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วิภู ศรีวิลาศ
ศิลปินเซรามิกชาวไทยที่ไปใช้ชีวิต
และสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ที่ประเทศ
ออสเตรเลียกว่า 15 ปี เขากลับมาเยี่ยม
เมืองไทยครั้งนี้ พร้อมจัดแสดงผลงาน
เซรามิกสีลายครามอันเปี่ยมเสน่ห์
สะท้อนวัฒนธรรมที่แตกต่าง
และประสบการณ์การย้าย
ถิ่นฐานบ้านเกิด
จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้
เริ่มจาก A4 Center for Contemporary Asian
Art องค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร ที่มุ่งส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมของชาวเอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งครั้ง
นี้ต้องการท�ำโปรเจกต์ที่สะท้อนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในย่าน China Town ที่ออสเตรเลีย
ผมในฐานะศิลปินไทยที่อยู่ที่นั่นเลยถูกเชิญให้มา
ท�ำโปรเจกต์นี้ครับ

ช่วยเล่าวิธีท�ำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ของสองวัฒนธรรม ออสเตรเลีย-ไทย ให้เรา
ฟังหน่อย
แบ่งท�ำเป็น 2 ส่วนครับ เริ่มจากที่ออสเตรเลียผม
ใช้วิธีชวนคนไทยที่นั่นมาร่วมกันท�ำเวิร์คช็อปด้วย
กัน โดยตั้งค�ำถามขึ้นมาว่า “คุณคิดถึงอะไรที่สุด
ที่เมืองไทย? จากนั้นก็ถามต่อว่า แล้วคิดถึงใคร
ที่สุด?” พอรู้ค�ำตอบแล้วเราก็ลงมือท�ำงานปั้นกัน
เมื่อเสร็จก็ส่งผลงานกลับไปให้คนๆ นั้น ซึ่งได้รับ
ความสนใจมีคนเข้ามาร่วมท�ำเวิร์คช็อปกับเรา
เยอะมาก โดยเราน�ำผลงานไปโชว์ตามร้าน
อาหารแหล่งชุมชนต่างๆ ที่นั่นด้วย ท�ำให้ชาว
ออสเตรเลียรู้จักประเทศไทยในอีกแง่มุม ที่ไม่ใช่
แค่ตลาดน�้ำ หรือเทพพนม อีกส่วนคือจัดท�ำขึ้นที่
กรุงเทพฯ โดยเชิญชวนชาวออสเตรเลียใน
ประเทศไทยและชาวไทยที่เคยไปออสเตรเลียมา
ร่วมท�ำเวิร์คช็อปแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนค�ำถาม
เป็น คิดถึงอะไรที่สุดที่ออสเตรเลีย? แล้วน�ำงาน
ปั้นมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ
THAI NA TOWN – LITTLE OZ ที่หอศิลปวิทยนิ
ทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
ก็ท�ำให้เราได้รู้จักออสเตรเลียมากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่
จิงโจ้ หรือ หมีโคล่า เช่นกันครับ

คุณได้เรียนรู้อะไรจากการท�ำเวิร์คช็อปนี้บ้าง
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมส่วนตัวของแต่ละคนที่น่า
สนใจมากครับ อย่าง มีน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่า
คิดถึงแมวมากที่สุด อยากปั้นแมวมาก น�ำรูปมา
ด้วย ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะอะไร
เขาก็อธิบายต่อว่าเขาเองไม่ค่อยมีเงินมาก มา
เรียนที่นี่ต้องใช้เวลา 4 ปีจึงจะเรียนจบ และไม่มี
เงินพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไปเยี่ยมบ้านทุกปี
ต้องรอเรียนจบถึงจะได้กลับ ส่วนแมวที่รักนั้น
อายุ 13 ขวบแล้ว แก่มาก ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตถึงวันที่
เขาเองได้กลับไปหาหรือเปล่า...ฟังแล้วเศร้ามาก
แต่ก็ประทับใจครับ หรือบางคนก็อยากปั้น
พระพุทธรูป เพราะบ้านที่เมืองไทยเวลาอยาก
ท�ำบุญก็สามารถท�ำได้ง่ายๆ รอใส่บาตรหน้าบ้าน
ตอนเช้าได้เลย แต่ที่นี่ต้องขับรถออกนอกเมือง
ไกลมาก เป็นต้น ซึ่งงานปั้นทุกชิ้นพอเสร็จ
เจ้าของผลงานก็จะเขียนโน้ตส่งไปพร้อมของถึง
คนที่รัก คนที่รับก็จะรู้สึกดีมาก เพราะสมัยนี้ใครๆ
ก็เขียนอีเมลล์ ส่ง Facebook กันหมด
ท�ำเวิร์คช็อปกลุ่มใหญ่ คุณใช้วัสดุอะไรมา
ท�ำงานปั้นหรือท�ำอย่างไรให้การท�ำงานเร็ว
ขึ้น
ผมสอนทุกคนโดยใช้วิธี คิด เขียน วาด ปั้น เพื่อ
ให้ขั้นตอนการท�ำงานดูง่ายที่สุดส�ำหรับคนที่ไม่
เคยท�ำงานปั้นเลย ซึ่งทุกคนสนุกมากไม่มีปัญหา
เลย แล้วเราก็ใช้ดินชนิดพิเศษของออสเตรเลียชื่อ
Magic Paper Clay ปลอดภัยส�ำหรับเด็กด้วย
คล้ายๆ ดินเยื่อกระดาษแต่นุ่มกว่าและยึดติดกัน
ได้ ปั้นแล้วปล่อยให้แห้งได้เลย ไม่ต้องเข้าเตาอบ
ช่วยลดขั้นตอนการท�ำงานได้เยอะครับ
ผลงานส่วนตัวคุณเองครั้งนี้สะท้อนอะไรบ้าง
ยังคงเป็นงานเซรามิคสีลายคราม เพราะรู้สึกว่า
เรื่องราวของงานเซรามิกสีลายครามนั้นเหมือน
ชีวิตตัวเอง คือมีต้นก�ำเนิดมาจากประเทศจีน
แล้วค่อยๆ แพร่ขยายความนิยมมาสู่ยุโรปเหมือน
การเดินทางจาก East มาสู่ West ตัวผมก็คล้าย
กันที่อพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลีย ตั้งค�ำถามกับตัว
เองว่าคิดถึงอะไรที่สุดในเมืองไทย ซึ่งผมว่าผม
คิดถึงหลายอย่างมากนะ หนึ่งในนั้นมีภาษาไทย
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ทั้งแสดงเดี่ยวและร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ ทั้ง
ในออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ ใน
หลายภูมิภาคของโลก ผลงานของวิภูได้รับ
เลือกมาจัดแสดงในหอศิลป์ของออสเตรเลีย
หลายแห่ง อาทิ Shepparton Art Gallery,
Victoria; Art Bank Australia, Melbourne;
Tasmania Museum and Art Gallery,
Tasmania; Toowoomba Regional Art
Gallery, Queensland, The Art Gallery of
South Australia และ National Art Gallery
of Australia

เพราะเวลาคุยภาษาไทยกับเพื่อนนี่มันสนุกที่สุด
แล้ว ไม่เหมือนคุยกับฝรั่ง (หัวเราะ) นอกจากนี้ก็
มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ที่เรา
เจออีกหลายอย่างระหว่างที่ใช้ชีวิตต่างบ้านต่าง
เมือง
จากที่ผ่านๆ มาดูคุณถนัดท�ำงานที่
มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม คุณรู้สึก
อย่างไร
น่าจะใช่ครับ คือก่อนหน้านี้งานผมจะ
เป็น Object ที่ท�ำแล้วจบ แต่ตอนหลัง
ผมอยากให้งานเซรามิกเป็นมากกว่า
เซรามิก คนในสังคมสามารถมีส่วน
ร่วมกับงานศิลปะที่เราท�ำด้วย ยก
ตัวอย่าง งานที่เกี่ยวกับปัญหาปะการัง
ฟอกขาวที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ของ
ทั้งท้องทะเลไทยและที่ออสเตรเลีย ผม
เลยโพสต์เมสเสจลงใน Facebook ว่า
“Your junk is my coral” เชิญชวนให้คน
ส่งขยะที่เป็นสีขาวหรือสีน�้ำเงินมาให้แล้ว
จะเปลี่ยนเป็นงานศิลปะ ตอนแรกก็คิดว่า
คงมีแต่เพื่อนๆ ให้ความสนใจ ปรากฏว่า
มีหลายคนส่งมาจากหลายที่ทั้ง เมือง
ไทย เยอรมัน ยุโรป ถือเป็นงานหนึ่งที่
สะท้อนการมีส่วนร่วมของคนในสังคม
ได้ดีทีเดียว

คุณใช้ชีวิตที่นั่นอย่างไร ท�ำงานปั้นทุกวันเลย
ไหม
ผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียนานแล้วน่าจะ 15 ปีได้
ผมมีความสุขมากที่ได้ไปท�ำงานที่สตูดิโอทุกวัน
แม้จะเป็นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ก็ไม่เคยบ่น เพรา
มีความสุขที่ได้ท�ำงานที่รัก ซึ่งผลงานดีๆ ที่ออก
มานั้น ส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากการไปนั่ง
ท�ำงานที่สตูดิโอ การได้จับดิน ลองปั้น จับ
นั่นชนนี่ ระบายสี วาดรูปต่างๆ ซึ่ง
บางครั้งไอเดียดีๆ ก็มาจากเรื่อง
พลาดๆ อย่างป้ายสีผิด แต่ไปๆ
มาๆ กลับสวยก็มี
นอกจากเป็นศิลปินเซรามิก คุณ
ฝันอยากท�ำอะไรอีกบ้างในชีวิต
เคยฝันอยากเป็นศิลปินวาดรูปครับ
เลยเอามารวมกันกับงานเซรามิกเพราะ
ทั้ง 2 อย่างเป็นอะไรที่เรารักที่จะท�ำ
นิทรรศการ THAI NA TOWN – LITTLE
OZ จัดขึ้นที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 16
มกราคม 2556
ติดตามผลงานของวิภู ศรีวิลาศ เพิ่มเติม
www.vipoo.com
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