แต่นับไดว้า่เป็นการกู้เรอื
ท่ีไมไ่ดต้้องการจำาลองหว้งเวลาในอดตี แต่หวงัใหเ้ป็น
พาหนะสำาหรบัผู้ชมท่ีเกิดไมทั่นยุคของหอศิลปพรีะศรไีด้
พจิารณาเทียบกับสถานการณ์สถาบนัศิลปะปัจจุบนั

Note 2: About Nipan Oranniwesna’s work
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Nipan Oranniwesna, Passage, 2002 (re-make in 2019)
Found objects from Bhirasi Institute of Modern Art, postcard-sized prints, mirror, and color pigment

Dimension variable
Courtesy the artist. 

Photo: Surat Setsaeng



16

Note 3: “Memory and Amnesia” written by Apinan Poshyananda for 
         “Present Perfect” exhibition catalogue, published in 2002 



Note 3: “Memory and Amnesia” written by Apinan Poshyananda for 
         “Present Perfect” exhibition catalogue, published in 2002 
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Courtesy Aj. Apinan Poshyananda and Ark Fongsmut
(Poshyananda, Apinan. “Memory and Amnesia.” In ‘Present Perfect’ Exhibition Catalogue, 22-23. Bangkok University, 2002.)
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© Dax Ward Photography

Note 4: Photographer Dax Ward visited the Bhirasri Institute of Modern Art on     
        September, 2017 and documented the site in “Abandonia” series
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With Present Perfect, 2019, Latthapon Korkiatarkul 
also traces back to a place in history while keeping 
in relation with the present. It is a continuation 
from the After Care, 2015, the series Korkiatarkul 
produced during his tenure as a coordinator at 
The Art Center, Chulalongkorn University.

The artist used the pencil to repeatedly draw 
on the paper that was placed on the rough 
surface of the wall inside The Art Center. Once 
flipped over, the paper unveiled the marks 
from the walls that were now transferred to the 
paper, similar to embossing, with the drawing 
side now hidden inside the frame instead. The 
technique that the artist used to create a copy 
of the white wall at the same time collects and 
takes away the dust and stain from the origin 
with the paper.

The medium and prototype in the making of 
this work was the wall of art institutions that 
the artist has either exhibited, been involved, 
or always wanted to exhibit at. These are The 
Art Center at Chulalongkorn University; the 
Art Centre at Silpakorn University; Bangkok 
University Gallery; the Bhirasi Institute; Nova 
Contemporary; and Gallery VER.

These places have different history, functions 
and statuses, the artist decided to not disclose 
which institution each work was created from 
(but those who have worked there might be 
able to recognize them, which was the case 
with this exhibition’s installation team).

In the curator’s point of view, this work series 
also relates to the ‘conservation’ of the art 
space because of the experience the artist 
has had from working at a number of art 
institutions. His personal relationships with 
the white wall is most likely different from the 
perception of other artists, not just as a space 
for exhibition, but in terms of understanding 
how it functions and the care needed to 
maintain its whiteness.

ผลงาน Present Perfect, 2019 ของลทัธพล ก่อ
เกียรติตระกลู เป็นการกลบัไปหาสถานท่ีในอดตีเชน่กัน 
แต่ก็พูดถึงปัจจุบนัดว้ย เป็นงานท่ีต่อเน่ืองมาจากชุด
ผลงานเก่าท่ีชื่อวา่ After Care, 2015 ซึ่งศิลปินทำาขึ้น
สมยัท่ีทำางานเป็นผู้ประสานงานใหห้อศิลปวทิยนิทรรศน์ 
จุฬาฯ

เขาใชเ้ทคนิคฝนดนิสอลงบนกระดาษท่ีทาบอยูบ่นผิว
ขรุขระของผนัง แลว้พลกิดา้นของกระดาษใหเ้หน็ภาพ
พื้นผิวจากฝ่ังท่ีติดกับผนังอีกที เหมอืนการทำาภาพ
พมิพ ์emboss หรอืสรา้งภาพก้อปป้ีเสมอืนจรงิของ
ผนังสขีาว ในขณะท่ีกระดาษฝ่ังท่ีศิลปินวาดถกูซอ่นไว้
ในกรอบแทน เทคนิคน้ีเก็บรอยเป้ือนและฝุ่นมาอยูบ่น
กระดาษดว้ย 

Medium และ prototype ในการสรา้งงานน้ีคือ
ผนังของสถาบนัศิลปะ ท้ังท่ีศิลปินเคยไปแสดงงาน 
เคยเก่ียวขอ้งดว้ย หรอือยากไปแสดงงาน คือ หอ
ศิลปวทิยนิทรรศน์ จุฬา; หอศิลปวฒันธรรมแหง่
กรุงเทพมหานคร; Art Centre มหาวทิยาลยัศิลปากร; 
หอศิลปมหาวทิยาลยักรุงเทพ; หอศิลปพรีะศร;ี Nova 
Contemporary; และ Gallery VER  

สถานท่ีเหลา่น้ีมปีระวติัศาสตร ์ฟงัก์ชัน่ และสถานะท่ี
ต่างกัน แต่สดุท้ายศิลปินเลอืกแสดงแบบนิรนาม และ
ไมบ่อกวา่ภาพใดผลติจากท่ีใด (แต่ผู้ท่ีเคยทำางานท่ีน่ัน
อาจจำาผิวผนังของแต่ละท่ีได ้เชน่ในกรณีของทีมติดต้ัง
นิทรรศการน้ี)

คิวเรเตอรตี์ความงานชุดน้ีเก่ียวขอ้งกับงาน ‘ดแูล
รกัษา’ พื้นท่ีศิลปะดว้ย เพราะนอกจากลทัธผลจะเป็น
ศิลปินแลว้ เขายงัเคยทำางานท่ีสถาบนัศิลปะหลายแหง่ 
แน่นอนวา่ความสมัพนัธข์องลทัธพลท่ีมต่ีอผนังสขีาว
จงึไมเ่หมอืนกับศิลปินหลายๆ คนท่ีมองเหน็สถาบนั
ศิลปะเป็นท่ีแสดงงาน จากประสบการณ์ลทัธพลเขา้ใจวา่
ผนังสขีาวทำางานอยา่งไร ต้องการการประคบประหงม
เพื่อท่ีจะคงความขาวสะอาดไวม้ากแค่ไหนดว้ย

Note 5: About Latthapon Korkiatarkul’s works
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Latthaphon Korkiatarkul, Present Perfect, 2019
Frottage on paper at The Art Center, Chulalongkorn University; Bangkok Art and Culture Centre; Art Centre, Silpakorn 

University; Bangkok University Gallery (BUG); Bhirasri Institute of Modern Art; Nova Contemporary; Gallery VER
37.5 x 55 cm (each)

Courtesy the artist
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Korkiatarkul’s Rest, 2017-9 was originally 
featured in “Occasionally Utility,” 2017, curated 
by Kittima Chareeprasit at Gallery VER. It was 
brought back, re-polished, and placed on a 
newly-sized plinth. The artist is interested in 
the ‘art plinth,’ which normally has a function to 
identify, or glorify, whatever placed on it as art 
but at the same time has no identity itself and 
only serves to support the artwork.

Korkiatarkul is interested in changing the 
status of the plinth into something else. The 
plinth that was collected from the Art Centre, 
Silpakorn University, was polished to the point 
that it became a new shiny object and placed 
on top of a normal plinth. The work draws a 
comparison between the statuses of the two 
objects. Also, by displaying horizontally, it 
discharges the plinth from its usual function, 
making the two objects overlap in status. His 
work is therefore not only about the idea of 
functionality and maintenance, but also the 
hierarchy of objects in the art space.

ผลงาน Rest, 2017-9 เป็นผลงานท่ีลทัธพลแสดง
ในนิทรรศการ “Occasionally Utility,” 2017 คิวเรต
โดย กิตติมา จารปีระสทิธิ ์ท่ี Gallery VER และนำากลบั
มาซอ่มแซมขดัถ ูและเปลีย่นขนาดแท่นวางดา้นลา่ง 
 ศิลปินสนใจ ‘แท่นแสดงงานศิลปะ’ ซึ่งปกติมฟัีงก์ชัน่
ในการเชดิชูและชีว้ดัวา่อะไรก็ตามท่ีวางอยูบ่นมนัน้ันคือ
งานศิลปะ แต่ในขณะเดยีวกัน แท่น ก็มคีวามไมม่ตัีวตน 
และมหีน้าท่ีรองรบัเท่าน้ัน

ลทัธพลสนใจท่ีจะเปลีย่นสถานะของแท่นใหเ้ป็นสิง่
อ่ืน ดว้ยการขดัถแูท่นท่ีเก็บมาจากหลงัหอศิลปฯ ท่ี
มหาวทิยาลยัศิลปากรจนเรยีบเป็นมนัเงา จนกลายเป็น
วตัถใุหม ่แลว้นำามนัไปวางบนแท่นวางตามปกติอีกที 
เป็นการเปรยีบเทียบสถานะของวตัถ ุสว่นการวางใน
แนวนอน เป็นการพกัหน้าท่ีหรอืงานของสิง่ท่ีแท่นปกติ
ต้องทำา เกิดความก้ำ าก่ึงขึ้น ดงัน้ันผลงานของลทัธพล
ชิน้น้ีนอกจากจะเป็นเรื่องของหน้าท่ี และการดแูลรกัษา
แลว้ จงึถ่ายทอดเรื่องการแบง่ชนชัน้ระหวา่งวตัถใุน
พื้นท่ีศิลปะดว้ย

(opposite page)

Latthapon Korkiatarkul, Rest, 2017-9
Polished plinth
Approx. 29.8 x 101.4 x 30.5 cm

Note 6: About Latthapon Korkiatarkul’s work
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Saroot Supasuthivech’s work reflects the image 
of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC). 
Supasuthivech started working on Security 
Guard, 2017, a video installation that was part 
of the “Early Years Project #2” at BACC before 
the art centre’s financial problem became 
known to the public. Originally, the content 
of the video was divided into two parts. The 
first was about the memory of the security 
guard at the art centre, from ghost stories and 
legends. Mysterious footprints that appears 
on an installation, or the only Indian Laburnum 
tree that bears flowers, these stories happened 
within the area of the art centre and also hint 
at the political events that happened nearby. 
The second part of it consisted of images of the 
centre’s interior architecture, taken during the 
non-working hours, along with rendered images 
of a strange-looking sphere that was visually 
decoded from the sound inside the building.

When asked to re-exhibit the video installation, 
Supasuthivech instead went through the footages 
he has previously gathered from the art centre 
and came up with CCTV OF THE  SECURITY 
GUARD, 2019, which is developed from the 
previous work. The artist said that it is “a look 
back into the soul for the Bangkok Art and 
Culture Centre that is about to die again” The 
footage shown in the video is divided into 
multiple screens, similar to a CCTV monitor. The 
memory of the same security guard still tells the 
mysterious tale he encountered, but this time 
with the accompanying images of the after-hour 
emptiness from different areas of the art centre.

The coming together of the site-specific history 
and the memory of the security guard, who 
might have spent the time inside much more 
than other people, makes the Bangkok Art 
and Culture Centre look like a living organism, 
whereas the CCTV footage, at the same time, 
naturally shifts the viewer to a surveilling point 
of view.  The rendered image of the Art Centre 
floats on the black screen in a limbo state 
with no place to go, representing the image of 
today’s ghost in the digital age of government 
interference and internet.

ผลงานของ สะรุจ ศุภสทุธเิวช สะท้อนภาพหอศิลปกรุงเทพฯ 
เขาเริม่ผลติงานชื่อวา่ Security Guard ยามรักษากาล, 
2017 ซึ่งเป็นวดีโีอจดัวาง ประกอบนิทรรศการ “Early 
Years Project #2” ก่อนท่ีปัญหางบประมาณน้ีจะ
ชดัเจน เดมิเน้ือหาของวดีโีอแบง่เป็น 2 สว่น สว่น
แรกจะเป็นเรื่องราวความทรงจำาของเจา้หน้าท่ีรกัษา
ความปลอดภัยในหอศิลปกรุงเทพฯ ขณะท่ีกำาลงั
ปฏิบติังาน เลา่ถึงเรื่องผีและตำานาน รอยเท้าลกึลบัท่ี
ปรากฏบนงานศิลปะจดัวาง ต้นคณูท่ีออกดอกอยูต้่น
เดยีว ท้ังหมดเกิดขึ้นบนพื้นท่ีหอศิลปฯ รว่มสมยั และ
ยงับอกใบถึ้งเรื่องเลา่ท่ีเกิดจากเหตกุารณ์การเมอืง
ท่ีเกิดขึ้นในละแวกบางสว่น และสว่นท่ีสองจะเป็นภาพ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ชว่ง
นอกเวลาทำาการท่ีไมม่ผีู้คน ประกอบกับภาพ render 
วตัถทุรงกลมแปลกประหลาดซึ่งแปลงค่ามาจากเสยีง
บรรยากาศในอาคาร

เมื่อขอใหน้ำาผลงานชิน้เดมิน้ีมาแสดง สะรุจจงึกลบัไป
รื้อฟุตเทจท่ีเก็บไวจ้ากการลงพื้นท่ีใหม ่และผลติผลงาน
วดีโีอจดัวาง CCTV OF THE  SECURITY GUARD, 
2019 ซึ่งถกูพฒันาขึ้นจากงานชุดเดมิ ศิลปินกลา่ว
วา่ “เป็นการยอ้นกลบัไปมองดดูวงวญิญาณ ของหอ
ศิลปกรุงเทพฯ ท่ีกำาลงัจะตายอีกครัง้” ภาพในวดิโิอน้ี
แบง่เป็นหลายจอคลา้ยกับการมองจากกลอ้งวงจรปิด 
ความทรงจำาของ รปภ. คนเดมิเลา่เรื่องสิง่ลีล้บัท่ีเขาพบ
เจอ แต่คราวน้ีภาพประกอบเป็นพื้นท่ีวา่งเปลา่นอกเวลา
ทำาการจากหลายๆ สว่นของหอศิลปฯ โดยเฉพาะพื้นท่ี
เบื้องหลงั เชน่ หอ้งเก็บของ

การรวบรวมของประวติัศาสตรใ์นพื้นท่ีและความ
ทรงจำาของ รปภ. ผู้ซึ่งอาจจะใชเ้วลาอยูใ่นพื้นท่ีน้ัน
ยาวนานกวา่ผู้อ่ืนมาก ทำาใหก้ารมองภาพสถาบนัหอ
ศิลปฯ กรุงเทพน้ีคลา้ยกับสิง่ท่ีมชีวีติ ขณะเดยีวกัน
ภาพจอ CCTV ก็เปลีย่นสถานะใหผู้้ชมอยูใ่นมุมมอง
ของผู้แอบมองไปโดยปรยิาย และถกูเลา่สลบักับภาพ 
renderโลกจำาลองท่ีมหีอศิลปกรุงเทพฯ เป็นต้นแบบ 
ภาพ render น้ีดไูรม้วลและลอ่งลอยอยูบ่นสดีำาสนิท
ของจอ เหมอืนเป็นผีหรอืวญิญานของสถาบนัท่ีไมม่ท่ีี
ไป และเป็นผีของยุคแหง่การแทรกแทรงของรฐับาล 
และยุคดจิตัิลปัจจุบนั

Note 7: About Saroot Supasuthivech’s work
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Saroot Supasuthivech, กล้องวงจรปิดของยามรักษากาล / CCTV OF THE  SECURITY GUARD, 2019
HD digital video, audio, red fluorescent tubes

7.15 min.
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Apichart Thitiwongworasakul gives importance 
to the practice of painterly skills and the time 
spent in the artist’s studio. He believes that 
each work has its autonomous significance, 
and a comparison to most artists in the present 
time, where the hand production is on a decline, 
would make his view of art relatively puristic.

Thitiwongworasakul visited a number of museums 
in Europe and had seen a number of masterpieces 
by the famed artists of the old and new eras, 
whom he admires. Seeing their work inspired 
him to further his skills and started this painting 
series about these masterpieces. In this painting- 
after-photography process, he carefully picks 
the photos from the ones he took at the museums 
using smartphone, sometimes covertly, as many 
of those museums do not allow the viewer to 
take a picture.

However, the intriguing element of his work was 
not the realistic copying of the masterpieces, they 
were actually rather blurry, but it was how the 
artist chose to contain the atmosphere, including 
the audience, in the paintings. Considering his 
previous works, for example, the paintings where 
he captures the moment before footballers scored 
historic goals, it can be read that this painting 
series isn’t only an act of practice or admiration 
but also bring out ideas about the time and 
atmosphere of a place.

For “Footnotes on Institution,” the painting series 
of people looking at art by Thitiwongworasakul 
may be interpret in relation to the art institution 
in many ways. It can be about the atmosphere 
of the art institution in the west that was roman- 
tically portrayed, with the institutional aura, like 
a dream image of a space or a museum that has 
yet to exist in Thailand. Or it can lead to the topic 
of the relationship between people and High Art 
works such as the securely framed Mona Lisa 
and the status of the work inside the institution. 
And it can also be perceived as a commentary 
on the contemporary ritual of art viewing.

อภิชาติ ฐติิวงศ์วรสกลุ ใหค้วามสำาคัญกับการพฒันา
ทักษะฝีมอื การใชเ้วลาในสตดูโิอ เขาเชื่อวา่ผลงานแต่ละ
ชิน้มคีวามสำาคัญในตัวมนัเอง มุมมองต่อศิลปะของ
เขามคีวามบรสิทุธิเ์มื่อเทียบกับศิลปินในยุคปัจจุบนัท่ีให้
ความสำาคัญกับทักษะมอืน้อยลง

ผลงานชุดน้ีเกิดขึ้นทรปิท่องเท่ียวพพิธิภัณฑ์ยุโรป เมื่อ
อภิชาติไดเ้หน็ผลงานจรงิของศิลปินดงัจากยุคต่างๆท่ี
เขาชื่นชม ท้ังจากยุคเก่าและใหม ่จงึกระตุ้นใหเ้ขาอยาก
ฝึกฝนทักษะมากขึ้น จงึเป็นจุดเริม่ต้นของการวาดภาพ
เหมอืนของผลงานมาสเตอรพ์ซี โดยใชแ้บบภาพจากภาพ 
ท่ีศิลปินถ่ายดว้ยกลอ้งมอืถือ ซึ่งเขาใหค้วามสำาคัญกับ
การเลอืกภาพอยา่งมาก และบางภาพก็เป็นภาพแอบถ่าย 
เน่ืองจากพพิธิภัณฑ์ในยุโรปมกัมกีฏหา้มถ่ายภาพดว้ย

อยา่งไรก็ด ีความน่าสนใจของผลงานของอภิชาติไมไ่ด้
อยูท่ี่การคัดลอกภาพผลงานศิลปะ เหน็ไดว้า่มาสเตอร์
พซีในภาพถกูปลอ่ยเบลอดว้ยซำ้า แต่อภิชาติเลอืกท่ีจะ
เก็บบรรยากาศท้ังหมดรวมถึงคนดดูว้ย ซึ่งถ้าพจิารณา
งานเก่าๆ ของเขา ยกตัวอยา่ง เชน่ ภาพวาดหว้งเวลา
ก่อนนักฟุตบอลจะทำาประตไูด ้หรอืภาพวาดสถานีรถไฟ 
ท่ีพูดถึงเรื่องเวลาและการรอคอย ก็อาจตีความไดว้า่
ภาพเขยีนชุดน้ีไมไ่ดท้ำาหน้าท่ีเป็นการฝึกฝน แต่มกีาร
พูดถึงเรื่องหว้งเวลาและบรรยากาศในสถานท่ีอยูม่าก

สำาหรบั "Footnotes on Institution” งานชุดคนดู
งานศิลปะของอภิชาติ สามารถนำาไปตีความถึงเรื่อง
ของสถาบนัไดห้ลายมุม ไมว่า่จะเป็นเรื่องบรรยากาศ
ของสถาบนัศิลปะตะวนัตกท่ีถกูถ่ายทอดออกมาอยา่ง
โรแมนติค มแีสงออรา่ของความเป็นสถาบนั และอาจ
เทียบไดว้า่เป็นภาพฝันถึงพื้นท่ีอุดมคติ หรอืพพิธิภัณฑ์
แบบท่ีประเทศไทยยงัไมม่ ีนอกจากน้ียงัทำาใหนึ้กถึง
เรื่องของระยะหา่งความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกับงาน
ศิลปะแบบ high art เชน่ ภาพโมนาลซิา่ท่ีอยูใ่นเกราะ
กระจก และสถานะของงานศิลปะท่ีอยูใ่นสถาบนั และยงั
อาจมองไดว้า่เป็นมุมมองเก่ียวกับพธิกีรรมของการชม
ศิลปะในยุคปัจจุบนัไดอี้กดว้ย

Note 8: About Apichart Thitiwongworasakul’s works
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Apichart Thitiwongworasakul, Scuderie del Quirinale (Michelangelo Merisi da Caravaggio), 2019
Oil on canvas

50 x 70 cm

Apichart Thitiwongworasakul, Pinakothek der Moderne (Dan Flavin), 2019
Oil on canvas

60 x 50 cm
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Leonardo da Vinci, Mona Lisa, c.1503-6 to 
c.1517, Collection of Louvre Museum.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Salome 
with the Head of John the Baptist (Madrid), 
c.1607-9, Collection of Palacio Real de Madrid.

Dan Flavin, monument for V. Tatlin VII, 1964, 
Collection of Pinakothek der Moderne.

Anselm Kiefer, Auguste Rodin: les Cathédrales 
de France 2, 2016, © Anselm Kiefer.

Note 9: The masterpieces in Apichart Thitiwongworasakul’s 
        paintings in chronological order
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Apichart Thitiwongworasakul, The Louvre Museum (Leonardo da Vinci), 2019
Oil on canvas

70 x 50 cm

Apichart Thitiwongworasakul, Museé Rodin (Anselm Kiefer), 2019
Oil on canvas

85 x 50 cm
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In art museums, what usually deemed the 
most important is the ‘work of art’ and that 
diminishes the importance of other objects such 
as the wall, the floor, the furniture, and even the 
viewer, are rendered to just other accompanying 
components, especially in Western Modern 
museums that want to focus solely on the 
spectating and the disembodied eye.

The museum bench, which normally functions 
as a resting spot for the tired viewers, is often 
an overlooked object. In the exhibition area, 
many museums try to place as few benches 
as possible, with fear that they would interfere 
with the art. The design of the museum seating 
indeed has a great influence on the position 
of the viewer, which then affects the way they 
see the exhibited work. Pongsakorn, who is 
interested in the relationships between the 
spectator – their body – and the spectatorship 
with the artwork, is therefore is particularly 
fascinated by the function of museum bench.

In 2016, the artist created a functional 
sculpture We Have Never Been Modern by 
modifying Mies van de Rohe’s Barcelona Bench. 
The bench, which is an iconic modern design, 
has a history of being used in many museums, 
including in the Abstract Expressionism 
exhibition by Jackson Pollock at the Pompidou 
Center in 1982. 

The artist bought a second-hand bench, put a 
steel on top to reduce its functionality, placed 
the bench in public gallery in Vancouver, then 
performed by sleeping on it. The steel bars 
were there to mimic the armrests of public 
park benches that provide discomfort to the 
homeless who may try to sleep on the bench. 
The work We Have Never Been Modern, 2016 
is therefore a critique on accessibility of the 
public institutions as well as the act of resting 
that cannot exist in Capitalism system.   

ในพื้นท่ีพพิธิภัณฑ์ศิลปะ สิง่ท่ีถกูมองวา่สำาคัญท่ีสดุคือ 
‘ผลงานศิลปะ’ แต่น่ันทำาใหส้ิง่อ่ืนๆของสถาบนั ไมว่า่จะ
เป็นกำาแพง พื้น และเฟอรนิ์เจอร ์แมแ้ต่คนดงูาน กลาย
เป็นแค่องค์ประกอบ  โดยเฉพาะท่ีพพิธิภัณฑ์ตะวนัตก 
ในยุคโมเดริน์มจุีดมุง่หมายต้องการท่ีจะตัดรา่งของคน
ดอูอกไปอยา่งชดัเจน เหลอืแค่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การมองกับงานเท่าน้ัน

มา้น่ังในพพิธิภัณฑ์ ซึ่งปกติทำาหน้าท่ีเป็นท่ีพกัใหกั้บผู้
ชมท่ีอ่อนลา้ก็มกัถกูมองขา้ม หลายพพิธิภัณฑ์จงใจ
วางเก้าอ้ีในพื้นท่ีแสดงงานใหน้้อยท่ีสดุเพราะกลวัวา่จะ
รบกวนงานศิลปะ อยา่งไรก็ด ีดไีซน์ของเก้าอ้ีมผีลต่อ
ตำาแหน่งการน่ังของคนดซูึ่งสง่ผลต่อวธิกีารมองงาน
อยา่งมาก พงศกรณ์ ซึ่งปกติสนใจเรื่องความสมัพนัธ์
ระหวา่ง คนดงูาน-รา่งของคนด-ูการมอง-และงาน จงึ
สนใจหน้าท่ีของเก้าอ้ีในพพิธิภัณฑ์เป็นพเิศษ 

ในปี 2016 เขาผลติงานชื่อ We Have Never Been 
Modern ซึ่งนำาเก้าอ้ี Barcelona Bench ออกแบบ
โดย Mies van de Rohe มาดดัแปลง เก้าอ้ีน้ีเป็น
งานออกแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ์แหง่ยุคโมเดริน์ท่ี
แท้จรงิ มปีระวติัถกูใชใ้นพพิธิภัณฑ์หลายแหง่ รวมถึง
ในนิทรรศการศิลปะ Abstract Expressionist ของ 
Jackson Pollock ท่ี Pompidou Center ในปี 1982 

พงศกรณ์ซื้อเก้าอ้ีมอืสอง และดดัแปลงโดยการติด
เหลก็ไวด้า้นบนเพื่อลดฟังก์ชัน่การใชง้านของมนั และ
นำาไปวางท่ีหอศิลปฯสาธารณะของ Vancouver เหลก็
ท่ีติดดา้นบนน้ีมรีูปแบบและขนาดเดยีวกับท่ีท้าวแขน
ของมา้น่ังในสวนสาธารณะ ซึ่งท่ีท้าวแขนของมา้น่ัง
ในสวนน้ีเป็นการออกแบบเพื่อกีดกันไมใ่หค้นไรบ้า้น
มาแอบพกัพงิ ผลงาน We Have Never Been 
Modern, 2016 จงึเป็นการวจิารณ์เรื่องการเขา้ถึง 
(accessibility) ของสถาบนัเพื่อสาธารณะ และวจิารณ์
วาระของการพกัผ่อนท่ีไมส่ามารถมอียูไ่ดใ้นระบบ
ทนุนิยม

Note 10: About Pongsakorn Yananissorn’s work
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Pongsakorn Yananissorn, We Have Never Been Modern, 2019
Indian mahogony wood, leather cushion, printed text on paper

40 x 198 x 98 cm
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For this exhibition, when asked to re-create the 
work, the artist looked for a new context from 
the site that is Gallery VER. While working with 
the gallery, he found out that the Krae (a kind 
of Thai daybed) that sat in front of the gallery, 
was once commissioned by Rirkrit Tiravanija. 
Tiravanija wanted it to become the platform of 
a Thai-styled Barcelona Bench for Udomsak 
Krisanamis’ “Retrospective” exhibition at 
Chiang Mai Art Museum, but was eventually 
unused. Pongsakorn continued the making 
of this ‘Barcelona Krae’ by trying as much 
as possible to keep its original shape. The 
daybed is made of Indian Mahogany, which is 
found across Southeast Asia (original bench 
uses African Mahogany), while the cushion 
is hand-sewn black leather like the original. 
Krae is local to Thai and Southeast Asian 
households. Its legs shorter than standard 
typical chair, and its multi-functions mean 
people can sit, lie down, and eat together on 
the furniture. To Pongsakorn, the re-production 
of the Krae in the style of Barcelona Bench is 
therefore a critique on the standardized gaze 
of art, that dismisses modern art institutions’s 
old attempts by enhancing on the body and 
the resting, and bring what were meant to be 
invisible back to focus.

สำาหรบันิทรรศการน้ี เมื่อพงศกรณ์ถกูขอใหผ้ลติเก้าอ้ี
ขึ้นใหม ่เขาจงึมองหาบรบิทท่ีเหมาะสมกับประวติัศาสตร์
ของพื้นท่ี และเมื่อทำางานรว่มกับแกลเลอรีเ่วอ่ร ์จงึค้น
พบวา่แครไ่มไ้ผ่ท่ีวางอยูห่น้าแกลเลอรีค่รัง้หน่ึงไดถ้กู
สัง่ทำาโดยศิลปิน ฤกษ์ฤทธิ ์ตีระวนิช ใหเ้ป็นฐานของ 
Barcelona bench สไตลพ์ื้นบา้นเพื่อใชใ้นนิทรรศการ 
Retrospective ของศิลปิน อุดมศักดิ ์กฤษณมติร 
ท่ี Chiang Mai Art Museum แต่สดุท้ายแลว้ไมถ่กู
ใช ้พงศกรณ์จงึต้องการท่ีจะสานต่อความเป็นไปได้
ของแครท่ี่วางอยูห่น้าแกลเลอรีน้ี่ เขาจงึผลติซำ้า ‘แคร ่
Barcelona’ โดยพยายามท่ีจะคงรูปรา่งเดมิใหไ้ดม้าก
ท่ีสดุ วสัดขุองมนัทำาจากไมย้มหอม ซึ่งเป็นไมใ้นตระกลู
มะฮอกกานีแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้้ (ต้นแบบใช ้
African Mahogany) มเีบาะหนังสดีำาเยบ็มอืตามแบบ
เดมิ แต่สว่นโครงสรา้งใช ้แคร ่ท่ีปกติเป็นเฟอรนิ์เจอร ์
multi-function ของท้องถ่ินเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ไวใ้ชท้ั้ง น่ัง นอน กินอาหารรว่มกัน และยงัเต้ียกวา่เก้าอ้ี
ปกติดว้ย สำาหรบัพงศกรณ์ การผลติแครใ่หมใ่นท่ีน้ี จงึ
เป็นการวจิารณ์วธิกีารดงูานศิลปะตามมาตรฐาน และ
ดว้ยหน้าตา Barcelona Bench แบบใหมท่ี่ไมคุ่้นเคย 
ทำาใหส้องสิง่ท่ีสถาบนัศิลปะตะวนัตกต้องการใหห้ายไป 
คือ มา้น่ังและผู้ชมในอิรยิาบถน่ังดงูาน ไดก้ลบัมาอยูใ่น
ความสนใจในพื้นท่ีนิทรรศการ

Note 11: About Pongsakorn Yananissorn’s work
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Pongsakorn Yananissorn, Bench for a Retrospective, 2019
Indian mahogony wood, leather cushion, printed text on paper

40 x 198 x 98 cm
2 editions + 1AP
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Sitting is the new smoking

It’s so hard to remain upright at times. Some 
would even say it is a form of labour. Hard to argue 
when one could almost so naturally gaze at all of 
humanity’s activity through Capitalist lens. 

As certain headlines of articles and new outlets 
would claim, sitting is just as bad as smoking. 
Unregulated leisure at the expense of not just one’s 
health but also an unproductive mode of being. Rest 
is the enemy of progress. 

A horizontal heresy in the regime of verticality. 
To remain at rest is to not commence the cultural 
workload we are bestowed upon. When was the last 
time I walked into a museum without thinking it was 
work? Trained through perfection the guilt plagues 
my every step. 

To be a disembodied spectator, an eye hovering 
through the museum. To gaze and engage only in the 
mind, I am suspended at every cultural artifact as if 
it has stolen my body. My relationship to each work 
of art one these pristine grounds reminds me of the 
insignificance. A malicious disavowal of my body 
is predicated on the brutal divorce of the mind and 
the body. Why tend to these earthly forms when one 
could distance with any means, the higher mind to 
tend to matters of the universal. 

A smoke break seems the only way out of these 
office hours. What other excuse would I have but 
to participate on these sanctioned methods of rest. 
Sitting on the bench is similar to a smoking area.  

Take a seat, but not for long. Productivity is just 
right around the corner of the wall. The work here 
is never done.

Note 12: Written by Pongsakorn Yananissorn
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Double Take, 2019, raises questions about 
the relationship between the viewer and the 
perceived image, with an emphasis on the 
space that is not publicly accessible, which in 
this case is the storage in the gallery’s office. 
The room besides being used for storing the 
art that is not exhibited and artwork in transfer, 
also functions as a private viewing room for 
collectors, and is to be developed into an 
archive room in the future. The artist installed 
a peephole at the glassdoor for the audience to 
look into the backroom, showing to the general 
public what is usually inaccessible.

Besides, Pongsakorn also added photographs 
of the works currently showing in the 
exhibition, taken inside the storage room before 
they were installed, in other words, artworks in 
transfer. Looking through the peephole without 
being physically involved with the room is 
again the idea that the artist is playing with, 
about the disembodied eye and the removal of 
the spectator’s body. With the artwork image 
replicas, the viewing is distorted, and the scene 
shown is a frozen view not from the present, 
while the word “Double Take” hints at both 
the delayed reaction of looking and the act of 
looking again. 

ผลงาน Double Take, 2019 ต้ังคำาถามเรื่องความ
สมัพนัธร์ะหวา่งคนดแูละภาพท่ีเหน็ โดยใหค้วามสำาคัญ
กับพื้นท่ีท่ีปกติทกุคนไมไ่ดเ้ขา้ถึง ในท่ีน้ีคือหอ้งเก็บของ
ในสำานักงานของแกลเลอรี ่ซึ่งใชเ้ป็นหอ้งขายงาน และ
ใช ้‘พกั’ งานท่ียงัไมอ่ยูร่ะหวา่งโชว ์และมแีผนจะทำาเป็น
หอ้ง archive ในอนาคตดว้ย สำาหรบังานน้ี ศิลปินติด
เลนสต์าแมวท่ีประต ูทำาใหผู้้ชมแอบดเูบื้องหลงั แต่ดว้ย
กฏของพื้นท่ีก็ยงัไมส่ามารถเขา้ไปในหอ้งน้ันได ้

นอกจากน้ี พงศกรณ์ยงัเพิม่ภาพถ่ายของผลงานชิน้
ท่ีแสดงในนิทรรศการ แต่เป็นภาพจากอดตี และถ่าย
ชว่งระหวา่งงานถกูพกัและรอคอยการติดต้ังก่อน
นิทรรศการจะเกิดขึ้น หรอืเรยีกไดว้า่งานศิลปะระหวา่ง
ชว่งสง่ผ่าน การมองของคนดผู่านเลนสต์าแมวโดยไมม่ี
รา่งกายเขา้ไปเก่ียวขอ้งจงึเท่ากับการมองภาพท่ีไมใ่ช่
ภาพจรงิท้ังหมด จงึเป็นท่ีมาของชื่องาน Double Take 
ท่ีสำาหรบัศิลปินหมายรวมถึงท้ังการมองผ่านและการ
มองซำ้า

Note 13: About Pongsakorn Yananissorn’s work
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Pongsakorn Yananissorn, Double Take, 2019
Installation with a peephole, inkjet prints on paper mounted on wood board

Variable
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Note 14: The Museum of Normality

1

 He would listen to The Stooges during his 
bodybuilding routine in the morning. The upbeat 
music, fitting for the release of energy, is one thing, 
but deep down he wanted that body and muscle of 
Iggy Pop.

 The fitness room was on the twenty-first 
floor, and the swimming pool twenty-fourth, which 
was the top floor. He never understood why the 
architect decided not put them on the same floor. 
The only reasonable benefit he could think of was 
that the layout could prevent people from overdoing 
their exercise, going from the ground right into water.

 The restaurant was on the eighteenth floor. 
He would take the lift down here after finishing the 
shower in the fitness room, order a black coffee 
without sugar, and that’s all he would have for the 
morning. Apple cider is for the afternoon meal. After 
swimming and sauna is when he would begin his 
first and only proper meal of the day at eighteen 
o’clock. The night often began at this time. The 
restaurant’s windows were made of huge panes of 
glass, revealing to the diners inside a clear view of 
the sun disappearing on the horizon. The restaurant 
usually put on Tchaikovsky, Brahms, or Vivaldi to go 
along with the scenery, very softly that it’s almost 
inaudible if one wasn’t paying attention. But he 
would choose a table in the least crowded corner in 
order to hear the music while savoring a medium-rare 
steak or other heavy main-course dishes and staring 
out of the window.

 Apart from the building he lived in, and 
the other building that looked identical, like a Copy 
and Paste from a computer, next to one another, 
exactly ten meters apart, there was no other building 
in the city taller than four stories. Standing tall like 
two huge pillars in the middle of a lonely lowland, 
the two buildings are far enough from the city that 
privacy here still has its rights and dignity, beyond 
the grasp of chaos from people in the city. Yet, it was 
close enough for those in the building to see lines 
of houses and some movements in distance from a 
bird’s eye view. 

 After sunset, the evening was the best 
time to view the city. He would take the elevator 
to the twenty-fourth floor, sit at the bar next to the 
swimming pool, and turn to the majestic view of the 
city centre, adjusting the lens on his binocular to 
bring the sight closer to his eyes. The night made all 
the flames washing over the cars by the pavement 
look gleaming. Neon lights on the streetside shone 
over an angry crowd of people running riots, 

1

 เขามกัฟงัเพลงของ The Stooges ขณะเพาะ
กายทกุครัง้ในตอนเชา้ ท่วงทำานองท่ีคึกคักเหมาะแก่การ
ปลดปลอ่ยพละกำาลงัก็เรื่องหน่ึง แต่ลกึๆ เขาหวงัอยากมี
รูปรา่งและกลา้มเน้ือแบบ Iggy Pop 

 หอ้งฟติเนสอยูช่ัน้ยีส่บิเอ็ด สว่นสระวา่ยนำ้าอยู่
ชัน้ยีส่บิสีซ่ึ่งเป็นชัน้บนสดุ เขาไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไมสถาปนิก
จงึไมอ่อกแบบใหพ้วกมนัอยูช่ัน้เดยีวกัน ขอ้ดอียา่งน้อย
ท่ีสดุท่ีเขาคิดออกคือการวางผังเชน่น้ี ก็ทำาใหผู้้คนไมต้่อง
หกัโหมในการออกกำาลงักายจากบนบกสูใ่นนำ้าต่อกันเกินไป  

 ภัตตาคารอยูช่ัน้สบิแปด เขาจะลงลฟิต์มาท่ีชัน้น้ี
หลงัจากอาบนำ้าท่ีหอ้งฟติเนสเสรจ็ สัง่กาแฟดำาไมใ่สน่ำ้าตาล
ดื่ม น่ันคือท้ังหมดของสิง่ท่ีเขาบรโิภคในชว่งเชา้ แอปเป้ิล
ไซเดอรคื์อเมนูในชว่งบา่ย ภายหลงัการวา่ยนำ้าและซาวน่า 
เขาจะเริม่ต้นสิง่ท่ีเป็นมื้ออาหารของวนัจรงิๆ มื้อแรกและ
มื้อเดยีวในเวลาสบิแปดนาฬิกา กลางคืนมกัเริม่ต้นในเวลา
น้ี หน้าต่างของภัตตาคารกรุดว้ยกระจกใสบานยกัษ์รบัไป
กับเพดานสงูสามเมตร เผยใหผู้้ท่ีน่ังรบัประทานอาหารอยู่
ขา้งในมองเหน็พระอาทิตยก์ำาลงัหายไปบนขอบฟา้อยา่ง
เต็มตา ภัตตาคารมกัเปิดเพลงบรรเลงของ Tchaikovsky, 
Brahms หรอืไมก็่ Vivaldi คลอเบาๆ ไปกับทัศนียภาพ 
แทบไมไ่ดย้นิหากไมต้ั่งใจฟงั แต่เขามกัเลอืกน่ังในมุมท่ีมี
ผู้คนเบาบาง เพื่อจะไดย้นิเสยีงเพลง ขณะละเลยีดสเต็ก
แบบมเีดยีมแรร ์หรอืเมนูอาหารจานหนักอ่ืนๆ พรอ้มกับ
มองออกไปนอกหน้าต่าง 

 นอกจากอาคารท่ีเขาพกัอาศัย และอาคารท่ี
มรีูปทรงเดยีวกัน ราวกับการใชคี้ยบ์อรด์คอมพวิเตอร์
กด Copy และ Paste ไวข้า้งๆ วางขนานหา่งกันดว้ยระยะ
ทางสบิเมตรพอด ีเมอืงท้ังเมอืงไมม่อีาคารใดสงูเกินสีช่ัน้ 
ประหน่ึงเสาขนาดยกัษ์สองอันตระหง่านอยูก่ลางท่ีราบ
เวิง้วา้ง อาคารท่ีเขาอยูแ่ละอาคารขา้งๆ ต้ังอยูอ่อกมาน
อกเมอืงพอสมควร ไกลพอท่ีความสว่นตัวมศัีกดิแ์ละสทิธิ ์
และความพลกุพลา่นของผู้คนในเมอืงไมอ่าจเอ้ือมมาถึง 
หากก็ใกลพ้อจะทำาใหผู้้คนในอาคารมองออกไปเหน็ทิวบา้น
เรอืนและความเคลื่อนไหวอยูล่บิๆ ดว้ยมุมมองแบบสายตา
ของนก 

 หลงัพระอาทิตยต์ก กลางคืนเป็นชว่งเวลาชม
เมอืงท่ีดท่ีีสดุ เขาจะขึ้นลฟิต์ไปยงัดาดฟา้ชัน้ยีส่บิสี ่น่ัง
บนบารร์มิสระวา่ยนำ้า หนัหน้าไปยงัทิศท่ียา่นใจกลาง
เมอืงตระหง่าน น่ีเป็นเพยีงจุดเดยีวของอาคารท่ีเปิด
รบัมวลอากาศและสรรพเสยีงจากภายนอก หมุนเลนส์
กลอ้งสอ่งทางไกลเพื่อขยบัทิวทัศน์เขา้มาใกลส้ายตา 
กลางคืนทำาใหส้ขีองเปลวเพลงิท่ีกำาลงัอาบรถยนต์รมิ
ถนนดเูปลง่ปลัง่ ไฟนีออนตามทางฉายใหเ้หน็ผู้คนกำาลงั
อาละวาดทำาลายขา้วของ ปลน้สะดม ยงิปืนใสกั่นอยา่งบา้

Written by Jirat Prasertsup, เขียนโดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์, Translation by Thitipol Panyalimpanun



41

committing robbery, and carelessly opening fire at 
each other. And on some night, he might be in luck to 
see a murder scene on the street.

 He could no longer remember when it 
all started or how long since the siren sound from 
the emergency vehicle, echoing to the building’s 
rooftop, had ended. It could be days, weeks, or even 
a month now. But it was certainly long enough for 
the residents to completely stop talking or showing 
concerns about the situation outside. They resumed 
their lifestyle and daily conversation as normal, and 
he too was already getting tired of watching the 
scenes from a fallen civilization like this everyday.

2

 The first night he didn’t go up to the rooftop 
for sightseeing was the first the night that a new 
form of entertainment came to him right on his 
bedroom’s window.

 The room was on the seventh floor, a 
suite with two bedrooms, two bathrooms, and one 
living room. He was the only occupant. Since what 
happened in the city, he usually killed time at night 
by sitting at the poolside bar, assuming the role of 
an observer from distance. That night, however, he 
decided to stay inside, pulled up the curtain, and 
looked at the opposite building. Its windows were 
orderly placed next to one another. Some were 
completely dark; some had lights coming through 
the blinds. There was only one room, the one exactly 
opposite to his, that the window was left open, and 
he just noticed a woman there had just moved in.

 He was not sure if he could say that she 
was a new resident because the curtain had always 
blocked the view of that room from outside. She 
might have just moved in, or she might have been 
living there for a long time but only recently pulled 
up the curtain. Or she could have done it as a 
routine, but it was him who had never been in the 
room during these hours to see it. That, however, 
was not as important as what was happening now 
in that room — A few moments after he noticed the 
existence of his new neighbor, the woman, under 
the warm lights from all the bulbs switched on in the 
room, sitting down on the edge of her bed, slowly 
took off her clothes. In less than a minute, after her 
body became unclothed, there was a naked man 
walking into the room, falling onto the mattress, and 
the two bodies entangled.

 Standing still and holding his breath, as 
if he was afraid the two would hear him breathe, 
after a while, he soon realized that they did not care 
whether there would be a third person watching 
from the opposite building. He walked over to the 
switch to turn off the light, dragged an armchair 
from the bed’s end close to the window. He sat down 

คลัง่ และบางคืนเขาอาจโชคดท่ีีไดเ้หน็ฉากฆาตกรรมบน
ท้องถนน 

 เขาจำาไมไ่ดแ้ลว้วา่จุดเริม่ต้นของเหตกุารณ์น้ี
เกิดขึ้นเมื่อใด และเสยีงไซเรนของรถฉกุเฉินท่ีดงัก้องมา
ถึงดาดฟา้ของอาคารสิน้สดุไปวนัไหน ก่ีวนั, สปัดาห ์หรอื
อาจถึงเดอืน แต่น่ันก็นานพอจะทำาใหผู้้คนในอาคารเลกิพูด
ถึงหรอืแสดงความกังวลต่อเหตกุารณ์ภายนอกไปหมด
สิน้ พวกเขากลบัสูว่ถีิชวีติและบทสนทนาประจำาวนัอันปกติ 
ซึ่งจะวา่ไปเขาเองก็เริม่รูส้กึเบื่อกับการรบัชมฉากลม่สลาย
ของอารยธรรมติดต่อกันเชน่น้ีทกุๆ วนัแลว้
2

 คำ่าคืนแรกท่ีเขาไมไ่ดข้ึ้นไปชมเมอืงบนดาดฟา้ 
เป็นคืนแรกท่ีจู่ๆ  ความบนัเทิงชนิดใหมเ่ขา้มาหาถึง
หน้าต่างของหอ้งนอน

 หอ้งอยูช่ัน้เจด็ หอ้ง suite สองหอ้งนอน สอง
หอ้งนำ้า และหน่ึงหอ้งน่ังเลน่ มเีขาเป็นผู้อาศัยแต่เพยีงผู้
เดยีวในหอ้งน้ัน  ต้ังแต่ในเมอืงเกิดเหต ุเขาก็มกัผลาญ
เวลาชว่งกลางคืนหมดไปกับการน่ังอยูบ่นบารร์มิสระวา่ย
นำ้าของอาคาร สวมบทผู้สงัเกตการณ์อยูไ่กลๆ หากคำ่าวนั
น้ันเขาตัดสนิใจเก็บตัวอยูท่ี่หอ้ง เปิดมา่นหน้าต่าง ยนืมอง
อาคารฝ่ังตรงขา้มท่ีชอ่งหน้าต่างถกูเวน้วรรคอยา่งเป็น
ระเบยีบ หน้าต่างบางหอ้งมดืสนิท บางหอ้งมแีสงท่ีลอด
มาจากผ้ามา่น หากมเีพยีงหอ้งเดยีวซึ่งอยูต่รงกับหอ้งเขา
พอดท่ีีหน้าต่างเปิดไว ้และเขาเพิง่สงัเกตเหน็วา่มผีู้หญิง
เขา้มาอยูใ่หม ่ 

 เขาไมแ่น่ใจวา่จะใชค้ำาวา่ผู้พกัอาศัยใหมไ่ดไ้หม 
เพราะตลอดเวลามา่นหน้าต่างไดบ้ดบงัทัศนียภาพภายใน
หอ้งน้ันไวต้ลอด เธออาจจะเพิง่ยา้ยมา หรอือาจจะอยูม่า
นานแลว้แต่เพิง่เปิดมา่นและเขาเพิง่สงัเกตเหน็ หรอือาจ
เปิดมา่นเป็นกิจวตัร หากเขาไมเ่คยอยูท่ี่หอ้งในชว่งเวลาน้ี
จงึไมม่โีอกาสไดเ้หน็ อยา่งไรก็ด ีน่ันไมส่ำาคัญเท่ากับสิง่ท่ี
กำาลงัเกิดขึ้นภายในหอ้ง – ไมก่ี่อึดใจหลงัจากท่ีเขาเหน็ถึง
การมอียูข่องเพื่อนบา้นคนใหม ่ใต้แสงสสีม้จากหลอดไฟ
ท่ีเปิดอยูท่กุดวงในหอ้ง เธอน่ังอยูข่อบเตียง ค่อยๆ ถอด
เสื้อผ้าออก ไมถึ่งนาทีหลงัจากท่ีรา่งกายไรอ้าภรณ์ ก็มชีาย
รา่งเปลอืยอีกคนเดนิเขา้มา ทับรา่งไปบนฟูกนอน รา่งของ
ท้ังสองพลัวนั

 ยนืน่ิงและหยุดหายใจไปสกัพกั ราวกับกลวัวา่คน
ท้ังคู่จะไดย้นิเสยีงลมหายใจของเขา กระท่ังเมื่อตระหนักวา่
พวกเขาหาไดส้นใจวา่มบุีคคลท่ีสามในอาคารฝ่ังตรงขา้ม
กำาลงัจดจอ้งอยู ่จงึเดนิไปกดสวติซไ์ฟใหท้ั้งหอ้งมดืดบั 
ลากอารม์แชรท่ี์ปลายเตียงมาวางชดิรมิหน้าต่าง น่ังลง 
จุดบุหรีส่บู และรบัชมความเคลื่อนไหวอันดดูดื่มของคน
แปลกหน้าสองคนน้ันไปจนจบ

 ในตอนแรกเขาคิดวา่เป็นโชคท่ีหญิงสาวลมืปิด
มา่นหน้าต่างไว ้แต่เมื่อชว่งเวลาไลเ่ลีย่กันของคืนท่ีสอง 
และคืนท่ีสามผ่านไป ท่ีซึ่งหญิงสาวยงัคงรว่มรกักับชาย
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หนุ่มท่ามกลางแสงไฟท่ีเปิดไวท้กุดวง พรอ้มกับมา่นท่ีถกู
รูดเก็บไวส้องขา้งมุม เขาก็กลบัคิดวา่หรอืบางทีเธออาจ
ต้ังใจใหเ้ป็นเชน่น้ัน กระน้ันเขาก็หาไดกั้งวลกับเรื่องน้ี สิง่
ท่ีเขาทำาคือการจมรา่งอยูใ่นความมดื จดจอ้งมหรสพ และ
เฝ้าหวงัใหห้ญิงสาวรว่มรกักับชายหนุ่มดว้ยสภาพการณ์
เชน่น้ีต่อไปทกุคำ่าคืน

 เป็นคืนท่ีสีท่ี่เขาเพิง่สงัเกตรายละเอียดภายใน
หอ้ง นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวบนเตียง เขาพบวา่ไม่
เพยีงพื้นผิวและรูปทรงของอาคาร หากเกือบทกุอยา่งใน
หอ้งของเธอเหมอืนกับหอ้งของเขา – รูปแบบและตำาแหน่ง
ของโคมไฟ ลวดลายของวอลเปเปอร ์ชนิดและดไีซน์ของ
เฟอรนิ์เจอร ์มเีพยีงสิง่เลก็ๆ น้อย เชน่ กรอบรูป ขา้ว
ของเครื่องใช ้รวมไปถึงการวางตำาแหน่งของเฟอรนิ์เจอร์
เท่าน้ันท่ีแตกต่างออกไป และพอทำาใหเ้ขารูส้กึผ่อนคลาย
ขึ้นมาบา้งวา่ การมองออกไปยงัหอ้งในอาคารฝ่ังตรงขา้ม 
หาไดเ้หมอืนการมองไปในกระจก  

 หญิงสาวมผีมยาว ตรง และดำาสนิท ใบหน้าคม
เขม้ รา่งบาง หากก็มทีรวดทรง บัน้ท้าย และหน้าอกกลม
กลงึและมขีนาดใหญ่ รูปรา่งอันหมดจดประหน่ึงถกูหลอ่
ออกมาจากเบา้พมิพแ์หง่สมยันิยม น่าจะสกัยีส่บิต้น อยา่ง
มากไมเ่กินยีส่บิหา้ ชว่งวยัท่ีไมเ่คยเหน่ือยลา้ อิดออด และ
พรอ้มแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  จากเซก็ส์

 เขาแทบไมส่นใจในคณุลกัษณะของเพื่อนชาย
ของเธอเลย ในขณะท่ีเขาจดจำาหญิงสาวในระดบัท่ีสามารถ
รา่งภาพของเธอไดล้ะเอียดและชดัในความฝัน หากเขา
บงัเอิญพบชายหนุ่มผู้น้ีท่ีอ่ืน เขาก็คงจะจำาหมอน่ีไมไ่ด ้เขา
รบัรูเ้พยีงหมอน่ีดแูก่กวา่หญิงสาวสบิปีเป็นอยา่งน้อย ผิว
คลำ้า และชา่งเป็นคนท่ีโชคดเีสยีน่ีกระไร

 แมฝ่้ายชายจะดปูระหมา่และประดกัประเดดิ
ในบางท่วงท่าอยูบ่า้ง แต่ดว้ยบทบาทท่ีเป็นฝ่ายชีน้ำาและ
ควบคมุของหญิงสาว ตลอดสามคืนท่ีผ่านมาก็ถือไดว้า่
เป็นเซก็สท่ี์เรา่รอ้น โดยเฉพาะกับคำ่าคืนน้ี หญิงสาวสวม
ชุดชัน้ในลกูไมส้ดีำา รา่งกายเบื้องลา่งเปลอืยเปลา่ หลงั
ก้มลงไปดดูกลนืท่อนลา่งของฝ่ายชายจนขึ้นลำา เธอก็ยก
ตัวขึ้นครอ่มรา่ง ชายหนุ่มบบีคลงึ พยายามจะปลดตะขอ
เสื้อชัน้ใน ทวา่เธอกลบัเอ่ียวตัวหลบ จบัแขนของเขาไวเ้ป็น
สญัญาณใหห้ยุด พงึใจจะใหม้นัเกาะกมุอยูกั่บหน้าอกเธอ
อยูเ่ชน่น้ัน 

 ไมก่ี่วนิาทีต่อจากน้ัน เธอก็หยอ่นรา่งเขา้ไปใน
ท่อนลำา เชื่องชา้แต่หนักแน่น สะโพกฝ่ายชายขยบัรบัไป
กับสะโพกท่ีเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิง เขายกกลอ้งสอ่ง
ทางไกลขึ้นมาหมุนซูม ใบหน้าของเธอบง่บอกถึงความ
พงึใจ ดดีกลบัสลบัไปมาระหวา่งความผ่อนคลายกับความ
ขึ้งเครยีดและหื่นกระหาย จากความเนิบชา้สูค่วามถ่ีท่ีเรว็
และแรง มองจากตรงน้ี เหน็ไดช้ดัฝ่ายชายเพลีย่งพลำ้า เขา
ไมทั่นเกม และไมอ่าจเป็นฝ่ายขึ้นนำา ชายหนุ่มเป็นผู้ถกู
กระทำาและศิโรราบโดยสมบูรณ์

on it, lit a cigarette, and continued watching the 
passionate movement of the two strangers till the 
end.

 At first he thought it was his luck that the 
woman forgot to shut the curtain, but around the 
same hours on the second and third night, when the 
woman still had sex with the man with all the lights 
on and curtain tugged on the corners, he started to 
think that she might have done it on purpose. He 
wasn’t worried about it, though, but instead drowned 
himself in darkness, kept staring at the fair, and 
hoped the woman would continue to make love to 
the man like this every night.

 It was the forth night that he started to 
notice the details inside that room. Besides the 
movement on the bed, he learned that not only did 
the surface and shape of the building look the same 
as his building, but almost everything in her room 
also looked the same as his — the type and position 
of the lamp, the pattern of the wallpaper, the kind 
and design of furniture. There were only small 
belongings, like picture frames and personal stuff, 
and the positions of the furniture that were different. 
And it made him somewhat more at ease that 
looking at the room in the opposite building wasn’t 
like looking into a mirror.
 
 The woman had a long, straight, pitch-black 
hair, a face with sharp features, a slim body with butt 
curve and big rounded breast. It seemed flawless 
as if it was made from a mold of fashion. Probably 
in her early twenties, not more than twenty-five, the 
age that knows no tiredness, no reluctance, and is 
ready to explore new experiences in sex.

 He barely cared about her male friend’s 
qualities. While he could remember her body so well 
that he could picture it, vivid and clear, in his dream, 
but if he were to walk into the man somewhere else, 
he would probably not recognize him. He only knew 
that the guy was at least ten years older than her. 
That he was tan and one hell of a lucky man.

 Although the man seemed shy and 
somewhat awkward in some moves, but as it was 
the woman who took the lead, what he had seen in 
the three previous nights counted as impassioned 
sex, especially with tonight, as she put on a black 
lace brasserie with her bottom naked. After she 
bent down and sucked the man’s lower part until it 
erected, she lifted herself up on top. The man was 
squeezing her breast and trying to undo the bra, but 
she tilted to the side and held his hands as a signal 
that she preferred it where it was.

 A few seconds later, she slid herself onto 
his rod, slowly yet firmly. The man moved along with 
her hip. He adjusted the binocular to zoom in. Her 



43

face speaks of satisfaction that oscillated between 
relief, aggression, and horniness, slowly faster and 
harder. Watching from here, it was clear the man 
had lost his grip of the game. He was not up for it, 
couldn’t take the lead, and was completely defeated.

 Although he had seen countless scenes of 
people having sex, this was something new to him. 
Not because the sex scene happened and went on 
like a live concert on the stage, but it was that he 
wasn’t sure if the woman deliberately wanted to 
reveal her private activity for all to see through the 
window (it probably wasn’t an exclusive privilege 
for his room to witness this event) or she didn’t care 
about any of it and wasn’t even aware that someone 
was watching… He found that the experience was 
new to him not because of the voyeuring of the pair 
having sex, but it was the  pondering about the roles 
of these actors and audiences like him, including 
others in this building who might have fallen into the 
same situation like him.

 Faster and harder, the man had found his 
pace and reclaimed his part in the joyous rhythm. 
The woman’s lips slipped apart. He couldn’t hear a 
sound but was certain that she was moaning loudly. 
She danced controllessly on top of the man’s body. 
It was the first time he thought the man was scoring 
points. The man was tense and focused with his 
upward movement, trying to make the woman lose 
her mind. He was pretty sure that in this moment the 
man was getting close to the brimming point. A dam 
on the verge to collapse.

 In the audience, he too, with his left hand 
holding the binocular, grabbed his rod tightly with 
his right hand, moved it up and down at the same 
pace with the actors, all the while imagining that he 
was the man in that room. Feeling like he was about 
to reach the climax, he put down the binocular, 
looked for the tissue box in the dark. In the moment 
that he felt like his penis was about to explode, his 
eyes glanced back at the opposite room.

 Blood...

 Red liquid bursted out of the body 
underneath, the white sheet now full of blood. It 
seemed like, in the moment he looked away, the girl’s 
body did something to the man. He pulled up his 
binocular to zoom in again. It made him throw up all 
of the dinner he had (grilled lamb chops with porcini 
sauce) at once. The man’s two legs, from the knees 
down, were separated from the thighs, as if there 
was something inside the woman’s vagina that was 
so sharp and strong that it could tear off organs and 
bones of a human and swallow it down.

 The man screamed at the top of his lungs 
that he also felt like he was hearing that sound of 

 แมจ้ะเคยเหน็ผู้คนมเีซก็สม์ากลน้จนนับไมถ้่วน 
หากน่ีก็ถือเป็นเรื่องใหม ่ไมใ่ชเ่พราะฉากเซก็สท่ี์เกิดขึ้นและ
ดำาเนินอยูค่ลา้ยการแสดงดนตรสีดบนเวที แต่เป็นเพราะ
เขาไมแ่น่ใจวา่หญิงสาวต้ังใจเปิดเผยกิจกรรมสว่นตัวของ
เธอใหค้นอ่ืนเหน็ทางหน้าต่าง (ซึ่งก็คงไมใ่ชเ่ขาเพยีงหอ้ง
เดยีวท่ีไดส้ทิธิใ์นการรบัรูฉ้ากเหตกุารณ์น้ี) หรอืเธอไมไ่ด้
สนใจอะไรเลย และไมรู่ด้ว้ยซำ้าวา่มคีนแอบมองอยู.่.. เขาพบ
วา่ประสบการณ์แปลกใหมไ่มไ่ดเ้กิดจากการแค่ไดล้กัลอบ
มองหญิงชายมเีพศสมัพนัธกั์น หากเป็นการใครค่รวญต่อ
บทบาทของท้ังเหลา่นักแสดงและผู้ชมอยา่งเขา รวมถึงคน
อ่ืนๆ ในอาคารแหง่น้ีท่ีอาจตกอยูใ่นสถานะเดยีวกันกับเขา    

 เรว็และรุนแรงขึ้น ฝ่ายชายเริม่ต้ังหลกัได ้และ
รว่มผสมโรงไปกับจงัหวะสดุหฤหรรษ์ รมิฝีปากหญิงสาว
เผยอออก เขาไมไ่ดย้นิเสยีง แต่ค่อนขา้งมัน่ใจวา่เธอกำาลงั
ครางลัน่ เธอเต้นเรา่อยูบ่นรา่งของชายหนุ่มอยา่งไรก้าร
ควบคมุ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเขาเหน็วา่ฝ่ายชายทำาแต้มไดด้ ี
ชายหนุ่มแขง็เกรง็และแน่วแน่กับการเคลื่อนไหวจากลา่งสู่
บน และทำาใหฝ่้ายหญิงคลา้ยคนกำาลงัจะเสยีสติ เขามัน่ใจ
วา่ในขณะน้ีชายหนุ่มก็กำาลงัถึงจุดท่ีใกลท้ะลกัลน้ เขื่อน
กำาลงัจะพงัภินท์

 ผู้ชมอยา่งเขาก็เชน่กัน มอืซา้ยถือกลอ้งสอ่ง
ทางไกล ขณะท่ีมอืขวากำาท่อนลำาของตัวเองแน่น เคลื่อน
ขยบัไปดว้ยความถ่ีแบบเดยีวกับนักแสดง ดว้ยจนิตนาการ
วา่เขาคือชายหนุ่มในหอ้งน้ัน รูส้กึไดว้า่ตัวเองใกลจ้ะถึง วาง
กลอ้งลง มองหากลอ่งกระดาษชำาระในความมดื ในจงัหวะ
ท่ีคลา้ยเครื่องเพศของเขากำาลงัปรแิตก สายตาเขาก็วน
กลบัไปยงัหอ้งพกัฝ่ังตรงขา้ม

 เลอืด...

 ของเหลวสแีดงกระฉดูพุง่จากรา่งกายของผู้ท่ี
อยูเ่บื้องลา่ง ผ้าปูท่ีนอนสขีาวก็เต็มไปดว้ยเลอืด  ดเูหมอืน
ระหวา่งท่ีเขาคลาดสายตา รา่งกายของหญิงสาวไดท้ำาอะไร
สกัอยา่งแก่รา่งกายของชายหนุ่ม เขายกกลอ้งขึ้นซูม น่ัน
ทำาใหเ้ขาอาเจยีนเอาอาหารมื้อคำ่า (ซีโ่ครงแกะยา่งกับซอส
พอรช์นีิ) ออกมารวดเดยีวหมด หวา่งขาของหญิงสาว
กำาลงักลนืกินรา่งกายของชายหนุ่ม และดเูหมอืนวา่มนัได้
ทำาใหท่้อนลำา สะโพก และต้นขาหายไปจากรา่งกายและบน
เตียงนอนแลว้ ขาท้ังสองขา้งต้ังแต่เขา่ลงมาของเขาถกู
แยกออกจากต้นขา คลา้ยวา่ภายในอวยัวะเพศของหญิง
สาวมบีางสิง่ท่ีคมกรบิและแขง็แรงมากพอจะเฉือนฉีก
อวยัวะและกระดกูมนุษยใ์หข้าดออก และกลนืกินมนัเขา้ไป  

 ฝ่ายชายแหกปากลัน่ คลา้ยเขาจะไดย้นิเสยีงแหง่
ความเจบ็ปวดน้ันลอดหน้าต่างแวว่มาถึง ดวงหน้าแสดง
ถึงความต่ืนตระหนก เจบ็ปวด และทรมานอยา่งกระจา่งชดั 
หมอดิน้กระเสอืกกระสนใหร้า่งกายสว่นท่ีเหลอืหลดุออก
จากรา่งกายเธอ ขณะเดยีวกันเลอืดจากปากแผลก็เกิด
ฟองฟูเ่หมอืนโซดาท่ีเพิง่เปิด มนัแผ่กระจายกินวงกวา้ง
ไหลจากท่ีนอนหยดลงสูพ่ื้น 
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pain coming through the window ledge. The sense 
of panic, pain, and agony could be read clearly from 
that face. The man struggled to move the rest of 
his body away from the woman’s as blood from the 
wounds fizzed out like a soda that was just popped 
open. It spread all over the bed, dripping onto the 
floor.

 Like a deaf person watching a murder 
scene from a B-grade horror movie, he pulled 
his hand away from his penis, not remembering 
whether he had reached the climax or not. His 
little guy contracted in no time, as if it had its 
own consciousness and was afraid that what just 
happened could possibly happen to it too in the 
future.

 Although throughout all this time, the 
woman had never noticed the presence of a 
neighbor like him, he still leapt out of the armchair, 
panting in the dark. He tried to pull it together, 
thinking there must be something wrong with his 
eyes, or a hallucination, or that he was just dreaming. 
A moment later, he looked up to see the movement 
in that room again.

 He was wrong. The event was still 
unfolding. The woman with her beautiful body in 
just a black lace bra, her legs were still open and 
swallowing the man’s intestine lump by lump. The 
guy had already passed out (or perhaps already 
died), but her genital kept devouring the body up to 
the chest, and minutes later, the neck before slowly 
swallowing the whole head of the man whom he was 
jealous the most several days a god. All that was left 
was the two legs that were cut off the body at first. 
They lied down in parallel at the foot of the bed, both 
feet pointing towards the ceiling.

 The woman, with her body now soaking 
wet with blood, then stood up and walked towards 
direction of the bathroom. She disappeared from 
his eyesight for a while before walking back with 
a totally clean body. He put on the binocular and 
zoomed in, hoping to find out what it was between 
her thighs.
 
 A cat…

 At first he thought it could be the print of 
her panties, but as he was zooming in closer, he 
found out that it was a cat’s face that was embedded 
and poked out in place of her sexual organ. The 
sharp-eyed cat had its eyelids closed and the long 
whiskers — hard and sharp like steel wires. Its mouth 
was partially open, allowing the ugly, long fang to 
come out. It was another moment that he would like 
to think it was a delusion or a dream. How could a 
human have her sex organ turned into a cat’s face? 
And even if it was possible, how could the cat with 
only its head swallow the whole human body?

 คลา้ยคนหหูนวกท่ีกำาลงัชมฉากฆาตกรรมใน
ภาพยนตรส์ยองขวญัเกรดบ ีเขาละมอืออกจากท่อนลำา
ของตัวเอง จำาไมไ่ดว้า่เมื่อสกัครูน้ี่ เขาไดถึ้งจุดสดุยอดหรอื
ยงั หากตอนน้ีน้องชายเขาเหีย่วลงอยา่งฉับพลนั ราวกับ
อวยัวะมคีวามคิดจติสำานึก และมนักำาลงัหวาดกลวัวา่
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อครู ่อาจมโีอกาสจะเกิดขึ้นกับมนัได้
ในอนาคต

 แมต้ลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หญิงสาวไมเ่คย
สงัเกตการมอียูข่องเพื่อนบา้นอยา่งเขา หากเขาก็รบี
ผลบุหลบออกจากท่ีน่ัง เขาหอบหายใจถ่ีอยูใ่นความมดื 
พยายามรวบรวมสติ คิดวา่คงตาฝาด ประสาทหลอน หรอื
กำาลงัฝันไป กระน้ันเมื่อเวลาผ่านไปสกัพกั เขาก็ชะเง้อคอ
ขึ้นมาดคูวามเคลื่อนไหวจากหอ้งตรงขา้มเชน่เดมิ 

 เขาคิดผิด เหตกุารณ์ยงัคงสบืต่อเชน่ท่ีมนัเกิด
ขึ้น สาวรา่งงามผู้มอีาภรณ์เพยีงชุดชัน้ในลกูไมส้ดีำา กำาลงั
อ้าขาดดูกลนืลำาไสข้องชายหนุ่มขดแลว้ขดเลา่ หมอน่ัน
หมดสติไปแลว้ (หรอือาจสิน้ใจไปเรยีบรอ้ย) เครื่องเพศรุก
คืบไลเ่ขมอืบซากรา่งไปจนถึงหน้าอก ไมก่ี่นาทีต่อมาก็ถึง
ลำาคอ และค่อยๆ กลนืศีรษะของชายผู้ท่ีเขาเคยอิจฉาท่ีสดุ
คนหน่ึงเมื่อสามสีว่นัก่อนจนหมด เหลอืเพยีงขาท้ังสอง
ขา้งท่ีหลดุออกจากรา่งกายต้ังแต่แรก มนัวางคู่ขนานเป็น
แนวตรงอยูท่ี่ปลายเตียง เท้าท้ังสองขา้งชีข้ึ้นบนเพดาน

 จากน้ันหญิงสาวท่ีท้ังตัวชุม่ไปดว้ยเลอืดก็ลกุ
เดนิออกจากไปยงัทิศทางท่ีเป็นหอ้งนำ้า เธอหายไปจาก
วถีิการมองเหน็ของเขาสกัพกั ก่อนจะเดนิกลบัมาดว้ย
รา่งกายสะอาดเอ่ียม เขายกกลอ้งสอ่งทางไกลขึ้นมาซูม 
ดว้ยอยากรูว้า่อะไรอยูต่รงหวา่งขาของเธอ
 
 แมว...   

 ตอนแรกเขาคิดวา่มนัอาจเป็นลวดลายของ
กางเกงชัน้ใน แต่เมื่อสอ่งเขา้ไปอยา่งพนิิจ กลบัพบวา่มนั
คือใบหน้าของแมวท่ีฝังอยูแ่ละยื่นโผลม่าทดแทนอวยัวะ
เพศของเธอ แมวหางตาชี ้เปลอืกตาปิด หนวดยาว - แขง็
และคมคลา้ยเสน้ลวด ปากเผยอ เหน็เขีย้วท่ียาวลำ้าออก
มาอยา่งน่าเกลยีด เป็นอีกครัง้ท่ีเขาคิดเขา้ขา้งตัวเองวา่น่ี
อาจเป็นภาพหลอนหรอืความฝัน มนุษยค์นใดท่ีจู่ๆ  เครื่อง
เพศจะแปลงโฉมกลายเป็นใบหน้าแมว และถึงจะเป็นได ้
หากลำาพงัแมวท่ีมแีต่หวัอยูแ่ค่น้ัน มนัจะสามารถสวาปาม
มนุษยอี์กคนเขา้ไปไดอ้ยา่งไร

 ในระหวา่งท่ีเขาซูมเขา้ไปยงัใบหน้าของแมว จู่ๆ  
เปลอืกตาของมนัก็เปิดออก ทันทีท่ีลมืตา ดวงตาของมนัก็
จดจอ้งมายงัเขา ผ่านกระจกเลนสข์องกลอ้งสอ่งทางไกล 
สายตาของแมวและของเขาท่ีเป็นผู้ลอบชมต่างประสานกัน   
3

บารเ์ทนเดอรท่ี์บารร์มิสระวา่ยนำ้ากลา่วทักทาย ถามวา่เขา
หายไปไหนมาหลายวนั เขารูว้า่น่ันไมใ่ชค่ำาถาม เพยีงกลา่ว
อยา่งเป็นมารยาทเท่าน้ัน จงึไมต่อบคำา เพยีงสัง่เบอรเ์บิ
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 As he zeroed in on the cat’s face, the 
eyelids lifted open. As soon as the cat opened its 
eyes, those eyeballs looked right back at him through 
the lens of the binocular. The cat’s eyes met with the 
eyes of the uninvited audience.

3

The bartender at the bar next to the swimming pool 
greeted him, asking where he had been for the last 
couple of days. He knew it wasn’t really a question, 
just something out of courtesy, and so didn’t answer. 
He just ordered a bourbon, sat at his usual spot, 
pulled up the binocular, and adjusted it to bring the 
cityscape to his sight.

 The woman now walked towards the 
window. She closed her eyes still, but the cat 
between her legs still kept its eyes on him. Cats are 
animals with great vision in the dark, no surprise that 
it could see him. A while after their eyes met, the 
woman, with her eyes still closed, moved her body 
over to pull down the curtain. And the lights in the 
room went out.

 Stunned and overwhelmed with shame, 
like a child caught stealing a girl’s panties to jerk 
off, he shut off the curtain in his room and just sat 
there in darkness, thinking he must do something. 
He first thought about going to the gym, but looking 
at the time it was already late and he was on the 
intermittent fasting. If he were to work out now, he 
wouldn’t be able to skip breakfast tomorrow. His 
circadian rhythm would be disrupted. At the end, 
he chose to relieve the shame by walking out of the 
room and pressing the lift to the twenty-fourth floor.

 Tonight, the city was much more calm than 
the nights before. There were only the three-storey 
shophouses on the east that were being turned 
into coal by the burning flames. But apart from 
that, there was no other movement. The waiter who 
brought him the bourbon said that soon the war 
would be over, and raised a small concern about 
what we would do after that. He handed the waiter 
the money, leave the binocular on the table, lifted 
the glass for a sip. He just noticed that the bar put 
on Tchaikovsky, playing rather softly, and that today 
there were people more coming up to watch the city 
like him than usual.

นมาดื่ม เลอืกน่ังในตำาแหน่งประจำา ก่อนจะหยบิกลอ้งสอ่ง
ทางไกลออกมา หมุนปรบัระยะ เพื่อใหทั้ศนียภาพของเมอืง
เคลื่อนสูว่ถีิทัศน์

 หญิงสาวเดนิมาชดิหน้าต่าง เธอหลบัตาน่ิง หาก
แมวท่ีหวา่งขาของเธอจดจอ้งมาท่ีเขาไมว่างตา แมวเป็น
สตัวท่ี์มทัีศนวสิยัดใีนความมดื ไมแ่ปลกอะไรท่ีมนัจะมอง
เหน็เขา หลงัจากสบตากันสกัพกั รา่งของหญิงสาวท่ีกำาลงั
หลบัตาก็เอ้ือมมอืไปปิดมา่นหน้าต่าง จากน้ันไฟในหอ้งก็
ดบัลง
 ใบหน้าตึงชา ความละอายใจถาโถม คลา้ยเดก็
หนุ่มท่ีถกูจบัไดว้า่เคยขโมยกางเกงในผู้หญิงเพื่อเอาไป
สำาเรจ็ความใคร ่เขารูดมา่นหน้าต่างหอ้งปิดบา้ง น่ังอยูใ่น
ความมดื คิดวา่ต้องทำาอะไรสกัอยา่ง ตอนแรกเขาคิดวา่จะ
ไปฟติเนส แต่เมื่อดเูวลาก็พบวา่มนัดกึมากแลว้ และเขาอยู่
ระหวา่งการควบคมุเวลารบัประทานอาหาร หากออกกำาลงั
กายตอนน้ี พรุง่น้ีเขาคงอดมื้อเชา้ไมไ่ด ้นาฬิกาชวีติคงเสยี
ระบบ สดุท้ายเขาจงึเลอืกกิจกรรมบำาบดัความละอาย ดว้ย
การเดนิออกจากหอ้ง กดลฟิต์ไปท่ีชัน้ยีส่บิสี ่ 

 คำ่าคืนน้ีในเมอืงสงบลงกวา่หลายคืนก่อนมาก 
มเีพยีงอาคารแถวสามชัน้ท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกเท่าน้ันท่ี
กำาลงัถกูเปลวไฟเปลีย่นผ่านใหเ้ป็นตอตะโก นอกน้ันก็แทบ
ไมม่คีวามเคลื่อนไหวใดอีกแลว้ บรกิรผู้เอาเบอรเ์บิน้มา
เสริฟ์พูดวา่อีกไมน่านสงครามคงจบ ก่อนเปรยแสดงความ
กังวลเลก็ๆ วา่หลงัจากน้ีเราจะทำากิจกรรมอะไรกันด ีเขายื่น
เงินใหบ้รกิร วางกลอ้งสอ่งทางไกลไวบ้นโต๊ะ ยกเหลา้ขึ้นจบิ 

 เพิง่สงัเกตวา่ท่ีบารเ์ปิดเพลงของ Tchaikovsky 
คลอไปเบาๆ และวนัน้ีมคีนขึ้นมาน่ังชมเมอืงเชน่เดยีวกับ
เขามากเป็นพเิศษ 
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and conceptual ideas. His practice, being 
known for how he deals with spaces poetically, 
delves into the themes of personal and 
collective memories, urban cartography, the 
geo-body of nation/state, displacement, home 
and identity. Nipan has exhibited domestic 
and internationally, such as: “In Situ From 
Outside: Reconfiguring The Past In Between 
The Present,” Isarawinitchai Throne Hall, 
National Museum Bangkok. (2019); “The 12th 
Gwangju Biennale: Imagined Borders,” Korea 
(2018); “HORS LES MURS,” Cite Radieuse 
Le Corbusier, Val de Briey, France. (2018); 
“DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast 
Asia,” MAIIAM Contemporary Art Museum, 
Chiang Mai (2018); “Imaginarium: To the End 
of the Earth,” SAM@8Q, Singapore (2017); 
“KENPOKU ART 2016,” Umezu Museum 
of Local History, Hitachiōta, Japan (2016); 
“Hiroshima Trilogy: 70th Anniversary of the 
Atomic Bombing, Part II: Bird’s Eye View 
of The World,” Hiroshima City Museum of 
Contemporary Art, Japan (2015); “Seto-Uchi 
Triennale,” Asia Art Platform, Fukutake House, 
Shodoshima, Japan (2013); “Singapore 
Biennale: If The World Change,” Singapore 
Art Museum (2013); “The 18th Biennale of 
Sydney: all our relations” (2012); “Sea Art 
Festival,” Busan Biennale, Korea (2008). He 
also represented Thailand at the Thai Pavilion 
during the 52nd Venice Biennale in 2007.

Artists Biography
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นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ (เกิด พ.ศ. 2505, กรุงเทพฯ) 
ทำางานเก่ียวกับแง่มุมทางสงัคมและการค้นควา้วจิยั
เชงิประวติัศาสตร ์ผ่านผลงานท่ีเน้นการวเิคราะหค์วาม
สมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยแ์ละพื้นท่ีท้ังในเชงิกายภาพและ
เชงิความคิด  นิพนัธใ์หค้วามสำาคัญกับเรื่องความทรง
จำาในระดบับุคคลและระดบักลุม่คน และสนใจเรื่องของ
ผังเมอืง ภมูศิาสตรข์องรฐั/ชาติ รวมไปถึงประเดน็
เรื่องการพลดัถ่ิน บา้น และความเป็นตัวตน การ
ทำางานของเขาจงึมกัใหค้วามสำาคัญกับความเป็นพื้นท่ี
อยา่งละเอียดอ่อน  นิพนัธม์ผีลงานแสดงท้ังในระดบั
ประเทศและระดบัสากล เชน่ “In Situ From Outside: 
Reconfiguring The Past In Between The 
Present,” พระท่ีน่ังอิศราวนิิจฉัย, พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาติ พระนคร (2562); “The 12th Gwangju 
Biennale: Imagined Borders,” เกาหล ี(2561); 
“HORS LES MURS,” Cité radieuse-Le Corbusier 
วาล เดอ บรยีเ์ย, ฝรัง่เศส. (2561); “DIASPORA: 
Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia,” MAIIAM 
Contemporary Art Museum, เชยีงใหม ่(2561); 
“Imaginarium: To the End of the Earth,” 
SAM@8Q, สงิคโปร ์(2560); “KENPOKU ART 
2016,” Umezu Museum of Local History, ฮติา
จโิอตะ, ญ่ีปุ่น (2016); “Hiroshima Trilogy: 70th 
Anniversary of the Atomic Bombing, Part II: 
Bird’s Eye View of The World,” Hiroshima City 
Museum of Contemporary Art, ญ่ีปุ่น (2015); 
“Seto-Uchi Triennale,” Asia Art Platform, 
Fukutake House, โชโดชมิะ, ญ่ีปุ่น (2013); 
“Singapore Biennale: If The World Change,” 
Singapore Art Museum (2013); “The 18th 
Biennale of Sydney: all our relations” (2012); 
“Sea Art Festival,” Busan Biennale, เกาหล ี(2008) 
เขาไดร้บัคัดเลอืกใหแ้สดง ณ ศาลาไทย ใน“เทศกาล
ศิลปะเวนิส เบยีนนาเล ่ครัง้ท่ี 52” ปี พ.ศ. 2550

SAROOT SUPASUTHIVECH (b. 1991, Bangkok) 
resides in Bangkok. He holds a Bachelor’s 
Degree from the Faculty of Painting Sculpture 
and Graphic Arts at Silpakorn University. His 
interests lie in site-specific history, personal 
narratives, and oral history. His practice 
centers on the re-assembling of gathered 
information and research, and often utilizes 
moving images and installation as the medium. 
In 2015, he was selected as one of the artists 
in “EARLY YEARS PROJECT #2,” Bangkok Art 
and Culture Centre (2017) and participated 
in a number of group exhibitions including 

“ThaiTai Re-conversation: Based on True 
Story,” About Photography, Bangkok (2018); 
“Pop Up Museum (Model Study for Nongpho 
Community),” Ratchaburi, Thailand (2014); 
and “Experimental Video Art 10 (EVA 10th),” 
Bangkok Art and Culture Centre (2013).

สะรุจ ศุภสุทธิเวช (เกิด พ.ศ. 2534, กรุงเทพฯ) พำานัก
อยูท่ี่กรุงเทพฯ จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีภาค
วชิาสื่อผสม คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพ
พมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร มคีวามสนใจในเรื่อง
ประวติัศาสตรเ์ฉพาะพื้นท่ี เรื่องราวระดบับุคคล และ 
ประวติัศาสตรบ์อกเลา่ แกนหลกัในการทำางานเขา
คือการเก็บขอ้มูล และมกัใชส้ื่อภาพเคลื่อนไหวและ
ศิลปะจดัวางเป็นหลกั ในปี 2558 เขาไดร้บัเลอืกเป็น
หน่ึงในศิลปินโครงการ “EARLY YEARS PROJECT 
#2,” หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพฯ (2560) 
และรว่มแสดงผลงานงานกลุม่อีกหลายครัง้ อาทิ 
นิทรรศการ “ไทย-ไท บทสนทนายอ้น: สรา้งจากเรื่อง
จรงิ,” About Photography, กรุงเทพฯ (2561); 
“Pop Up Museum (Model Study for Nongpho 
Community),” ราชบุร ี(2557) และนิทรรศการ
ภาพยนตรท์ดลอง “(EVA 10) : Experimental 
Video Art 10 Exhibition,” หอศิลปวฒันธรรมแหง่
กรุงเทพมหานคร (2556) เป็นต้น

APICHART THITIWONGWORASAKUL (b. 1976, 
Bangkok) holds a BFA in Visual Arts from the 
Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn 
University. His approach to painting is usually 
conceptual, and his subject evolve around his 
interests in Buddhism philosophy, the act of 
practicing, and the concept of time. In 2002, 
he began to study with Somwong Thappharat 
and Jirapat Phitpreecha, and is influenced by 
Gerhard Richter, Surasi Kusolwong, Joseph 
Beuys, Marcel Duchamp, among others. 
Selected solo exhibitions include “Sometimes 
I Forget” and “Never Far From,” CASE Space 
Revolution, Bangkok (2019, 2017); “The 
Beginning & The End,” 3rd Rock Gallery 
(2016); “Perserverance” Krungthai Art Gallery, 
Bangkok (2010).
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อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล (เกิด พ.ศ. 2519, กรุงเทพฯ) 
จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขา ทัศน
ศิลป ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2545 
โดยศึกษาการวาดภาพพื้นฐานกับ อ. สมวงศ์ ทัพพรตัน์ 
และ รศ. จริะพฒัน์ พติรปรชีา อภิชาติทำางานดว้ยสื่อ
จติรกรรมเชงิคอนเสปชว่ล เขามคีวามสนใจในปรชัญา
ของศาสนาพุทธ ประเดน็เก่ียวกับเรื่องสจัธรรมชวีติ 
การฝึกฝน และเวลา งานของอภิชาติไดร้บัอิทธพิล
และแรงบนัดาลใจจากศิลปินหลายคน เชน่ Gerhard 
Richter, สรุสหี ์กศุลวงศ์, Joseph Beuys และ 
Marcel Duchamp นิทรรศการเดีย่วท่ีผ่านมารวมถึง 
“Sometimes I Forget” และ “Never Far From” 
CASE Space Revolution, กรุงเทพฯ (2562, 
2560); The Beginning & The End, 3rd Rock 
Gallery (2559); “Perserverance” หอศิลปก์รุงไทย, 
กรุงเทพฯ (2553) เป็นต้น

PONGSAKORN YANANISSORN (b. 1994, 
Bangkok) currently lives in Bangkok, 
Thailand. Studying and working for ten years 
in Vancouver, Canada, he has completed 
his BMA at Emily Carr University of Art and 
Design. Pongsakorn’s practice expands on 
naturalized experiences and unobserved 
paradoxes, drawing out stories and micro 
narratives embedded into a site. Alongside 
his art practice Pongsakorn is also dedicated 
to the development of artist-run spaces and 
projects, co-founding two spaces, Plaza 
Projects (2016) and Number 3 Gallery (2017). 
Currently he is a member of an assembly of 
art practitioners, Charoen Contemporaries, as 
well as a board member of Speedy Grandma 
project space. Selected exhibitions include 
“Sangnual (2561),” Sangnual Lap, Thailand 
(2018); “Vessels,” Spareroom, Canada (2017); 
Northwestern Art’s annual survey exhibition 
“Out of Sight,” USA (2017); “Here I only worry 
about my feet, everybody’s feet,” Centre A, 
Canada (2016) as well as “OPEN SEASON” 
(2018), a public art project for the city of 
Vancouver. His curatorial projects include “Early 
Years Project#4,” BACC, Thailand (2019) 
and “Postscripts,” Bangkok Biennial, Thailand 
(2018) among others.

พงศกรณ์ ญาณะณิสสร (เกิด พ.ศ. 2537, กรุงเทพฯ) 
พำานักอยูใ่นกรุงเทพฯ หลงัจากศึกษาและทำางานใน
เมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา เขาจบการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีจาก Emily Carr University of Art 
and Design การปฏิบติังานของพงศกรณ์เป็นการ
ต่อยอดจากประสบการณ์ท่ีดขูดัแยง้กันท่ีเหน็ไดใ้น
ชวีติตามปกติ และนำาเอาเรื่องราวหรอืเรื่องเลา่เขา้มา
เป็นสว่นหน่ึงของพื้นท่ี นอกจากทำางานศิลปะแลว้ พง
ศกรณ์ยงัทุ่มเทเวลาใหกั้บการพฒันาพื้นท่ีศิลปะทาง
เลอืก โดยเป็นผู้รว่มก่อต้ัง Plaza Projects (2559) 
และ Number 3 Gallery (2560) ปัจจุบนัเขาเป็น
สมาชกิของกลุม่เจรญิคอนเทมโพรารีส่ ์และเป็นหน่ึง
ในกรรมการของ Speedy Grandma ผลงานของเขา
เคยจดัแสดงในนิทรรศการ อาทิ “แสงนวล (2561),” 
แสงนวลแลป็, กรุงเทพฯ (2561); “Vessels, 
Spareroom,” แคนาดา (2017); “Out of Sight,” 
นิทรรศการศิลปะประจำาปีของ Northwestern Art, 
USA (2560); “Here I only worry about my feet, 
everybody’s feet,” Centre A, แคนาดา (2559) 
และโครงการศิลปะสาธารณะสำาหรบัเมอืงแวนคเูวอร ์
“OPEN SEASON” (2561) พงศกรณ์มปีระสบการณ์
ทำางานในดา้นภัณฑารกัษ์ใหกั้บหลายนิทรรศการ รวม
ถึง “Early Years Project #4,” หอศิลปวฒันธรรม
แหง่กรุงเทพมหานคร (2562) และ “Postscripts,” 
Bangkok Biennial (2561)

Artists Biography
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POJAI AKRATANAKUL (b.1990, Chiang 
Mai) is a curator and cultural administrator 
based in Bangkok, and is a member of 
Charoen Contemporaries, a collective of art 
practitioners. She holds an MA in Visual Arts 
Administration (Non-profit Management 
and Curatorial Concentration) from New 
York University, and has experience working 
in exhibitions, publications, and collection 
management for organizations including The 
Petch Osathanugrah Collection, Bangkok; 
Independent Curators International, New 
York; and Bangkok University Gallery. She has 
also worked for art institutions in-progress 
including as the current curator at the new 
art space at ICONSIAM, and formerly Project 
Director at Sansab Museum of Contemporary 
Art. The experiences further her research 
interest in the topics of institution building 
from historical perspectives to policy making 
and infrastructure. Her curatorial projects 
include: “Early Years Project #4: Praxis 
Makes Perfect,” Bangkok Art and Culture 
Centre (2019); “Almost Nature,” 3rd Fl., Phra 
Sumen Rd., Bangkok (2019); “Postscripts,” 
Praisaneeyakarn, Bangkok Biennial (2018).

พอใจ อัครธนกุล (เกิด พ.ศ. 2533, เชยีงใหม)่ 
ทำางานและพำานักอยูท่ี่กรุงเทพฯ เป็นภัณฑารกัษ์และ
นักบรหิารจดัการวฒันธรรม และเป็นสมาชกิกลุม่นัก
ปฏิบติัการศิลปะเจรญิคอนเทมโพรารีส่ ์จบปรญิญา
โทสาขา Visual Arts Administration (Non-profit 
Management and Curatorial Concentration) 
จาก New York University มปีระสบการณ์ทำางาน
ดา้นนิทรรศการ ดแูลคอลเลคชัน่ศิลปะรว่มสมยั 
และผลติสิง่พมิพ ์ใหกั้บองค์กรต่างๆ อาทิเชน่ The 
Petch Osathanugrah Collection, กรุงเทพฯ, 
Independent Curators International, นิวยอรค์ 
และ หอศิลปม์หาวทิยาลยักรุงเทพ และทำางานใหกั้บ
สถาบนัศิลปะท่ีอยูใ่นระหวา่งการสรา้ง คือ เป็นภัณฑา
รกัษ์โครงการพื้นท่ีศิลปะชัน้บน ICONSIAM และเคย
เป็น Project Director ของ Sansab Museum of 
Contemporary Art  จงึเป็นท่ีมาของความสนใจศึกษา
ประเดน็เรื่องการสรา้งสถาบนัศิลปะในไทย ท้ังในมุม
มองของประวติัศาสตร ์นโยบาย และระบบโครงสรา้ง  
ประสบการณ์ดา้นภัณฑารกัษ์ท่ีผ่านมาของพอใจรวมถึง 
นิทรรศการ “Early Years Project #4: Praxis Makes 
Perfect,” หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
(2562); “Almost Nature,” 3rd Fl., ถนนพระสเุมรุ, 
กรุงเทพฯ (2562) และ “Postscripts,” ตึกไปรสนียา
คาร, Bangkok Biennial (2561) 
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Thank you the artists, family and friends

“It’s not a question of being against the institution. We are the institution.” 
– Andrea Fraser, 
“From the Critique of the Institution to the Institution of Critique,” September, 2005.
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