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:  อยากใหเลาถึงส่ิงท่ีสนใจศึกษาอยู รวมไปถึงท่ีมาท่ีไป เเนวคิด เเละความสนใจท่ีเก่ียว
ของกับผลงานท่ีอยูในนิทรรศการน้ี
:  เปนงานท่ีคิดและทำตอมาจากงานชุด  Multi Color ท่ีทำไวเม่ือป 2010 ตอนรวม
แสดงในนิทรรศการ Imagine Peace ท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
(BACC) ตอมาต้ังใจจะพัฒนาผลงานชุดน้ีใหเปน site specific painting เพ่ือติดต้ัง
ในหองแสดงงานของ Messy ท่ีแยกคอกวัว โดยสัดสวนของงานถูกอางอิงมาจากขนาด
ผนังของหองน้ัน แตตัวงานทำไมสำเร็จตามความต้ังใจบางสวนของงานช้ินน้ีเคยถูกนำ
มาแสดงในนิทรรศการเด่ียวท่ี Cloud ในป2015 ในนิทรรศการ Ghost Track 
หลังจากน้ันตัวงานถูกพักไวจนนำมาทำตอใหเสร็จสมบูรณเพ่ือแสดงในนิทรรศการน้ี
   งานชุด  Multi Color  เกิดจากความพยายามที่จะตีความโตตอบกับชื่อของ
นิทรรศการท่ีไดรวมแสดง (Imagine Peace) ประกอบกับความสนใจในวิธีการเซ็นเซอร
ที่ไดเห็นบอยๆในโทรทัศนหรือสื่อตางๆ ลักษณะการใชโมเสกเพื่อปดบังอำพราง 
หรือกำจัดภาพเน้ือหาบางสวนออกไป สำหรับเราแลววิธีการท่ีวาน้ีมันเปนท้ังเร่ืองตลก
และนาตื่นเตนอยูเสมอเมื่อไดเห็น ในตอนที่คิดทำงานชุด  Multi Color  อยูๆภาพ
โมเสกก็แวบข้ึนมาในหัวก็เลยลองนำภาพท่ีเรามีเก็บไวไปทำใหเปนโมเสกในโฟโตชอป 
ลองเปล่ียนขนาดกริดไปเร่ือยๆ เพ่ือดูผลท่ีเกิดข้ึน และไดเลือกภาพเหตุการณชุดหน่ึง
ท่ีสะสมไวมาแปลงเปนโมเสกแลวใชเปนแบบในการวาดงานชุดน้ี

:  อยากใหเลาถึงสิ่งที่สนใจศึกษาอยู รวมไปถึงที่มาที่ไป เเนวคิด เเละความสนใจที่เกี่ยว
ของกับผลงานที่อยูในนิทรรศการนี้
:  เราสนใจความเรียบงายในชีวิตประจำวัน ท่ีมองลึกๆกลับสามารถคนพบความซับซอนท่ีซอน
อยูตามสภาพแวดลอมของเมืองใหญ สิ่งเล็กๆที่หลายคนอาจไมทันระวังหรือสังเกต ทั้งที่
เปนปจจัยการดำรงอยูที่สำคัญของชีวิต  เราพยายามทำงานศิลปะในฐานะที่จะใหตัวเอง
กลมกลืนไปกับธรรมชาติและสภาพสังคมมากท่ีสุด ผานการจับตามอง ตลอดจนศึกษาท้ัง
ทางธรณีวิทยา,  สภาพอากาศ,  วิทยาศาสตร  และใชประสบการณเพื่อคนหาการรับรู
สัมผัสใหมๆ
  Nova Contemporary เปนพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยูใจกลางพ้ืนท่ีแออัดท่ีมีโครงสรางใหญปกคลุม 
เราจึงพยายามเลือกผลงานที่มีจุดเชื่อมตอระหวางสถานที่และสิ่งแวดลอมรอบนอก 
ผานประสบการณสวนตัวที่เรียกวา“สภาวะการมองออกยอนขางใน” แสดงอนุภาคของ
สิ่งเล็กๆหรือวัสดุที่ถูกทอดทิ้งเพื่อสะกิดใหผูชมคิดทบทวนสิ่งแวดลอมขนาดใหญ

: อยากใหพูดถึงงานเเตละชิ้นใน THE ECHO OF FOOTSTEPS

Late Summer in Bangkok, (2016) ผลงานวีดีโอท่ีบันทึกตรงกับวันท่ีมีประกาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาวาเปนวันที่อุณหภูมิพื้นผิวของประเทศไทยรอนที่สุดซึ่ง
ตรงกับส้ินเดือนเมษายนป 2016 โดยวัดไดท่ี 44.6 องศาเซลเซียส ในจ.แมฮองสอน 
ในวันเดียวกันนั้นซึ่งเปนชวงปลายฤดูรอนที่แลงจัด มีพายุฤดูรอนและฟาผาเกิด
ข้ึนใน กทม. อันเน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนกอใหเกิดคล่ืนความรอน และมีฝนตก
หนักและฟาคะนองผิดปกติ
เราไดออกไปบันทึกเร่ืองราวผานวีดีโอบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา สถานท่ีท่ีมีการ
เชื่อมโยงระหวางภูมิทัศนเมืองและทิวทัศนธรรมชาติ สิ่งที่ปรากฏเปดเผยใหเห็น
พลังงานของธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุม ณ ขณะเดียวกันมีการด้ินรนเล้ียงชีพ
ของคนบางกลุมในขณะท่ีสภาพแวดลอมไมเอ้ืออำนวย โดยงาน Video Installation 
นี้เชื้อเชิญใหผูชมคำนึงถึงความสัมพันธและขอจำกัดระหวางธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษยสรางข้ึน
Float, (2016) กลองโฟมท่ีกำลังลอยตามกระเเสน้ำในคลอง ถายทอดความสงบ
รูปทรงท่ีเรียบงาย ชวงเวลาท่ีลองลอย ขณะเดียวกันการถูกหยุด(เวลาในภาพถาย) 
ระหวางการเดินทางท่ีไรจุดมุงหมาย ความเบลอและความสดใสท่ีถูกลดทอนจาก
การทดลองใชฟลมหมดอายุ  สามารถพูดถึงความสึกหรอและความไรระเบียบ
ของสภาพสังคม
Remain 1 (chair in garden), (2016) ผลงานชุดนี้เกิดจากการออกเดินเพื่อ
บันทึกเศษชิ้นสวนวัสดุที่ยังคงเหลือในเมืองใหญ   คนหาความเปนนามธรรม
ที่สามารถหลอมรวมกับวัตถุ ทำใหความธรรมดาเกิดการกระตุนใหมๆผาน
ประสบการณทางจิตของผูชม เราเลือกภาพที่มีการ “รั้งเวลา (suspended 
moment)” ที่ไมใชการ “หยุดเวลา” แตคือการรวบรวม“โครงสรางที่หลงเหลือ” 
ท่ีสามารถกระตุนจินตนาการของผูชมคำนึงถึงอดีตและปจจุบันตอความแข็งแกรง
และความเปราะบางของวัตถุท่ีเคยถูกสรางมาเพ่ือรองรับสภาพสังคมท่ีไมแนนอน
ภาพถายขาวดำสรางความรูสึกสัมผัสท่ีนึกถึงอดีต ความหลงเหลือคือตัวกลาง
ท่ีชวยใหผูชมร้ือฟนจินตภาพของวัตถุข้ึนมาใหมไดทุกขณะ

:  ในฐานะที่พี่วิเปนสวนหนึ่งของนิทรรศการครั้งนี้ พี่วิมีวิธีคิดเเละการทำงานอยางไรให
ตัวเองกลมกลืนไปกับสภาพเเวดลอมในครั้งนี้
:  คือการเอาใจเขามาใสใจเรา ทำตัวเราเองใหเปนผูชมคนหน่ึงและต้ังคำถามถึงส่ิงท่ีสงสัย
ในงานศิลปนคนอื่น พอไดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะขึ้นก็เหมือนผลัดกันยกกอนอิฐที่ตั้งฉาก
เปนกำแพงลงมากองบนพื้นเปนแนวนอนเรียบๆ

:  เน่ืองจากงานของท่ีวิมีหลายซีร่ีย เเละแตละซีร่ียมีหลายช้ินมาก พ่ีวิมีวิธีเลือกงานเเตละช้ิน
มาใชในโชวน้ีอยางไรครับ และเเตละช้ินท่ีถูกเลือกมาอยูในซีร่ียไหนบาง
:  งานในแตละซีรียท่ีเอามารวมกันเพราะมีท่ีมาจากกระบวนความคิด ประสบการณการรับรู
สัมผัสของการมองบางอยางท่ีใกลเคียงกัน บางคร้ังเปนชวงเวลาท่ีเราสนใจส่ิงท่ีอยูขาง
หนาเปนพิเศษ  แตกลับนึกถึงรูปเกาๆท่ีเคยถายมานานหลายป  งานแตละชุดมีระยะเวลาในการ
ทำงานไมเทากัน บางซีร่ียหยุดไปหลายปแลวคอยกลับมาทำใหม บางซีร่ียถูกสรางข้ึนโดย
ระยะเวลาส้ันๆ
   ทุกคร้ังในแตละโชวเราไมไดคิดวาจะเอาซีร่ียหรือรูปใดรูปหน่ึงเปนตัวต้ัง เพราะถาทำแบบ
นั้น พื้นที่คงจะนอยไปสำหรับงานทั้งหมดของเรา  แตเราพยายามที่จะคนหาการเชื่อมตอ
ระหวางภาพที่เปนอดีตกับสถานที่ ณ ปจจุบัน บางครั้งเริ่มตนจากการคุยแลกเปลี่ยนกับ
ภัณฑารักษหรือศิลปนท่ีจะมาโชวดวยกันอยางมีเหตุและผล บางคร้ังจากเสนหของสถานท่ี
ท่ีนำพาใหเราอยากเอาภาพใดภาพหน่ึงท่ีไมอยูในซีร่ียใดๆ มาแสดงหรือมาแชรประสบการณ 
โดยเฉพาะผลงานท่ีมีความคาดเคล่ือนเล็กนอยท่ีแทบจะไมสังเกตุเห็นในชีวิตประจำวัน เราคิด
วาสิ่งเหลานี้สามารถสรางอิสระทางความคิดใหผูชมมีจินตนาการลื่นไหลไปกับสถานที ่
และใชเวลาในการมอง    เราไมชอบยัดเยียดกระบวนความคิดทางศิลปะที่คิดจนจบแลว
ใหกับผูชม

: อยากใหพูดถึงที่มาของชื่อผลงาน Multi Color และที่มาของชื่อ Untitled 
(ความผิดเพี้ยน-ความเปนไปได),  6x6 Project  ซึ่งเปนผลงานที่รวมเเสดงใน
นิทรรศการนี้
:  สำหรับชื่อ Multi Color นั้นเปนการแปลผลที่เกิดขึ้นหลังจากแปลงภาพใหเปน
โมเสก(พิกเซล) สวนงานชุด Untitled(ความผิดเพ้ียน-ความเปนไปได), 6x6 Project 
เบ้ืองตนเกิดจากการทดลองปรับสัดสวนของกริด จากเดิมท่ีใชกริดส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ตามตนแบบที่ไดจากโฟโตช็อป ก็ปรับเปลี่ยนสัดสวนของกริดไปตามสัดสวนของ
เฟรมท่ีหยิบข้ึนมาใช ซ่ึงเดิมทีเปนเฟรมท่ีเตรียมเอาไวสำหรับงานช้ินอ่ืน และดวยสัดสวน
ของชองท่ีเปล่ียนรูปรางไป เลยรูสึกสนุกและทดลองเปล่ียนสัดสวนของเฟรมไปเร่ือยๆ 
ท้ังแนวต้ังแนวนอนรวมถึงปรับขนาดของชองใหไมเทากัน โดยใชตนแบบเดิม สวนช่ือ
6x6 Project น้ันมาจากลักษณะของตนแบบท่ีใชทำงานชุดน้ีท่ีมีชองโมเสก 36 ชอง 
แนวต้ัง 6 ชอง แนวนอน 6 ชอง

: งานชุด Multi Color ท่ีเปนตนทางของผลงานในนิทรรศการคร้ังน้ีเร่ิมทำมาต้ังเเต
ป 2010 จนถึงปจจุบัน ดวยระยะเวลาที่คอนขางยาวนาน อยากทราบวางานของ
พ่ีถกลชุดน้ี มีการเปล่ียนเเปลงในรูปแบบไหนบาง
: ท่ีเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือลักษณะของงาน จากท่ีเปนการระบาย
ชองสีเฟรมเด่ียว กลายเปนใชหลายเฟรมมาประกอบกัน ในแตละเฟรมกลายเปนสวน
ขยายจากชองเล็กจิ๋วของตนแบบ ดวยกระบวนการสรางตนแบบของงานที่ใชการ
ถายภาพซ้ำจากหนาจอคอมพิวเตอร แทนท่ีจะใชไฟลท่ีบันทึกจากข้ันตอนการแปลง
ภาพในโฟโตช็อปปริ้นทออกมาโดยตรง ภาพถายที่ไดและนำมาใชจึงมีรายละเอียด
ผิดเพ้ียนและจุดบกพรองมากมาย (สี น้ำหนักสี และผลกระทบจากแสงของหนาจอ)
จากภาพตนฉบับท่ีรายละเอียดและความผิดเพ้ียนเหลาน้ีถูกลดทอนใหกลายเปนแค
เพลนสีสำหรับแตละชอง  เม่ือถูกแยกออกมาเปนหน่ึงชองตอหน่ึงช้ิน   ดวยเฟรมท่ี
มีขนาดชองใหญกวาภาพตนแบบหลายเทา ทำใหการลดทอนรายละเอียดกลับกลาย
เปนกระบวนการของการพยายามไลตามจุดที่ผิดเพี้ยนเหลานั้นไปโดยปริยาย 
อีกทั้งมีความพยายามที่จะทดลองใชเทคนิคและวิธีการอื่นๆ ที่ถนัดสำหรับการ
ทำงานดวย

:  ดวยลักษณะนิสัยที่ตรงไปตรงมาของพี่ถกล มีผลตอรูปแบบการทำงานหรือ
วิธีคิดของพ่ีถกลอยางไร
:  ในการทำงานของเรา เราเลือกท่ีจะตรงไปตรงมาตอความรูสึกท่ีมีอยูกับงานช้ิน
น้ันๆ และพยายามถายทอดใหตรงกับส่ิงท่ีรูสึกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดในทุกๆข้ันตอน 
ในขณะทำงานในหัวของเราจะมีแคคำถามวา "ใชหรือไมใช" เทาน้ันท่ีแจมชัด เรามักจะ
ละความนาสนใจใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางบังเอิญในขณะที่ทำงานอยู ละเอาไวกอน
เพื่อมาคิดชั่งใจทีหลังวาผลที่เกิดขึ้นมานั้น"ใชหรือไมใช" ถาหากคำตอบที่ไดคือ ใช
มันตรงกับส่ิงท่ีรูสึกและสงผลท่ีดีกวา เราจะพยายยามหาทางทำความเขาใจเทคนิค
เพ่ือทดลองสรางความบังเอิญน้ันซ้ำข้ึนมาอีกคร้ัง และนำผลท่ีไดมาทวนถามซ้ำวา
มัน "ใช" ใกลเคียงหรือตรงกับสิ่งที่รูสึกมากขึ้นหรือเปลา และมีบอยครั้งที่เรามักจะ
พยายามถายทอดส่ิงท่ีตาเราเห็นใหออกมาไดใกลเคียงมากท่ีสุด  ซ่ึงกระบวนการก็
จะเปนแบบเดิม คือการหม่ันถามทวนย้ำกับตัวเองกับส่ิงท่ีทำลงไปวา "ใชหรือไมใช" 
อีกน่ันเอง.. สำหรับวิธีการอยางน้ีส่ิงท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด คือตองพยายาม
ซ่ือตรงตอความรูสึกหรือความคิดของตัวเองใหมากท่ีสุด เพ่ือจะไดถายทอดออกมา
ใหใกลเคียงหรือตรงมากท่ีสุดน่ันเอง

: 1.

2.

3.

L I S T  O F  W O R K S
1.   #BASE(-MENT), 2017, Jaitip Jaidee
2.    Remain#1(chair in garden), 2016, 
       Viriya Chotpanyavisut
3.    BLUE#04/Message for Understanding, 
       2017, Jaitip Jaidee
4.    Monument, 2017, Thakol Khao sa-ad
5.    Float, 2016, Viriya Chotpanyavisut
6.    Untitled (distortion-possibility), 
       2015-2017, Thakol Khao sa-ad
7.    Bluestone, 2017, Tanatchai Bandasak
8.    Tomorrow’s Mountain, 2017, 
       Tanatchai Bandasak
9.    BLUE#06/Message for Understanding,
       2017, Jaitip Jaidee
10.  Late Summer in Bangkok, 2016, 
         Viriya Chotpanyavisut
11.  An Opening (from white to white),
       2017, Tanatchai Bandasak
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ใจท ิพย   ใจด ี
  นิทรรศการกลุมในครังนีมันจะถูกพูดหรือ นำเสนอไปในทิศทางไหนศิลปนทังสีคนที 
รวมเเสดงในนิทรรศการครังนีไมไดถูกเลือกมาใหอยูรวมกันโดยเนื้อหาหรือประเด็น
ของผลงานที่พูดไปในทิศทางเดียวกันอยางเเนนอน วิริยะ โชติปญญาวิสุทธ ิ ์, 
ธณัฐชัย บรรดาศักด์ิ, ถกล ขาวสอาด เเละ ใจทิพย ใจดี ท้ังส่ีคนมีความสนใจในประเด็น 
ที่เเตกตางกัน ตัวของพวกเขาซึ่งมีลักษณะเฉพาะของเเตละคน สงอิทธิพลตอการ 
สรางสรรผลงานของพวกเขาอยางชัดเจน
  แนนอนวากายภาพของผลงานท่ีศิลปนท้ังส่ีนำเสนอมีความนาสนใจเเละดึงดูดใหผูชม 
คิดเเละ วิเคราะหตาม เเตส่ิงท่ีนาสนใจเปนอยางย่ิงในผลงานของท้ังส่ีคนคือตัวตนใน 
ฐานะผูสรางของพวกเขาไมถูกเเสดงออกมาอยางชัดเจนผาน “สไตล” หรือ “รูปแบบ” ท่ี 
พวกเขาใช หรือเร่ืองเลาท่ีเขาพูดถึงเร่ืองราวของพวกเขาเอง เเตตัวตนท่ีชัดเจนของ 
พวกเขากลับเปนวิธีการเเสดงออกทางความคิดในเชิงกระบวนการกับสิ่งที่พวกเขา
กำลัง “สำรวจ” และ ”วิเคราะห”  
  ในนิทรรศการคร้ังน้ีวิริยะเลือกภาพถายของเศษวัตถุท่ีหลงเหลือหรือตกคางอยูในพ้ืนท่ี 
สาธารณะ, มาเปดเผยบางสิ่งที่คนทั่วไปไมทันสังเกตุ ผานการเฝามองอยางใจเย็น 
เเละในชวงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม  พยายามคนหาการเช่ือมตอ "สภาวะการมองออก 
ยอนขางใน"  ภาพถายแชชวงเวลาระยะส้ันระหวางวัตถุและส่ิงแวดลอมในเชิงความหมาย 
พิเศษ เพ่ือเปดพ้ืนท่ีของความรูสึกสัมผัสใหมตอผูชม
  ธณัฐชัย มีความสนใจในเรื่องของความสัมพันธระหวางพื้นที่ - เวลา เเละ การรับรู 
ของมนุษย ผลงานของเขามักเร่ิมตนจากความบังเอิญตางๆท่ีพบเจอในชีวิตประจำวัน   
เหตุการณบางเหตุการณกอใหเกิดอาการสงสัยเเละต้ังคำถามกับส่ิงท่ีเขาไดพบเจอ...  
และนำไปสูการ   “ถอดความเหตุการณ” เพ่ือคนหาความสัมพันธกับส่ิงตางๆ ท่ีถักทอ 
ใหเกิดเหตุการณเหลาน้ันข้ึนมา จากประสบการณเเละการใครครวญ เขาแปลงและสง 
ผานสิ่งเหลานี้ผานสื่อที่หลากหลาย  เชน ภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย วัตถุสามมิติ ที่ 
เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือในการสรางเร่ืองเลาของเขา
  ภาพเขียนของถกลมีตนฉบับด้ังเดิมเปนภาพถายจากภาพขาวถูกดัดแปลงดวยกระบวน 
การทำงานท่ีเปนระบบระเบียบ ซ่ึงสอดคลองกับเเนวคิดของเขา โดยผานการคิดเเละทบทวน 
อยูภายในตัว กายภาพของผลงาน ของเขามีลักษณะเปนรูปนามธรรม จากการประกอบ 
สรางดังกลาว ผลงานของเขามักจะนำพาผูชมไปสูการตีความในทิศทางท่ีหลากหลาย 
  ใจทิพย ผลงานหลายช้ินของเธอเกิดจากการ ใชเวลาจดจอคอยๆ บรรจงสรางโดยใช 
ปากกาฝนลงบนกระดาษอยางเปนจังหวะม่ันคงสม่ำเสมอจนเต็มแผน ผสมผสานกับ 
ผลงานอีกจำนวนหน่ึงผานรูปแบบการจัดวางในลักษณะเฉพาะ 
   วิธีคิดท่ีตางกันไปในทิศทางของเเตละคนซ่ึงเปนแกนหลักท่ีสามารถนำเสนอตัวตนของ
ศิลปนไดอยางชัดเจน ซึ่งแตกตางจากการนำเสนอตัวตนของผูสรางผาน “สไตล” 
หรือ รูปแบบทางกายภาพของผลงาน

:  อยากใหพูดถึงงานเเตละชิ้นใน THE ECHO OF FOOTSTEPS
:  งานในนิทรรศการทั้ง 2 ชุดนี้เปน 2 ชุดหรือเรียกไดวาเปน 2 เรื่อง 2 ทิศทางดวยกันงานชุดแรกชื่อวา #BASE(-MENT) เปนงาน 
ชุดที่พูดถึงความเปนพื้นฐาน “Base” วาดวยเชิงความหมายของความเปนพื้นฐาน ซึ่งไมไดถูกเจาะจงในทางศิลปะเทานั้นเเตพูดถึง 
ความเปนพื้นฐานของศาสตรหลายเเขนง ที่มีสวนเชื่อมตอไปกับชีวิตประจำวัน ในเชิงกายภาพ “ชิ้นสวน”ตางๆ ที่ถูกหยิบมาและ 
มันประกอบไปดวยชิ้นสวนทั้งหมด 7 สวน ซึ่งชิ้นสวนเหลานั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังคนหาหรือสนใจ

งานชุดที่สองชื่อวา BLUE เปนสวนหนึ่งของชุดงานตอเนื่องที่ชื่อวา MESSAGES FOR UNDERSTANDINGงานชุดนี้ถูกทำภายใต
กระบวน  การความคิดและความเปนตัวเองไมถูกยัดหรือเอาไปใสในระหวางการทำงานเลยแงหนึ่งนาจะเปนงานที่ปฏิเสธความเปน 
“คนหรือผูกระทำ” อยูในน้ัน ตอนน้ันจุดเร่ิมตนท่ีทำงานชุดน้ีคงเปนการตอยอดการขีดเขียนอะไรไปเร่ือยโดยท่ีไมมีรูปแบบ หรือเร่ืองราว
หรือเปาอะไรท่ีชัดเจน บนกระดาษหรือของท่ีมีอยูในมือ ดวยความชอบสะสมอะไรไปเร่ือยทำใหเราคอนขางมีวัสดุใหหยิบจับมาขีดมาเขียน
เลนไดอยูตลอด ตอมาก็ ปฏิเสธไมไดวาการขีดเขียนแบบน้ีกลับกลายเปนอะไรท่ีเราทำโดยไมรูตัวและทำมันอยูเสมอๆ ทายท่ีสุด เม่ือเราทำมา
เรื่อยๆ ดวยกระบวนการ ซ้ำไปซ้ำมามันกลับกลายเปนกระบวนการที่สรางลักษณะเฉพาะของมัน ซึ่งเปนไปในแบบที่เราชอบ พูดไดวา
งานชุด BLUE มีวิธีการทำงาน แบบท่ีตางกับ #BASE(-MENT) อยางส้ินเชิง

:  อยากใหเลาถึงส่ิงท่ีสนใจศึกษาอยู รวมไปถึงท่ีมาท่ีไป เเนวคิด
เเละความสนใจท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีอยูในนิทรรศการน้ี
:  ตัวงานท่ีอยูในนิทรรศการจะมี 3 ช้ินดวยกันโดยไอเดียของตัวงาน 
ก็จะมีความใกลเคียงกันในเร่ืองของการรับรูตัววัตถุหรือส่ิงใดส่ิง 
หนึ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากการที่มันถูกเคลื่อนยายจากที่หนึ่ง 
ไปอีกที่หนึ ่ง หรือจากการที่มันถูกรับรู ในชวงเวลาระหวาง 
“การรับรูชวงเวลาระหวาง” สำหรับเรามันเหมือนกับชวงขณะที่ 
เรารับรูบางส่ิงบางอยางท่ีอยูระหวางจุดสองจุดยกตัวอยางเชน 
ในการดูภาพยนตร ชวงขณะที่ตัวละครเดินออกจากฉากทิ้ง 
ภาพเบลอของฉากหลังไวชั่วขณะหนึ่งกอนที่จะตัดไปสูฉากใหม 
การรับรูชวงเวลาระหวางสำหรับเรามันคลายๆกับการสังเกต
มองตัวภาพเบลอๆน้ันท่ีอาจจะถูกมองผานไป

:  อยากใหพูดถึงงานเเตละช้ินใน THE ECHO OF FOOTSTEPS
:  งานท้ังสามงานมีช่ือวา Tomorrow’s Mountain, Bluestone และ An Opening (from white to white)
   Tomorrow’s Mountainตัวงานเปนกอง(stack)ของภาพพิมพท่ีคนดู สามารถหยิบกลับไปได โดยตัวภาพเปนภาพท่ีเราบันทึกกอนหิน 
ตัดกอนหน่ึงในปา สันนิฐานวาถูกท้ิงไวระหวางการเคล่ือนยายข้ึนไป ยอดเขาเพ่ือทำการสรางตัวปราสาทหินแหงหน่ึงในราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 16 – 17 แตตัวปราสาทยังคงกอสรางไมเสร็จ ปจจุบันตัวปราสาท รูจักกันในช่ือปราสาทภูเพ็ก ต้ังอยูในพ้ืนท่ี จ.สกลนคร
   Bluestone เปนงานวิดีโอท่ีเราบันทึกกอนหินปูนในชวงเวลาพลบค่ำ ซ่ึงตัวงานมันเร่ิมจากการท่ีเราเร่ิมสังเกตเห็นตัวพ้ืนผิวของหินท่ีมัน 
เหมือนกับจะมีความสวางขึ้นมาชั่วเวลาหนึ่งขณะที่สิ่งตางๆ โดย รอบตัวมันมืดลงตัวภาพท่ีเห็นในวิดีโอก็จะเปนกอนหินปูนกอนหน่ึง
ท่ีถูกบันทึกในชวงเวลาขณะน้ันท่ีเหมืองหินปูนใน จ.ราชบุรี 
   An Opening (from white to white) ตัวงานอางอิงกับตัวเทคนิค transition ท่ีเรียกวา wipe ซ่ึงถูกใชในภาพยนตรสมัยกอน ตัวเทคนิค 
มีลักษณะเหมือนการเลื่อนเปดปดบานประตู  ถูกใชสําหรับเช่ือม ฉากสองฉากเขาดวยกัน  โดยภาพของฉากใหมจะเคลื่อนเขามา 
แทนท่ีภาพของฉากเกาจากขอบจอฝงหน่ึงไปยังอีกฝง 

:  อยากทราบถึงท่ีมาของงานท้ังสามช้ินน้ี เเละส่ิงท่ีเปนจุดเช่ือม
โยงของงานเเตละช้ิน
:  โดยปกติสวนใหญเราจะหยิบจับอะไรท่ีเราเจอในชีวิตประจำวันมาใช
ซ่ึงในตอนแรกเราก็ยังไมรูวาส่ิงท่ีเราเก็บหรือจดจำมามันจะกลายมา
เปน อะไรในตอนสุดทาย แตโดยพ้ืนฐานเราแลว เราคอนขางจะทำงาน
ท่ีมีการเลาเร่ืองอยูในระดับหน่ึง ซ่ึงกระบวนการทำงานของเรามัน
จึงคลายๆกับหาส่ิงท่ีสามารถพูดหรือสงผานตัวความรูสึกขณะท่ี
ตัวเหตุการณน้ันๆ มันเกิดข้ึนอยางเชนตัวงาน Bluestone จุดเร่ิมตน
ของมันเปนการท่ีเราบังเอิญเห็นตัวพ้ืนผิวของหินปูนท่ีมันสวางข้ึน
มาในตอนใกลจะมืดซึ่งจุดนี้มันทำใหเราเริ่มสนใจในเรื่องการรับรู
ความหนักเบาของวัตถุและ มันก็สงผลกับตัวงาน Tomorrow’s 
Mountain ท่ีตัวงานก็ถูกพัฒนาโดยอิงจากตัวความคิดเร่ืองการ
รับรูคลายๆกัน จะตางกันตรงท่ีตัว เร่ืองเลาท่ีอยูรอบๆตัวมัน สวน
ช้ิน An Opening (from white to white) สำหรับเราตัวมันเองมี
ที่มาจากไอเดียเรื่องของ Transition ในภาพยนตร ดวยไอเดีย
ดังกลาวมันคือส่ิงท่ีใชสำหรับเช่ือมโยงส่ิงหน่ึงกับส่ิงหน่ึง งานท้ัง
สามช้ินน้ีมันจึงทำหนาท่ีเหมือนเปนภาษาท่ีพูดถึง การอางอิงถึง
“ความเปนระหวาง”โดยอาศัยชองวางของความเปนระหวางนั้น
ในการที่จะถูกเติมหรือเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ซึ่งสุดทายพอ ผลงาน
ท้ังสามช้ินมาอยูดวยกัน เราคิดวามันสามารถท่ีจะสรางพ้ืนท่ีของ
เร่ืองเลาไดกวางข้ึน

:  อยากใหเลาถึงส่ิงท่ีสนใจศึกษาอยู รวมไปถึงท่ีมาท่ีไป เเนวคิดเเละความ
สนใจท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีอยูในนิทรรศการน้ี
:  จริงๆเเลวไมถนัดกับการอธิบายงานเปนคำตอบแบบน้ีเลยสำหรับเรา 
ในวิธีการทำงานที่ผานมารวมถึงงานชุดที่จะเอามาแสดงครั้งนี้ เรา 
มักเลือกวิธีการที่จะขยับหรือเลี่ยงประเด็นที่จะพูดถึงอยูตลอด เพราะ 
เราสนใจในการ “เวนชองวาง” โดยที่มันมีอะไรบางอยางถูกละเอาไว 
“ความไมชัดเจน”  เเละการปลอยใหความคิดทำงานภายใตกระบวนการ 
การสำรวจมองดูท้ังของตัวเองและของคนดู
   เราสนใจในแงมุมท่ีเรามีในส่ิงแวดลอมตางๆบางคร้ังบางคราวจุดเร่ิมตน 
ของการทำงาน ไมวาจะชิ้นไหนหรือชุดไหนๆก็ตาม สิ่งแรกที่มักจะถูก 
มองเห็นหรือมักหยิบยกมาเปนสวนสำคัญในการสรางทิศทางของงาน 
มักจะเปนเรื่องของ สถานการณและพื้นที่อยูเรื่อยๆ ในบางครั้งบางที 
เรามักเลือกท่ีจะมองการทำงานในลักษณะท่ีมันผูกสัมพันธกับเร่ืองอ่ืนๆ 
“เร่ืองอ่ืนๆ” ในท่ีน้ีแนนอนวาไมไดเปนเร่ืองของสถานการณบานเมือง หรือ 
ความเปนไปของสังคม แตอาจเปนเร่ืองของ “อะไรสักอยาง” ท่ีเล่ือนลอย 
และไมมีทิศทางชัดเจนหรือจับตองได เพราะหากพูดถึงความสนใจ เรามัก 
สนใจอะไรท่ีเปนส่ิงเล็กๆส่ิงนอยๆ หรือส่ิงอะไรก็ตามท่ีเปนสวนหน่ึงของ 
“อะไรสักอยาง” หรือ “ของอะไรท่ีใหญไปกวาน้ัน”

:  วิธีการทำงานที่ “ความคิดเเละความเปนตัวเองไมถูก
ยัดเยียดหรือเอาไปใสในระหวางการทำงาน” และ “การปฏิเสธ 
ความเปนคนหรือผูกระทำ”  ท่ีทิพยพูดถึงและลักษณะของ 
ทิพยมีรูปแบบของการทบทวนมองยอนกลับไปที่ตัวเอง
อีกทีนั้นมันพาไปสูผลลัพธแบบไหน
:  สำหรับเรามันเปนการทำงานท่ีเราไมจำกัดหรือคิดถึงผล
สำเร็จในใจไวกอนอาจเปนดวยวิธีการที่เราพึ่งพาน้ำหนัก
ของวัสดุที่เราใชหมายถึงวาเมื่อปากกาหมดเราก็เริ่มแทง
ใหม เมื่อพื้นที่เต็มเราก็ไปหาพื้นที่ใหม เพราะฉะนั้นในหนึ่ง 
พ้ืนท่ี ส่ิงท่ีมันแสดงออกมาก็เปน ไปตามปจจัยท่ีจะเปนของ 
วัสดุและพื้นที่ที่หยิบมา เพราะฉะนั้นในแงหนึ่งมันก็ปฏิเสธ 
ความคิดในการเร่ิมช้ินงานของผูทำดวยตัวมันเองอยูแลว  
   เราคิดวาเราเปนพวกย้ำคิดย้ำทำทั้งยังไมคอยจะพอใจ 
อะไรท่ีทำไปแลวเทาไหร  ในบางคร้ังชวงเวลาระหวางการทำ 
อะไรใหมๆ  เลยมักจะมองกลับไปและหาวิธีอะไรมาปรับมาเปล่ียน 
ตอยอด พัฒนา ท้ังเชิงของบริบท  รูปแบบและวิธีการ คือเรา 
มองวาทุกอยางท่ีทำมันเปล่ียนแงมุมไดตลอด ซ่ึงแนนอน 
เม่ือเปล่ียนมันก็ทำใหความหมายและการรับรูเปล่ียนไปเชนกัน

1. เฟรมอลูมิเนียม สำหรับพิมพงานภาพถายหรืองาน Photography 
2. เฟรมไม ซ่ึงเฟรมช้ินน้ีเปนเฟรมหรือกรอบงานท่ีเราเลือกขนาด
    และวิธีการประกอบกันของมันเพ่ือไวนำเสนองานบางช้ินของเราเอง 
3&4. คือเฟรม (Panel) ไม 2ชิ้นนี้เปนเฟรมที่เราไดมาระหวาง
   การเดินทางไปเท่ียวท่ีญ่ีปุน ซ่ึงการมองหาวัตถุดิบท่ีจะเอามา
   ตอยอดการทำงานตางๆของเราก็เปนเปาหลักของการเดิน
   ทางคร้ังน้ีอยูเหมือนกันน่ันเอง
5. เปนขอความหรือ Text ที่เราใชนำเสนอถึงวิธีการที่เลือกใช
   เพื่อเปนการสื่อสารแทนคำพูดและการอธิบาย คือคำวา  
   Base(-ment) ซ่ึงแนนอนส่ิงท่ีนาสนใจของความหมายของ
   คำนั้น คือความกวางของมันในเชิงความหมายในสวนของ
   วิธีการนำเสนอ Text น้ัน ในคราวแรกต้ังใจวาจะใช Text ซ่ึง 
   เปนความหมายอยางตรงของ “คำ” จากพจนานุกรมเปน 
   วิธีการอธิบายและสื่อสารถึงวิธีคิดวาวัตถุตางๆ เมื่อมองด ู
   ความหมายชองคำ มันก็ตอบโจทยกับความคิดท่ีเราตองการ
   นำเสนอใหเห็นวาความเปนไปไดของคำมันส่ือสารไปไดหลาย
   แงมุมมากแคไหน ซ่ึงคำท่ีเลือกมาใชน้ันสำหรับเราการคิดช่ือ
   งานไดมาพรอมๆกับวิธีการและการหาความเปนไปไดในแง 
   ของการนำเสนอ 
6. กระดาษหรือ Paper Sheet ซ่ึงเราเลือกมาหยิบมานำเสนอ
   ดวย อาจเพราะ 3 เหตุผลดวยกัน คือ 
6.1 เรามักสนใจในกระดาษและการขีดเขียนลงบนกระดาษอยูเสมอ 
6.2 กระดาษมักจะเปนจุดเร่ิมตนทำอะไรสักอยาง เปนอะไรท่ีเปน
    original มากๆของการทำงานไมวาจะศิลปะหรือไมศิลปะ
6.3 ศิลปนคนหน่ึงในโชวน้ีเลือกท่ีจะใชกระดาษหรือกองกระดาษ
   ท่ีพิมพเน้ือหาของเขาลงบนน้ัน ซ่ึงก็คิดวานา สนุกดีท่ีจะลอ
   จุดน้ีกับศิลปน 

7. สวนสุดทายคือ กลองไม สำหรับเก็บและรวบรวมช้ินสวน
   ทุกช้ินสวนใหมาอยูในท่ีเดียวกันซ่ึงถูกนำเสนอในนิทรรศการ
   ในฐานะงานช้ินหน่ึง
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