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the ghostly case of disappearing knowledge

     “The deliberate falsehood deals with contingent 
facts; that is, with matters that carry no inherent truth within 
themselves, no necessity to be as they are. Factual truths are 
never compellingly true. The historian knows how vulnerable 
is the whole texture of facts in which we spend our daily life; 
it is always in danger of being perforated by single lies or torn 
to shreds by the organised lying of groups, nations, or classes, 
or denied and distorted, often carefully covered up by reams of 
falsehoods or simply allowed to fall into oblivion.” 

 excerpt from Hannah Arendt’s essay Lying in 
Politics, published in Crises of the Republic (1972)

Pattara Chanruechachai’s artistic practice focuses on 
perceptions, visible truths, appearance, disappearance, 
past and current issues, while dealing with renditions in 
photographic imageries, sculptures and installations as his 
ways to deliver ideas across boundaries. His works mostly 
suggest ideas about intangible pieces of information or 
specific events; what took place in the past, present and 
future, what is absent and what is present. Chanruechachai 
usually explores and revisits memories and shows 
fragments of forgotten knowledge in order to create 
narratives that allow us to be a part of their construction. 
The ghost of architectures, the tracing of events from 
newspapers, stacks of newspapers also appeared in many 
of his previous works. Archives and his collection of 
photographic imageries always play the most prominent 
part to link us, the audience, to their meaning, before we 
find ourselves being lost in his webs of ghostly images in 
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Chanruechachai’s I remember is a series of drawings on 
newspapers that depict light reflecting on objects in the 
dark. The almost pitch-black images are pictures of parts 
of the Apollo XI spacecraft and various other space 
rockets, which are floating on the wall against the gallery’s 
conventional white space, resembling space debris in our 
orbit. The renditions were made on newspapers that 
Chanruechachai has been collecting, which we could see 
glimpses of. The works deal heavily with photography, 
image making and visual literacy in this post-truth era. 
The artist has been paying attention to the usage of 
materials and their meaning in all of his works, and has 
been working with newspapers as material for more than 
a decade. Generally, newspapers refer to streams of 
information, current issues, journalism literacy and biased 
truths, but his use of newspaper by superimposing 
photographic images onto them, both through digital 
printing or drawing renditions, creates an urgency and a 
subtle hint at the bigger contemporary socio-political issues.

The shadowy dark void is one of the repeated elements in 
Chanruechachai’s works. As we step back to take in his 
rather big scale works, we are also drawn into his black 
void. The shadows in his works are played out differently, 
often representing something that cannot be seen with the 
naked eyes—unknown ghostly entities that we know exist. 
The work ‘There is the elephant in the room’ shows a shadow 
of an elephant from the well-known proverb that refers 
to a big problem that we tend to avoid talking about even 
though we are aware of its existence. In the exhibition ‘The 
smell of the air after a firecracker has gone off …’, the black 
void is the void of the empty outer space. When there is no 
light, nothing is visible; there is no proof for the absence or 
the existence of things in the dark.

Apart from the images of space debris, Chanruechachai 
also shows us just imagine, glimpses of photographic 
devices that seem meant to record and capture images. 
With a closer look, the sculptures are revealed as replicas 
of the cameras used in Apollo XI mission made from 
ceramic, which is the same material used for the space 
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shuttle shell, standing on mirror plinths—the illusion of 
the floating sculpture and the sculpture as an illusion of the 
truths. Vintage technical cameras look similar to weapons. 
While today we may not be so familiar with yesterday’s 
technology, we can still grasp the idea of a weapon. 
Cameras are in fact used to record truths, but are truths 
which were selected by the frame real? Are things outside 
the frame not real? Are the cameras themselves real? And 
the hollowness and the shadows that we cannot apprehend, 
are they also real? To comprehend and believe something, 
we need information and knowledge to fill in the gaps in 
our mind. The disappearance of knowledge will be costly to 
us and our little brain. 

Trajectory is a monumental drawing on one of the gallery’s 
walls depicting a space shuttle that, having ignited itself, 
is thrusting through the sky toward the void of the space. 
The rendition of the space shuttle going on its mission 
is a continual performative process as more lines are 
added onto the image by an automated machine which is 
programmed to draw black lines on top of the image until 
the image is blackened entirely and no more information 
can be seen or read. The more we see something repeatedly, 
the more meaningless it becomes. The act of adding could 
be as well the act of deleting, while it also creates another 
meaning in the meantime: the ghostly truths.

In the Information Age, we are scientifically advanced 
enough to know the nature of things. Today, we know that 
we humans as a whole are immune to antibiotic substances. 
We learned that chemicals in our brains affect our mood 
and vice versa. We know for a fact that vaccination reduces 
the risk of certain diseases, but why do people still have 
different ideas that contradict the facts? Chanruechachai 
brings up conversations about perceptions, truths and 
beliefs subtly with his new works. With the blurry renditions 
of Apollo XI shuttles and the ceramic cameras for the 
particular mission, the artist subtly urges us to revisit 
the memories and the records of the Apollo XI mission: 
were they real? How do we perceive and believe such 
information, a fiction and a narrative in-between? The past 
is taking us back to the present in this post-truth era and 
information warfare, in which we are unavoidably living.

Where is this conversation going? Chanruechachai has 
his interest in the structure of belief, information and its 
re-exploration. Let us get around to this topic for a minute 

here; we humans have our own opinions on things and we 
trust ourselves about what we believe. It is the comfort 
of being able to trust ourselves to know, as long as our 
memories are reliable, but when our brain is challenged 
by new information that contradicts our existing beliefs, 
we tend to become more skeptical, then unconsciously 
begin either rejecting or filling the gaps with theories 
and questions to keep the narrative of our beliefs intact: 
a cognitive dissonance. The critical element here is 
the authorities, which mostly are unreliable and often 
without accountability in their image, ranging from the 
Trump administration, dictatorships in strange lands or 
even common ministration offices in healthy democratic 
countries. We have been psychologically rejecting the 
knowledge from the authorities because the trust was 
not established. The more we doubt, the less we know. 
Knowledge requires a certain degree of trust in ourselves 
to be able to know things. Chanruechachai’s works show 
the gaps in between and the appearance/disappearance of 
information for us to connect our narratives that reflect 
universal structural problems.

The ghostly case of disappearing knowledge: after the 
firecracker has gone off; there might be nothing left to 
assure us that its explosion did take place, except the 
temporary and fragile invisible scent, which is wearing thin 
every second. When there is no longer sensible evidence of 
the event, is the event still real or has it just disappeared 
along with the smell? Can we trust our non-visual sense 
instead of photographic images (which can be fabricated) 
to know that the firecracker had gone off when we did not 
look at it? In July 1969, two people were standing on the 
moon; the event was real; on top of that, the scepticism 
about its existence was also as real. The ideas about the 
uncertainty and disappearance of knowledge are real. The 
social and political structure and its problems that lead 
us to perceive, apprehend and reject the information are 
also real, and they could be the root of it all. The works of 
Chanruechachai are indeed real. The drawings of space 
shuttles in dark empty spaces are real; the ceramic cameras 
cannot be more real; the blackened drawing on the wall 
is also real; the authorised automated machine is real. 
Chanruechachai’s questions are genuine, as well as himself 
as an artist. They are all real.

Pratchaya Phinthong
12 July 2019, Bangkok
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วิญญาณของความรู้และการกลับมาของความจริง 
(the ghostly case of disappearing knowledge)

 	 “ความเท็จโดยเจตนานั้นเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงท่ีไม่แน่นอน	
นั่นคือ	เก่ียวข้องกับสารท่ีไม่มีความจริงอันเป็นเนื้อแท้อยู่ในสารัตถะ	ท่ีโดย
ตัวมันเองแล้วไม่มีความจ�าเป็นใดท่ีต้องเป็นเช่นนั้น	ความจริงเชิงข้อเท็จ
จริงนั้นไม่เคยจริงแท้จนไม่อาจขัดขืนได้	นักประวัติศาสตร์รู้ว่าพื้นผิวของ
ข้อเท็จจริงท้ังหมดในชีวิตประจ�าวันของเราเปราะบางเพียงใด	เราตกอยู่ใน
อันตรายว่าจะถูกเจาะจนพรุนด้วยค�าโกหก	หรือถูกฉีกเป็นช้ินๆ	ด้วยความ
ลวงท่ีถูกจัดการอย่างเป็นระบบจากกลุ่มต่างๆ	ประเทศชาติ	หรือชนชั้น	หรือ
ถูกปฏิเสธและถูกบิดเบือนอยู่เสมอ	ความลวงท่ีโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับ
การกลบเกล่ือนอย่างระมัดระวังอยู่ในปริมณฑลของความเท็จ	หรือเพียงแค่
ยินยอมให้หลุดเข้าไปสู่ความหลงลืม”	

  บางส่วนจากบทความ Lying in Politics ของฮันนาห์ อาเรนท์ ตี
พิมพ์ใน Crises of the Republic (2515) 

ปฏิบัติการทางศิลปะของภัทระ จันทร์ฤาชาชัยมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ ความ
จริงท่ีมองเห็นได้ การประจักษ์แก่สายตา การไม่ปรากฏให้เห็น เรื่ องราวท้ัง
ในอดีตและปัจจุบัน ผ่านการตีความภาพถ่าย งานประติมากรรมและงาน
ติดต้ังจัดวางท่ีเป็นตัวถ่ายทอดความคิดของเขาอย่างไร้ขอบเขตจำากัด ผล
งานส่วนใหญ่ของภัทระนำาเสนอความคิดว่าด้วยชิ้นส่วนของข้อมูลท่ีจับ
ต้องไม่ได้ หรือเหตุการณ์อันเฉพาะเจาะจง สิ่งท่ีเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต สิ่งท่ีหายไปและสิ่งท่ีดำารงอยู่ เขามักทำาการสำารวจและหวน
กลับไปหาความทรงจำาต่างๆ นำาเสนอเศษเสี้ยวของความรู้ท่ีถูกลืมเพื่ อ
สร้างเรื่ องเล่าท่ีปล่อยให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างนั้น ผี
ของสถาปัตยกรรม ร่องรอยของเหตุการณ์จากหน้าหนังสือพิมพ์ และกอง
หนังสือพิมพ์ท่ีวางซ้อนกันเป็นต้ังเป็นสิ่งท่ีมักปรากฏในผลงานเก่าของเขา 
ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บและภาพถ่ายท่ีเขาสะสมไว้มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งเสมอ
มาในการเชื่ อมโยงเราผู้เป็นผู้ชมเข้ากับความหมายของสิ่งเหล่านั้น ก่อนท่ี
เราจะทันรู้ตัวว่าหลงทางอยู่ในเครือข่ายของภาพหลอนในกระแสของกาล

The smell of the air after a firecracker has gone off …  
นิทรรศการเด่ียวของภัทระ จันทร์ฤาชาชัยท่ีแกลเลอรี เวอร์ กรุงเทพ 
จัดแสดงระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

I remember เป็นชุดผลงานวาดเส้นบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แสดงภาพของ
แสงท่ีสะท้อนลงบนวัตถุในความมืด ภาพท่ีเกือบจะเป็นสีดำาสนิทเหล่านี้คือ
ภาพชิ้นส่วนของยานอะพอลโล 11 และบรรดาจรวดในอวกาศท่ีล่องลอย
อยู่บนผนังสีขาวของแกลเลอรี ประหนึ่งขยะอวกาศท่ีกระจัดกระจายอยู่
ในวงโคจรของเรา ภาพวาดเส้นเหล่านี้เขียนขึ้นบนกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ี
ภัทระเก็บสะสมไว้ ซึ่งเรายังสามารถมองเห็นร่องรอยของมันได้ ผลงานเล่น
กับความคิดเก่ียวกับภาพถ่าย การสร้างภาพและความสามารถในการเข้าใจ
และใช้ภาพในยุคหลังความจริง (post-truth) ศิลปินให้ความสนใจกับการใช้
วัสดุต่างๆ และความหมายของมัน เขาทำางานกับหนังสือพิมพ์ในฐานะวัสดุ
ทางศิลปะมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยท่ัวไปแล้ว หนังสือพิมพ์บ่งบอก
ถึงกระแสของข้อมูล ประเด็นท่ีเป็นปัจจุบัน ความรู้เท่าทันสื่ อ และความ
เป็นจริงท่ีมีอคติ กระนั้น การใช้หนังสือพิมพ์ของภัทระท่ีผสานภาพวาดเส้น
ท่ีประหนึ่งภาพถ่ายเข้ากับพ้ืนหลังของหน้าหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะด้วยการ
พิมพ์แบบดิจิตัลหรือเป็นภาพท่ีเขียนด้วยมือก็ได้สร้างความรู้สึกเร่งด่วน
และบอกเป็นนัยถึงประเด็นทางสังคมและการเมืองร่วมสมัยท่ีใหญ่ขึ้น   

พื้ นท่ีว่างท่ีเป็นเงามืดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีพบซ้ำ าๆ ในงานของภัทระ 
ในขณะท่ีเราก้าวถอยหลังเพ่ือสร้างความรับรู้ชิ้นงานขนาดใหญ่ เราก็ถูก
ดูดให้จมหายเข้าไปในพื้นท่ีสีดำาด้วย เงามืดในผลงานของเขามีบทบาทท่ี
แตกต่างกันออกไป มันมักจะนำาเสนอสิ่งท่ีมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า ภาวะ
ความเป็นผีสางของสิ่งท่ีเราไม่รู้จักแต่รู้ว่ามีตัวตนอยู่ ผลงาน There is the 
elephant in the room แสดงภาพเงาของช้างท่ีมาจากสำานวนท่ีเป็นท่ีรู้จัก
กันดีว่าด้วยปัญหาใหญ่หรือร้ายแรงท่ีทุกคนรู้กันแต่ไม่อยากเอ่ยถึง สำาหรับ
นิทรรศการ The smell of the air after a firecracker has gone off … 
พื้นท่ีว่างสีดำาคือความว่างเปล่าของอวกาศ เมื่ อปราศจากแสงสว่าง ก็ไม่มี
อะไรให้เห็น ไม่มีข้อพิสูจน์ถึงการมีหรือไม่มีตัวตนของสิ่งท่ีอยู่ในความมืด

นอกจากภาพของขยะอวกาศแล้ว ภัทระยังจัดแสดงผลงานอีกชิ้นคือ just 
imagine ท่ีเป็นเค้าโครงของอุปกรณ์ท่ีดูจะมีหน้าท่ีบันทึกและจับภาพ การ
พิจารณาดูอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่าประติมากรรมเหล่านี้คือกล้องท่ีใช้ใน
ภารกิจของยานอะพอลโล 11 ท่ีจำาลองข้ึนโดยใช้เซรามิค ซ่ึงเป็นวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่ีใช้ทำากระสวยอวกาศ กล้องเซรามิคจำาลองนี้วางอยู่บนฐาน
กระจก ก่อให้เกิดภาพลวงตาประหนึ่งว่าประติมากรรมนั้นลอยอยู่ และ
ประติมากรรมนั้นก็เป็นด่ังภาพลวงตาของความจริง กล้องโบราณอาจมองดู
คล้ายอาวุธ ทุกวันนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีของวันวานมากเท่าไร
นัก แต่เราก็ยังสามารถจับความคิดเรื่ องอาวุธได้ อันท่ีจริงแล้ว กล้องเป็นสิ่ง
ท่ีใช้บันทึกความจริง แต่ความจริงท่ีถูกคัดเลือกให้อยู่ในเฟรมนั้นจริงแท้แค่
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ไหน? สิ่งท่ีอยู่นอกเฟรมไม่จริงใช่หรือเปล่า? ตัวกล้องเองเป็นสิ่งท่ีเป็นจริง
หรือไม่? ความว่างเปล่าและเงาท่ีเราไม่สามารถเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นจริง
หรือไม่? เพ่ือท่ีจะทำาความเข้าใจและเช่ือในอะไรบางอย่าง เราจำาเป็นต้องมี
ข้อมูลและความรู้มาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจเรา การหายไปของความรู้นั้นมี
ราคาแพงสำาหรับเราและสมองน้อยๆ ของเรา 

Trajectory เป็นภาพวาดเส้นขนาดใหญ่บนผนังด้านหนึ่งของแกลเลอรี 
แสดงภาพควันจากกระสวยอวกาศท่ีจุดตัวเองให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า สู่
ความเว้ิงว้างว่างเปล่าของพ้ืนท่ี การปฏิบัติภารกิจของกระสวยอวกาศท่ี
วาดด้วยมือมีกระบวนการต่อเนื่ องจากการเพิ่มเส้นสายอันเกิดจากเครื่ อง 
automated machine ท่ีถูกต้ังโปรแกรมให้เขียนสีดำาถมทับลงไปจนภาพ
กลายเป็นสีดำา ไม่มีข้อมูลเหลือให้เห็นหรืออ่านได้ ยิ่งเราเห็นอะไรซ้ำาๆ เท่า
ไหร่ สิ่งนั้นก็ยิ่งไร้ความหมาย การกระทำาเพิ่มสามารถเป็นเรื่ องเดียวกันกับ
การลบ ขณะเดียวกันก็สร้างความหมายอ่ืนขึ้นมาพร้อมกันด้วย นี่คือความ
จริงท่ีเป็นด่ังปีศาจ 

ในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร เราได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์มาก
พอท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง ทุกวันนี้  เรารู้ว่ามนุษย์มีภูมิ
ต้านทานยาปฏิชีวนะ เราได้เรียนรู้ว่าสารเคมีในสมองมีผลต่ออารมณ์ความ
รู้สึกและในทางกลับกันด้วย เรารู้อย่างแน่ชัดว่าวัคซีนลดความเสี่ยงของโรค
บางอย่าง แต่ทำาไมผู้คนยังคงมีความคิดท่ีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเหล่านี้? ผล
งานชุดใหม่ของภัทระแฝงเร้นไปด้วยสิ่งท่ีชวนให้เกิดบทสนทนาเก่ียวกับการ
รับรู้ ความจริง และความเชื่ อ ด้วยภาพอันลางเลือนของยานอะพอลโล 11 
กับกล้องเซรามิคท่ีใช้ในภารกิจอันเฉพาะเจาะจงนี้  ศิลปินได้กระตุ้นอย่าง
แยบคายให้เราหวนกลับไปทบทวนความทรงจำาและบันทึกเก่ียวกับภารกิจ
ของยานอะพอลโล 11 ว่าเป็นเรื่ องจริงหรือไม่? เรารับรู้และเช่ือในข้อมูล 
เรื่ องแต่ง และเร่ืองเล่าท่ีอยู่ระหว่างสิ่งเหล่านั้นอย่างไร? อดีตกำาลังพาเรา
กลับมาสู่ปัจจุบันท่ีเป็นยุคหลังความจริงและสงครามข้อมูล ซ่ึงเราต้องอาศัย
ร่วมอยู่ด้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

บทสนทนานี้กำาลังพาเราไปท่ีไหน? ภัทระสนใจโครงสร้างของความเชื่ อ 
ข้อมูล และการกลับไปสำารวจตรวจตรา ขอให้เราอยู่กับประเด็นนี้กันสัก
นาที มนุษย์เรานั้นมีความเห็นต่อเร่ืองต่างๆ เราก็มีความเช่ือมั่นในตัวเอง
ต่อสิ่งท่ีเราเชื่ อ มันเป็นความสบายใจอันเกิดจากการท่ีเราสามารถเช่ือตัว
เองได้ว่าเรามีความรู้ ตราบเท่าท่ีความทรงจำาของเรายังเช่ือถือได้ แต่เมื่ อ
สมองของเราถูกท้าทายด้วยข้อมูลชุดใหม่ท่ีขัดแย้งกับความเช่ือท่ีมีอยู่ก่อน 
เราก็มีแนวโน้มท่ีจะทำาตัวเป็นคนขี้สงสัย จากนั้น เราก็มักจะปฏิเสธโดยไม่รู้
ตัว หรือไม่ก็เติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยทฤษฎีต่างๆ และคำาถามท่ีทำาให้เรื่ อง
เล่าในความเชื่ อของเรายังดำารงอยู่ได้ นั่นคือความไม่ลงรอยกันของการรู้คิด 
(cognitive dissonance) ส่วนประกอบสำาคัญท่ีอยู่ตรงนี้คือ ผู้มีอำานาจ ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่แล้วมีภาพลักษณ์ว่าเช่ือถือไม่ได้และไม่มีความรับผิดชอบ ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารจัดการของทรัมป์ เผด็จการในดินแดนแปลกๆ หรือ
แม้กระท่ังองค์กรบริหารท่ัวๆ ไปในประเทศท่ีประชาธิปไตยเข้มแข็ง ในทาง

จิตวิทยา เราปฏิเสธความรู้จากผู้มีอำานาจเพราะว่าความไว้เนื้ อเชื่ อใจไม่ได้
รับการลงหลักปักฐาน ยิ่งเราสงสัย เราก็ยิ่งรู้น้อยลง ความรู้เรียกร้องระดับ
ความไว้เนื้ อเชื่ อใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถท่ีจะรู้อะไรบางอย่างได้ ผล
งานของภัทระแสดงให้เห็นถึงช่องว่างท่ีอยู่ระหว่างสิ่งต่างๆ และการปรากฏ/
การไม่ปรากฏหรือการสูญหายของข้อมูล เพื่ อท่ีเราจะได้เชื่ อมต่อเข้ามันกับ
เรื่ องเล่าของเราท่ีสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นสากล   

วิญญาณของความรู้และการกลับมาของความจริง (the ghostly case of 
disappearing knowledge) หลังจากท่ีประทัดถูกจุด อาจจะไม่มีอะไรหลง
เหลืออยู่เพื่ อยืนยันว่าการจุดให้ปะทุเคยเกิดขึ้น ยกเว้นกล่ินท่ีมองไม่เห็น 
ท่ีเจือจางจนค่อยๆ สลายไปในแต่ละวินาทีท่ีผ่านเลย เมื่ อเหตุการณ์ต่างๆ 
ไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือหลงเหลืออยู่ เหตุการณ์นั้นจะยังเป็นจริงอยู่หรือ
ไม่? หรือจางหายไปพร้อมกับกล่ิน? เราสามารถเช่ือถือผัสสะท่ีไม่ใช่การ
รับรู้ทางสายตามากกว่าภาพถ่าย (ท่ีสามารถถูกปลอมแปลง) ได้หรือไม่ว่า 
ประทัดถูกจุดไปแล้วโดยท่ีเราไม่ได้มอง? ในเดือนกรกฎาคม ปี 2512 มนุษย์
สองคนกำาลังยืนอยู่บนดวงจันทร์ เหตุการณ์นั้นเป็นเรื่ องจริง ยิ่งไปกว่านั้น 
ความสงสัยเก่ียวกับมันก็เป็นจริงเช่นกัน ความคิดเรื่ องความไม่แน่นอนและ
การสูญหายของความรู้เป็นความจริง โครงสร้างทางสังคมและการเมืองและ
ปัญหาของมันท่ีนำาเราไปสู่การรับรู้ การทำาความเข้าใจและการปฏิเสธข้อมูล
ก็เป็นจริงเช่นกัน และนั่นก็อาจเป็นรากฐานของทุกส่ิง ผลงานของภัทระนั้น
เป็นจริง ภาพวาดเส้นกระสวยอวกาศในพื้นท่ีว่างอันมืดมิดเป็นจริง ส่วน
กล้องเซรามิคนั้นไม่สามารถจะเป็นจริงยิ่งไปกว่านี้ได้แล้ว ภาพวาดเส้นสีดำา
บนผนังก็เป็นความจริง เครื่ อง automated machine ท่ีได้รับการอนุมัติให้
ใช้ก็จริง คำาถามของภัทระเป็นคำาถามท่ีจริงแท้ เช่นเดียวกับตัวตนของเขาท่ี
เป็นศิลปิน เหล่านั้นเป็นเรื่ องจริงท้ังหมด 

ปรัชญา พิณทอง 
12 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพ
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I remember, 2019
a series of 31 charcoal drawings 
on newspaper
58 x 38 cm
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I remember, 2019
a series of 31 charcoal drawings 
on newspaper
58 x 38 cm
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I remember, 2019 
a series of 31 charcoal drawings 
on newspaper
36 x 56 cm
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just imagine, 2019 
a series of 3 ceramic 
sculptures 
13 x 26 x 10 cm
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just imagine, 2019 
a series of 3 ceramic 
sculptures 
19 x 5.5 x 26.3 cm
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just imagine, 2019 
a series of 3 ceramic 
sculptures (in process)
28 x 14 x 25.5 cm
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Early Works  ผลงานท่ีผ่านมา

Pattara Chanruechachai’s artistic practice comes in 
different forms, combining photography, sculpture, 
drawing and installation. This range of disciplines allows 
him to express the time in various ways, in which the 
past inhabits the present. He explores the relation of 
photography with objects and images. By recovering 
stories, neglected space or forgotten images, he highlights 
the disappearances or appearances at the passage of time 
while sublimating them

การผสานกันของภาพถ่าย ประติมากรรม งานวาดเส้น และการจัดวาง คือ
รูปแบบการทำางานของภัทระ จันทร์ฤาชาชัย และด้วยการทำางานกับสื่ อท่ี
หลากหลาย และรูปแบบท่ีไม่จำากัดนี้เองทำาให้นัยทางเวลาในผลงานของ
ภัทระเผยให้เราเห็นการอยู่ร่วมกันของอดีตและปัจจุบันในลักษณะต่างๆ 
ภัทระสนใจการเช่ือมโยงระหว่างภาพถ่าย กับวัตถุ จากเรื่ องราวท่ีถูกค้นพบ
ขึ้นอีกครั้ง พื้ นท่ีท่ีถูกท้ิงร้าง หรือภาพท่ีถูกหลงลืม ผลงานของภัทระมักนำา
เสนอแนวคิดของสิ่งท่ีปรากฎ ควบคู่ กับสิ่งท่ีไม่อาจเห็นได้ในกาลเวลา
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Mr. Clean, 2004
ink, drawing on paper 
200 x 80 cm

Mr. Clean was exhibited in collaborate with Surasi 
Kusolwong’s project “Invisible Academy” at the Wongwien 
22 Hotel as part of “Here & Now” Exhibition in 2004. The 
drawing of a known person in the image that may not 
be familiar. With the uses of specific materials to draw 
together with the uncontrolled weather, the artist desires 
the appearance of truth that cannot be seen.

ผลงาน Mr. Clean จัดแสดงภายใต้โครงการ Invisible Accademy โดย 
สุรสีห์ กุศลวงศ์ ท่ีโรงแรมวงเวียน 22 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 
“ที่นี 	่+	ตอนนี”้ เมื่ อปี พ.ศ. 2547 ภาพงานวาดเส้นของบุคคลอันเป็นท่ี
รู้จัก ในภาพลักษณ์ท่ีอาจจะไม่คุ้นตา ด้วยวัสดุจำาเพาะท่ีใช้ในการวาด 
และธรรมชาติของฝนฟ้าท่ีไม่อาจควบคุม ศิลปินปรารถนาการปรากฎ
ขึ้นของความจริงท่ีไม่อาจมองเห็นได้
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December 2007, 2008
a series of 12 drawings on paper
29 x 21 cm

Reading stories through pictures and information from the 
newspaper, apart from being one of the artist’s methods 
of learning the language, the traces of images of events 
that occur in different areas of the world, along with 
explanations that were transmitted through this drawing 
on paper, it also encourages us to return to those events 
through other areas of awareness.

การอ่านเรื่ องราว ผ่านภาพและข้อมูลต่างๆ บนหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจาก
จะเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ภาษาของศิลปินเองแล้ว ร่องรอยภาพเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวโลก พร้อมคำาอธิบายท่ีถูกถ่ายทอดอีกครั้งผ่าน
งานวาดเส้นบนกระดาษ กระตุ้นให้เราหวนกลับไปทบทวนถึงเหตุการณ์
เหล่านั้นอีกครั้งผ่านพ้ืนท่ีการรับรู้ อ่ืน
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Silent, 2006
photograph c-print 
40 x 30 cm

The way the artist works with a photograph is not just 
presenting the photograph in itself, he often combines 
other materials, creates a unique form away from 
conventional photography.

The photograph for the artist is a time indicator and 
along with this, another medium that the artist is always 
interested in, is the newspaper. The artist is interested in 
the significance of “time” in the medium of newspaper, 
especially its short life span. The function of the newspaper 
as an information provider usually ends in a very short 
period of time. The information that we have perceived 
may stay with us for a long time, but the value and meaning 
in the material of the paper itself will often disappear and 
becomes a worthless object for many people. For the artist, 
the newspaper is valuable both as a reference object and 
as a historical recorder. Newspapers, apart from being an 
easily found material, can also be recycled and put to good 
use expanding its condition to create movement of time and 
information.

The artist decided to neglect the technique of photography 
that emphasises beauty, created by colour, light and 
shadow, retaining only the outline of the structure 
which can be seen in those photographs. Photographs 
of abandoned buildings reveal the time and events 
surrounding them. For the artist development often occurs 
together with destruction. Those photographs were printed 
on newspapers. The artist works with paper materials 
through delicate techniques and methods. News content 
or stories in the newspapers were presented in accordance 
with the story of those photographs. The artist combines 
newspapers from various countries symbolising the 
gathering of different areas in the world.

The recycling of materials such as newspapers, considers 
a way to revisit those various stories, similar to how 
we retrieve memories that have been captured within a 
photograph. The artist creates the overlap of space, time, 
and dimensions in order to see from different distances.
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ศิลปินมองการทำางานกับภาพถ่าย ไม่ใช่แค่การนำาเสนอตัวตนหรือความ
เป็นภาพถ่ายเพียงเท่านั้น ศิลปินมักใช่สิ่งอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้าง
ลักษณะเฉพาะท่ีมากกว่าการเป็นภาพถ่ายท่ีเราต่างคุ้นชิน ภาพถ่ายสำาหรับ
ศิลปิน คือเคร่ืองบ่งบอกเวลา และสื่ อท่ีศิลปินสนใจควบคู่มาโดยตลอด
คือ หนังสือพิมพ์ ศิลปินสนใจนัยสำาคัญของ “เวลา” ในหนังสือพิมพ์ โดย
เฉพาะอายุการใช้งานท่ีแสนจะสั้น การทำาหน้าท่ีในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของหนังสือพิมพ์ มักจบลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ข้อมูลท่ีเรารับรู้อาจจะ
อยู่กับเราเป็นเวลานาน แต่คุณค่า และความหมายในตัววัสดุของกระดาษ
หนังสือพิพม์เองมักจะเลือนหายไป และดูจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าสำาหรับผู้คน 
สำาหรับศิลปินแล้ว หนังสือพิมพ์มีคุณค่าท้ังในฐานะของวัตถุอ้างอิง และบท
บันทึกประวัติศาสตร์  หนังสือพิมพ์นอกจากจะเป็นวัสดุท่ีสามารถหาได้ง่าย 
การนำาวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ คือการใช้ประโยชน์จากตัวของวัสดุเอง 
และเป็นเหมือนการขยายเง่ือนไข และสร้างการเคล่ือนท่ีของเวลาและข้อมูล 

ศิลปินเลือกท่ีจะละท้ิงเทคนิคการถ่ายภาพท่ีเน้นความงามท่ีเกิดจากสี 
แสง เงา และคงไว้แต่ภาพร่างโครงสร้างของสิ่งท่ีอยู่ในภาพถ่ายเหล่านั้น 
ภาพถ่ายตึก หรืออาคารร้าง ของศิลปินบ่งบอกถึงช่วงเวลาและเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว การพัฒนาท่ีมักเกิดขึ้นควบคู่กับการทำาลาย ภาพถ่าย
เหล่านั้นถูกพิมพ์ลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ ศิลปินทำางานกับวัสดุกระดาษ
ผ่านเทคนิคและวิธีการในการจัดการอย่างละเอียดอ่อน เนื้ อหาของข่าว 
หรือเรื่ องราวต่างๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ ถูกนำาเสนอสอดคล้องกับเรื่ องราว
ภายในภาพถ่ายเหล่านั้น อีกท้ังการผสมผสานกันของหนังสือพิมพ์จาก
หลากหลายประเทศ เปรียบได้กับการวมตัวกันของพื้นท่ีต่างๆ ในโลกใบนี้

การนำากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุอย่างหนังสือพิมพ์ เหมือนการได้อ่านทบทวน
เรื่ องราวต่างๆ อีกคร้ัง เฉกเช่นเดียวกับการย้อนดูความทรงจำาท่ีถูกเก็บอยู่
ในภาพถ่าย ศิลปินสร้างการซ้อนทับกันของพื้นท่ี และเวลา รวมถึงการสร้าง
มิติในการมองเห็นส่ิงเหล่านี้ผ่านสายตาในระยะห่างท่ีต่างกัน

One day, Another, 2009
photograph print on newspaper 
120 x 100 cm
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One day, Another, 2009
photograph print on newspaper 
95 x 95 cm

Glance left and right, 2011
bundles of newspapers
Gallery VER, Bangkok Thailand
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Glance left and right, 2013
photograph print on newspaper 
260 x 240 cm
Museum of Contemporary art and design, Manila, Philippine 
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“I work on urban environment and the unique landscapes of 
deserted buildings frozen by the concrete emptied of all traffic 
and traces left by humans and time. Using recycling as a process 
of producing the work I linked combinations of thought between 
time and space. Playing with the sign and the graphic aesthetics 
of newspaper, I  composed and decomposed image and deals with 
the building as a sculpture.”

“ผมท�างานกับสภาวะของส่ิงแวดล้อมเมือง	และภาพภูมิทัศน์ของเหล่า
อาคารร้างท่ีถูกแช่แข็งภายใต้คอนกรีตท่ีว่างเปล่า	พร้อมกับร่องรอยท่ีถูก
ท้ิงไว้โดยมนุษย์และกาลเวลา	ผมใช้วิธีการของการน�ากลับมาใช้ใหม่	เป็น
เหมือนกระบวนการในการสร้างงาน	ท่ีพูดถึงการเช่ือมโยงความคิดระหว่าง
พื้นท่ี	และเวลา	ผมท�างานกับสัญลักษณ์	และสุนทรียภาพของกราฟฟิคบน
หน้าหนังสือพิมพ์	ด้วยการประกอบกันข้ึนใหม่ของภาพต่างๆ	และการ
จัดการกับอาคารเฉกเช่นเดียวกับงานประติมากรรม”

Everything doesn’t happen at once, 2011 
installation view at Biagiotti Arte Contemporanea,
Florence, Italy
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Everything doesn’t happen at once, 2011 
photograph print on newspaper 
300 x 220 cm
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Everything doesn’t happen at once, 2011 
photograph print on newspaper 
200 x 150 cm

“I believe that my preoccupation always stays with me because 
of the justification of time, that is, everything happens more 
than once - time is the greatest catalyst of all and generates 
reflection. I’m interested in the meaning of limitless time and 
boundless events, simplicity of compositions, and abandoned and 
unrealized materials. I applied old newspapers and frozen-in-
time photography to neglected structures and deserted buildings 
awaiting transformation, to present the weight of time engaged.”

“ผมเช่ือว่า	“เวลา”	คือสิ่งท่ีสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างย่ิงใหญ	่
และสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	ผมสนใจความหมายของ
สิ่งเหล่าน้ี	“เวลาท่ีไม่มีขีดจ�ากัด	เหตุการณ์ท่ีไม่มีขอบเขตก�าหนด	การจัด
องค์ประกอบอย่างเรียบง่าย	วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีไม่ถูกน�ามาใช้”	ผมใช้
หนังสือพิมพ์เก่า	ผสานรวมเข้ากับภาพถ่ายอันนิ่งงันของโครงสร้างท่ีถูกท้ิง	
หรืออาคารท่ีถูกปล่อยร้างรอคอยการเปล่ียนแปลง	เพ่ือแสดงถึงน�าหนักของ
เวลาท่ีเชื่อมโยงสิ่งเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน”
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Baa Baa Baa Black Sheep, 2012
photograph print on wax paper 
80 x 80 cm

The photograph of a black sheep in the flock of white sheep 
was printed on wax paper. The artist observes the problem 
from a distance that might allow us to see things more 
closely. The black sheep in a flock of white sheep implies 
various differences in political thought in the country, 
including the subject matter of the artist himself.

ภาพถ่าย แกะดำาในฝูงแกะขาว ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษไข ศิลปินต้ังข้อ
สังเกตุถึงการมองดูปัญหาจากท่ีไกล ว่าอาจจะทำาให้เราเห็นสิ่งต่างๆ นั้นได้
ใกล้มากข้ึน แกะดำาในฝูงแกะขาว แสดงนัยความแตกต่างหลากหลายของ
ความคิดทางการเมืองในประเทศ รวมถึงอัตวิสัยของตัวศิลปินเอง
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There’s an elephant in the room, 2012
photograph on paper 
61 x 43 cm

The unexpected reflection we see here, the presence of the 
elephant that pretends to exist in the room, reflects the 
appearance of intangible belief. This demonstrates the 
current political situation in Thailand, full of information or 
different set of beliefs but can not be revealed or mentioned.  

เงาสะท้อนท่ีเราเห็นในพื้นท่ี ท่ีเกิดขึ้นเองอย่างไร้การควบคุม การปรากฏตัว
ของช้างท่ีแสร้งว่ามีอยู่จริงในห้อง เปรียบได้กับความเชื่ อท่ีปรากฎขึ้นอย่าง
ไร้ตัวตน  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ท่ี
เต็มไปด้วยข้อมูล หรือชุดความเชื่ อท่ีแตกต่างกัน แต่ไม่อาจทำาให้ปรากฎชัด 
หรือเอ่ยถึงได้ 
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