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Definition   of   “   สะอาด”   (Cleanliness)   means   purity   without   having   anything   added   which   implies 
having the first thought from a brain without any proceedings, leading or influence. To the 
point that we want to do something unconsciously yet purely, we have to do the same thing 
repeatedly until the time it could happen automatically naturally as it requires the natural 
instinct to think or consider. 
 
And   the   definition   of   “   เหมาะสม”   (Suitability/Appropriation)   is   depended   on   whom   is   it   suitable 
with, something is wrong for some people as the society rules or something that force us to 
be in the tradition and not letting us be unorthodox. Or sometimes, something  might be right 
for another person as however that person grew up and became a part of different cultures. 
Denying someone who we do not know them well enough is considered as not giving 
respect to the others. 
 
Thus, my opinion towards The State of Innocence exhibition is what I want to represent 
myself by using my natural instinct or emotions. Not even just my emotions in those periods 
of time which can be represented by the model or the feeling after communicating with the 
model to bring it out in the form of photography without being culture-oriented but I let it be 
the purity of emotion. And each set of my photography has its own story, your vision together 
with attitude could define if you receive something or nothing from them.” - Sophirat 
Muangkhum 
 
 
THE STATE OF INNOCENCE 
สะอาดเหมาะสม   (The   State   of   Innocence)   The   phrase   “Clean   and   Appropriate”   (สะอาดเหมาะสม)   is 
easy to understand but if we look at the meaning closely according to any referral books 
tend   to   be   written   to   understand   the   word   “สะอาด”   (Clean)   as   flawless,   purity   or   clarity   and   the 
word   “เหมาะสม”   (Appropriate/Suitability)   translated   to   be   just   enough/about   right   or   suitable 
with   something.   In   fact,   the   meaning   of   “สะอาดเหมาะสม”   (The   State   of   Innocence/Clean   and 
Appropriate) goes into the same direction and also can be interpreted differently due to 
different points of views by each individual. 
 
“The State of Innocence” exhibition could portray the insertion of the communication from the 
artist’s opinion through their presentation. On the other hand, the artist actually thinks about 
the conflict, the opposition about the physical sexual appearance and clear human’s desire 
which these topics are very sensitive to discuss or debate from the past until nowadays as 
we use some sorts of standard to judge what is clean and appropriate for each of these 
topics. So, there is no right or wrong for the state of innocence in the imagine. Seeing 
something beautiful becomes something not attractive and seeing something dirty becomes 
something attractive which is possible. 
นิยามของคาํวา่   สะอาดเหมาะสม   |   The   State   Of   Innocence 



"   นิยามคาํวา่   :   สะอาด   หมายถึงสิง่ท่ีไมมี่สิง่ใดปนเป้ือน 
เหมือนความคดิแรกท่ีออกมาจากสมองโดยไมใ่ชก้ารกล่ันกรองใดๆ   ไมมี่กรอบมาช้ีถูกผิดหรือครอบงาํ  
แตก่วา่จะกลายมาเป็นสิง่ท่ีเราสามารถทาํไดอ้ยา่งไมรู้่ตัวไดอ้ยา่งบริสุทธ์ิใจ   เราตอ้งทาํสิง่นัน้   ซํา้แลว้   ซํา้เลา่ 
จนวันใดวันหน่ึง   มันเป็นสิง่ท่ีสามารถแสดงออกหรือเป็นไปไดอ้ยา่งอัตโนมัติ 
เป็นสิง่ท่ีใชสั้ญชาตญาณดิบนําความคดิหรือการตรึกตรอง  
 
สว่นคาํวา่   "เหมาะสม"   มันข้ึนอยูท่ี่วา่   มันเป็นความเหมาะสมของใคร   เร่ืองท่ีผิดสาํหรับคนอ่ืน   ตามท่ีสังคมบัญญัติมา 
หรือ   พยายามทาํให้เราอยูใ่นขนบ   ไมใ่ห้ออกนอกรีต   อาจจะเป็นเร่ืองท่ีถูกสาํหรับอีกคนกไ็ด ้  ถา้หากวา่ 
คนๆนัน้เติบโตและถูกหลอ่หลอมมาจากวัฒนธรรมท่ีตา่งกัน   การปฏิเสธการเป็นตัวตนของคนท่ีเราไมไ่ดรู้้จักดี 
ถือวา่เป็นการไมใ่ห้เกียรติผูอ่ื้น  
 
ดังนัน้   นิทรรศการ   สะอาดเหมาะสม   |   The   State   Of   Innocence   สาํหรับเรา 
เลยเป็นสิง่ท่ีเราตอ้งการถา่ยทอดความเป็นตัวเองท่ีเราใชสั้ญชาตญาณหรือความรู้สกึเป็นหลัก 
ไมว่า่ความรู้สกึจากตัวเราเองจากชว่งเวลานัน้ๆ   ถา่ยทอดไปกับแบบ 
หรือความรู้สกึหลังจากไดส้ื่อสารกับแบบแลว้ถา่ยทอดเร่ืองราวออกมาในรูปแบบของภาพถา่ย 
โดยไมค่าํนึงถึงกรอบทางวัฒนธรรม   ปลอ่ยให้มันเป็นเร่ืองท่ีบริสุทธ์ิทางความรู้สกึจริงๆ 
ซ่ึงภาพแตล่ะเซต็จะมีท่ีมาและเร่ืองราวของมัน   ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์หรือไมนั่น้กข้ึ็นอยูกั่บมุมมองและทัศนคติของแตล่ะคน 
"   -   โศภิรัตน์   มว่งคาํ   - 
 
 
The State of Innocence 
“   สะอาดเหมาะสม   (The   state   of   Innocence)   คาํวา่สะอาดเหมาะสมเป็นคาํท่ีสามารถเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 
แตถ่า้จะแปลความหมายอยา่งละเอียด   ตามหนังสอืท่ีอา้งอิงความหมายท่ีถูกเขียนข้ึนให้เขา้ใจโดยท่ัวกันแลว้ 
คาํวา่สะอาด   แปลวา่   การไมมี่ตาํหนิ   ความบริสุทธ์ิ   ผอ่งใสไร้มนทลิ   สว่นคาํวา่เหมาะสม   แปลวา่   ความพอเหมาะพอควร 
หรือความสมนํา้สมเน้ือ   เอาเขา้จริงๆ   คาํวา่   สะอาดเหมาะสม 
มีความหมายไปในทศิทางเดียวกันและสามารถถูกตีความของความหมายหรือให้คาํจาํกัดความไดต้ามสะดวกของดุลพินิ
จของแตล่ะบุคคล 
 
ในนิทรรศการสะอาดเหมาะสม 
เปรียบเสมือนการสอดแทรกแทนท่ีของความคดิของศลิปินในการสื่อถึงการถา่ยทอดหาความหมายในการนําเสนอผลงา
น   ศลิปินกลับคดิถึงความโยแ้ยง้   คดิถึงในเชิงตรงกันขา้มกับเร่ืองเพศสภาพ   ความปรารถนาอันชัดเจนของมนุษย์ 
อันเป็นหัวขอ้ท่ีบอบบางในการโตแ้ยง้   ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 
วา่เราใชบ้รรทัดฐานอะไรในการวัดวา่อะไรคือความสะอาดเหมาะสมในเร่ืองน้ี 
ความสะอาดเหมาะสมในมโนคติยอ่มไมมี่คาํวา่ถูกหรือผิด   ความเหน็สิง่ท่ีสวยงามกลายเป็นท่ีไมน่่าช่ืนชม 
การท่ีเหน็สิง่สกปรกไมน่่าช่ืนชมเป็นสิง่หวานหอมเยา้ยวนใจ   ยอ่มีทางเป็นไปได”้   -      ปกฉัตร   วรทรัพย์  


