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‘Return to Intimacy – กลบัมาใกล’้ เป็นนิทรรศการศลิปะที$จดัขึ)นเพื$อฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของ JeOn Art Booth ในกรุงเทพฯ 
และยงัเป็นการจดัแสดงผลงานครั )งที$ 4 ของศลิปินสมาชกิโครงการเวริค์ชอ็ป 
อนัเปรยีบเสมอืนชุมชนการเรยีนรูข้องศลิปินผูร้กัการเขยีนภาพดว้ยพู่กนัในแบบตะวนัออก 
นิทรรศการครั )งนี)ประกอบไปดว้ยงานจากศลิปินสมาชกิ  7 คน, ผูอ้ํานวยการโครงการฯ, และอกี 7 ศลิปินรบัเชญิ 
แต่ละคนต่างมแีนวทางในการทาํงานศลิปะดว้ยวธิทีี$ต่างกนัไป ทั )งในรปูแบบงานจติรกรรม งานพมิพ ์ภาพถ่าย และงานเซรามกิส ์
สาํหรบัศลิปินสมาชกิแลว้ นิทรรศการครั )งนี)ยงันบัเป็นโอกาสที$จะไดป้ระเมนิผลงานของตนเองอกีครั )ง 
ไดม้องเหน็ความกา้วหน้าอนันําไปสู่การเตบิโตอย่างเตม็ตวัในช่วงเวลาหนึ$งทศวรรษที$ผ่านมาบนเสน้ทางศลิปะ 
โดยมผีลงานจากศลิปินรบัเชญิที$เขา้ร่วมนิทรรศการในครั )งนี)เป็นแรงผลกัดนัใหส้มาชกิแต่ละคนมุง่ม ั $นพฒันาทกัษะทางศลิปะของตนเองต่อไ
ป และในขณะเดยีวกนั 
นิทรรศการในครั )งนี)กเ็ปิดโอกาสใหศ้ลิปินรบัเชญิไดพ้บกบัประสบการณ์การทาํงานศลิปะในรปูแบบที$ต่างออกไปพรอ้มๆ กนั 
 
ผลงานที$จดัแสดงในนิทรรศการครั )งนี) ถูกสรา้งสรรคข์ึ)นดว้ยแนวความคดิที$ลว้นเกี$ยวขอ้งกบัศลิปะและชวีติ 
และยงัเกี$ยวพนัไปถงึความรื$นรมยข์องภาพภมูทิศัน์ในจนิตนาการ ความทรงจาํในวยัเดก็ อตัลกัษณ์ทางประเพณวีฒันธรรม และธรรมชาต ิ
ทั )งหมดต่างใหค้วามสาํคญักบัการถ่ายทอดเสยีงจากภายในของศลิปิน (เรื$องราวอนัเป็นประสบการณ์เฉพาะตวั) 
และจากสภาวะแวดลอ้มรอบตวั (จากชวีติประจาํวนั หรอืธรรมชาต)ิ ผ่านออกมาทางฝีมอืที$ประณตีบรรจง และอารมณ์อนัสุนทรยี ์
ดว้ยพลงัของนิทรรศการในครั )งนี) การวาดภาพและสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะแต่ละชิ)น 
จงึไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสื$อที$ใชใ้นการแสดงความคดิและจติวญิญาณออกมา หากแต่เป็นการนําเอาส่วนหนึ$งของชวีติศลิปินออกมาสรา้งใหม้ตีวัตน 
ผลงานทั )งหมดนี)ไดร้วบรวมพลงัแห่งจนิตนาการไวอ้ย่างสมบรูณ์พรอ้ม และตอบสนองต่อสมัผสัทางอารมณ์ของผูช้มไดอ้ย่างสงบงาม  
 

คือ “ดอกบวั” ที�เกบ็ซ่อนปาฏิหาริยแ์ห่งความงดงามไว้ นับตั "งแต่เมื�อเริ�มเติบโต ตราบจนแห้งเฉา 
มนัมีปรชัญา และเป็นสิ�งแสดงถึงความบริสทุธิ/ และคณุความดี 
       บญุพนัธุ์ วงศภ์กัดี 

 
ตลอดหว้งเวลาอนัยาวนานที$ผ่านมา ธรรมชาตไิดม้อบแรงบนัดาลใจและเหตุผลใหก้บัศลิปินในการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างไมรู่จ้บ  
ศลิปินต่างคน้หาความหมายและความสมัพนัธร์ะหว่างสิ$งต่างๆ เหล่านั )นกบัมนุษย ์ดว้ยการสาํรวจและปฏสิมัพนัธก์บัสิ$งต่างๆ ในธรรมชาต ิ
สาํหรบัศลิปินผูเ้ป็นที$คุน้เคยจากการวาดภาพดอกบวัอย่าง บญุพนัธุ์ วงศภ์กัดี (น. 20) แลว้ 
ดอกบวัไมไ่ดเ้ป็นแต่เพยีงแบบในภาพวาดเท่านั )น เกสรของมนัยงัเปรยีบไดก้บัศรทัธาที$เขามต่ีอธรรมชาตอิกีดว้ย 
ในการถ่ายทอดภาพดอกบวัออกมานั )น บุญพนัธุม์ไิดเ้พยีงแต่สรา้งภาพของดอกบวัที$มอีงคป์ระกอบเหมอืนจรงิเท่านั )น 
หากแต่เขายงัไดพ้ยายามเขา้ถงึและนํา ธรรมชาต ิที$จรงิแทย้ิ$งกว่าเพยีงรปูลกัษณ์ภายนอกออกมาแสดงไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์
ภาพถ่ายของจิตติมา เสงี�ยมสนุทร (น. 16) กเ็ช่นกนั ทศันคตขิองศลิปินที$มต่ีอสิ$งต่างๆ ในธรรมชาต ิไดป้ลุกพลงัที$ซ่อนเรน้ 
และดงึสมัผสัแห่งสิ$งมชีวีติในตวัมนัออกมาใหป้รากฏ ภาพของพรรณไมแ้ละดอกไมป้า่ที$ถูกบนัทกึลงบนภาพถ่ายของจติตมิา 
จงึใหค้วามรูส้กึคลา้ย “การจอ้งตา” ซึ$งสามารถสรา้งความตงึเครยีดระหว่างวตัถุนั )น (ตน้ไมแ้ละดอกไม)้ กบัผูท้ ี$กาํลงัจอ้งมองมนั 
(ศลิปินและผูช้ม) 
 

ผมพยายามจดัการกบัสิ�งเร้าที�สบัสนยุ่งยาก อนัเป็นผลจากการอยู่กึ�งกลางระหว่างสองวฒันธรรม 
ด้วยการหลอมรวมภาพของสิ�งต่างๆ ที�มีความหลากหลายเข้าเป็นหนึ�งเดียว 
       Jarrett Min Davis 

 
แนวคดิอนัเกี$ยวพนักบัเรื$องราวของมนุษยแ์ละธรรมชาตนิั )นไดถู้กนํามาขยายความสู่การคน้หาตวัตนในกรอบประเพณทีี$ต่างออกไป 
ลกัษณะเช่นนี)ถูกแสดงออกมาอย่างชดัเจนในงานของ Jarrett Min Davis (น. 6) และ Gi-ok Jeon (น. 8) 
แมท้ั )งคู่จะใชเ้ทคนิคในการทาํงานที$ต่างกนั แต่ต่างกค็น้หาพื)นที$ของตนเองบนโลกผสมทางวฒันธรรมที$ทั )งสองกาํลงัเผชญิ ภาพวาดของ 



Jarrett Min Davis สะทอ้นความรูส้กึสบัสนจากการเป็นชาวเกาหลทีี$เตบิโตขึ)นในอเมรกิา 
เขาคน้หาตวัตนของตนเองดว้ยการนําเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและลกัษณะเฉพาะของชนชาตเิกาหล ีมาอยู่ร่วมกบัรปูลกัษณ์แบบตะวนัตก 
ในภาพเหมอืนของศลิปิน 
มเีสาไมอ้นัเป็นรปูแบบของสถาปตัยกรรมเกาหลปีกักระจดักระจายอยู่บนกองหนิอนัเป็นเศษซากของสถาปตัยกรรมตะวนัตก 
มนีกประหลาด และเครื$องประดบัศรีษะของอนิเดยีนแดง 
ทั )งหมดดรูาวกบักาํลงัสะทอ้นหว้งความคดิอนัชวนฉงนสงสยัที$จวนเจยีนจะระเบดิของศลิปิน สาํหรบั Gi-ok Jeon 
ศลิปินเกาหลทีี$มาตั )งรกรากในประเทศไทย 
เธอเลอืกวธิทีี$ตรงไปตรงมากว่านั )นในการจบัเอาสองวฒันธรรมที$แตกต่างของไทยและเกาหลมีาเผชญิหน้ากนั 
เธอนําเอาผา้ที$มลีวดลายไทยอย่าง ‘ผา้ถุง’ มาหลอมรวมเขา้กบัเทคนิคการวาดภาพดว้ยพู่กนัแบบเกาหล ี(เอเชยีตะวนัออก) 
โดยมบุีตรสาวลกูครึ$งของเธอเป็นจุดบรรจบที$เชื$อมวฒันธรรมทั )งสองเขา้ถงึกนั ดว้ยการสวมผา้ถุงในลวดลายต่างๆ 
มาแบบบนภาพวาดเหล่านี) 
 

ผมไม่เคยจินตนาการภาพของงานไว้ในหวั แต่เป็นความรู้สึกที�ถกูถ่ายทอดตรงจากสมองออกไปสู่ผลงาน 
ร่างกายของผมเป็นแต่เพียงสื�อกลางเท่านั"น 
       จิตติ จาํเนียรไวย 

 
ภาพที$ดรูาวกบัจนิตนาการในเทพนิยายของ จิตติ จาํเนียรไวย (น. 10) และปิ� นนุช ปิ� นจินดา (น. 14) 
ไดพ้าผูช้มใหห้ลุดพน้ออกไปจากโลกแห่งความเป็นจรงิ ภาพยานอวกาศและหุ่นยนต์จาํนวนมหาศาล 
ซึ$งเป็นของเล่นชิ)นโปรดในวยัเยาวข์องจิตติ จาํเนียรไวย สื$อถงึหว้งจกัรวาลในความฝนัและจนิตนาการของเดก็ๆ 
เป็นสถานที$ซึ$งไมม่เีวลาและขอบเขตใดๆ 
สาํหรบัจติตแิลว้ยานอวกาศและหุน่ยนต์เป็นดั $งแรงบนัดาลใจที$ช่วยทาํใหส้ิ$งที$เป็นไปไมไ่ดเ้กดิเป็นจรงิขึ)น...นั $นคอื...การเป็นผูส้รา้ง 
และในขณะที$ภาพของจติตบิอกเล่าเรื$องราวความทรงจาํเกี$ยวกบัจกัรวาลในจนิตนาการในแงม่มุของเดก็ผูช้าย ปิ� นนุช 
ปิ� นจินดาไดถ่้ายทอดโลกในความฝนัของเดก็ผูห้ญงิดว้ยวธิกีารที$ชดัเจนขึ)น ปิ$นนุชเลอืกเขยีนภาพของเดก็ผูห้ญงิ ดอกไม ้กอ้นเมฆ 
และบา้นในสสีนัที$สดใส เป็นบา้นแสนสุขที$เดก็ผูห้ญงิทุกคนฝนัถงึ และเช่นเดยีวกนักบั กฤษญา เหลืองอานันทกลุ (น. 12) 
ที$เผยความเป็นผูห้ญงิในตวัออกมารปูทรงของบา้นที$ถูกตกแต่งอย่างซบัซอ้นดว้ยดอกไมอ้นังดงาม ความเป็นผูห้ญงิ...สาํหรบัเธอแลว้ 
ครรภม์ารดาและบา้นนั )นดสูอดคลอ้งสมัพนัธก์นัในแงท่ี$ต่างเป็นที$พกัพงิ เป็นจุดกาํเนิดของชวีติ และเป็นสถานที$ฟูมฟกัเลี)ยงดจูนเราเตบิใหญ่ 
สาํหรบั กิติก้อง ติลกวฒัโนทยั (น. 18) เลอืกที$จะนําเสนอชว่งเวลาแห่งความสุขของเขาผ่านรปูทรงเรขาคณติและสสีนัอนัสดใส 
สรา้งภาพใหด้มูชีวีติชวีา ทรงพลงั 
 

ด้วยคณุลกัษณะของความอ่อนโยน รู้จกัอดทน พร้อมให้อภยั ใจกว้าง และความรกันี� เอง 
ที�ทาํให้ผูห้ญิงอยู่ในฐานะของผู้ให้เสมอมา และเป็นผูม้อบความรกัและเอาใจใส่ในทุกๆ ครอบครวั 
      กฤษญา เหลืองอานันทกลุ 
 

ถงึแมว้่าศลิปินสมาชกิทั )ง 12 คน จะมไิดถู้กฝึกฝนมาเพื$อใหเ้ป็นศลิปินมอือาชพีโดยเฉพาะ แต่ทั )งหมดกม็บีางสิ$งร่วมกนั นั $นคอื 
ความหลงใหลต่อการสรา้งสรรคง์านศลิปะ ความสนใจต่อการวาดภาพดว้ยพู่กนัในแบบตะวนัออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ$งการถ่ายทอดงานศลิปะแบบเกาหล ีดว้ยความมุง่ม ั $นอุตสาหะ และการฝึกฝนเป็นแรมปี 
ทาํใหพ้วกเขาไดค้น้พบอารมณ์และแนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานในแบบของตวัเอง ในนิทรรศการครั )งนี) ผลงานจากศลิปินสมาชกิทั )ง 12 
คน จงึหลากหลาย และครอบคลุมตั )งแต่ภาพวาดของพระพุทธเจา้ ดอกไมแ้ละหมูน่ก โดยสรา้งสรรคใ์นรปูแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ทั )งที$เป็นภาพทวิทศัน์ ภาพเชงินามธรรม ภาพที$หยบิยมืแรงบนัดาลใจมาจากผลงานของศลิปินตะวนัตก รวมไปถงึภาพลวดลายต่างๆ 
 
  ช่วงเวลาที�งดงามของดิฉัน คือเมื�อใดกต็ามที�ได้อยู่ร่วมกบัศิลปะ 
        ศศิวิมล สนธิธรรม 
 
ดว้ยความสนใจในการเขยีนภาพทวิทศัน์อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของเอเชยีตะวนัออก ภาพเขยีนของสชุาดา ตลุยาภรณ์โชติ (น. 41) 
ไดถ่้ายทอดความงดงามของชนบทจากหมูบ่า้นเลก็ๆ ทางตอนใตข้องประเทศจนี เป็นความสมจรงิที$ไมต่อ้งเพิ$มเสรมิเตมิแต่ง 



แต่กลบัสวยงามไดด้ว้ยสดัส่วนของมติ ิแสง เงา และการเวน้พื)นที$ว่าง และในขณะที$งานของสชุาดาถูกสรา้งขึ)นจากภาพในความทรงจาํ 
Helena Lee (น. 36) เลอืกนําเสนอภาพของทวิทศัน์ที$สรา้งขึ)นโดยการหยบิยมืแรงบนัดาลจากผลงานชิ)นเอกของศลิปินตะวนัตก 
แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพทวิทศัน์ของเมอืงใหญ่ และภาพพระเยซูครสิต ์
นบัเป็นการผสมผสานคุณลกัษณะของศลิปะตะวนัตกเขา้กบัการใชส้ื$อและวสัดุแบบตะวนัออกไดอ้ย่างเป็นเอกลกัษณ์ ในขณะเดยีวกนั 
ภาพเชงินามธรรมที$ดงูดงามเป็นธรรมชาตขิอง ศศิวิมล สนธิธรรม (น. 40) 
กไ็ดนํ้าพาผูช้มออกคน้หารปูแบบอนัเป็นแก่นแทข้องภาพทวิทศัน์แบบตะวนัออก 
 
  เพราะช่วงเวลาอนังดงามนั"นดาํรงอยู่เพียงไม่นาน ช่วงเวลานั"นจึงมีค่ายิ�ง 
          Sunny Park 
 
ศลิปินบางคนเลอืกแนวทางใหม่ๆ  ในการตคีวามหมายดว้ยปรชัญาแห่ง ‘เต๋า’ คาํซึ$งหมายถงึ หนทาง หรอื สจัธรรม 
แมภ้าพของทางเดนิที$แทรกตวัอยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิอง In-Suk Park (น. 38) และ Sunny Park (น. 39) 
จะมอีงคป์ระกอบที$ดคูลา้ยคลงึกนั แต่กย็งัแฝงไวด้ว้ยความแตกต่าง ในชวีติที$เรายงัมสีิ$งต่างๆ อกีมากมายไมอ่าจหยั $งรู ้
เปรยีบไดก้บัมา่นหมอกที$ปกคลุมไวจ้นไมส่ามารถมองเหน็จุดหมายปลายทางได ้
เราอาจเริ$มออกเดนิอยู่บนหนทางอนัพร่ามวัในภาพเขยีนของ In-Suk Park ในทา้ยที$สุดมนัอาจจะพาเราเชื$อมไปถงึทางเดนิที$ Sunny Park 
บรรจงปกัลวดลายไวบ้นผนืผา้ใบของเธอกเ็ป็นได ้จุดสิ)นสุดของทางเดนิที$เราไมอ่าจหยั $งรูเ้หล่านี) 
ไมเ่พยีงแต่ทาํใหม้นัเป็นหนทางแห่งความเป็นไปไดเ้ท่านั )น แต่มนัยงัอาจนําเราไปสู่หนทางสู่ความเป็นพุทธะ 
อนัเป็นแนวคดิที$ถูกสะทอ้นออกมาในผลงานของ Min-Hee Jeon (น. 31) ในขณะที$ Young-Ai Kim (น. 34) และ Sabina Kim (น. 33) 
เลอืกแสดงภาพของดอกบวัที$กาํลงัเบ่งบานอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งพุทธภมู ิและความศรทัธาในพระพุทธศาสนา ลงบนผนืผา้ใบของเธอ 
 
  เป็นอีกครั "งที�ฉันได้พบว่ากาํลงัดดูกลืนเข้าไปในโลกแห่งศิลปะอนับง่บอกที�มาของตวัเอง 
          Kyung-Ae Koo 
 
  เครื�องเบญจรงคข์องไทย เป็นงานศิลปะที�ละเอียดอ่อนและประณีตบรรจงมาก 
          Ae-Ja Chun 
 
ผลงานจากศลิปินบางคนกแ็ฝงนยัยะไวม้ากมาย ดว้ยความสนใจในศลิปะพื)นบา้นแบบ ‘มนิฮวา – Minhwa’ 
(ภาพจติรกรรมพื)นบา้นของเกาหล)ี Kyung-Ae Koo (น. 35) เลอืกนําเสนอภาพเขยีนที$มนีกและดอกไมเ้ป็นองคป์ระกอบ 
นกที$เกาะอยู่บนหนิคู่กนันั )นสื$อถงึความรกัและความเป็นอนัหนึ$งอนัเดยีวกนัระหว่างคู่สามภีรรยา Tae-Soon Jeong (น. 32) 
ไดท้ดลองศลิปะแบบมนิฮวาในวถิทีางของเธอเอง โดยรอ้ยเรยีงฝงูผเีสื)อหลากพนัธุส์ารพดัสลีงบนผนืผา้ใบของเธอ 
เป็นความมชีวีติชวีาที$ตื$นตาชวนมอง ภาพฝงูปลาและหมูด่อกไมข้อง Young-Hwa Lee (น. 37) 
กน็บัเป็นการต่อยอดความคดิใหก้บัศลิปะมนิฮวาในแงข่องรปูแบบ การใชส้ ีการจดัวาง และการใชง้านปกัมาเป็นมาผสมผสาน ผลงานของ 
Ae-Ja Chun (น. 30) กเ็ช่นกนั เธอนําศลิปะแบบมนิฮวามาผสมผสานเขา้กบังานเซรามกิสข์องไทยอย่าง ‘เครื �องเบญจรงค’์ 
ที$มลีวดลายเป็นรปูชา้ง อนัถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและความกลา้หาญ 
ดว้ยการหลอมรวมระหว่างการถ่ายทอดอารมณ์ในวถิทีางของเกาหล ีและการเลอืกใชส้ญัลกัษณ์และมรดกของไทยมาเป็นแบบ 
ภาพเขยีนของ Chun จงึสะทอ้นใหเ้หน็ความปรารถนาที$จะเชื$อมโยงทั )งสองวฒันธรรมอนัแตกต่างนี)เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ศลิปินในนิทรรศการครั )งนี) ต่างคน้หาแรงบนัดาลใจจากชวีติที$ดาํรงอยู่ท่ามกลางบรบิทแวดลอ้มที$ซบัซอ้น ภาพ เสยีง 
และเรื$องราวประทบัใจต่างๆ ที$ไดพ้บเจอในแต่ละขณะลว้นมคีุณค่าต่อศลิปินและถูกนํามาถ่ายทอดลงบนงานศลิปะ 
ศลิปะกบัชวีตินั )นเกี$ยวพนักนัอย่างใกลช้ดิ 
ศลิปินต่างทาํความฝนัและจนิตนาการทางศลิปะใหบ้รสิุทธิ hไดก้ด็ว้ยประสบการณ์ที$ไดพ้บเจอในแต่ละวนั 
เราคงไมส่ามารถพดูไดว้่าโลกแห่งศลิปะนั )นดาํรงอยูอ่ย่างเป็นเอกเทศจากโลกแห่งประสบการณ์ที$เราไดส้มัผสัมา 
แต่ดว้ยประสบการณ์ที$เราไดร้บัจากการมองเหน็ ไดร้บัฟงั และไดรู้ส้กึนี)เองที$เป็นจุดเริ$มตน้ของศลิปะ 
และทั )งยงัเป็นแรงผลกัดนัสู่การสรา้งสรรค ์ชว่งเวลาที$งดงามนั )นเกดิขึ)นไดเ้มื$อศลิปะและชวีติไดห้ลอมรวมเขา้กนัเป็นหนึ$งเดยีว 
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