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	 ข้าพเจ้าเอง	มีโอกาสได้ชมผลงานของ	อ.เหม	เวชกร	ทั้งจากภาพ
ประกอบหนังสือ	และตัวผลงานจริง	ภาพที่อยู่ในโลกของ	อ.เหม	เวชกร	มัก
มีบรรยากาศที่ดูลึกลับ	คลุมเคลือ	และมักถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้	
สังเกตุการ	อันเป็นเอกลักษณ์ในงานภาพประกอบของเขา	โดยที่	ผีหรือปิศาจ
ที่อยู่ในภาพของ	อ.	เหม	เวชกร	มัก	ถูกจัดวางไว้ให้อยู่ในเงามืด	ท่ามกลาง
หมอกควัน	บ้างก็เป็นโครงกระดูกที่มีผ้าขาวห่อศพเป็นเครื่องแต่งกาย	หรือ	
ในบางครั้งก็อาจเป็นเพียงภาพลางๆของวัตถุบางอย่าง	ที่กําลังเคลื่อนไหว
อย่างเงียบเชียบ	จินตนาการของท่าน	ที่มีต่อผีในยุคสมัยนั้น	สําหรับข้าพเจ้า
แล้ว	อาจกล่าวได้ว่าเป็นความน่ากลัวที่แสนจะเรียบง่ายและมีเสน่ห์	
											ในยุคที่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่แพร่หลาย	อีกทั้งเกษตรกรยังคงเป็นอาชีพ
หลักของคนไทย	ช่วงยามที่ผู้คนอาศัย	อยู่ตามสวนตามไร่ยังต้องจุดคบจุด
ตะเกียงเพื่อขับไล่ความมืดในยามคํ่าคืน	ความรู้สึกกลัวเมื่อต้องอยู่ในความ	
มืดนั้น	ผูกติดอยู่กับความเชื่อในเรื่องลี้ลับ	และตํานานต่างๆ	ของผู้คนในยุค
สมัยนั้นอย่างเหนียวแน่น		ความกลัวนี้	เองที่ทําให้เราจินตนาการถึงสิ่งต่างๆ	
รอบตัวในแบบที่ต่างออกไป 	อาจเป็นผลเนื่องมาจากการที่เราไม่สามารถใช	้
ประสาทสัมผัสในการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในความมืดทํา
ให้การรับรู้ในส่วนของการใช้เหตุและผล	ถูกปิดกั้น			เปิดโอกาสให้จินตนาการ
ได้ทํางานของมันอย่างเต็มที่	สร้างรูปร่างรูปทรงขึ้นภายในหัว	และเมื่อ 
สถานการณ์ทุกอย่างเป็นใจ	เมื่อนั้นเองสิ่งที่มาแทนที่เหตุ	และผลก็คงหนีไม่
พ้นภูตผีและปิศาจ	
												สําหรับโลกสมัยใหม่ในยามคํ่าคืน	เมื่อข้าพเจ้าผ่านไปตามท้องถนน	
หรือสถานที่ต่างๆ	แม้ว่าจะมีแสงสว่าง	จากไฟฟ้าอยู่ทั่วทุกที่  	หากแต่ข้าพเจ้า
ก็ยังคงพบเห็น	ซอกมุมต่างๆ	ที่ยังคงทอดตัวอยู่ในเงามืดใต้แสงนีออน	สิ่ง	
ปลูกสร้าง	ต้นไม้ริมทาง	หรือแม้แต่เงาของวัตถุต่างๆ	ที่ทอดไปตามถนน
หนทางก็ยังคงสร้างจินตนาการได้ไม่	ต่างไปจากในยุคของ	อ.เหม	เวชกร		
หลายต่อหลายครั้งภาพ	และบรรยากาศที่เกิดขึ้นตรงหน้าก็ชี้ชวนให้ข้าพเจ้า	
จินตนาการถึงผลงานต่างๆ	เหล่านั้น	ในบริบท	และสถานการณ์ที่แตกต่าง
ออกไป	
	 แน่นอนว่าข้าพเจ้าคงไม่สามารถที่จะจินตนาการถึง	ผี	หรือ	ปิศาจใน
แบบเดียวกันกับที่	อ.เหม	เวชกร 	จินตนาการได้ด้วยเหตุผลของเวลา	สถานที่	
รวมถึงบริบทที่แตกต่างกัน	โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะ	ถูกถาม
ตอบด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	และการทดลอง		หากแต่ความกลัวใน
เรื่องของภูตผีปิศาจ	หรือสิ่ง	ลึกลับที่เล่นอยู่กับจินตนาการภายในจิตใจของ
ตนเองนั้น	เป็นสิ่งที่ผนึกแน่นอยู่ในส่วนลึกพื้นฐานของมนุษย์	ซึ่งเรา	เองก็มี
สิ่งเหล่านี้อยู่ไม่แตกต่างกัน	อีกทั้งยังสามารถจินตนาการถึงมันได้ผ่านมุม
มองของตัวเราเอง	

พัฒน	ชื่นมะนา

After 
Hem 
Vejakorn

Pattana Chuenmana



 I have the opportunity to study and contemplate Master 
Hem Vechakorn’s works from many sources be there the 
illustrations in books and magazines they were published 
in or even the original pieces. His artistic world is always 
mysterious, obscure and often depicted from the point of view 
of an observer. Such convention later becomes the style of his 
illustration. The ghost and devil in his illustration are often 
placed at a dark corner, in the midst of fog or smoke, or the 
faded presences of objects, moving soundlessly, sometimes 
it comes in a form of a skeleton with the white shroud as the 
attire. His imagination for ghosts of his time, to me, is fear in 
the most charming and simple form. 
 Hem lived in the period when electricity is not widely 
accessible and agriculturalists were the main profes sion of 
people in Thailand. It was the time when people lived out in 
orchards and fields with torches and lamps as the only sources 
of light they used to repel the pitch black darkness of the night. 
The fear for darkness is closely tied with superstitious beliefs 
and urban legends of the time. It is this fear that allows us to 
imagine things in a different perspective. Perhaps it is a result 
of our inability to efficiently manoeuvre our visual ability in 
the dark, consequently resulting in our logical perception to 
be obstructed, offering a chance for imagination to exercise 
its power as shapes and forms are created inside our brains. 
And when things fall in to place at the right time and occasion, 
replacing rationality and reasons are ghosts and devils. 
 In the modern world where electricity lights up every 
street and space under the cover of darkness, there are still 
those corners that are hidden behind the shadow, under 
the neon light, built structures, trees growing on the side of 
the road or the casting shadows of objects on the surface 
of concrete walkways. They provoke one’s imagination in an 
almost indifferent manner from the way the past had inspired 
Master Hem. I can see places and feel the vibes that I found 
linger in his works. They communicate with me as I reimagine 
his works in differ ent contexts and situations. 
 Surely I cannot visualise ghosts and devils in the same 
way Master Hem was able to render considering the differences 
in time, place and context we live in, especially today when 
everything is questioned and an swered with scientific body 
of knowledge and experimentations. But the fear for ghosts, 
the unexplained myster ies that dwell and play with one’s 
imagination and mind is instilled in human’s deepest and most 
basic instinct. Us humans share this common intuition and we 
can all feel it, in our own way, with our own perception. 

Pattana Chuenmana
2018



After School

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

130 x 93cm
Edition 1 + 1AP

ในบางสถานการณ์	การตัดสินใจที่จะเชื่อในเรื่องบางเรื่องหรือเชื่อในสิ่งที่เห็น	ก็อาจไม่
เป็นอย่างที่เราคิด	ทุกคนมีสิทธิตีความ	ความหมายไปตามแต่ประสบการณ์ที่มี

The decision to believe in a scenario we had witnessed might prove to be 
untrue. Things might not always be as they seem, every person has the 

right to interpret these circumstances and give it meaning based on their 
own experience.

Illustration by Hem Vejakorn



Evening News

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100cm
Edition 1 + 1AP

การเดินไปตามตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯ	คุณอาจพบเห็นภาพบางภาพที่ทําให้เกิด
การตีความงานของอ.เหมขึ้นใหม่ได้	ดังเช่น	ภาพชายผู้ที่กําลังจะเปลี่ยนหลอดไฟที่

เสียโดยอาศัยเพียงแสงจากโทรทัศน์เพื่อใช้ในการมองเห็น

I catch scenes that allow me to interpret new meaning of Master Hem’s 
works while strolling the streets of Bangkok. I am often inspired by 

simple scenes such as this - when a man relies on the light emanating 
from his television set to change a light bulb.

Illustration by Hem Vejakorn



Homeward

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

130 x 93 cm
Edition 1 + 1AP

ความรู้สึกแปลกแยกของคนไร้บ้าน	ที่พวกเขามักถูกมองเป็นกลุ่มคนชายขอบ	คงเป็น
ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากการถูกมองว่าเป็นผี

I consider the alienated homeless that roams the city streets as 
outsiders, they must be feeling like a ghost.

Illustration by Hem Vejakorn



Late Night Scamper

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

ภาพของเด็กผู้หญิงในยามวิกาลนั้น	มักทําให้ข้าพเจ้าคิดถึงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงและ								
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย	

This scene of girls playing out in the dark makes me aware of the risk 
they might be exposed to and thus considers the insecurity that they 

might be experiencing.

Illustration by Hem Vejakorn



Selfie

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

รูปของ	อ.เหมรูปนี้ทําให้ข้าพเจ้าคิดถึงการกระทําต่างๆ	ที่มักไม่ถูกที่ถูกทางของคนใน
ยุคสมัยนี้

This Master Hem inspiration serves as a reminder of living among a 
generation that is constantly doing inappropriate things.

Illustration by Hem Vejakorn



The Racing Hour

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

ในวันที่การเล่นเกมส์ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่มีคนให้ความสนใจในวงกว้างดั่งเช่นทุกวันนี้
ภาพของ	อ.เหม	ภาพนี้ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงกลุ่มคนที่กําลังตื่นเต้นอยู่กับการเล่นเกมส์

This scene of a group of people playing in excitement cements a culture of game 
playing	that	is	widely	known.

Illustration by Hem Vejakorn



Under the Lamplight Visionary

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

ในบางครั้งเราอาจจะพบเจอกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้ว่า	
ของบางสิ่งบางอย่างมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร	ในยามที่เรามีสมาธิจดจงอยู่กับสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง	แน่นอนว่าเรามักตีความว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น	
ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรสามารถจะนํามาพิสูจน์ได้

Things	are	constantly	in	motion	when	we’re	too	focused	on	something.	
Having found oneself in situations that are left unexplained, we often 

interpret these “movements” with mystery even when there is nothing to 
prove.

Illustration by Hem Vejakorn



View From My Vintage Car

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

จากมุมมองของคนที่เคยบูรณะรถโบราณ
ภาพของอ.เหม	ที่มีรถเข้ามาประกอบจึงมักเป็นภาพที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็นพิเศษ

เนื่องจากมุมมองที่มองออกมาจากในตัวรถยนต์โบราณเหล่านั้น
เป็นประสบการณ์ที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรถยนต์ในสมัยนี้

Master	Hem’s	pictures	that	involved	cars	have	always	been	my	favourite.	
This picture is a perspective caught from within a vintage car I had 

restored, it is unique in a sense where it is rid of the familiar forms of the 
modern	day	vehicle.when	there	is	nothing	to	prove.

Illustration by Hem Vejakorn



Twilight

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

130 x 93 cm
Edition 1 + 1AP

ความบังเอิญมักเป็นหนึ่งในตัวแปลหลักของความสับสนต่อการตีความสถานการณ์
ต่างๆ	การ	พยายามตีความสิ่งที่เราไม่อาจแน่ใจหรือ	เข้าใจได้อย่างชัดเจนนั้น	มักนํา

มาซึ่งความกลัวของ	จิตใต้สํานึกเสมอ

Coincidence	is	the	main	cause	of	confusion	when	interpreting	situations.	It	
is	a	tricky	thing	when	we	try	to	interpret	something	we	do	not	understand.	

This	might	lead	to	a	lurking	fear	from	within	your	subconscious	mind.

Illustration by Hem Vejakorn



Dream at the Desk

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

ข้าพเจ้าชอบภาพนี้ของ	อ.เหม	เนื่องมาจาก	การที่ตัวละครในภาพมองออกไปภายนอก
โดยที่เราซึ่งเป็นบุคคลที่3	ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่า	เธอกําลังคิดอะไรอยู่	ความไม่แน่นอน

นี้เองที่กระตุ้นจินตนาการให้เราตั้งคําถามต่อความคิดของเธอ

This picture with the character viewing out fascinates me as we’re not 
aware of what’s on her mind, yet the uncertainty triggers your imagination 

to	question	and	imagine	her	thoughts.

Illustration by Hem Vejakorn



Sleep Paralysis

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

130 x 93 cm
Edition 1 + 1AP

ช่วงเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นมักทําให้ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆรอบตัว	แตกต่างไปจากความ
เป็นจริง	

Sleep paralysis makes me see question the truth by viewing everything 
from	a	different	perspective.

Illustration by Hem Vejakorn



Outsider

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพนี้	เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตประจําวัน	มันมักเป็น
แบบนี้เสมอเมื่อคุณเข้าลิฟท์ตามลําพัง	แล้วลิฟท์กําลังจะปิด	จะต้องมีใครบางคน

พยายามที่จะวิ่งเข้ามาในลิฟท์

This situation is a common scene from everyday life – a moment when you 
enter a lift alone and attempt to close the door, somebody will always be 

trying	to	get	in.

Illustration by Hem Vejakorn



Awaken!

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าตื่นขึ้นกลางดึก	เนื่องจากความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่าง	ซึ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่า	ความรู้สึกนี้เองที่เป็นสิ่งร่วมสมัยของคนในยุคสมัยเรา(ความกังวล)

There are several occasions that I woke up in the middle of the night 
because	something	is	on	my	mind.	This	anxiety	is	the	feeling	of	our	

current	generation.

Illustration by Hem Vejakorn



Visitor

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

130 x 93 cm
Edition 1 + 1AP

การขยายตัวของเมืองออกไปอย่างรวดเร็วนั้น
ทําให้เราทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆไปอย่างสิ้นเชิง

สิ่งที่พวกมันทําได้ก็แค่พยายามมีชีวิตรอดต่อไป
ด้วยการปรับตัวให้อยู่กับความหยิ่งผยองของเราที่มักคิดว่า	เราคือจุดสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร

The	rapid	development	of	the	city	is	destroying	animal	habitat	completely.	What	
these animals can do is to try and adjust and live among us humans, the ones 

who	claim	to	be	on	top	of	the	foodchain.

Illustration by Hem Vejakorn



Conversation Before Sleep

2015
Pigment print on Ilford cotton rag paper

120 x 100 cm
Edition 1 + 1AP

ข้าพเจ้าเชื่อว่าสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจํากับทุกคน	ที่อาศัยอยู่ในโลกที่
ทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร

I believe that this is a common scenario that happens regularly to anyone 
who	lives	in	a	world	that	is	overflowing	with	news	and	information.

Illustration by Hem Vejakorn
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Bangkok, Thailand

 Exhibition of Composition Art, Silpakorn University, 
Bangkok, Thailand

2000  Open House, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic 
Art, Silpakorn University, Bangkok, Thailand

Pattana Chuenmana (b. 1981, 
Thailand) lives and works in Bangkok, 
Thailand. A photographer by training, 
Pattana’s current series of works 
explores notions of beauty through 
destruction. He graduated with 
a Bachelor of Fine Art, fraom the 
department of Painting at Silpakorn 
University, Bangkok, Thailand in 2005.

Pattana Chuenmana

T    +60 (03) 2095 3300 
 @     info @ rkfineart.com

T    +66 2037 6944 
 @     projects@ rkfineart.com

KUALA LUMPUR

BANGKOK
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Unit A, 3rd Floor, 
N22 Art Warehouse, 2198/10-11 
Narathiwas Road Soi 22, Chong Nonsi, 
Yannawa, 109210 Bangkok, Thailand

SINGAPORE OFFICE

10 Ubi Crescent 
#04-99 Ubi Techpark
Lobby E Singapore 
408564

Richard Koh 
Projects is pop-up 
travelling artspace 
designed to reflect 
new and innovative 
developments within 
South East Asian. 
Programmed to bring 
a unique voice to the 
region, this pop-up 
space is committed 
to present diverse 
emerging practices in 
hope to illustrate the 
region’s fast-evolving 
art scene.

RICHARD KOH FINE ART

RICHARD KOH PROJECTS

www.rkfineart.com




