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วิภู ศรีวิลาศ

อรณา

ศิลปินเซรามิกอาร์ตส์ชาวไทยในออสเตรเลีย
ในออสเตรเลีย ชื่อของ‘วิภู ศรีวิลาส’
ศิลปินเซรามิกอาร์ตส์ ชาวไทยคนนี้
ไม่เป็นรองใครเลย

คุณวิภูได้ไปร่ำ�เรียนและตัดสินใจ
ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลีย ทำ�งานเป็นศิลปิน
ที่สร้างสรรค์ผลงาน สั่งสมประสบการณ์   
จนชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการเซรามิก  
อาร์ตส์ระดับนานาชาติ
เขาเคยจั ด แสดงผลงานมาแล้ ว
หลายครั้ง ทั้งแสดงเดี่ยว และร่วมกับ          
ศิลปินคนอื่นๆ ทั้งในออสเตรเลียและอีก
หลายประเทศในหลายภูมิภาคของโลก
ด้วยแนวคิดและรูปแบบผลงานที่                               
นำ�เสนออย่างโดดเด่น ทำ�ให้ผลงานของ           
คุณวิภถู กู นักสะสมจับจองเป็นเจ้าของหมด                               
ทุกครั้ง และมีหอศิลป์หลายแห่งซื้อไป          
เพื่ อ จั ด แสดงให้ ผู้ ค นสนใจงานศิ ล ปะได้          
ชม เช่น ที่
Art Bank Australia ที่เมลเบิร์น
Tasmania Museum and Art
Gallery ที่แทสมาเนีย
National Art Gallery of Australia
วงการศิลปะเซรามิกเมืองไทยได้
รู้ จั ก กั บ งานของคุ ณ วิ ภู อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เป็ น        
ครั้ ง แรก เมื่ อ เขานำ � ผลงานกลั บ มาจั ด          
แสดงที่บ้านเกิดเมื่อปีค.ศ.๒๐๐๕ หลัง                          
จากนั้ น ชื่ อ และงานของเขาก็เป็นที่พูดถึง
และจับตามอง
ปีนี้คุณวิภูมีโอกาสมาเมืองไทยอีก
ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือน
ธันวาคม เพื่อทำ�โครงการต่างๆเกี่ยวกับ         
เซรามิก
“ปรกติ ก ลั บ เมื อ งไทยสองปี ค รั้ ง  
แล้วมาครั้งละหนึ่งถึงสองอาทิตย์เท่านั้น
แต่คราวนี้มาอยู่นานสามเดือน เพราะมา                                                                         

ทำ�ศิลปินพำ�นัก µÒÁคÓàªÔญ¢Í§ÊÒ¢Òà«ÃÒ  
ÁÔ¡ส์  คณะÈÔÅ»¡ÃÃÁศาสตร์  ¨ØÌÒÏ
...ผมจะมาสอนนิสิตปี ๓ ปี ๔            
สอน ๒ วัน คือวันจันทร์สอนวิชาโมลด์   
แล้วให้โปรเจ็กท์เขาทำ�เยอะเลย วันพฤหัส
บ่ายก็จะสอนเรื่องการตกแต่ง ซึ่งเราจะ
เชิญศิลปินมาเป็นแขก อย่างคุณจักกาย
ศิริบุตร ที่เป็นเพื่อนกับผม เขาทำ�ผ้าที่                   
ใช้วัสดุอื่นมาผสมกับผ้า เราจะเชิญเขามา
พูด เด็กจะได้หัดใช้วัสดุอื่นผสมกับดิน   
เชิญคุณโน้ส-อุดมมาสอนเรื่องการทำ�งาน
ศิลปะแบบรวดเร็ว  ฉับไว
...สามเดือนนี้ นอกจากจะมาสอน
นักศึกษาแล้ว ยังมาทำ�งานทิ้งไว้เพื่อแสดง
เดี่ยวปีหน้า ที่ศุภโชค อาร์ต เซ็นเตอร์    
งานชุดนี้ชิ้นใหญ่มาก ใหญ่ที่สุดที่เคยทำ� 
สูงเกือบหนึ่งเมตรเลยครับ”
นี่จึงน่าจะเป็นช่วงเวลา ๓ เดือน
ที่ยุ่งไม่น้อยสำ�หรับคุณวิภู แต่ไม่ยากเกิน
ไปสำ�หรับคนที่จับดินปั้นเป็นงานศิลปะมา
ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
คุณวิภูเกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ 
ก่อนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้าน            
เซรามิกที่ออสเตรเลีย
ชีวิตวัยเด็กของเขาไม่ได้มีเรื่องปั้น
ดิ นให้ เ ป็ น เรื่ อ งราวแบบที่ ทำ � อยู่ ทุ ก วั น นี้           
ในหัวเลย หากจะบอกเป็นเรื่องของโชค
ชะตาที่พาเขามาอยู่กับดิน  คุณจะเชื่อไหม
“ชื่อวิภู เป็นชื่อจริงของผมครับ          
พระตั้งให้ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก   
คือพระนารายณ์ แล้วอาจารย์ภาษาไทย  
แปลให้อีกว่า พระนารายณ์มีหลายปาง           
ปางวิภูคือปางที่แปลงเป็นนางรำ�มาหลอก  
นนทุก
...ผมเป็นคนกรุงเทพฯ  บ้านอยู่
บางกะปิ เด็กๆเคยถามคุณแม่ว่าทำ�งาน
๑๔๗

อะไร คุ ณ แม่ ก็ จ ะบอกว่ า ทำ � งานรั บ จ้ า ง            
แต่จริงๆคือทำ�งานที่ปูนซิเมนต์ไทย ส่วน
คุณพ่อเป็นตำ�รวจ
...คุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ผม        
ยังเด็กมาก ผมเลยไม่รู้ว่าเศร้ามั้ย ผม         
เป็นลูกคนเดียวของทั้งสองคน แต่มีน้อง
ต่างบิดาอีก ๑ คน เป็นน้องสาว ส่วน          
คุณพ่อไปอยู่ที่อเมริกา เสียชีวิตที่นั่นสัก
๑๐ ปีแล้ว
...ตอนเด็กๆผมจะอยู่ ๒ บ้าน วัน
ธรรมดาจะอยู่บ้านยาย ไปเรียนที่สาธิต
ประสานมิตร พอเสาร์-อาทิตย์ไปอยู่กับ         
คุณแม่
...จำ�ได้วา่ ตอนเล็กๆไม่ได้ชอบศิลปะ
มาก ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเริ่มต้นหลังจาก           
ผมไปเมืองนอกแล้ว
...แต่ผมชอบการแสดง ชอบเล่น       
หุ่นมือ แล้วที่โรงเรียนมีอาจารย์บรรณา  
รักษ์ชื่ออาจารย์นภา ท่านอยากให้คนเข้า
ห้องสมุด มาอ่านหนังสือ ผมเลยเรียก
เพื่อนๆซึ่งรุ่นเดียวกับผม ก็มีจักกาย มี
โอ-ธนวัฒน์ แล้วก็เพื่อนอีกคน ที่มารวม
กลุ่มกันไปเล่นหุ่นเพื่อเรียกคนมาห้องสมุด
...ผมกั บ จั ก กายกั บ เพื่ อ นกลุ่ ม นี้          
จะเรี ย นกั น มาตั้ ง แต่ อ นุ บ าลจนจบป.๖                                  
แล้ ว ข้ า มไปสาธิ ต ประสานมิ ต รฝั่ ง มั ธ ยม  
ด้วยกัน ผมกับจักกายก็เป็นเพื่อนสนิท
กันมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนรัก             
กันมากว่า ๔๐ ปีแล้วครับ
...ผมว่าพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุด คือ
ความมั่นใจในตัวเองนั้น ผมได้มาจากโรง  
เรียนสาธิตประสานมิตร ที่นี่สอนให้เรา        
มีความเชื่อมั่น  และกล้าแสดงออก”
เมื่อถึงช่วงที่จะต้องขยับขึ้นไปเรียน
มัธยมปลาย คุณวิภูตัดสินใจเลือกอีกเส้น
ทางที่ไม่ใช่สายวิชาสามัญเหมือนเพื่อนๆ
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“ชื่อวิภู เป็นชื่อจริงของผมครับ พระตั้งให้
แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก”
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“พอม.๔ ผมย้ายไปเรียนช่างศิลป
ตอนที่ผมเริ่มอยากเรียนศิลปะคือตอนที่  
อยู่ม.๓ แต่ไม่รู้หรอกว่าอยากจะทำ�อะไร
แล้วที่ไปเรียนช่างศิลปก็ไม่ได้อยากเรียน
เลย  จริงๆอยากเรียนนาฏศิลป์(หัวเราะ)
...คื อ ตอนขึ้ น ม.๔ อาจารย์ แ นะ  
แนวบอกให้ผมเรียนสายวิทย์-ศิลป์ แต่
พอเรียนแล้วผมรู้สึกว่าไม่อยากเรียนเลย                                            
สอบตกหมด จากที่ม.๑ ม.๒ ม.๓ เรา                                       
เรียนปานกลางถึงดี พอมาม.๔ ตกหมด           
เลย เพราะไม่อยากเรียน แต่พอวิชาศิลปะ
ที่ชอบมากๆ  กลับทำ�ได้ดี
...คุณแม่ถามว่าจะเอายังไงต่อ ผม
เลยตัดสินใจจะไปสมัครเรียนที่วิทยาลัย
นาฏศิลป แต่วันที่ไปสมัคร พอเดินไปถึง
วิทยาลัยนาฏศิลปที่วังหน้า ปรากฏว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่ มีแต่ห้องกับเคาน์เตอร์ เราไม่        
รู้จะติดต่อใคร  เลยไม่ได้สมัคร
...แล้วจริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้อยากให้                                 
เรียนนาฏศิลป์เท่าไหร่ พอหันหลังเดิน
กลับ มาเจอป้ายของวิทยาลัยช่างศิลปเปิด
รับสมัคร คุณแม่เลยบอกว่า ลองดูมั้ย           
เลยลองสมัครสอบ  ปรากฏว่าสอบติด”
แม้ จ ะเป็ น คนละเส้ น ทางกั บ สิ่ ง ที่
ตั้งใจไว้ แต่สุดท้ายนี่ก็เป็นการตัดสินใจ             
ที่ถูกต้อง
“ตอนนั้นเป็นปีสุดท้ายก่อนที่ช่าง
ศิลปจะย้ายไปลาดกระบัง พอเข้าไปเรียน
ก็ติดใจ คือตอนเรียนมัธยมเราไม่รู้ว่าวิชา
แบบนี้มีอยู่ แล้วจะเอามาเลี้ยงชีพได้ ผม
เข้าไปเรียนปี ๑-๒-๓ เหมือนไปซ้ำ�ม.๔
...ตอนเรียนที่ประสานมิตร วิชา
ศิลปะเป็นวิชาที่เราทำ�ได้ดี แต่พอมาที่นี่
แล้วเทียบกับคนอื่นๆแล้ว ก็ไม่ดีหรอก             
ครับ เหมือนเราไม่มีพื้นฐานเลย เข้าไปถึง
ได้ไปอยู่ห้อง ฉ ฉิ่ง (หัวเราะ) เพราะคน
เก่งๆเขาอยู่ห้อง ก ไก่ ข ไข่ เราไปอยู่                  
ห้องโหล่สุดเลย
...สำ�หรับผม วิทยาลัยช่างศิลป
คือวิทยาลัยที่ผมได้มาเรียนรู้ชีวิต ตอน               

ที่เรียนประสานมิตร ชีวิตเหมือนความฝัน
อยู่หน่อยๆ แต่พอไปอยู่ช่างศิลป ชีวิต
เปลี่ยนไปเลย
...กลุ่ ม เพื่ อ นก็ เ ปลี่ ย นหมด เรา           
ต้องเอาตัวให้รอด แล้วคนที่เรียนที่นี่ต้อง
จน ถ้ามีเงินเพื่อนจะไม่คบ หรือถ้าเพื่อน
คบ  ก็จะไถเงิน (หัวเราะ)
...ทีนี้พอจนก็ต้องกินเหล้า แล้ว           
กินผสมไม่ได้ ต้องเพียวๆ ออนเดอะร็อก
ต้องสูบบุหรี่  ชีวิตทุกคนต้องลำ�บาก
...จากเดิมที่เคยอยู่กับเพื่อนๆที่มี                 
ชีวิตอินโนเซนส์ตอนมัธยม เข้ามาช่างศิลป
เจอเพื่อนที่ทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตต่างๆ
กัน  เราก็ได้เรียนรู้ชีวิตมาจากเพื่อน
...ผมกลายเป็นคนกินเหล้า แต่ไม่
สูบบุหรี่ คือโชคดีที่ไม่ติด เพราะเวลาสูบ
เราต้องไปหลังโรงเรียน แต่ปรากฏว่าพอ                  
สูบแล้วไอ เลยไม่ชอบ แต่ต้องกินเหล้า
เพราะถ้าไม่กิน เราจะรู้สึกว่าเข้ากับกลุ่ม
เพื่อนไม่ได้
..ส่วนเรื่องการเรียน ผมว่าที่นี่เป็น
ที่ที่เพาะบ่มฝีมือและความคิดสร้างสรรค์
เป็นที่ที่เราได้รู้จักการทำ�งานศิลปะอย่า ง             
เต็มเวลา”
ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกอย่างไรกับการ
เปลี่ยนแปลงของลูกชาย
“คุณแม่เคยเขียนลงเฟซบุก๊ ครัง้ หนึง่
ว่า ทำ�ไมถึงให้ลูกไปเรียนศิลปะ เพราะ           
ตอนนั้ น ลู ก เพื่ อ นคุ ณ แม่ ไ ปเรี ย นศิ ล ปะ
แล้วพ่อแม่ไม่ยอม คนก็เอาไปแชร์กันเป็น          
ร้อยเลยครับ
...คุณแม่บอกว่า มีคนถามว่า ถ้า        
ลูกเรียนไม่ดี ทำ�ไมไม่ส่งไปเรียนเมืองนอก
ให้ไปเรียนศิลปะ เดี๋ยวก็เสียคน สู้ให้ไป
เรียนเอกชนดีกว่า
...คุณแม่บอกว่า ก็ไม่รู้จะทำ�ยังไง
เพราะลูกชอบทางนี้ ถ้าไปบังคับเขาจะเกิด
อะไรขึ้นก็ไม่รู้ แต่เมื่อเขาเลือกจะมาทางนี้
ก็ต้องสนับสนุนเขาไป
...จริงๆคุณแม่ก็ซัฟเฟอร์กับการที่
๑๔๘

เราเรียนศิลปะอยู่ช่วง ๒-๓ ปีแรกเท่านั้น
จนกระทั่งปัจจุบัน ที่ผ่านมาคุณแม่บอก          
ว่า ถึงตอนนั้นดูไม่ดี แต่ตอนนี้แม่คิดว่า
ตัดสินใจถูกแล้วที่ให้ลูกเลือกในสิ่งที่ลูก
ชอบ ลูกถึงได้มาประสบความสำ�เร็จแบบนี้
เพราะถ้าเกิดแม่บังคับตั้งแต่ตอนนั้น ตอน
นี้ลูกอาจจะไม่ได้มาถึงวันนี้ก็ได้”
ด้วยความเข้าใจและกำ�ลังสนับสนุน
ของคุณแม่ เป็นแรงผลักดันให้ลูกชายไป
ถึงสิ่งที่ฝัน เพราะการเลือกเรียนเซรามิก           
ในสมัยนั้น  ยังไม่ได้เป็นที่นิยมนัก
“คือตอนเรียนช่างศิลปจะเรียนรวม    
ทุกอย่างหมดก่อน แล้วหนแรกที่เรียนปั้น  
เซรามิ ก คื อ เรี ย นกั บ อาจารย์ เ กริ ก บุ ร ะ                                    
ยมนาค จำ�ได้เลยว่า อาจารย์สอนให้ทำ�
โมบายล์ แต่ตอนที่มาเรียนครั้งแรก ทำ�         
เสร็จก็ยังไม่ได้ชอบ  มาชอบทีหลัง
...ที นี้ เ ด็ ก ช่ า งศิ ล ปทุ ก คนจะต้ อ ง
มีงานพิเศษหารายได้กัน ผมก็ทำ�เครื่อง
ประดับจากดินญี่ปุ่นไปขาย ปั้นเป็นตุ้มหู
สร้อย ตอนนั้นไปฝากขายที่ร้านไพรเวท   
อยู่ใต้โรงหนังลิโด้
...ตอนไปฝากอาทิตย์แรกไม่กล้า
โทร.ไปเช็ค จนผ่านไป ๒ อาทิตย์ ถึง         
ได้โทร.ไป  แล้วถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
...พี่เขาถามว่าทำ�ไมเพิ่งโทร.มา เรา  
ก็ใจหายแล้วว่ามีอะไร พอเขาบอกว่าของ
หมดไปตั้งแต่ ๒ วันแรกแล้ว เราก็ใจ            
ชื้นขึ้น
...ทีนี้ก็ทำ�ใหญ่เลย ปั้นมือ ทำ�เอง  
คนเดียว ทำ�เป็นรูปปลาดาว หอย สมัย
นั้นเขานิยมอันใหญ่ๆ ขายคู่ละ ๘๐ บาท
๑๕๐ บาท
...ผมทำ�จนอยู่ปี ๓ ก็รู้ว่าดินญี่ปุ่น  
ไม่คงทน เพราะแมลงสาบมาแทะกิน เลย
คิดว่าจะทำ�ด้วยวัสดุอะไรที่ทนกว่านั้น ก็
นึกถึงเซรามิก เลยมาลองเสิร์ชหาข้อมูล  
ว่าจะเรียนที่ไหน เพราะอยากทำ�เซรามิก           
ให้เก่ง”
คำ � ตอบที่ ไ ด้ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย

“ผมเป็นคนกรุงเทพฯ คุณแม่ทำ�งานที่ปูนซิเมนต์ไทย ส่วนคุณพ่อเป็นตำ�รวจ
คุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ผมยังเด็กมาก ผมเลยไม่รู้ว่าเศร้ามั้ย”

คุณแม่-ตุ้มระย้า มังคละพฤกษ์

ศิลปากร
“ผมเอ็นทรานซ์เลือกศิลปากร แต่  
ไม่ติด เลยจะว่างอยู่ปีหนึ่ง คุณแม่ถาม
ว่าเอายังไงดี อยากทำ�อะไร แล้วคุณแม่ก็           
เสนอว่า ไปเรียนตัดเสื้อมั้ย ช่วงนั้นเลย
ไปเรียนตัดเสื้อที่ระพี เพราะยังไม่แน่ใจ                                  
ว่าจะทำ�อะไรกับชีวิต ผมเรียนแพทเทิร์น
แต่เรียนอยู่พักหนึ่ง รู้สึกว่าไม่ใช่ เลยเริ่ม
หาที่เรียนใหม่
...แต่ต่อมาสิ่งที่เรียนจากระพีกลับ
มามีอิทธิพลต่องานศิลปะที่ผมทำ�อยู่ขณะ
นี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเขียนแพท   
เทิร์น และการวางแผน การขึ้นรูปงาน มี
งานอยู่ ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ขึ้ น รู ป เหมื อ นการเย็ บ             
เสื้อเลย ทั้งๆที่ตอนเรียนก็ไม่นึกว่าจะได้
นำ�มาใช้ในการทำ�งานเซรามิกเลย”
ที่เรียนใหม่ที่คุณวิภูเจอ ก็เกิดจาก
ความบังเอิญอีกครั้ง
“ตอนนัน้ ผมไปทำ�ฟันทีโ่ รงพยาบาล
พญาไท ๒ เห็นเขาติดประกาศรับสมัคร
นิสิตนักศึกษาของม.รังสิต ก็เลยสมัคร
ซึ่งพอเราเลือกเรียนต่อ คุณแม่ก็ดีใจมาก
ตอนไปสมัคร เขามีให้เลือกว่าสาขานั้น
สาขานี้ แต่ผมเลือกเซรามิกอย่างเดียวเลย                
เพราะตอนนั้นใจอยากไปเรียนเพื่อจะมา        
ทำ�เครื่องประดับให้ดีขึ้น

...พอไปสอบ อาจารย์ก็เรียกมา
สัมภาษณ์ว่าทำ�ไมเลือกแต่เซรามิก ถ้าเกิด
ไม่ติดเซรามิกจะเรียนอย่างอื่นมั้ย เพราะ
ทุ ก คนจะเลื อ กเหมื อ นกั บ กั น ไว้ ว่ า ถ้ า            
พลาดจากเซรามิก  ก็ยังได้เรียนอย่างอื่น
...ผมบอกว่า ถ้าไม่ได้ก็ไม่เรียน
เพราะเลื อ กมาเพื่ อ จะเรี ย นเซรามิ ก ก็               
เลยเป็นที่ฮือฮาในปีนั้นว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่ง
ที่จะมาเรียนเซรามิกโดยตรง
...พอมองกลั บ ไปถึ ง คิ ด ว่ า ความ
สำ�เร็จตรงนี้มันมาจากจิตใจเราที่แน่วแน่
มั่ น คงมาตั้ ง แต่ ต อนแรกที่ อ ยากจะเรี ย น
เซรามิกนี่เอง
...ผมก็สอบเข้าได้ มีเพื่อนร่วมรุ่น
ประมาณ ๒๐ กว่าคน แต่ไม่มีใครเลือก
เป็นอันดับแรกเหมือนเรา น่าเสียดายที่            
ตอนนี้สาขานี้ปิดไปแล้วด้วย
...การเรี ย นเซรามิ ก มั น มี เ ทคนิ ค
ต่างๆเยอะแยะ ถ้าไม่เรียน คิดเองทำ�เอง
ก็ได้ แต่มันได้แค่ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าไปเรียน
เราก็ได้พื้นฐานมา  แล้วก็ขยับขยายไป
...ผมเลือกเรียนเซรามิกเพราะชอบ
ความรู้สึกสัมผัสเวลาจับดินครับ มันเนียน
นุ่ม โดยเฉพาะดินพอร์ซเลน เนื้อดินจะ
ละเอียด และเนียนมือมาก ผมคิดว่าดิน         
มีชีวิตของมันเอง ไปบังคับไม่ได้ ต้อง                             
๑๔๙

ค่อยๆตะล่อม หรือไม่ก็ให้เขานำ�ทาง ไป
บังคับขืนใจไม่ได้ ถ้าทำ�อย่างนั้นงานร้าว
หมด
...ต้องทำ�ความรู้จักกับเขาให้ดี ถึง
จะทำ�งานด้วยกันได้ อยู่กันไปอยู่กันมา ก็
เหมือนเพื่อนสนิทกัน ถ้าใช้ดินชนิดใหม่             
ก็ต้องใช้เวลาทำ�ความรู้จักกันอีก แล้วทำ�  
งานกับดินมันก็คอยเตือนให้เราติดดินอยู่
เสมอ
...นอกจากวิชาความรู้ สิ่งที่ดีที่สุด
ที่ได้จากม.รังสิต คือได้เจออาจารย์สุโรจ
นา เศรษฐบุตร ตอนนั้นอาจารย์เพิ่งจบ            
จากอเมริกามา เป็นอาจารย์คนแรกที่สอน
เซรามิ ก อาร์ ต ส์ อาจารย์ ค นอื่ น จะสอน          
ขึ้นแป้นหมุน สอนปั้นมือ แต่คอนเซ็ปต์
หรือการทำ�เป็นเซรามิกอาร์ตส์ จะยังไม่มี
จะมีแต่ทำ�เป็นชุดน้ำ�ชา  ชุดกาแฟ
...อาจารย์สุจะให้อิสระมากในการ
ทำ�งาน แล้วสนับสนุน สอนด้วยโพสิทีฟ
แทนที่จะบอกว่าไม่ดี ก็จะบอกว่า จุดนั้น  
ดี จุดนี้ดี เราก็จำ�มาตั้งแต่ตอนนั้น จำ�          
มาเรื่อยๆ ถ้าถามว่าได้ดีมาจากไหน ก็                            
ต้องบอกว่าจากอาจารย์สุครับ
...ผมยังติดต่ออาจารย์มาจนบัดนี้
อย่างช่วงนี้ที่มาทำ�งานที่จุฬาฯ  ผมมีปัญหา
เรื่องดินที่เมืองไทย หาซื้อดินเท่าไหร่ก็ไม่

ส

“ตอนที่เรียนประสานมิตร ชีวิตเหมือนความฝันอยู่หน่อยๆ
แต่พอไปอยู่ช่างศิลป ชีวิตเปลี่ยนไปเลย”

ทำ�งานในสตูดิโอ

ส

ได้ คือที่ออสเตรเลียจะมีดินขาวสำ�หรับ            
ทำ�พอร์ซเลน แต่ที่นี่จะเป็นดินชนิดหนึ่ง         
ที่เขาเรียกว่าคอมพาวเคลย์ ใช้มาตั้งแต่         
เรียนปริญญาตรี  จนทุกวันนี้ก็ไม่เปลี่ยน
...เป็นดินที่ไม่ได้ทำ�สำ�หรับเซรามิก
อาร์ตส์ แต่เป็นดินสำ�หรับโรงงาน ไปปั้น
ขึ้นรูป ทำ�ในพิมพ์ ทำ�ให้ดินเหลว พอแห้ง           
ก็แห้งแต่ข้างนอก ข้างในเหลว พอมาปั้น
งานนี้ เหมือนจะแห้ง แต่พอบิดปุ๊บทรุด           
เลย แต่ถ้าอยู่ในโมลด์ ก็จะคงรูปของมัน
ไป
...อาจารย์สุก็เมตตาบอกว่า
‘เดี๋ยวครูทำ�ดินให้ ๒๐๐ กิโล’
...อาจารย์ผสมดินให้ใหม่ เพราะถ้า          
ดินขุดมาเลยมันจะมีขยะ มีความเหนียว                  
ไม่พอ เผาไฟสูงไม่ได้ จะแตก อาจารย์จะ
มีสูตรของอาจารย์เองว่า เอาดินนี้ เคมิคัล
อันนี้มาผสมกันแล้วนวด
...§ÒนนÕéàÅÂซาบซึ้งมาก ÇèÒ¨ะãªé         
´Ôน·ÕèÍÒจÒÃÂì·ÓãËé ÁÒÊÃéÒ§§ÒนàพืèÍ·Õè¨ะ  
áÊ´§»ÕËนéÒ
...ถ้าถามว่าดินที่ไหนดี ต้องบอก
ว่าดินจากจีนครับ จากจิ่นเต๋อเจิ้ง ที่ทำ�
พอร์ซเลนดีที่สุด เป็นเมืองที่ทำ�ส่งออก                 
ลายคราม เป็นเมืองที่น่าสนใจ บินจาก
เซี่ยงไฮ้ประมาณ ๑ ชั่วโมง

...ดินจากเมืองอาริตะญีป่ นุ่ ก็ดคี รับ”
ความรู้เรื่องเซรามิกที่เรียนมา ๔ ปี  
ยังไม่ได้ถูกนำ�มาใช้ในเชิงของงานศิลปะ
หลังเรียนจบปริญญาตรี
“ก่อนเรียนจบ ตอนปี ๓ เขาให้         
ไปฝึกงาน ผมไปฝึกงานที่ร้านดินดี แต่          
ปิดไปแล้ว
...แล้วพออยู่ปี ๔ เราก็หางาน มี             
รุ่นพี่ทำ�งานอยู่บริษัท เป็นโรงงานทำ�กระ  
ถาง เป็นบริษัทไม่ใหญ่ เขาทำ�กระถางส่ง
ออก  มีโรงงานอยู่ที่ศรีราชา
...ตอนไปสมัครงาน เจ้านายบอก
ว่าขอเทสต์ ให้เวลา ๒๐ นาทีให้ออกแบบ
กระถางมาให้เยอะที่สุด เราก็นั่งไป ๒๐
นาที เขียนมาได้ ๒๐-๓๐ แบบ เขาก็                
รับเข้าทำ�งาน
...พอปีหนึ่งผ่านไป มีเพื่อนมีรุ่น                                      
น้องที่จบ เราก็แนะนำ�ให้มาสมัครงานที่
เดียวกับเรา เพราะอยากให้มาช่วยๆกัน
เจ้าของก็ให้ข้อสอบเดิม คือออกแบบกระ
ถางใน ๒๐ นาที ผมเพิ่งรู้ว่าเขาทำ�กันแค่  
อันสองอัน มิน่าทำ�ไมเราถึงได้งานง่ายๆ
เพราะเราเขียนเยอะขนาดนัน้ นีเ่ อง (หัวเราะ)
...แล้วผมได้เจ้านายที่ดีมาก คือ        
เงินเดือนไม่เยอะ แกก็บอกว่า เป็นดีไซ  
เนอร์ถ้าออกแบบแล้วทำ�ออกมาขายดี เขา
๑๕๐

จะให้เข้ามาทำ�งานสายได้ ตามแต่ที่เรา                
จะมา ขอให้งานเสร็จ แล้วปรกติ บริษัท
จะทำ�วันเสาร์ครึ่งวัน แต่ถ้าไม่มีอะไร ก็ไม่
ต้องมา ไปรีเสิร์ชได้ ไปจตุจักรทำ�มาร์เก็ต
รีเสิร์ชให้บริษัท”
คุณวิภูสนุกกับการทำ�งานออกแบบ
กระถางได้ ๒ ปี คุณแม่ก็หยิบยื่นโอกาส
ดีๆให้แก่เขาอีกครั้ง
“คุณแม่ให้เลือกว่า จะซื้อรถ หรือ
ไปเรียนต่อ ซึ่งข้อเสนอชัดเจนอยู่แล้วว่า            
เราต้องเลือกไปเรียนต่อ
...ที นี้ พ อจะไปเจ้ า ของก็ ไ ม่ อ ยาก
ให้เราไป บอกว่าแทนที่คุณจะไปเรียนต่อ
เอาเงินมาหุ้นกันมั้ย มาเป็นหุ้นส่วนบริษัท              
ผมนอนคิดอยู่ ๑ คืน ก็ยืนยันคำ�ตอบ          
เดิมว่า  ขอไปเรียนดีกว่า
...ตอนนั้นมีอยู่ ๒ ที่ที่จะไป คือ                                    
ออสเตรเลียกับอเมริกา แต่เลือกออสเตร   
เลีย เพราะ หนึ่ง-อเมริกาแพงกว่า สองไกลกว่า สาม-คนที่จบอเมริกาตอนนั้น                                      
ถ้าไม่ได้อยู่ยูดัง คนก็ไม่คิดว่าดีเท่าไหร่
เพราะมียูเยอะแยะ
...แต่คนที่จบออสเตรเลีย มียูอยู่  
สิบถึงสิบสองยูทั่วประเทศ ถ้าเกิดไม่ดี         
จริงก็ไม่จบ  แล้วก็ใกล้บ้านกว่าด้วย”
นั่นเป็นการเดินทางไกลตามลำ�พัง

Party Devil ๒๐๑๕

Lion ๒๐๑๕

Lust ๒๐๑๔

ส

งานชุด Happy Land ๒๐๑๔

๑๕๑

งานสีสดใสที่ไม่ค่อยได้ทำ�แล้ว

S&M Mermaid 2000 งานสร้างชื่อ

S&M Mermaid 2000 งานสร้างชื่อ ชิ้นนี้เก็บไว้เอง

ชุดชาที่ขายดี

งานชุดลายคราม
แสดงครั้งแรกที่
กรุงเทพฯ ๒๐๐๕

งานชิ้นเล็กๆ

นิทรรศการที่กรุงเทพฯ ปี ๒๐๑๒
งานแสดงที่เมลเบิร์น ปี ๒๐๑๒

ส

สตูดิโอที่จุฬาฯ

๑๕๒

“ผมคิดว่าดินมีชีวิตของมันเอง ต้องค่อยๆตะล่อม
หรือไม่ก็ให้เขานำ�ทาง ไปบังคับขืนใจไม่ได้ ถ้าทำ�อย่างนั้นงานร้าวหมด”
ครั้งแรกของคุณวิภู
“ปีค.ศ.๑๙๙๕ ผมไปที่เมลเบิร์น
และต้องไปเรียนภาษาอยู่ ๑๐ เดือน เป็น  
การจากบ้านครั้งแรกซึ่งโหดมากเลยครับ
คื อ เราจองที่ พั ก จองคนที่จะมารับจาก                       
แอร์พอร์ตเรียบร้อย มีคนจากเอเยนต์ติด
ต่อให้  แต่พอถึง  คนมารับไม่มา
...แล้วการบินไทยจะบินไปถึงเที่ยง
คืน เราบินหนแรกไม่รู้จะทำ�ยังไง ทำ�อะไร                    
ไม่ถูก พูดก็ไม่เป็น ก็ได้แต่นั่งรออยู่ใน
แอร์พอร์ต แล้วมีน้องนักเรียนไทยอีกคน                                 
หนึ่ ง รออยู่ เ หมื อ นกั น เลยมานั่ ง คุ ย กั น                                       
รู้ว่าไปเรียนที่เดียวกัน อยู่มหาวิทยาลัย
เดียวกัน
...เรานั่งรอกันอยู่เป็นชั่วโมงกว่าคน
ที่รับจะมา แล้วก็คนเดียวกัน พอเขามารับ
ก็ไปส่งที่หอตอนนั้นตีหนึ่งแล้ว ทุกอย่าง         
ปิดหมดแล้ว  เข้าหอไม่ได้อีก  ทำ�ยังไงดี
...ทีนี้คนขับเขามาสาย ก็รู้สึกผิด  
เลยลงมาช่วยโทรศัพท์เรียกผู้จัดการตึก         
ให้ลงมา บอกว่า มีนักเรียนมาแล้ว คือ         
ถ้าคนนี้ไม่คุยให้ ผมก็ไม่มีที่นอน ต้อง         
นั่งรออยู่นอกตึก
...ส่ ว นน้ อ งผู้ ห ญิ ง เขาไปอยู่ โ ฮม   
สเตย์ คนขับก็ไปส่งเขาก่อน แต่ออสเตร                                       
เลี ย ตอนนั้ น ยั งไม่ ค่ อ ยโหดมาก คนยั ง          
ซื่อๆใสๆ
...พอไปเรียนภาษาก็ไปเรียนรู้อีก
อย่างหนึ่งว่า คนไทยที่ไปเรียนภาษา เขา           
ไม่ได้มาเรียนภาษา แต่เหมือนเขามาได้
เพื่อนกลุ่มใหม่ เขาจะอยู่แต่กลุ่มคนไทย
ด้วยกัน พอเพลงไทยออกปุ๊บ พรุ่งนี้เขา           
มีกันแล้ว
...สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็          
จะมีคนส่งให้ แล้วไปเช่าละครไทยมาดู          
ทัง้ ละครใหม่ละครเก่า  เราก็ไม่เข้าใจว่าแล้ว                                   
มาทำ�ไม ผมเลยมาอยู่กับเพื่อนต่างชาติ
เพื่อนเกาหลีที่จะบังคับให้เราต้องพูดภาษา
อังกฤษ  ทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่”
เมื่อปรับความรู้ทางภาษาเรียบร้อย

ก็ได้เวลาเรียนสิ่งที่ต้องการ
“ผมไปเรียนที่ Monash University คือเราไปเรียนปริญญาโท แต่เขา
ไม่ยอมให้เรียนเลย ให้เรียน Graduate
Diploma ๑ ปีก่อน
...พอเรียนปีหนึ่งจบ ผมไม่ชอบ
โรงเรียน อยากจะเปลี่ยนที่เรียน ไปได้
ที่แทสมาเนีย ยู ที่โฮบาร์ต เลยย้ายจาก              
เมลเบิร์นไป
...เมืองนีถ้ า้ คนชอบธรรมชาติจะชอบ                     
เลย เพราะสวยตระการตามาก อาหาร  
ทะเลก็ อ ร่ อ ย แล้ ว ตอนนี้ มี มิ ว เซี ย มที่ ดี                                     
ที่สุด ชื่อโมน่า MONA (Museum of                                                                            
Old  and New Art) จะเป็นมิวเซียม                                                 
ที่เอาของเก่า ของใหม่ม าโชว์ด้วยกัน มี           
เพนติ้งแค่ ๒ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็น             
งานอื่นๆที่แปลกๆ พอมีมิวเซียมนี้ แทส  
มาเนีย โฮบาร์ตเปลี่ยนเลย คนจะแห่กัน
มาเพื่อมาดูมิวเซียมนี้
...ผมเลยมาเรี ย นปริ ญ ญาโทที่ นี่            
ซึ่งมีคนไทยเหมือนกัน แต่มีน้อยกว่าเมล
เบิร์น แต่ข้อเสียคือพอมีน้อยก็เลยยิ่งติด
กันเลย ส่วนใหญ่คนไทยจะมาเรียนเอ็ม                
บีเอ บิสเนสคอร์ส แต่เราไปเรียนอาร์ต                              
เลยง่ายที่ปลีกตัวได้
...พอไม่ไปแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อน
คนไทย เพื่อนฝรั่งก็เริ่มอยากรู้จัก ผม         
เลยเริ่มมีเพื่อนฝรั่ง แล้วจะเป็นเพื่อนที่มี
อายุหน่อย เป็นคนที่มีความใจเย็น เราพูด
อะไรเขาก็ใจเย็นฟัง แล้วพูดกับเราช้าๆได้
เราเลยมีเพื่อนผู้ใหญ่มาตั้งแต่ตอนนั้น”
และหนึ่ งในเพื่ อ นที่ รู้ จั ก ตอนนั้ น          
ได้คบหาจนเป็นคนรู้ใจ และใช้ชีวิตร่วม  
กันมากว่า ๑๕ ปี
นี่ เ ป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ทำ �ให้ คู ณ วิ ภู
ผูกพันอยู่ที่ออสเตรเลียมาจนทุกวันนี้
“พออยู่ๆไปก็เริ่มเบื่อ เริ่มเหงา เลย
หาวิธีแก้เบื่อด้วยการเล่นอินเทอร์เน็ต หา
เพื่อน สมัยก่อนจะมีเมสเสจ บอร์ด คือ
คนที่เบื่อก็ไปโพสต์บนบอร์ด คนที่มาอ่าน
๑๕๓

เขาติดใจเขาก็เขียนกลับมาหา
...เราคิดว่าจะได้เพื่อนฝรั่งมากขึ้น
ปรากฏว่ า ทำ� วิ ธี นั้ น เลยไปเจอกั บ ดี น ที่         
กลายมาเป็นแฟนกัน  เขาก็อยู่ที่โฮบาร์ต
...ตอนนั้ น เราเขี ย นว่ า อยากหา
เพื่อนที่มีอายุมากกว่า เขาก็เขียนมาว่าสน  
ใจจะรู้จัก เขาถามอายุเรา แล้วบอกว่าเขา
แก่กว่าหนึ่งเดือน เป็นนักขับรถแข่ง เรา           
อ่านแล้วก็สนใจเลยว่าเขาคือใคร พอเขา
ให้ เ บอร์ ม าเลยโทร.ไปคุ ย แล้ ว นั ด เจอ                             
ทานข้าวกัน
...วันที่นัดเจอที่ร้านทานข้าว ตอน    
ที่เขาเดินเข้ามา วูบแรกที่เราเห็น เราบอก        
ตัวเองเลยว่า
...This is the guy I want to
spend the rest of my life with
..ประโยคนี้มันผุดขึ้นมาเองว่า ผู้  
ชายคนนี้ คื อ คนที่ ฉั น จะใช้ ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ย           
จนวันสุดท้าย แล้วจากตอนนั้นมา อยู่กัน
มา ๑๖ ปีแล้วครับ
...ส่วนดีน เขาบอกว่าจำ�ไม่ได้ว่า         
รู้สึกยังไง เพราะเขาตื่นเต้นมาก ที่ผมจำ�  
ได้คือเขาสั่งแซนด์วิชผักมาทาน แล้วผม   
มารู้ทีหลังตอนอยู่ด้วยกันว่า เขาไม่กินผัก
แต่เขาตื่นเต้นมากจนสั่งไม่ถูก (หัวเราะ)
...แล้วรถแข่งที่เขาขับเป็นรถที่เขา                                         
สร้างขึ้นเองกับพ่อเขา แล้วขับแข่งกันเป็น                                                
งานอดิเรก ส่วนงานจริงๆเขาเป็นคอมพิว  
เตอร์โปรแกรมเมอร์ เป็นที่ปรึึกษาให้กับ
บริษัทต่างๆในการสร้างหรือวางระบบ เขา
ชำ�นาญการทำ�เว็บของบริษัทใหญ่ๆ
...แล้วจากดีนเราเลยทำ�เรื่องเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ได้เยอะมาก เพราะหัวคิด
เขาจะเป็นสตรักเจอร์มาก ซึ่งมีประโยชน์
มากกับการทำ�งานศิลปะ เพราะเราจะคิด
อะไรกระจัดกระจาย แต่พอไปคุยกับดีน
แล้วเขาจัดเรียงระบบให้หมดเลย
...อย่างการขอทุน เราเขียนเสร็จ     
คิดว่า โอ้โฮ---เพอร์เฟคท์ แต่ดีนอ่าน
แล้วบอกไม่รู้เรื่องเลย เขาจะจัดระบบให้

ส

“ถ้าถามว่าดินที่ไหนดี ต้องบอกว่าดินจากจีนครับ
จากจิ่นเต๋อเจิ้ง ที่ทำ�พอร์ซเลนดีที่สุด เป็นเมืองที่ทำ�ส่งออกลายคราม”

ส

หมดเลยว่า ทุนอย่างนี้ต้องใช้ภาษาแบบ
ธุรกิจแบบนี้ พอเขียนแบบนี้แล้วจะเข้าใจ
ง่าย ถ้าเราเขียนภาษาอาร์ต  คนอ่านก็ไม่            
รู้เรื่อง  เขาช่วยผมในด้านนี้เยอะ”
การใช้ชีวิตร่วมกันของทั้งสองแม้       
จะติดขัดในตอนเริ่มต้น  แต่ก็ผ่านมาได้
“ตอนนั้นเขายังไม่แสดงตัวว่าเป็น
เกย์ เขาคิดว่ามาคบกับนักเรียนเอเชียนี่
ปลอดภัยที่สุด ไม่มีใครรู้ แล้วนักเรียน       
เอเชียคบเสร็จ เรียนจบ ก็กลับเมืองเขา          
แต่เราไม่ใช่อย่างนั้น  อยู่ติดเลย
...คือพอคบกันสักสามสี่เดือน เขา          
ก็ ช วนว่ า แทนที่ จ ะแยกกั น อยู่ ก็ ม าอยู่
บ้านด้วยกันก็แล้วกัน จำ�ได้ว่าเป็นช่วงอีส
เตอร์ ฮอลิเดย์ เพราะฉะนั้นเวลาเราฉลอง
ครบรอบปี ก็จะไม่ตรงกัน เพราะอีสเตอร์            
ฮอลิเดย์เปลี่ยนตลอดเวลา
...แล้วพอเขาชวนเราย้ายมา เขาก็
บอกว่า เขาต้องเปิดเผยแล้ว ไม่อย่างนั้น
คนจะเริ่มเห็นและพูดไป เพราะโฮบาร์ต           
เป็นเมืองเล็ก แล้วเราเป็นเอเชียก็ยิ่งโดด
เด่นขึ้นมาอีก
...เราก็ห่วงว่า ตายแล้ว---เธอจะ                                     
มาบอกพ่ อ แม่ เ ธอเพราะฉั น ก็ ห นั ก นะ
เหมือนเราแบกภาระไว้ ถ้าเกิดพ่อแม่เขา  
ให้ออกจากบ้าน  จะเอาอะไรยังไง
...ในที่สุด เขาก็บอกให้พ่อแม่มา        
นั่งคุย มีพี่น้องสามคนด้วย พอเขาบอก  
คุณแม่เขาช็อก คุณพ่อเขาเดินออกจาก        
ห้องไป  เพราะพ่อกับเขาสนิทกันมาก
...ตอนแรกดีนแพลนว่าจะมารับผม
พาไปเจอแฟมิลี่ แต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่                                                  
คิด เขาก็ตกใจ เสียใจมาก แต่พี่ชายคือ
ไมเคิล ดีมาก เขาขับรถมาหาผม มารับ    
ไปที่บ้าน บอกว่า ฉันเป็นพี่ชายดีน ฉัน
ใหญ่ที่สุดในบ้าน  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉัน
...เขาก็มาพาเราไปแนะนำ�ให้พ่อแม่
รู้จัก พอไปถึงพ่อเขาก็มารยาทดีคุยกับเรา
ตอนหลังพอได้คุยกันเขาก็โอ.เค. ตอนนี้
ก็สนิทกันเลย เราทำ�อาหารไทยให้เขากิน

ดีนมาเมืองไทยก็พาพ่อเขามาเที่ยว พ่อลูก
ก็กลับไปสนิทกันยิ่งกว่าเดิมอีก เหมือน            
เขาผ่านตรงนี้มาแล้ว
...ส่วนคุณแม่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าผม
เป็นอย่างนี้ เด็กๆคุณแม่เคยพาผมไปหา
จิตแพทย์ด้วยนะครับ ไปคุย แต่จำ�ได้ว่า
ตอนนั้นจะเป็นแบบโบราณ หมอให้เขียน
รูปผู้หญิง รูปผู้ชาย รูปบ้าน คุยกับเรา           
เสร็จก็ให้ไปรอข้างนอก เรียกคุณแม่เข้า        
ไปคุย
...คุณแม่ก็คงรู้มา แต่ไม่พูด คุณ
หมอบอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับ จะพูดอะไร
ไปคงไม่มีประโยชน์ ต้องให้เด็กยอมรับเอง
...แล้ววันหนึง่ ผมคุยกับคุณแม่แล้ว
ก็บอกคุณแม่ว่าผมเป็นเกย์นะ ประโยค         
แรกที่แม่ถามคือ
‘หนูอยากจะคุยกับอาจารย์เสรีมั้ย
แม่รู้จักอาจารย์’
...หลังจากนัน้ ก็ไม่ได้คยุ อะไรกันอีก
...ผมกับดีนอยู่ด้วยกันมาหลายปี                               
ทำ�เรื่องเป็นซิติเซนแล้ว มีหน้าที่ต้องไป   
เลือกตั้ง  ถ้าไม่ไปจะโดนปรับ”
ส่ ว นเรื่ อ งเรี ย น คุ ณ วิ ภู จ บด้ า น             
Ceramic Art and Design ได้เกียรติ
นิยม ทำ�ให้เขาได้รับข้อเสนอดีๆทันทีที่  
เรียนจบ
“ทางมหาวิทยาลัยออฟเฟอร์ให้ทำ�  
งานวิจัยเรื่องอะไรก็ได้ ๖ เดือน เหมือน
อยากให้เราได้หาความรู้เพิ่มเติม ตอน
จบตรีทำ�เรื่องเมอร์เมด เอานางสุพรรณ
มัจฉามาใช้ในงานเซรามิก สื่อถึงการอยู่                           
ระหว่างโลกสองโลก
...คือนางสุพรรณมัจฉาเป็นลูกทศ
กัณฐ์ แต่มาเเป็นแฟนหนุมาน ก็เหมือน
ติดอยู่ระหว่างโลกแห่งความดีกับความชั่ว                                  
ไปไหนไม่ได้ เหมือนกับเราที่อยู่ระหว่าง  
อีสต์กับเวสต์ รู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงกลาง
ระหว่างออสเตรเลียกับไทย ไม่รู้จะอยู่               
ตรงไหนดี ก็เอาเมอร์เมดมาทำ�งานชุดนั้น
เสนอไปแล้วเขาชอบ ก็ให้เราอยู่ต่อ ทำ�         
๑๕๔

งานต่อ  ทำ�งานเพิ่ม
...เขาหวังว่าหลังจาก ๖ เดือนเรา
จะทำ�อะไรต่อ แต่เราไม่ได้ทำ�  ตัดสินใจ
ไปอยู่แจมแฟคตอรี่ ซึ่งเป็นของรัฐบาล
ออสเตรเลียที่ทำ�ขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษา
ที่เรียนศิลปะ แต่จบมาแล้ว ยังไม่รู้จะทำ�
อะไร ตรงนี้จะมีสี่สาขาคือ เซรามิก กลาส
เฟอร์นิเจอร์  แล้วก็เมทัล
...ปีหนึ่งเขาจะเลือก ๒ คนให้มา                              
อยู่ในสตูดิโอ เขาให้ที่ทำ�งาน เราจะได้
พัฒนางานของเราไป พอได้งานที่พัฒนา
แล้วจะมีโฮลเซลมาซื้องาน แล้วส่งขายทั่ว
ประเทศ
...พอผ่านไป ๒ ปี ก็เหมือนเราได้
สร้างฐาน ได้คอนเนคชั่นแล้ว ก็สามารถ
ออกไปทำ�ของเราเองได้ ซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้   
เด็กเพิ่งจบมาใหม่ๆ บางทีก็ไม่รู้จะไปทาง
ไหน
...ของผมเขารับผมกับเพื่อนอีกคน
ไปอยู่กัน Kristen เขาแก่กว่าผม ๔-๕         
ปี แต่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันมาจนบัดนี้
การทำ�งานก็ใกล้ๆกัน
...ทีนี้พอจะมาทำ�ที่แจมแฟคตอรี่   
ก็ต้องย้ายเมืองจากโฮบาร์ตมาแอดิเลด ซึ่ง
ตรงนี้ถือเป็นจุดสำ�คัญของชีวิต เพราะดีน
ตัดสินใจจะย้ายไปแอดิเลดด้วย เขายอม
ทิ้งงาน  ทิ้งบ้าน  ทิ้งทุกอย่างของเขาไป
...พอตรงนี้เกิดก็เหมือนกับคำ�มั่น
สัญญาของเรามันชัดเจนขึ้นมากกว่าการ
ที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเฉยๆ แต่นี่เขาพร้อม
จะย้ายมาอยู่กับเราเพื่อสนับสนุนเรา พอ           
ถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าความมั่นคงมันเห็นอยู่
ดีนไปหางานใหม่ที่แอดิเลด
...ผมทำ�อยู่ที่นั้น ๒  ปี ส่วนใหญ่  
เขาจะให้ทำ�งานฟังก์ชั่นนอล เป็นของใช้
แต่ผมเป็นคนที่ทำ�งานแบบนี้จะไม่รุ่ง คือ
ทำ�ถ้วยทำ�ชามนี่มันขายไม่ได้  ไม่มีคนชอบ
...แล้วตัง้ แต่เด็กๆผมเคยไปเช่าร้าน
ที่จตุจักรกัน ๓ คน แล้วเอางานเซรามิก         
เราไปขาย คิดว่าสวยแล้ว เก๋แล้ว แต่มัน

“ปีค.ศ.๑๙๙๕ ผมไปที่เมลเบิร์น และต้องไปเรียนภาษาอยู่ ๑๐ เดือน
เป็นการจากบ้านครั้งแรกซึ่งโหดมากเลยครับ”
ทางแมววิ่งหลังบ้าน

ขายไม่ออก คนอื่นทำ�กระเป๋าขายอาทิตย์
หนึ่งได้ห้าหกพันบาท เราได้ ๒๐๐ นี่                                 
ดีใจมากแล้ว”
ที่แจมแฟคตอรี่นี่เอง ที่คุณวิภูได้  
ค้ น พบแนวทางในการทำ � เซรามิ ก อาร์ ต ส   
ของตัวเอง
“ตอนมาแจมแฟคตอรี่ผมก็มานั่ง
ทำ�พวกนี้อีก ซึ่งคนอื่นเขาทำ�รุ่ง ขายที              
เป็นร้อยๆชิ้นเลย เราพยายามทำ�  แต่มัน     
ไม่เวิร์ก เลยตัดสินใจทำ�อย่างอื่นแทนก็                     
แล้วกัน
...ผมเลยมานั่งปั้นสิ่งที่เราเคยทำ�
เป็นตัวเล็กๆ ทำ�เป็นกาน้ำ�ชา เป็นสัตว์              
ประหลาด ที่ใช้งานไม่ได้ ได้แต่วางโชว์
ปรากฏว่าขายได้ขายดี แล้วราคาเราตั้งไป
๖๐-๗๐ เหรียญ ร้านบอกว่าไม่ได้ๆ ของ
แบบนี้ต้องตั้งราคาสูง  ๒๐๐-๓๐๐ เหรียญ
ถือเป็นงานอาร์ต
...เราก็รู้ทางแล้วว่าของที่เราทำ�ต้อง
เป็นของแบบนี้ ของที่แปลกๆที่ไม่มีใคร
ทำ�กัน ราคาแพงๆ ราคาถูกคนไม่สนใจ  
แล้วงานอาร์ตพีซพวกนี้ ไปขายที่ตลาด                 
๒๐ เหรียญ ๓๐ เหรียญก็ขายไม่ได้ แต่
พอไปอยู่ในแกลเลอรี่ ขายเป็นร้อยเหรียญ
ขายดีมาก
...คือดวงเราไปทางนี้แล้ว เลยรู้ว่า

ช็อคกี้กับไลล่า

อะไรที่เป็นงานฟังก์ชั่นนอล เป็นของใช้          
งานได้ ไม่รุ่งแน่ แต่พอมาทำ�ตรงนี้ เรา   
ก็แสดงตัวเองออกมาได้
...ตอนที่ จ ะจบจากแจมแฟคตอรี่
คูเรเตอร์ของแกลเลอรี่ชื่อ Object อยู่ที่
ซิดนีย์ เขาเห็นงาน เขาก็มาเชิญให้ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของงานมาดิกราส์ ๒๐๐๐ ผม          
เลยทำ�งานเซ็ตหนึ่งชื่อ S&M Mermaid
...ตอนทีไ่ ปถึงออสเตรเลียทีไ่ ปเรียน
ภาษา เราก็ได้ไปงานมาดิกราส์นั่นเป็นครั้ง
แรก มันเหมือนเปิดโลก เพราะรู้สึกว่า                               
ทำ�ไมออสเตรเลียช่างเปิดกว้างเรื่องโฮโม   
เซ็กช่วลได้มากขนาดนี้ เป็นเหมือนการ
ฉลองเลย คนไทยไม่ได้รังเกียจ แต่ไม่          
ได้สนับสนุนชัดเจน”
สองปีที่แอดิเลด เป็นการเริ่มต้น   
เมื่อมั่นคงแล้ว คุณวิภูได้ย้ายไปอยู่ที่เมล
เบิร์น
“ตอนแรกตัง้ ใจว่าจะไปอยูเ่ มลเบิรน์
ปีหนึ่ง แล้วขยับไปซิดนีย์ปีหนึ่ง แต่พอ
อยู่เมลเบิร์นแล้วชอบทั้งคู่ เลยตัดสินใจ            
ตั้งรกรากที่เมลเบิร์น
...ตอนนี้เมลเบิร์นได้เป็นเมืองที่น่า
อยู่ที่สุดในโลก ๓ ปีติดกัน เพราะคุณภาพ
ชีวิตดี มีวัฒนธรรม มีอีเวนท์ตลอดปี
เศรษฐกิจดี  อาชญากรรมน้อย
๑๕๕

...เมลเบิร์นเป็นเมืองประหลาดมาก
ของที่ดีๆจะไม่มีคนเห็น เพราะมันจะไป         
อยู่ตามซอกหลังตึก ถ้าไม่รู้จักก็จะไปเดิน
อยู่แต่ด้านหน้า ซึ่งของจะเหมือนทั่วไป            
แต่ถ้าได้ไปเดินตามหลังตึก ซอกตึก ตรง
นั้นจะทำ�ใหม่สวยเก๋เท่เลย เป็นดีไซเนอร์
เก๋ๆ
...พอตั้งรกรากก็เลยตัดสินใจมีลูก
เป็นลูกแมว ๒ ตัว กลายเป็นชีวิตจิตใจ  
เลย นี่มาอยู่เมืองไทยโทรศัพท์ไปถามว่า
แมวเป็นไง  คิดถึงแมว  ไม่ได้คิดถึงแฟน
...แมวนี่ตกเย็นก็ใส่เชือกจูงพาไป
เดิน เขาชอบออกไปเดินเล่น แต่เราเลี้ยง  
ดี เพราะแมวจะมีปัญหาเยอะคือชอบกิน
สัตว์พื้นเมือง ไปทำ�ความสกปรกให้บ้าน
อื่น แต่แมวเราเลี้ยงแบบในบ้าน แต่ด้วย
ความรักแมว เราเลยต่อกรงแมวใหญ่ๆ             
อยู่หลังบ้าน เป็นทางเดินขึ้นลงตามกำ�แพง
บ้าน  ให้แมวออกไปเดินได้
...แต่อีกปีหนึ่งก็มีเพิ่มข้างหน้าบ้าน
อีกปีก็มีข้างๆ ตอนนี้เลยมีกรงแมวรอบๆ
บ้าน  จากนั้นก็มามีชั้นในบ้าน ในออฟฟิศ
...ตอนนี้อยู่ด้วยกันมา ๕ ปีแล้ว
ครับ”
ที่นี่ คุณวิภูมีโอกาสทำ�งานและจัด
แสดงอย่างสม่ำ�เสมอ

ส

“วันที่นัดกับดีน ตอนที่เขาเดินเข้ามา วูบแรกที่เราเห็น เราบอกตัวเองเลยว่า
ชายคนนี้คือคนที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจนวันสุดท้าย นี่อยู่กันมา ๑๖ ปีแล้วครับ”

วิภูกับดีน

ส

“ก่อนมาเมืองไทยผมทำ�งานที่สตู          
ดิโอเล็กๆ ที่ St.Kilda เป็นโกดังเก่าๆ          
อยู่ใกล้ทะเล ห่างจากบ้านครึ่งชั่วโมง แต่
ใกล้ตัวเมืองมาก ไปมาสะดวก เลยเหมือน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใครไปใครมาก็เเวะ  
มาเยี่ยม
...ทำ�ที่นี่มาเป็นสิบกว่าปีเเล้วครับ
แชร์ กั น กั บ เพื่ อ นอี ก สองคน มี น้ อ งนั ก          
เรียนไทยทีม่ าเรียนภาษามาสมัครเป็นผูช้ ว่ ย
งานสองคน เขียนใบสมัคร ส่งรูปงานมา
ก็เลยรับไว้ แล้วยังเป็นเพื่อนกันมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ ตอนน้องมาช่วยจะทำ�งานได้                                     
เร็วมาก พอน้องเรียนจบกลับเมืองไทย  
งานช้าเลย
...การทำ�งานในสตูดโิ อเล็กๆนัน้ ช่วย                                       
สอนให้เป็นคนที่มีการจัดการดี คือถ้าจัด  
การไม่ดี ห้องทำ�งานก็จะรกมาก จะวาง         
งานเปียก งานเเห้งตรงไหน งานเผาเเล้ว
ยังไม่เผา  จัดไม่ดีไม่มีที่เดิน
...การทำ�งานในห้องเล็กก็ส่งผลต่อ
รูปแบบของงานที่ทำ�  มารู้ตัวตอนขยาย           
ห้องเเล้วเอาชั้นวางของออก ห้องทำ�งาน  
กว้างโล่ง ความคิดมันเเล่นปรู๊ดปร๊าดกว่า
มากๆ  งานก็ชิ้นใหญ่ขึ้นด้วย
...ผมเคยทำ�งานที่บ้านอยู่พักหนึ่ง
เพื่อประหยัดเงิน เเต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ

เพราะไม่ได้ทำ� งานเลย มัวเเต่ทำ� ความ
สะอาดบ้าน จัดสวน เล่นกับเเมว สุด          
ท้ายยอมเสียเงินเช่าสตูดิโอดีกว่า
...ก็เช่าสตูนี้มากว่าสิบห้าปี ก่อน          
มาเมืองไทยคราวนี้เจ้าของบอกจะเอาคืน
คือจะขายทำ�คอนโด ได้เงินก้อนดีกว่าให้
เช่า  ผมเลยต้องอพยพย้ายของหาที่ใหม่
...สุ ด ท้ า ยเลยตั ด สิ นใจซื้ อ ตึ ก เอง  
คือดอกเบี้ยเงินกู้มันถูกมาก ตอนนี้ค่าเช่า
กับค่าผ่อนต่างกันไม่มาก ซื้อเลยคุ้มกว่า
เลยซื้อสตูดิโอใหม่”
คุณวิภูเป็นศิลปินอิสระที่ถือว่าประ
สบความสำ�เร็จทีส่ ดุ คนหนึง่ ในแนวทางของ
ตนเอง
“ผมทำ � งานแล้ ว มี ก ารแสดงงาน   
แล้วขายงาน จริงๆผมไม่เคยเชื่อเรื่องโชค  
ดี คือทุกครั้งที่มีงานจะขายได้หมด แต่              
จริงๆเราก็ตั้งใจทำ�งาน เหนื่อยมาก จะ                            
บอกว่าโชคดีทั้งหมดก็ไม่น่าจะใช่ แต่ถ้า  
บอกว่าโชคดีที่คนเขาเห็นงานเรา แล้วเขา
ชอบ  เขาก็ซื้อเลย
...อย่างมามีงานที่เมืองไทยหนแรก
ที่สุรพล แกลเลอรี่ ผมก็ขายหมดเหมือน
กัน ครั้งที่ ๒  ที่ ๓ ก็ขายหมด ซึ่งคุณ
สุรพลก็ช่วยจัดการเยอะมาก แต่ตอนนี้                                                 
ปิดไปแล้ว ผมมาแสดง ๓ ครั้งแล้วตั้ง             
๑๕๖

แต่ค.ศ.๒๐๐๕ มาทุกๆ ๒ ปี โชว์กับ                                 
คุณสุรพล ๒  ครั้ง กับจุฬา อาร์ต เซ็น   
เตอร์ ๑ ครั้ง งานทั้งสามครั้งเป็นงาน           
ที่ทำ�มาจากออสเตรเลีย
...แต่ ค รั้ ง ต่ อ ไปที่ จ ะแสดงปี ห น้ า          
ผมมาทำ�ที่นี่ ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเวลา
น่าจะเดือนพฤษภา  ชื่อเรื่องเต่าแก้มแดง”
ชื่อนิทรรศการน่ารักๆนี้ แฝงสาร
บางอย่างทีต่ อ้ งการสือ่ เช่นเดียวกับงานทุกๆ
ชุดของเขา
“คื อ ตอนที่ ทำ � งานที่ อ อสเตรเลี ย
ทำ � เรื่ อ งกระต่ า ยกั บ ต้ น ผกากรอง จะ
เป็นคอมเมนท์เกี่ยวกับออสเตรเลียแบบ   
อ้ อ มๆนิ ด หนึ่ ง ว่ า ที่ นี่ เ ป็ น เกาะ มี ช าว                                             
อะบอริ จิ นี อ ยู่ ก่ อ น แล้ ว ก็ มี ก ลุ่ ม คนผิ ว
ขาวมา พอมาก็ เ อาของที่ จ ะทำ �ให้ เ มื อ ง
ออสเตรเลี ย เป็ น คล้ า ยกั บ บ้ า นเกิ ด เมื อ ง  
นอนของเขามาด้วย สิ่งหนึ่งคือกระต่าย
ที่เอามาเลี้ยง เพื่อจะได้ไปล่า จะได้รู้สึก             
เป็นอังกฤษมากขึ้น
...แต่ทีนี้กระต่ายหลุดออกไป แล้ว
กระต่ายไม่ใช่สัตว์พื้นเมือง ก็ไปทำ�ลาย
ระบบนิ เ วศของออสเตรเลี ย จนกระทั่ ง
ปัจจุบันนี้ คือคนคิดว่ากระต่ายน่ารัก แต่
ไม่รู้ว่าตัวที่น่ารักนี้เลวร้ายแค่ไหน มันไป
กัด ขุดหลุม แย่งที่นอน ตัววอมแบต               

“ตอนนั้นเขายังไม่แสดงตัวว่าเป็นเกย์ เขาคิดว่ามาคบกับนักเรียนเอเชียนี่
ปลอดภัยที่สุด ไม่มีใครรู้ แล้วนักเรียนเอเชียคบเสร็จ เรียนจบ ก็กลับเมืองเขา
แต่เราไม่ใช่อย่างนั้น อยู่ติดเลย”
อยู่ไม่ได้  ก็ตายหมด
...อันที่ ๒ ต้นผกากรองที่เมืองไทย
เป็นดอกไม้สีสวย แต่ที่ออสเตรเลียเป็น      
พืชที่ต้องฆ่าทิ้งทันที เพราะมันแพร่ขยาย
เร็วมาก  ทำ�ลายระบบนิเวศเหมือนกัน
...ผมอยากจะคอมเมนท์ว่า คนที่
เข้ามาที่ออสเตรเลียมีทั้งที่มาทำ�ดีและไม่ดี
รวมถึงเราด้วย ที่ข้ามมาจากเอเชีย มาทำ�
อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ แต่แทนที่จะพูดเรื่อง
นี้โดยตรงมันก็แรงไป เราเลยหยิบเอาสัตว์
ที่น่ารักมาใช้ ในขณะเดียวกันที่ทำ�เรื่องนี้           
ก็ มี เ รื่ อ งโบ๊ ต พี เ พิ ล เข้ า มาด้ ว ย มี เ รื่ อ งผู้                                     
อพยพ
...ทีนี้พอมาทำ�เมืองไทยผมก็อยาก
จะใช้คอนเซ็ปต์เดิม แต่ให้เกี่ยวกับเมือง
ไทย มาหาข้อมูลก็ได้รู้ว่าเต่าแก้มแดงเป็น
เต่าที่คนนำ�มาจากต่างประเทศ แล้วนำ�มา
เลี้ยงไว้เพราะเป็นตัวเล็กๆ น่ารัก แต่พอ
มันโตไม่น่ารัก  คนก็เอาไปทิ้ง  ไปปล่อย
...เต่าแก้มแดงเป็นเต่าที่ปรับตัวได้  
ดีมาก สามารถอยู่ได้ในแหล่งน้ำ�หลาย                     
พื้นที่ของประเทศไทย เพราะฉะนั้น จึง
สามารถเบียดเบียนพื้นที่การหากินและวิถี
ชีวิตของเต่าพื้นเมืองของไทย ทำ�ให้เต่า          
พื้นเมืองไทยหายไปหมด
...อีกอันหนึ่งคือผักตบชวา ซึ่งไม่          
ใช่ของไทยอีกเหมือนกัน แต่ผักตบชวาก็
ไม่ใช่จะเสียหมดนะ ถ้าเกิดทำ�ดี อย่างใน
หลวงทรงนำ�มากั้น ดูดธาตุเหล็กออกจาก  
น้ำ�ก็ใช้ได้ หรืออย่างเต่า ถ้าเลี้ยงดีก็เป็น                                  
ของน่ารักอยู่ในบ้าน คือทุกอย่างมีทั้งดี   
และเสียก็อยู่ท่ีคนจะมอง เราก็เอาเรื่องนี้
มาเล่น”
ทราบหรือไม่ว่า คนอื่นเขามองงาน
ของคุณอย่างไร
“เขาบอกว่างานสนุก อย่างแรกที่  
เห็ น คื อ งานทุ ก ชิ้ น จะเห็ น ความสวยก่ อ น           
อันนี้จะดึงคนเข้ามา พอคนเข้ามาดูเขาก็   
จะรู้สึกว่า มันมีมากกว่าสวยนะ มันมีเรื่อง
อะไรสักอย่างหนึ่ง  มีซีเรียสเมสเสจอยู่

...เวลาทำ�งานแล้วผมจะไม่ค่อยได้
เก็บงานตัวเอง มีอยู่ ๒ ชิ้นที่เก็บ เป็น        
งานเก่าที่ผมชอบมาก แต่ปรกติเป็นศิลปิน
พอใครจะซื้อ เราก็ต้องขายหมด ไม่อย่าง
นั้ น มั น อยู่ ไ ม่ ไ ด้ ผลิ ต ออกมาแล้ ว มี ค น           
อยากได้ก็ต้องให้ คิดว่าเราทำ�เองใหม่ก็ได้
แต่ไม่เคยได้ทำ�เลยครับ เพราะอารมณ์เรา
จะไม่ได้อย่างนั้นแล้ว  พลังก็ไม่เหมือนกัน
...งานผมมีคอลเลคเตอร์ทั้งไทยทั้ง
ต่างชาติที่ตามเก็บ แล้วมีงานหลายชิ้นที่ได้
ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์  ซึ่งผมดีใจมาก
...การทำ�นิทรรศการครั้งหนึ่ง ถ้า
ที่ออสเตรเลียจะมีงานประมาณ ๑๕-๒๐        
ชิ้ น แต่ เ มื อ งไทยเวลาทำ � ที จ ะเยอะกว่ า   
เพราะทางแกลเลอรี่เมืองไทยจะชอบงาน
เยอะๆ เอาเต็มๆ แต่ที่นั่นเอาแบบไม่ต้อง
เยอะมาก”
ทุกวันนี้นอกจากทำ�งานศิลปะเซรา
มิกของตัวเองแล้ว คุณวิภูยังต้องเดินทาง
บ่อย  เพื่อต่อยอดการทำ�งาน
      “ส่วนใหญ่จะมีคนเชิญไปร่วมสัมมนา        
ไปทำ�เวิร์กช็อป ไปเลคเชอร์ เพราะวงการ    
เซรามิกมันเล็ก รู้จักกันง่าย รู้จักกันหมด
แล้วสังคมคนทำ�งานเซรามิกเป็นสังคมที่
มีความเป็นมิตรดีมาก ช่วยเหลือกันดี มี
เครือข่ายกว้างขวางทั่วโลก ที่สำ�คัญคน
ทำ�งานเซรามิกส่วนใหญ่ทำ�กับข้า วอร่อย
มาก (หัวเราะ)
...ผมคิ ด ว่ า ถ้ า ผมไม่ ทำ � งานเซรา
มิกผมน่าจะทำ�งานกับผู้คน เป็นคนชอบ
จัดการ ชอบจัดกิจกรรม เป็นมาตั้งเเต่
เด็กๆแล้ว ชอบจัดการเเสดงงานโรงเรียน
จัดบอร์ด จัดโน่นนี่นั่น โตมาก็ยังชอบจัด              
เคยคิดว่าถ้าไม่ทำ�งานปั้น คงไปทำ�อีเวนท์                              
ออร์แกไนเซอร์ เพราะชอบจัดกิจกรรม            
ชอบงานประสานงานมาก
...เพราะความชอบนี้ เลยจัดโครง
การเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านงานเซรา
มิกอยู่บ่อยๆ จัดมาหลายโครงการเเล้ว
เช่น Clay Alchemy เป็นโครงการเเลก
๑๕๗

เปลี่ยนวัฒนธรรมที่นำ�ศิลปิน ๑๒ คน            
เป็นคนไทยหก ออสซี่หก มาเจอกัน ทั้ง        
ที่เมืองไทยเเละที่เมืองออสเตรเลีย มาใช้
ชีวิตร่วมกันแล้วก็ทำ�งานด้วยกัน
...หรือโครงการ ArtKamp ที่
อเมริกา โดยเชิญศิลปินหลายๆคนมาทำ�   
งานร่วมกันหนึ่งเดือน ตอนจบมีเลี้ยงใหญ่
แล้วใช้ผลงานที่ทำ�เป็นภาชนะเสิร์ฟอาหาร
แสนจะสนุก
...ล่าสุดจัด Beyond Limitations
โครงการเเลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินเกาหลี
กับออสเตรเลีย ผ่านระบบ Mentoring
Ship จัดที่เกาหลี
...โครงการนี้เปิดโอกาสให้ศิลปิน
หน้าใหม่ๆได้มีโอกาสเรียนรู้ และทำ�งาน
กับศิลปินรุ่นใหญ่ๆซึ่งเป็นโครงการที่ประ
สบความสำ�เร็จอย่างสูงมาก
...ตอนนีค้ ดิ อยากทำ�โครงการเเบบนี้
ทีเ่ มืองไทยบ้าง  ก�ำ ลังค่อยๆเริม่ งานอยูค่ รับ
...แต่การจัดงานเเบบนี้บางทีมันก็                                 
ท้อเหมือนกัน เจอคนที่มาร่วมงานเเล้วไม่
เข้าใจว่าเราทำ�อะไร หรือเข้ามาเเล้วจะเอา
อย่างเดียว ก็จะเพลียๆ เคยถามตัวเอง  
บ่อยๆว่าทำ�ทำ�ไม เหนื่อยทำ�ไม ทำ�เเล้ว            
ได้อะไร เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง   
ยังเอากระดูกมาเเขวนคออีก
...เเต่สุดท้าย คนที่เขาเข้าใจ และ
ได้รับประโยชน์จากโครงการจะมาขอบคุณ
มาบอกว่า เขาได้อะไรจากโครงการ มี        
ประโยชน์กับเขาอย่างไร เราก็ปลื้ม เกิด
กำ�ลังใจทำ�ต่อ  ก็เป็นวงจรเเบบนี้ไป”
นอกจากงานด้านการศึกษา การ          
ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่แล้ว งานการกุศล        
คุณวิภูก็ไม่เคยปฏิเสธ
“คือผมเป็นคนที่ติดคอมพ์มาก ถ้า
ไม่ปั้นงานก็ใช้ชีวิตบนจอเฟซบุ๊ก อินสตา  
เเกรม อีเมลนี่ปรกติเช็คทุก ๑๕   นาที             
ก็รู้ว่าไม่ค่อยดี เพราะมันทำ�ให้สมาธิสั้น
และเสียเวลาทำ�งาน
...เมื่อก่อนจะชอบอ่านหนังสือมาก

ส

“ทุกครั้งที่มีงานจะขายได้หมด แต่จริงๆเราก็ตั้งใจทำ�งาน เหนื่อยมาก
โชคดีที่คนเขาเห็นงานเรา แล้วเขาชอบ เขาก็ซื้อเลย”

ส

เเต่พอมีเจ้าไอโฟนนี่ อ่านน้อยลงไปทันที
ที่เเย่คือไม่ได้ซื้อหนังสือน้อยลงตามการ           
อ่าน ยังติดนิสัยชอบซื้อหนังสืออยู่ มา                         
เมืองไทยก็เหมาห้าสิบหกสิบเล่ม ขนกลับ
ไปอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง สุดท้ายเต็มบ้าน   
ต้องเอาไปแจก บางทีก็ขายเอาเงินมาทำ�        
บุญ
...ทีนี้เมื่อรู้ตัวว่าติดสังคมออนไลน์
เลยคิดว่า ควรจะทำ�การติดนี้ให้เกิดประ
โยชน์ ตอนนั้ น ที่ อ อสเตรเลี ย มี น้ำ � ท่ ว ม          
ใหญ่ เราดูข่าวอยู่เเล้วสงสารเพื่อนร่วม         
ชาติมาก เลยบริจาคเงินไป แต่ก็บริจาค         
ได้ไม่มาก เลยคิดว่าเราเงินน้อยบริจาค                                                           
ได้ไม่มาก เเต่เราสามารถบริจาคงานเราได้
งานเรามีพอ และมีคนอยากซื้อเยอะเเยะ
พอได้เงินมาเราก็บริจาค แต่ทำ�คนเดียว         
คงไม่สนุก  ชวนเพื่อนดีกว่า
...คิดได้ดงั นีป้ บุ๊ ก็เฟซบุก๊ หาเพือ่ นๆ
ศิลปินเลย กะชวนสักห้าคน สุดท้ายได้มา
ยี่สิบคน คนอยากร่วมบริจาคงานเพิ่ม เเต่
รับไม่ไหวเเล้ว ทำ�อยู่คนเดียว เเล้วก็จัด
ประมูลผ่านอีเบย์  โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก
...สมัยนั้นยังไม่มีเซรามิกอาร์ติสท์
ทำ�กัน พอทำ�เลยได้รับการตอบรับสูงมาก
อาทิ ต ย์ เ ดี ย วหาได้ ก ว่ า สองหมื่ น เหรี ย ญ
พอเสร็จงานออสเตรเลีย ยังไม่ทันได้พัก
ดี อ้าว---เมืองไทยภาคใต้น้ำ�ท่วม ก็                                                
เอาอีก เมื่อเพื่อนร่วมมาตุภูมิเดือดร้อน           
จะอยู่เฉยได้ยังไง  เลยจัดโครงการ Sooth             
The South หรือ STS มีศิลปินไทย    
ร่วมบริจาคงานมากมาย
...เราอยูอ่ อสเตรเลียเเต่จดั งานต่างๆ
ที่เมืองไทย ทำ�หน้าที่เหมือนเป็นหางเสือ          
เรือ มีต้อง-ฉันทวัฒน์ พรหมวิทักษ์ เพื่อน
รักที่เมืองไทยช่วยประสานงาน และจัด              
การงานที่เมืองไทย
...ทำ � กั น อยู่ ป ระมาณสามอาทิ ต ย์
หายใจเข้าออกเป็น STS ตลอดเวลา ทั้ง
เหนื่อยทั้งสนุก ได้เจอผู้คนน่ารักๆมาก          
มาย ได้ ร่ ว มบริ จ าคให้ ส ภากาชาดไทย          

เกือบห้าเเสนบาท
...และล่าสุดช่วยเนปาล จัด Clay
for Nepal อันนี้เป็นนานาชาติมาก เชิญ
เหล่าศิลปินเซรามิกชั้นเซียนจากทั่วโลกมา
ร่วม เพื่อนที่ออสเตรเลียก็มาช่วยกันทำ� 
เพราะโครงการมันใหญ่มาก ทำ�คนเดียว
สองคนไม่ไหว
...คนชอบงานเซรามิกนะ เปิดวัน
เเรก งานร้อยกว่าชิ้นขายหมดในเวลาสอง
ชั่วโมง ต้องหามาเพิ่มแล้วจัดอีกวัน สุด   
ท้ายร่วมบริจาคกับ Oxfam Australia
ไปกว่าหนึ่งล้านสี่แสนบาท มีความสุขกัน
ทุกคน  ทั้งคนจัด คนซื้อ คนรับบริจาค
...โครงการพวกนี้ จ ะไม่ ป ระสบ
ความสำ�เร็จเลยถ้าไม่มีเฟซบุ๊กนะ ทำ�บน                                                      
คอมพ์บนโลกออนไลน์นั่นเเหละ พอทำ�
โครงการพวกนี้เเล้วมันติดนะ ถึงจะเหนื่อย
เเต่มีความสุข เเล้วรู้สึกว่าวิชาชีพของเรา           
ก็ทำ�ประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย  ยิ่งดีใจ”
สิ่งที่เขาได้กับตัวเองก็มีมากมาย
“ผมว่าที่ผมชอบจัดการและทำ�งาน
กับผู้คน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเวลาทำ�   
งานเซรามิกในสตูดิโอนั้น มันเงียบเหงา
มาก คือต้องทำ�งานอยู่คนเดียวเป็นเวลา
นานๆ บางที ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน
แต่พอมาจัดโครงการต่างๆ จะทำ�ให้หาย             
เหงา รวมทั้งได้พลังงานใหม่ๆจากผู้ที่มา
เข้าร่วมโครงการ
...ถ้ าไม่ จั ดโครงการเเลกเปลี่ ย น
ผมก็จัดนิทรรศการที่มีผู้คนมาร่วมในการ
ทำ�งาน เช่น งานสัตว์ประหลาดทำ�มือ ที่ทำ�
ที่เมืองไทย คือผมไปทำ�งานศิลปินพำ�นัก
กับโรงงานเซรามิกที่เชียงใหม่ เลยไปสอน
พนักงานทั้งโรงงานปั้นสัตว์ประหลาดดิน
เพราะพนั ก งานส่ ว นใหญ่ ทำ � งานที่ เ ดี ย ว           
เลยอยากให้เขาลองทำ�ทุกอย่าง ตั้งเเต่ปั้น
เผา  เคลือบ จนเสร็จ
...จากนั้นก็นำ�งานสำ�เร็จมาจัดเป็น
นิทรรศการศิลปะ สอนคุณป้าคุณลุงที่ไม่
เคยปั้นงานเลยมาปั้นสัตว์ประหลาด สนุก
๑๕๘

มากๆ พอนำ�มาจัดเเสดง คุณลุงคุณป้า          
ก็ปลื้มไปตามๆกัน  เราก็มีความสุข
...อีกงานหนึ่งที่ชอบมาก คืองาน  
‘รูป รส เรื่อง’ คือจัดเหมือนชื่องานเลย
คนที่มาชมได้เห็นรูป รับรส เเละฟังเรื่อง
ราวชีวิตเรา
...จริ ง ๆคื อ อยากให้ ค นที่ ม าชม
งานได้ประสบการณ์ใหม่ๆ คือไม่ใช่เเค่ดู                 
เเต่งานเท่านั้น แต่สามารถใช้สัมผัสอื่นๆ
กับงานเราได้
...ผมเลยจัดทำ�ชุดอาหาร ๑๐๕ ชิ้น
สำ�หรับ ๑๒ ที่ขึ้น แล้วเชิญคนมาชิมอาหาร
ไทยที่ปรุงขึ้นโดยฝีมือศิลปินเอง เสิร์ฟใน
ภาชนะที่จัดทำ�ขึ้น เป็นการเเสดงงานที่จัด
อยู่นอกแกลเลอรี่ เพราะไปจัดตามบ้าน                  
คน ไปใช้ครัวเขา ห้องรับเเขกเขา คือ            
อยากให้รู้สึกเหมือนมางานที่เป็นส่วนตัวที่
จัดเป็นพิเศษ
...งานนี้ทำ�ให้คนที่มาชมงานซึ่งไม่รู้
จักกันมาก่อน มารู้จักกันผ่านงานของเรา
สนุกมาก เหนื่อยมากด้วย แต่ยังอยากทำ�
อีก อยากทำ�ที่กรุงเทพฯ  แต่คราวนี้อยาก   
จะทำ�ร่วมกับเชฟ ให้เชฟเป็นคนทำ�อาหาร
เราทำ�เเต่งานเซรามิก น่าจะเหนื่อยน้อยลง
นี่คิดโครงการอีกละ ของเก่ายังไม่ทันเสร็จ
เลย (หัวเราะ)
...พอมาทำ�งานเเบบนี้ ทำ�ให้เห็นว่า
ดินนั้นไม่ใช่เป็นเเค่วัตถุดิบที่เอามาทำ�ถ้วย  
โถโอชาม หรื อ มาทำ � ประติ ม ากรรมแต่                                         
เพียงอย่างเดียว เเต่มันสามารถนำ�มาเป็น
เครื่องมือที่จะเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันได้อีก
ด้วย  ให้เราต่อยอดขยายวิธีทำ�งานได้ออก
ไปอย่างมากมาย การคิดต่างนี่ดีกับการ         
ทำ�งานศิลปะมาก”
ถามถึงวงการเซรามิกบ้านเราบ้างว่า
เป็นยังไงในสายตาของคุณวิภู
“เมืองไทยมีคนทำ�งานเป็นเซรามิก
เป็นงานศิลปะมากขึ้น ตอนที่ผมมาเมือง
ไทยเมื่อปีค.ศ.๒๐๐๕ ไม่มีศิลปินไทยที่          
รู้จักเลย มีอยู่ ๔-๕ คน คือนับนิ้วมือได้                                          

“วงการเซรามิกมันเล็ก รู้จักกันง่าย รู้จักกันหมด
เป็นสังคมที่มีความเป็นมิตรดีมาก ช่วยเหลือกันดี มีเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลก”

งานแสดงที่เมลเบิร์น ปี ๒๐๑๒

เราเลยเริ่มโปรเจ็กท์ไทย-เซรามิกอาร์ตส์
แล้ ว ทำ � เว็ บไซต์ ร วบรวมคนไทยที่ ทำ � งาน                                                   
เซรามิกมาใส่ไว้ในเว็บ พอทำ�อย่างนี้คน
ก็เริ่มรู้จักศิลปินไทยมากขึ้น เราคอยช่วย
ประสานงาน
...แล้วตอนนีเ้ ซรามิกฮิตมาก ศิลปิน
ที่ไม่ใช่ศิลปินเซรามิกจะหันมาทำ�งานเซรา         
มิกกันเยอะมาก กลายเป็นกระแส ผม              
กลัวว่าถ้ากระแสนี้หมดไปจะเกิดอะไรขึ้น
กับคนที่ทำ�งานเซรามิกกันอยู่แล้ว
...ผมเองจริงๆเเล้วชอบเขียนรูป  ไป
เรียนเขียนรูปเขียนอะไรมา เเต่ว่าสุดท้าย
กลับมาเขียนรูปลงบนงานเซรามิก งาน          
เซรามิกนี่เป็นงานที่รวมวิทยาศาสตร์เเละ
ศิลป์เข้าด้วยกันนะครับ
...ศิลป์ คือ การปั้น หรือประติมา  
กรรม การเขียนรูป เขียนลายลงสี หรือ
จิตรกรรม
...ส่วนวิทยาศาสตร์คอื เรือ่ งของการ
ใช้สารเคมีในการทําน้ำ�เคลือบ การผสม        
ดิน  การควบคุมอุณหภูมิของไฟเวลาเผา
...การทำ�งานเซรามิกต้องวางแผน
งานล่วงหน้า เพราะการปั้นดินต้องใช้เวลา
ทําเร็วดินทรุด ทําช้าดินแห้ง ทําเสร็จต้อง
รอดินแห้งก่อนเผา เผาเสร็จต้องรอเตา           
เย็น ก่อนจะเปิด เอางานออกมาก็ต้อง

เคลือบ เคลือบเเล้วเผาอีกรอบ จะเห็นว่า
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้านานมากกว่าจะ
เสร็จงานหนึ่งชิ้น
...คนชอบถามว่างานชิน้ นีใ้ ช้เวลาทาํ
นานเท่าไหร่ ชิ้นนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ ก็ตอบ
ไปว่า ยี่สิบห้ายี่สิบหกปี จริงอยู่อาจจะใช้
เวลา ๒ สัปดาห์ในการทํา แต่การจะทำ�              
งานให้เสร็จได้ใน ๒ สัปดาห์ ต้องใช้เวลา
๒๕ ปีกว่าจะฝึกฝนความคิดเเละฝีมือ จน
สามารถทาํ งานชิน้ นีไ้ ด้ มันคือประสบการณ์
...และประสบการณ์นี่เองที่ทําให้เรา
มีความสามารถ มีความเเตกต่างจากคน
อื่น ประสบการณ์นี่เองที่ทําให้งานศิลปะมี
คุณค่า มีเอกลักษณ์ สิปปีที่แล้วให้ทํางาน
เเบบที่ทำ�เดี๋ยวนี้ก็ทําไม่ได้ ความรู้ ความ
สามารถยังไม่ถงึ ความคิดอ่านยังไม่ตกผลึก
...งานเเต่ละชิ้นในปัจจุบัน คือผล        
เเห่งการค้นคว้า ฝึกฝนของ ๒๕ ปีที่เเล้ว
แต่คนไม่ค่อยคิดไปถึงขนาดนั้น
...ในการทำ�งานของผม ความคิด
เเละไอเดียดีๆส่วนใหญ่ จะได้มาขณะนั่ง
ทำ�งานในสตูดิโอครับ น่าจะเป็นเพราะว่า
เวลาที่ไม่ได้นั่งทำ�งานเราก็มองหารูป หา
ความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา พอนั่งทำ�          
งานนิ่งๆ ความคิดตกผลึก ไอเดียก็ปิ๊ง          
ออกมาเอง แต่บางทีมันก็ใช้เวลาเหมือน
๑๕๙

กันกว่าจะออกมา นานมาก  การนั่งสมาธิ
บ่อยๆก็ช่วยให้ความคิดรวมตัวได้ดีขึ้น
...ทีนี้พอได้ไอเดียเเล้ว ก็เริ่มค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ยิ่งมากยิ่งดี พอได้ข้อมูล
พอเเล้วก็เริ่มร่างงานบนกระดาษ หลายๆ
แบบ พอได้สักห้าหกชิ้นที่พอใจก็จะเริ่ม         
ขึ้นรูปด้วยดิน พอขึ้นดินได้สักชิ้นสองชิ้น
ไอเดียงานชิ้นต่อๆไปก็จะพากันมาเอง ไหล
มาเทมา ยิ่งทำ�ยิ่งมา บางทีมาเยอะมากก็          
ทำ�ไม่ทัน (หัวเราะ)
...ปรกติผมจะปั้นงานทีละสองถึง
สามชิ้นพร้อมๆกัน ปั้นชิ้นหนึ่ง ก็ทิ้งให้อีก
ชิ้นแห้ง สลับกันไปมา ถ้าปั้นเร็วไปงานจะ
ทรุดได้ ดินเเห้งไม่พอ รับน้�ำ หนักงานไม่ไหว
...แล้วขณะทำ�งานบางทีก็ถามความ                                        
เห็นจากเพื่อนร่วมสตู ว่างานเป็นอย่างไร
หรือบางทีก็เอาลงเฟซบุ๊ก คอยดูผลตอบ          
รับ  เเละความเห็นจากมวลชน ฟังเเล้วก็       
มาดูว่าจริงไหม ชอบไหม ถ้าเห็นว่าจริง   
เเละชอบ ก็เเก้ไขงานไป ถ้าไม่ชอบ ก็ฟัง
ไว้เผื่อใช้ในอนาคต
...จากการทำ�งานมานาน ทำ�ให้รู้ว่า
ถ้าทำ�งานตามที่คิดว่าคนจะชอบ จะไม่มีคน
ชอบ  เเต่ถ้าทำ�อย่างที่เราชอบ คนจะชอบ”
ในงานของคุณวิภูจะมีวัฒนธรรม
ไทยกั บ ออสเตรเลี ย สอดคล้ อ งเป็ น เรื่ อ ง

ส

“จากการทำ�งานมานาน ทำ�ให้รู้ว่าถ้าทำ�งานตามที่คิดว่าคนจะชอบ จะไม่มีคนชอบ
เเต่ถ้าทำ�อย่างที่เราชอบ คนจะชอบ”

งานแสดงที่กรุงเทพฯ ๒๐๑๒

ส

เดียวกันเสมอ
“เขาเรียกผมว่าเป็น Thai Born
Australian Artist
    ...คือความเป็นไทยนี่อยู่ในสายเลือด         
ครับ ตอนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยเห็นความ
สำ�คัญ แต่พอไปอยู่เมืองนอก จะเห็นความ
สำ�คัญขึ้นมาทันที เพราะนี่เป็นรากของเรา
เป็นตัวตน เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราไม่เหมือนคน
อื่นๆรอบๆตัว ทั้งวิธีคิด รูปแบบการทำ�  
งาน เเละการดำ�เนินชีวิต มันมีอิทธิพล             
ต่อการทำ�งานมาก
...ในขณะเดียวกัน การใช้ชีวิตอยู่
ในออสเตรเลียก็มีส่วนสำ�คัญในการหล่อ
หลอมให้เราทำ�งานออกมาเเบบนี้ เพราะ                                        
มันเปิดโลกทัศน์เราให้กว้างขึ้น เห็นอะไร          
มากขึ้น รวมกันกับบุคลิก เเละความชอบ
ส่วนตัว  ทำ�ให้มีงานมีรูปเเบบเฉพาะตน
...เเล้วออสเตรเลียเป็นเมืองผสม
วัฒนธรรม คือมีคนหลายชาติมาอยู่ด้วย  
กัน การทำ�งานผสานสองวัฒนธรรม จึง         
เป็นของที่ผู้คนเข้าใจได้ง่ายๆ
...การอยู่ที่ออสเตรเลียมีดีอีกอย่าง
หนึ่งคือ รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนงาน
ศิลปะมาก มีทุนต่างๆนานาให้เราขอมาทำ� 
งาน ภาคเอกชนก็มีทุนให้เหมือนกัน ทุน
พวกนี้ช่วยให้ศิลปินมีโอกาสสร้างงานดีๆ      

ที่ใช้ทุนสูงได้ รวมทั้งใช้ในการจัดโครงการ
ศิลปะต่างๆได้ โครงการงานศิลปะต่างๆ
หลายโครงการที่ทำ�ก็ได้รับทุนจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย”
การทำ�งานศิลปะเซรามิกเป็นเรื่อง
ที่ต้องให้ความใส่ใจ เพราะเป็นสิ่งเปราะ
บาง คุณวิภูชอบและไม่ชอบส่วนไหนของ
การทำ�งานตรงนี้บ้าง
“ผมชอบการค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ทำ�งาน หารูป หาสี คิดหาเทคนิคต่างๆมา
ทำ�งาน หาทางที่จะทำ�งานให้สื่อเรื่องที่เรา
อยากจะสื่อ ชอบการขึ้นรูป การปั้นงาน
จะสนุกมาก เปิดเทปเพลงหุ่นของอาจารย์         
จักรพันธ์ุฟังไป ปั้นไป มีความสุขมาก  
บางทีก็ฟังเทปธรรมะไป ปั้นไปก็ดูใจไป  
เขียนงานก็ชอบครับ ลงลายเส้น ลงน้ำ�หนัก
ค่อยๆเห็นผลงานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
...แต่จะไม่ชอบอยู่สองอย่างครับ
...อย่างเเรกคือการเริ่มงานชุดใหม่
หาไอเดียใหม่ๆ หารูปแบบการทำ�งานใหม่ๆ                          
บางที คิ ด อย่ า งไรมั น ก็ ไ ม่ ม า หรื อ บางที           
เวลามันมา มันก็มากันเยอะมาก เลือกทำ�
ไม่ถูก เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ส่วนใหญ่         
จะเกิดไอเดียปิ๊งเวลานั่งทำ�งานในสตูดิโอ  
หรือเวลาปั้นงาน
...อย่างที่สอง คือการรอเปิดเตา          
๑๖๐

เพราะเผาเเต่ละทีต้องรอสองวัน ถึงจะเปิด
เตาได้ คือต้องรอให้เตาเย็นลงก่อน ช่วงรอ
ก็จะเกิดอาการคิดไปต่างๆว่างานเสียไหม
...ผมว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดคือตอน
เผาครับ มีบ่อยๆที่ปั้นแล้วส่งเข้าเตาเผา  
แล้วแตก ปีหนึ่งมีบางชิ้น สองชิ้นที่พลาด
เราก็ต้องทิ้งแล้วทำ�ใหม่ จะไม่เก็บ เพราะ
ถ้าไม่ทิ้งเราจะไม่ได้งานใหม่ ถ้าทุบแล้ว            
มันก็เป็นการบังคับให้เราทำ�งานใหม่ พอ
ทำ�งานใหม่จะดีกว่าเสมอ
...เพราะอย่ า งนี้ ผ มถึ ง ติ ด กั บ งาน           
เซรามิก เพราะว่ามันตื่นเต้น ใส่เตาไป         
รูปหนึ่ง พอเผาออกมากลายเป็นอีกรูป          
หนึ่งเลย”
เป็นการรอคอยที่น่าตื่นเต้น และมี
ความสุข โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่างานชิ้นนั้น
สมบูรณ์  สวยงามดั่งที่ตั้งใจปั้นและแต่ง
ใครชอบงานเซรามิกอาร์ต ก็รอ                                             
พบกับงานชุดใหม่ของคุณวิภู ที่จะมีอะไร
ใหม่ๆให้ได้ชมกันในปีหน้านะคะ
ตอนนี้ถ้าอยากรู้จักเขามากขึ้น ก็
เข้าไปดูงานของเขาได้ที่ www.vipoo.
com Facebook-vipooarts และ
Instagram-vipooarts
มาชมงานคราวหน้า จะได้ต่อติด
ความคิดที่ซ่อนอยู่ในดินปั้นเหล่านั้น

