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สาร
 

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางที่สามารถเชื่อมโยงและ

ถ่ายทอดแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานมาสู่กลุ่มผู้ชมงาน

ศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้ง  

ด้านศิลปะของประชาชนในประเทศ ตลอดจนช่วยผลักดันการ

พัฒนาด้านศิลปะของประเทศ และในอีกมิติหนึ่งยังช่วยประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง โดยจะช่วยให้ประชาชนเกิดความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องของระบบความคิด ตลอดจนวิถีชีวิตของ

ประชาชนระหว่างกันได้เป็นอย่างดี 

การจัดนิทรรศการศิลปะ Fast Art ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมศิลปะ

สำหรับประชาชนในทุกเพศ ทุกวัยที่มีความรักและชื่นชอบในงาน

ศิลปะ โดยได้รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ จากการสร้างสรรค์

นิทรรศการจากงานแฟต เฟสติวัล พร้อมกับผลงานศิลปะที่มี  

ความหลากหลาย น่าสนใจ และผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม  

ปฏิสัมพันธ์กับผลงานในทุกชิ้น  

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้นำเสนอพร้อมด้วยคำอธิบาย  

และเบื้องหลังความคิดจาก ผู้สร้างสรรค์งานที่ผู้ชมอ่านแล้ว 

สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายและรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังจัดแสดงรูป

ถ่ายเบื้องหลังการสร้างภาพร่างแรกของงานแต่ละชิ้น กระดาษ

บันทึกความคิด ไปจนถึงการประชุมเตรียมงาน ของผลงานเกือบ

ทุกชิ้น ซึ่งนับเป็นการจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

ทำงานในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดร่วมกับการจัดแสดงผลงานจริง 

เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในวิธีคิดหรือแนวทางการสร้างสรรค์อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่จะพัฒนาประสบการณ์ด้านศิลปะของตนเอง

ต่อไป 

กระผมหวังว่ านิทรรศการ Fast Art จะมีส่วนสนับสนุน  

ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ในงานศิลปะมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริม

ความร่วมมือที่จะผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับ

วงการศิลปะในประเทศไทย และขอขอบคุณสำนักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินทุกท่านที่

สร้างสรรค์กิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการเปิด

พื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ “หอศิลป์ สศร.” เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้

พื้นที่ดังกล่าวสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะ

ของประเทศไทยต่อไป     

ดร. พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต  
ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 



สาร
 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนิน

งานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในงานทัศนศิลป์ วรรณกรรม การแสดงศิลปะ  

ร่วมสมัย ดนตรี ภาพยนตร์ ฯลฯ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ศิลปิน

รุ่นใหม่ได้มีพื้นที่สำหรับเผยแพร่ผลงานศิลปะ แสดงออกซึ่งความ

สามารถ และสร้างเวทีกลางทางศิลปะระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและ

กลุ่มผู้ชม ทำให้ผู้ชมมีโอกาสได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์

ผลงานได้โดยตรงจากศิลปิน อันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน   

นอกจากนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังมุ่งหวังที่จะพัฒนา

และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลป

วัฒนธรรมนอกห้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายของเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป และเพื่อช่วยกระจายโอกาสในการเสพงานศิลปะ  

ไปทั่วทุกแห่งทั้งในกรุงเทพมหานคร ตามจังหวัดต่างๆ ในทุก

ภูมิภาค สถานที่สำคัญ ในงานเทศกาลต่างๆ และเข้าร่วมใน

กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการ

รวมตัว นำมาซึ่งความร่วมมือ การช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วย

ผลักดัน และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับวงการศิลปะใน

ประเทศไทยต่อไป 

ในโอกาสนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

ได้สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ โดยมีผลงานจัดแสดงในงานแฟต 

เฟสติวัล ครั้งที่ 7 ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี และ

ครั้งที่ 7.1 ที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “โครงการศิลปะเพื่อแรง

บันดาลใจ” ซึ่งประสบผลสำเร็จ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน 

ส่งผลทำให้เกิดกระแสความสนใจในดนตรีและงานศิลปะมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่นำเสนอนั้นสามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามา  

มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้เป็นจำนวนมาก  

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานผ่านการบอก

เลา่เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในงานแฟต เฟสตวิลัทัง้สองครัง้ทีผ่า่นมา 

โดยจัดแสดงเนื้อหาให้มีความกระชับ สามารถชื่นชมได้ภายในระยะ

เวลาสั้นๆ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “Fast Art” ซึ่งได้ย่อส่วน อธิบาย 

และจัดแสดงผลงาน ภาพบรรยากาศ ภาพความประทับใจ ความ

สนุกสนาน และการสร้างสรรค์ผลงานของบรรดาผู้ชมเยาวชนรุ่น

ใหม่ที่มีแนวคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ     

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หวังว่าผล

จากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก

และเข้ า ใจกับงานศิลปะมากยิ่ งขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และร่วมกิจกรรม

ทางศิลปะที่มีคุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ด้านการศึกษา จรรโลงจิตใจให้

แก่ตนเองและสังคมสืบไป      

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 



 
 

 

>> 1. FAST ART 

เป็นกระบวน
การจัดการศ

ิลปะที่ใช้หลักการ

เดียวกับฟาสท์ฟู้ด คือ ทําง่า
ยๆ เสพง่ายๆ 

สะดวกและรว
ดเรว็ทนัใจ แ

นน่อน FAST
 ART

ยอ่มมจีดุออ่
นเชน่เดยีวกบั

ฟาสทฟ์ูด้ แตเ่รา

ขออนุญาตเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก่อน 

เนื่องด้วยเรา
หวังว่าการแจ

กจ่ายศิลปะให้

กับผู้ชมจํานวนที่มากให้เป็นเรื่อ
งปรกติใน

ชีวิตประจําว
ัน จะทําให้เ

ราคุ้นเคยแล
ะเลิก

มีจริตจก้านก
ับศิลปะ เหมือนกับที่เราเลิก

เห่อแฮมเบอร์เกอร์ เห่อพิซซ่า เมื่อสิบปี

ก่อน แล้วย้อนกล
ับมานิยมกินอาหารใกล้

ตัวที่ถูกปากและในขณะเดียวกันก็กิน

อาหารต่างรสต่า
งชาติเพิ่มสีสันให้กับชีวิต

ได้อย่างไม่เค
อะไม่เขิน  

 

 

FASTART
:

งานศิลปะเพื่อ
คนเยอะๆ

ในเวลาสั้นๆ
ดูเร็วๆ

เข้าใจFAST
ART

ได้ง่ายๆใน
ขั้น

ตอน

3>>



 

>> 2. FAST ART ตอ้งการ 

ให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มต้นด้วยการไปจับต้อง

สร้างความคุ้นเคยกับศิลปะก่อน อย่างน้อยก็

ช่วยกระตุ้น
ให้จํานวนคนที่สนใจศิลปะค่อยๆ 

เพิ่มมากขึ้น โดยยึดหลักปริมาณมาก่อน

คุณภาพ แต่ยังคงอยู่บ
นพื้นฐานความเ

ชื่อที่ว่า

คุณภาพแปรผันตามปริมาณ เมื่อมีจํานวน  

ผู้สนใจศิลปะ
เพิ่มมากขึ้น ย

่อมมีความต
้องการ

เสพงานศิลปะที่ลึกซึ้งสลับ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

เป็นเป็นเงาตามตัว อุปมาเหมือนจํานวน

ประชากรของ
สาวสวยในป

ระเทศจีนย่อมมาก

กว่าประเทศไทย ที่ถึ งแม้ความจริ งแล้ว

อัตราส่วนของสาวสว
ยต่อจํานวนประชากร  

ของไทยอาจ
มากกว่าชาว

จีนก็ตาม 

 

>> 3. FAST ART พดูถงึ

โครงการศลิป
ะเพือ่แรงบนัดาล

ใจ ซึง่เปน็กา
รจัด

แสดงงานศิลปะนอกเงื่อนไขของขนบปฏิบัติ

ของการจัด
แสดงศิลปะ โดยมุ่งหวังตามจุด

ประสงค์ดังกล
่าวข้างต้น 

นิทรรศการศิล
ปะ 

FAST ART ที่จัดขึ้นในหอศิลป์สศร.
นี้ เป็น

ความพยายามที่จะรวบรวมเนื้อหา หลักฐาน 

และเรื่องรา
วที่เกี่ยวข้อ

งกับการจัดแสด
งดัง

กล่าวมาสรุปรวมในเชิงสารคด
ี หาได้เป็นการ

นําผลงานดัง
กล่าวมาจัดแ

สดงซ้ำอีกคร
ั้งหนึ่งไม่ 

เพราะปัจจัยท
ี่สําคัญคือจํานวนผู้ชมกว่าหนึ่ง

แสนคนในระยะเวลาส
องวันของการจัดแ

สดง 

เป็นสิ่งที่ยาก
ที่จะทําให้เก

ิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไข
 

ของการจัดแ
สดงศิลปะใน

แบบปรกติ  
 

 

 



 
OVERHEAD 

NIGHT CLUB 



เข้าใจ ‘OVERHEAD NIGHT CLUB’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 
 
 
1. OVERHEAD NIGHT CLUB พัฒนามาจากโปรเจคท์ ‘เธค

เงียบ’ ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะ  

คนเต้นยังรู้สึกอาย เพราะตัวเองยัง ‘ถูกมอง’จากคนภายนอกอยู่ 

ดังนั้น OVERHEAD NIGHT CLUB จึงนำจุดอ่อนตรงนี้มาปรับ

เปลี่ยนใหม่  

 

2. ด้วยความคิดที่ว่า ‘ถ้าหากแยกหัวออกจากตัวแล้ว คนอาจ

จะลืมอายมากขึ้น’ ในทีแรกจึงลองสร้างกล่องใบเล็กๆ มาลอง

ครอบหัว ให้ตัดการรับรู้สภาวะรอบข้างออกไปให้หมด ส่วนหูฟังก็

เปลี่ยนเป็นลำโพงขนาดเล็กๆแทน ซึ่งมันทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้น  

จากนั้นก็พัฒนาด้านสเกลให้กลายเป็นกล่องขนาดใหญ่แล้วสวมหัว

เข้าไปได้หลายคน จากลำโพงเล็กๆ ก็เพิ่มเวทีคอนเสิร์ตขนาดย่อม

เข้าไปด้วย และมันก็กลายสภาพเป็นการสร้างประสบการณ์

ทางการฟังดนตรีแบบใหม่ให้เกิดขึ้น เพราะ OVERHEAD NIGHT 

CLUB นี้เสมือนเป็นหูฟังสาธารณะที่สร้าง ‘Public personal 

space’ ที่โลกส่วนตัวของแต่ละคนกลับมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วย  

นอกจากนั้นแล้วผู้ที่สอดหัวเข้ามาในไนต์คลับแห่งนี้ จะเห็นอุปกรณ์

การตกแต่งหรือตัวให้กำเนิดแสงขนาดเล็กออกมาใหญ่เกินจริงจาก

จุดตำแหน่งที่ยืน ทำให้พวกเขาเหมือนยืนอยู่ ในเมืองจำลอง

ประหลาดโดยไม่รู้ตัว  

 

3. เวอรช์ัน่ถดัไปนีจ้ะเปน็การนำเสนอกบัจำนวนคนดว้ย โดยจะมี 
กล่อง 4 กล่องเล็กๆต่อกัน ซึ่งในตัวกล่องจะมีเซ็นเซอร์ที่จะทำให้

เวลามุดหัวเข้าไปแล้วทำให้สภาพแวดล้อมในกล่องเปลี่ยนไป เกิด

เสียงเกิดไฟตามที่เซ็ตเอาไว้ แต่ถ้าเข้าไป 2 หัวพร้อมกัน เสียงและ

ไฟก็จะเป็นอีกแบบ ถ้าเข้าไป 3 คนเสียงและไฟก็จะเปลี่ยนไปอีก

แบบหนึ่ง  

 

 
*เธคเงียบ คือ งานที่จะมอบหูฟังให้กับขาแดนซ์และในหูฟังจะบรรจุเพลง
เต้นรำนานาประเภทเอาไว้ ซึ่งขาแดนซ์ทั้งหลายสามารถฟังแล้วเต้นเองมันเอง 
ณ จุดบริการนั้นได้เลย เหมือนได้เข้าไปในดิสโกเธคที่ซ่อนตัวอยู่ในหูฟัง 



จงเติมตัวเอง


ลงในช่องว่าง


ที่ถูกต้อง



เข้าใจ ‘จงเติมตัวเองลงในช่องว่างที่ถูกต้อง’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 

 

 
1. วิศุทธิ์ พรนิมิตร ชื่นชอบวัฒนธรรมกล้องดิจิตอลในปัจจุบัน 

ที่ทำให้คนเรามีประเพณีการถ่ายรูปที่เรียกได้ว่าถ่ายกันตลอดเวลา 

และด้วยความที่เป็นนักเขียนการ์ตูน เขาจึงคิดว่าควรเรียกผู้ชมมา

ร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนของเขาดีกว่า เพราะเชื่อว่าเกือบทุกคน

ที่มาชมงานแสดงของเขา ต้องมีกล้องดิจิตอล (หรือกล้องมือถือ) 

ติดตัวไว้แน่ๆ  

 

2. วิศุทธิ์สร้างโลกให้ตัวการ์ตูนของเขา โดยการทำให้มันเป็น  

อะนิเมชั่นแล้วฉายลงบนกำแพง ตัวละครของเขาจึงสามารถโลด

แล่นได้อยู่บนกำแพงนั้นและเหลือที่ว่างให้มนุษย์จริงๆ ได้ไปถ่ายรูป

กับตัวละครเหล่านั้น ด้วยความที่การ์ตูนสามารถเคลื่อนไหวได้ 

จังหวะที่ดีและไม่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะถ้าช้าไป  

จังหวะหนึ่ง เราอาจได้รูปที่ตัวละครสาวสวยนั้นดันหลับตาพอดี  

แต่ที่สำคัญกว่าจังหวะนั้นคือจุดยืนที่เราจะต้องหาในเฟรมภาพนั้น 

เพราะในแต่ละซีนที่ปรากฎจะมีทั้งที่ยืนอยู่แล้วดี ถ่ายออกมาสวย 

และจดุทีถ่า่ยออกมาราศหีมอง ซึง่วศิทุธิเ์ปรยีบเปรยวา่ มนัคงไมต่า่ง

อะไรจากการที่คนเราต้องหาจุดยืนที่ดีสำหรับตัวเองให้เจอบนโลก

แคบๆ ใบนี้ แล้วตัวเรานี่เองที่ต้องหาจุดที่เราจะยืนให้กับตัวเอง  

  

3. ปัญหาโดยรวมของงานของวิศุทธิ์อาจจะเป็นที่ตัวคนดูยังไม่

กล้าที่จะเข้ามาเล่นมากนัก (โดยเฉพาะคนไทย) อาจเป็นเพราะ

โครงสร้างพื้นที่แบบปิด  ถ้าหากพื้นที่จัดแสดงกว้างขึ้น จะทำให้คน

สามารถเข้ามารูปเป็นหมู่คณะได้มากกว่านี้ และสนุกได้มากกว่านี้ 



LIVE 
PAINTING 



เข้าใจ ‘LIVE PAINTING’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 

 

 
1. วสันต์ สิทธิเขตต์ เคยวาดรูปสดๆ ตลอด 24 ชั่วโมงที่หอ

ศิลปวิทยทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการ

ชักชวนให้วสันต์มาวาดรูปสดแบบนั้นอีกครั้ง แต่เปลี่ยนจาก 24 

ชั่วโมงให้ขยับมาเป็น 48 ชั่วโมง และเปลี่ยนจากหอศิลป์ฯ มาเป็น

งานเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ 

 

2. ด้วยความที่งานแฟต เฟสติวัลเป็นงานแสดงดนตรีสด และ

เป็นแหล่งรวมเยาวชนรุ่นใหม่ไว้เป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสดีที่

เยาวชนเหล่านั้นจะได้มาพบปะกับวสันต์ ที่ถือว่าเป็นวัยรุ่น  

เด็กแนวรุ่นแรกๆ ของประเทศไทย ทีมงานจัดหาสีเอาไว้ให้คนที่มา

ร่วมงานแฟตฯ ได้มาวาดรูปสดๆ ร่วมกับวสันต์ สิทธิเขตต์ แต่

ปรากฏว่าการวาดสด ‘ร่วม’ กับงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ กลาย

ร่างเป็นการวาดสด ‘ทับ’ งานของวสันต์ สิทธิเขตต์ แม้ว่าวสันต์จะ

เริ่มขึ้นโครงรูปสัตว์เลื้อยคลานคาบรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ในเวลาไม่

นาน สัตว์เลื้อยคลานก็เริ่มมีลวดลายประหลาด พานรัฐธรรมนูญ

เริ่มข้อความประเภท ‘คอนเสิร์ตสนุกจังเลย’, ‘น้องจอยมาเยือน’ 

และผ่านไปอีกสักพัก สัตว์เลื้อยคลานและพานก็จมหายไปกับ

ข้อความและรูปมากมายจากฝีมือเด็กๆ แม้ว่าอาจจะผิดความตั้งใจ

ของวสันต์ไปบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างคนสองรุ่นที่  

น่าประทับใจ  

 

3.  งานพัฒนาขั้นต่อไป คือรูปแบบของบอร์ดสาธารณะขนาด

ใหญ่ที่จะมีที่ ให้ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากมายมาติดร่วมๆ  

กันเป็นร้อยๆ ใบเพื่อให้เกิดความงาม นอกจากนี้แล้วงานแฟตฯ 

ครั้งหน้า อาจจะมี วสันต์ สิทธิเขตต์ ปีนขึ้นไปวาดรูปสดๆ บน  

นั่งร้านเป็นแบ็คกราวนด์บนเวทีคอนเสิร์ต ขณะที่หน้าเวทีศิลปิน

กำลังเล่นดนตรีอย่างเมามัน น่าจะเป็นการพบกันระหว่างเด็กแนว

รุ่นปัจจุบันและเด็กแนวรุ่นแรกได้อย่างน่าสนใจยิ่ง  

 



ภาพถ่ายกรุง
เทพ

ทางอากาศ



เข้าใจ ‘ภาพถ่ายกรุงเทพทางอากาศ’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 

 

 
1. เริ่มต้นที่ทีมงานสร้างสรรค์ ‘ภาพถ่ายกรุงเทพทางอากาศ’ได้

ไปเห็นภาพถ่ายเมืองทางอากาศขนาดใหญ่มากที่พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ใน Parc de la Villette ประเทศฝรั่งเศส แล้วไปเห็น

แผนที่อีกชิ้นที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองฟุกุโอกะ และซ้ำรอย

อีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์ Tate Modern ในอังกฤษ ทีมงานจึงนึกฝันว่า

นา่จะมแีผนทีท่างอากาศแบบนีท้ีบ่า้นเรา ดงันัน้เมือ่สบโอกาสทีส่ามารถ

ทำได้ ทีมงานจึงนึกถึงไอเดียนี้ แล้วก็ไม่รีรอที่จะสร้างมันขึ้นมา  

 

2. เนื่องจากงบประมาณสำหรับการสร้างงานนี้มีไม่มาก จึงไม่

สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกต้องมาพิมพ์ได้ 

ทีมงานจึงแคปเจอร์รูปจากหน้าจอ Google Earth มาต่อกันดื้อๆ

แบบหน้าไม่อาย และคาดว่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแน่นอน ซึ่งทีมงาน

ได้กล่าวว่า “ไม่สนโว้ย” และเอาเงินที่เหลือไปเสียค่าหมึกละเมิด

ลิขสิทธิ์จากประเทศจีนให้ร้าน inkjet ไปพิมพ์ใหญ่ๆ ละเอียดๆ 

สวยๆ ดีกว่า แต่เมื่อละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทางอากาศไปแล้ว จึง

คดิวา่ไมค่วรเสยีศกัดิศ์รเีลยีนแบบการจดัแสดงของฝรัง่เศสหรอืพียุ่น่  

มาแบบหน้าไม่อายทั้งดุ้น ควรจะพัฒนาขึ้นไปอีกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้

ใครเขามาว่าเอาได้ ก็เลยนึกถึงไอเดียการแปะสติกเกอร์ที่คล้ายๆ

การทำ tagging บนหน้าจอคอมพิวเตอร์บนแผนที่ดิจิตอลโดยตรง 

ซึ่งการแปะสติกเกอร์นี่ เองที่ เรียกความสนใจของคนให้มาติด  

สติกเกอร์บนพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพ เมื่อมองไกลๆ ก็ยิ่งดูเหมือน

ตึกสูงที่คนมาช่วยกันสร้างทับบนแผนที่ลงไปอีกชั้นหนึ่ง คล้าย

เป็นการสร้าง ‘เมืองที่มองไม่เห็น’ ที่อยู่ในหัวของทุกคนทับลงไป

บนเมืองที่มีอยู่จริง  

 

3. แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือมีประชากรที่บ้านอยู่นอกแผนที่กลุ่มหนึ่ง

ไปแปะสติกเกอร์ด้านนอกแผนที่ (ที่ไกลออกมาจากแผนที่มากที่สุด

คือ รังสิตคลองหก!) สิ่งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความซนของผู้ชม

โดยแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ‘เมืองที่มองไม่เห็น’ นั้นมันกว้างกว่า

กรอบของการนำเสนอหรือกรอบของข้อจำกัด การที่สติกเกอร์ที่

แปะอยู่นอกแผนที่ช่วยสร้างโครงคร่าวๆ ของเมืองให้เราพอนึกออก

ว่าเป็นส่วนไหนถนนไหน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอิสระจาก

โครงสร้างของเมืองและพร้อมจะกลายรูปแบบเป็นสิ่งอื่น (เช่นการ

รวมตัวประกาศการมีตัวตนอยู่ของมหาวิทยาลัยเทคโนบางมดฯ 

ทางด้านใต้ของกรุงเทพฯ) เหมือนเป็นภาพเขียนกึ่งนามธรรม ส่วน

ที่เหนือความคาดหมายอีกอย่างคือ ความที่สติกเกอร์ที่ใช้มันเป็น

กระดาษด้าน พอเขียนแล้วแปะไปนานๆ เข้า เมื่อคนเดินเดินย่ำ  

เข้ามากๆ ที่เขียนไว้มันจะหายไป บางคนจะคอยมาแปะ tag  

ซ้ำที่เดิม มันดูคล้ายกับความทรงจำที่มันค่อยๆเลือนหายไป 

 

 
* Parc de la Villette สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในปารีส สมัยก่อนพื้นที่
นี้คือเป็นโรงฆ่าสัตว์มาก่อน ภายในมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Cité des 
Sciences et de l’Industrie ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ทวีปยุโรป  
  
* Google Earth โปรแกรมดูแผนที่ทางอากาศทั่วโลก โดยประมวลผลจาก
ภาพผ่านดาวเทียม ภาพที่ถ่ายทางอากาศ และ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมกัน 
ดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีที่ http://earth.google.com 



ตู้ขายของอัต
โนมัติ

จากน้ำมือมน
ุษย์



เข้าใจ ‘ตู้ขายของอัตโนมัติจากน้ำมือมนุษย์’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน  

 

 

1. วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ได้ ไอเดียจากการ์ตูนของ  

รูบ โกลด์เบิร์ก* ที่ชอบวาดการ์ตูนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์พิสดาร เช่น 

เครื่องทอดไข่อัตโนมัติ ที่พอกลิ้งไข่ลงไปในสายพานแล้วไข่จะกลิ้งไป

กระทบกลไกอื่นๆ ให้ทำงานจนสามารถทอดได้สำเร็จ แรงบันดาล

ใจนี้มาผสมกับสภาวะปัจจุบันที่คนเราเริ่มชินชากับเครื่องอัตโนมัติ  

ทั้งหลายที่เพียงเรากดปุ่ม สินค้าหรือบริการที่เราต้องการก็จะ

ปรากฏออกมาทันที ทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยถึงกระบวนการ

ระหว่างนั้น และสุดท้ายไอเดียทั้งหมดถูกจุดระเบิดด้วยโฆษณา

เครื่องดื่มโค้ก ชุดที่มีขบวนพาเหรดหรรษาช่วยกันผลิตโค้กอยู่ใน  

ตู้ขายอัตโนมัติ จึงคิดว่าน่าจะสร้างตู้ที่มีคนจริงๆ ผลิตสินค้าอยู่  

หลังตู้ เหมือนที่ตอนเด็กๆ เราชอบคิดว่ามีคนแอบอยู่หลังตู้ขายน้ำ

อัตโนมัติหรือไม่ 

2. พอคิดได้แล้ว ก็โยนไปให้พรทวีศักดิ์ ริมสกุล เนื่องจากวิชญ์

ไม่มีเวลาทำ และพรทวีศักดิ์ก็มีความละเอียดและชำนาญด้านการ

ดีไซน์มากกว่า พรทวีศักดิ์จึงรับผิดชอบออกแบบปุ่มกดและหน้าตู้

ทั้งหมด ส่วนสินค้าที่จะวางขายในตอนแรกนั้น วิชญ์คิดว่าต้องเป็น

อะไรที่มีกระบวนการในการผลิตเยอะมากๆ เช่น ส้มตำ ซึ่งจะมี

กระบวนการทำอะไรมากมายวุ่นวาย แต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัด ก็เลย

เหลือแค่ชงกาแฟ ทำสายไหม และขายเสื้อยืด  

 

3. เมื่อทำการขายจริงพบว่าสินค้าบางอย่างเช่น เสื้อยืด  

ไม่ค่อยได้อย่างที่คิดนัก เนื่องจากเสื้อยืดเป็นสินค้าสำเร็จรูป ไม่ต้อง

มีการผลิต แต่กาแฟและสายไหมถือว่ารักษาคอนเซปต์ไว้ได้ ส่วน

การพัฒนาต่อนั้นอาจจะต้องเพิ่มความหมกหมุ่นในกระบวนการ

ทำให้มากขึ้น อาจจะลดสินค้าเหลือเพียงอย่างเดียว และเอาจริง

เอาจัง เช่น เอาพ่อครัวจากภัตตาคารปรุงอาหาร ให้เห็นการปรุง

อาหารอันซับซ้อน และยกครัวจริงๆ มาไว้ในตู้ มีการติดเครื่อง

ระบายอากาศ ฯลฯ  

 
 
*รูบ โกลด์เบิร์ก (Rube Goldberg) นักเขียนการ์ตูนรางวัลพูลิตเชอร์ชาว
อเมริกัน 



เชื่อฉัน



เข้าใจ ‘เชื่อฉัน’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 

 
 
1. ช่วงที่มีโอกาสเตรียมงานชิ้นนี้ คธาอยากลองเทคนิคใช้เสียง 

หรือการเคลื่ อนไหวผ่านเซ็น เซอร์แทนการปฏิสัมพันธ์กับ

คอมพิวเตอร์แทนการใช้เมาส์ และคิดว่าถ้าได้มีการฉายงานผ่าน

โปรเจคเตอร์ลงบนกำแพงในห้องมืด ก็น่าจะเป็นการสร้างพื้นที่และ

สเปซใหม่ขึ้นมาได้ด้วยและงาน Interactive Video Installation  

ก็ยังไม่ค่อยมีคนทำมากนัก ส่วนทางด้านเนื้อหา ก็อยากพูดถึงการ

พิสูจน์ตัวเองให้คนรอบตัวได้เชื่อในสิ่งที่เราทำและเราเป็นด้วยความ

พยายามที่เสมอต้นเสมอปลาย เพราะหลักการที่จะทำให้ตัวละคร

ในจอหยุดส่ายหน้าใส่ผู้เล่นนั้นไม่เกี่ยวว่าเราจะพูดว่าอะไร แต่มัน

อยู่ที่การเปล่งเสียงนั้นต้องทำให้เกิดความถี่ที่เท่ากันเป็นระยะ  

เวลาหนึ่ง   

 

2. ตัวงานสร้างด้วยซอฟท์แวร์ที่ชื่อ Isadora ปกติโปรแกรมนี้ใช้

สำหรับทำละครเวทีโดยจะช่วยประสานงานระหว่างการเคลื่อนไหว

ของนักแสดงบนเวทีกับการฉายโปรเจคเตอร์ให้ไปในเวลาเดียวกัน 

คธาก็ลองนำโปรแกรมนี้มาเซ็ตให้ภาพในจอเปลี่ยนแปลงตาม

ความถี่ของเสียงที่รับเข้ามาจากไมโครโฟนแทน จากนั้นเมื่อไปติด

ตั้งที่สถานที่แสดง ก็เขียนวิธีการเล่นเกมนี้ให้กับคนที่มาดูไว้ด้วยว่า 

‘พูดอะไรก็ได้ให้คนในจอหยุดส่ายหน้า’  

 

3. ปรากฏว่าการบอกวิธีการใช้ที่คลุมเครือ กลับทำให้เกิดผลที่ดี

กว่า เพราะคนที่เข้ามาเล่นกับงานนั้นจะต้องลงไปค้นหาเองว่าอะไร

จะทำให้คนในจอหยุดส่ายหัว ถ้าเกิดบอกตั้งแต่แรกว่าต้องเปล่ง

เสียงให้ความถี่เท่าๆ กัน คนอาจจะเห็นมันเป็นการแข่งขันไปแทน

และพยายามแค่ทำเสียงให้มีความถี่เท่ากันนานๆ เท่านั้น ส่วน

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ตัวงานนี้เป็นงานที่เรียกร้องพื้นที่ สมาธิ และ 

บรรยากาศ หากมันไปตั้งอยู่ในพื้นที่อึกทึกเกินไปเช่น ใกล้เวที

คอนเสิร์ต คนอาจจะมองข้ามมันไปอย่างน่าเสียดาย และนับว่า

เป็นผลงานที่ทดลองนำงาน Interactive Video Installation  

ซึ่งปรกติตั้งแสดงในหอศิลป์ให้ออกมาอยู่พื้นที่ที่ไม่ใช่หอศิลป์  

 

 
 



Exjample 



 

2. ในช่วงแรกนั้นไม่ค่อยมีคนส่งเข้ามานัก อาจเป็นเพราะคนไม่

เข้าใจคอนเซปต์ เลยมีแผนสองเตรียมสำรองไว้คือการไปเชิญ

เพื่อนๆของทีมดั๊กยูนิตและบรรดาคนทำกราฟิกมืออาชีพให้ส่งเข้า

มาด้วย สุดท้ายคนจากทางบ้านก็ค่อยๆ ส่งมาเรื่อยๆ รวมแล้ว 60 

กว่าภาพภายใน 1 เดือน ส่วนบรรดาพวกมืออาชีพและเพื่อนๆ

นี่เองที่ส่งกันเข้ามาช้า จนต้องตามตัวกันยกใหญ่  

 
3. การพัฒนาขั้นต่อไปอาจจะเป็นการเอาพวกปกหนังสือทำมือ 

หรือปกซีดีเพลง เพราะทั้งสองอย่างนี้มันก็มีวิชวลที่เป็นของตัวเอง

อยู่พอสมควร ถ้าเอามาขยายใหญ่อาจจะเกิดความสวยงามได้มาก

ยิ่งขึ้น 

 
*Vector คือการสร้างเส้นสร้างลายสร้างสีด้วยการคำนวนและประมวลจาก
สูตรทางคณิตศาสตร์ ฝีมือคอมพิวเตอร์ ถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงภาพที่เกิด
จากบรรดาโปรแกรม Adobe Illustrator 

เข้าใจ ‘Exjample’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน 

 
 
1. ความคิดเบื้องต้นเกิดจากการอยากเล่นกับสเกลและพื้นที่

ใหญ่ๆ ให้คนจำนวนเยอะๆ มารวมตัวกันด้วยการแสดงภาพขนาด

ใหญ่ ซึ่งเทคนิคการสร้างภาพแบบ Vector ที่เคยได้รับความนิยม

เมื่อประมาณ 5 ปีก่อนสามารถรองรับความต้องการนี้ได้ เพราะ

พวกภาพสีน้ำ สีน้ำมัน เวลาขยายใหญ่มากแล้วจะเสียรายละเอียด

บางอย่างไป แต่เทคนิคแบบ Vector แม้ว่าจะขยายใหญ่เท่าไรก็จะ

ยังได้รายละเอียดเท่าเดิม ทางดั๊กยูนิตจึงส่งจดหมายไปเชิญคนที่

เคยมีงานกราฟิกแบบ Vector มาส่งงานมาร่วมแสดงด้วยกัน  

เพื่อให้เป็นงานของมวลชนโดยแท้จริง   



ยักษ์วัดแจ้ง




เข้าใจ ‘ยักษ์วัดแจ้ง’ 
ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน  

 

 

1. เป็นงานที่พัฒนามาจากฉากหลังของงานคอนเสิร์ต 10 ปี 

โมเดิร์นด็อก ช่วงอังกอร์หลังจบคอนเสิร์ต ตอนแรกวิชญ์  

พิมพ์กาญจนพงศ์คิดว่าจะเชิญคนดูขึ้นมาเลือกเปิดป้ายเหมือน

รายการเกมโชว์ ถ้าเปิดออกมาแล้วได้เพลงอะไร วงก็จะเล่นเพลง

นั้น ถ้าเปิดป้ายมาเป็นเพลง ตาสว่าง สามรอบ ก็จะเล่นสามรอบ

เลย แต่สุดท้ายธนชัย อุชชิน นักร้องนำบอกว่า ‘วิชญ์ พี่ว่ามัน

เยอะไป’ วิชญ์จึ ง เก็บความคิดเรื่ องอยากจะเชื่ อมคนกับ  

ไอเดียแผ่นฟลิปนี้มาคิดต่อ ต่อมาวิชญ์ได้มาสร้างฟลิปดอทหน้า  

ร้านทรู สาขาสยามพารากอน เลยคิดว่าถ้าส่ง sms แล้วให้ฟลิป  

ดอทแสดงข้อความได้ ก็น่าจะดี เพราะช่วงนั้นพวกกระแสส่ง sms 

เข้าไปในรายการทีวีก็ถือว่าได้รับความนิยมมากด้วย  

 

2. งานเริ่มด้วยการสร้างตัวอักษร โดยในขั้นแรกทีมงานสร้าง  

ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไร ทำเท่าไร ทำกี่ตัว จึงคิดถึง Letter 

Plate (ตัวอักษรขูดลอก) เพราะจำนวนตัวอักษรแต่ละตัวใน 

Letter Plate นั้นจะต้องผ่านการคิดมาแล้วว่าเพียงพอกับการใช้

งานหนึ่งครั้ง เลยสร้างจำนวนตัวอักษรแต่ละตัวตามนั้นเลย เช่น  

ในนั้นมี ก.ไก่ 10 ตัว ก็ทำ 10 ตัวเท่ากัน จากนั้นก็พ่นสีตัวอักษร

ลงบนกระดาษลังธรรมดา ส่วนวิธีการส่งข้อความและเรียงพิมพ์นั้น 

วิชญ์อยากให้เกิดความทุลักทุเลในระดับหนึ่ง วิธีการจึงออกมาเป็น

ว่าหลังจากได้รับข้อความมาแล้ว การดำเนินจะแบ่งเป็นสามจุด คือ 

จุดแรกคือคนรับข้อความมาจะต้องทำเครื่องหมายว่าต้องใช้ตัว

อักษรอะไรบ้าง แล้วส่งต่อให้จุดที่สองที่จะเอาตัวอักษรไปใส่ใน

กระเช้าแล้วชักรอกตัวหนังสือขึ้นไปด้วยรอกแบบที่ใช้ในพื้นที่งาน

ก่อสร้าง จะได้สวยงามกว่าวิ่งขึ้นไป และจุดที่สามด้านบนก็จะทำ

เรียงตัวหนังให้เป็นข้อความเรียบร้อย  

 

3. ตัวงานประสบความสำเร็จดี เพียงแต่ช่วงหลังๆมีโฆษณาแฝง

เข้ามาบ้าง ก็เกื้อหนุนกันไป ส่วนตัวระบบนั้นดีอยู่แล้ว และยัง

สามารถดัดแปลงไปตามท้องถิ่นต่างๆ ได้เช่น เมื่อครั้งที่ไปแสดงที่

เชียงใหม่ ก็มีการแปลงข้อความให้เป็นภาษาเหนือ  

 

 
 
 
* ฉากหลังของงานคอนเสิร์ต 10 ปี โมเดิร์นด็อก มีไอเดียตั้งต้นมาจากการที่ 
สมัยก่อนวิชญ์เคยทำรายการทีวี และในรายการมีการเปิดป้ายแจกรางวัล 
ทำให้เขารู้ว่าข้างหลังนั้นใช้คนหมุนล้วนๆ ไม่มีระบบไฮโดรลิคมาช่วยหมุนใดๆ
ทั้งสิ้น ใช้แรงงานไทยล้วนๆ วิชญ์เลยมีความคิดว่าอยากเอาวิธีนี้มาใช้เป็น
แบ็คกราวนด์คอนเสิร์ตแทนการยิงวิดีโอโปรเจคชั่น   



 

 

 

 

 

 

นึกไม่ออกจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับ Fast Art ผมไม่รู้จริงหากผมจะ

บอกเป็นหลักวิชาการ พื้นผมมันน้อยจริงๆ แต่ผมก็มีโอกาสได้

เขียน ก็จะเขียนใครจะว่าอะไรผม (นั่น!)  อ่านๆไปก็ถือว่าเป็น

ทัศนะที่ไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรนะครับ 

 

เอ้าเริ่มเลยนะ FASTT FasTT Arttttttt___S กันเลยยยยยยยย 

ผมว่านะ มันเป็นอะไรที่เร็วๆ หรือ มันด่วนๆใช่หรือเปล่านะ ผมไม่

แน่ใจ เอาไงดี ก็คือคิดง่ายๆเริ่มด้วยการที่ผมชอบเปรียบงานศิลปะ

เหมือนกับอาหาร อาหารที่เรากินกันอยู่เนี้ยแหละ อาหารมันก็มี

หลายอย่าง เช่น อาหารจานเดียว อาหารที่กินเล่น อาหารที่กิน

กับข้าว กินกับเบียร์ ไวน์ สูตรหลายๆสูตร สรุปคืออะไรที่กินได้ 

 

กินอาหารกับการดูงานศิลปะ ผมว่าน่าจะคล้ายๆกัน คิดดูสิว่า กิน

อาหารอร่อยเราพูดได้ว่าอร่อยสุดๆ ดูงานศิลปะเราก็บอกได้ว่าสวย

มันเจ๋ง หลายๆอย่างที่คล้ายกัน (ที่มาของความเชื่อนี้ ในส่วนตัว

ของผมเองผมก็เชื่อ เพราะตอนที่ผมเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัย  

แห่งหนึ่ง อาจารย์ส่วนหนึ่งบอกกับนักศึกษาในการทำงานศิลปะ 

เหมือนกับการกินอาหารอยู่ตลอด ว่าเรากินอะไรทุกวันแล้วซ้ำๆๆ

กันทุกวัน มันน่าเบื่อนะ น่าจะลองกินอย่างอื่นบ้างเช่น............ 

..........(ว่าไป)..........ผมสังเกตว่าอ.ชอบแซวคนที่วาดรูปส่ง  

อยู่ตลอด) 

 

ผมก็นึกต่อมาว่าแล้วระบบของการทำอาหาร เหมือนกับระบบการ

ทำงานศิลปะทุกแนวเลย (ผมคิดเอาเองอีกนะ) คือไง คืออย่างนี้ 

เราคิดว่าจะกินอะไรดี ต้องเตรียมอุปกรณ์ อะไรดี อืม ต้องศึกษา 

ทดลอง ค้นหารสชาติแปลกๆ ใหม่ๆ แล้วปรุงรสชาติอาหารให้

ถูกปาก แล้วต้องชิมว่าอร่อยไหม? ทำเรื่อยๆ จบเสร็จ แล้วเอาให้

คนอื่นกิน วิจารณ์กัน เกิดคำถาม เกิดความรู้ อะไรก็ไม่รู้ กินเสร็จ

อิ่มแล้วเราต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย แล้วพักผ่อน นอนให้อิ่ม แล้ว

เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 

 

เริ่มว่าคิดอะไรดีจะกินอะไรดี (มันน่าจะเยอะกว่านี้นะ ลองทดลอง

คิดกันเล่นๆนะครับว่ามีอะไรอีก) อาหารกินทางปาก บอกรสด้วย

ลิ้น สมองบอกว่าอร่อย ศิลปะดูทางตา รับรู้ด้วยใจ สมองบอกว่า

อร่อย อีกเช่นกัน อืม.....แล้ว อาหารมันมีความเป็นพื้นถิ่น ตาม

แหล่งกำเหนิด บอกนิสัย บอกระดับชนชั้นบางอย่างได้สัก 20 - 

30 ส่วน ลองนึกถึง อาหารทางภาคใต้ อีสาน เหนือ สิ บอกถึง

นิสัยบางอย่างได้ หรืออาหารของคนจีน อินเดีย อเมริกา อะไรอีก

เยอะแยะไปหมด 



จนมาถึงอาหารจานด่วน เสริฟร้อนๆ ที่เรียกว่าฟาสต์ ฟู้ด ผมก็

เปรียบเป็น ศิลปะแบบฟาสต์ๆ เรียกว่า Fast Art แล้วมีใครมอง

เป็น Junk Art หรือเปล่าเรื่องนี้ผมคงบอกกันอย่างไรดีอ่ะ อันนี้

ต้องอยู่ที่คนจะเลือกกิน! หากเลือกไปแล้วเราก็ต้องยอมรับ

ประโยชน์ หรือโทษของ สิ่งๆนั้นเอง อืม! คืออาหารแบบฟาส์ตๆ  

กินมากๆ มันอาจจะอ้วน แล้วศิลปะแบบฟาส์ตๆ ดูมากๆ จิตใจเรา

จะอ้วนผิดแปลกไปหรือเปล่า เรื่องนี้อยู่ที่ความพอดีของแต่ละคน

ครับ 

 

จนมาถึงนิสัยของผมเอง (คนไทยคนหนึ่ง) ที่มองตัวเอง (ไม่ต้อง

มองคนอื่น) ผมชอบนะ อาหารฟาสต์ๆ กินเร็ว(ถึงต่อแถวนาน  

นิดหน่อย) รสชาติถูกปาก แบบแมสส์ๆ เข้ากับคนได้ทุกวัย กิน  

อร่อยดี แต่กินนานๆมันก็เลี่ยนๆ เคยเป็นมากับตัวนึกแล้ว..... 

.............ต่อๆ ผมก็ กินได้นานๆ ที ไม่บ่อยๆ ถึงจะอย่างไร ผมคิด

มันก็มีเสน่ห์นะเป็นแบบจัดการเบ็ดเสร็จ คือพนักงานจัดการให้เรา

หมดแล้ว จะเอาอะไรอีก ผมเพียงหาสตังค์ไปจ่าย มันก็กินอิ่ม 

สบาย รูปแบบโดน สีสันก็น่ากิน ดูเท่ มีสไตล์ แต่มันก็มีอีกเรื่องคือ 

ผมเองก็เขินๆ เวลาพูดชื่อ สินค้านั้นๆ มันไม่เป็นตัวเองอะไรก็ไม่รู้  

ที่ เ รียกเป็นภาษาอังกฤษ ผมจะแก้ปัญหาคือถ้าผมไปสั่ ง  

ชุด____________ ของ kfc ผมจะบอกคนขายว่า เอาชุดนี้ครับ 

แล้วเอามือ ชี้ ไปที่ป้าย จนรอเวลาเขาบอกเพิ่ม 10 บาท 

ก็ได้______แก้วใหญ่ ผมก็บอก ครับๆๆ 

 

แต่ถ้าเป็นงานศิลปะ ก็คงเป็นที่สนุกดี เขินๆ เวลาเข้าไปครั้งแรก 

(คนน้อยๆยิ่งแล้วใหญ่ ยิ่งตอนสว่าง ละก็ เงียบสนิท อืม!)  

แต่กินเข้าไปแล้ว อร่อยในการกินคำแรกๆ(คนแรก) ได้ชิมได้ลองมัน

ติดใจ สนุก ได้หัวเราะ แต่อยู่ได้ไม่นาน (จริงๆนะ) ก็ต้องเบื่อไป 

เพราะเมื่อทำอะไรถึงจุดของมัน แล้วเราทำเสร็จแล้ว เราต้องเดิน

ออกไป เดินหางานชิ้นใหม่ที่อยู่บริเวณนั้นไปเรื่อยๆ เสน่ห์งาน  

แบบนี้ พูดไงดี ผมคิดว่าเราควรต้องลองเข้าไป ไม่ต้องลองสิ เข้าไป

เลย จิตใจข้างในมันจะบอกเองครับ ก็เหมือนกับการกินอาหารไง 

พออิ่ม เราก็มีความสุข 

 

ป.ล. อ่านแค่ท่อนล่างก็ได้ ไม่ต้องอ่านหมด อืม! 

 

เฮ้ยๆ!! ใครวะ! “จอร์แหลงงงงงงง????” 



Ars Brevis: 
 
 
 
 
A Minute on the Lips … 
The Slow Food movement is a network of people around 
the world who get together to eat slow meals, in slow 
restaurants, accompanied by (we imagine) some pretty 
s low conversation. It was started in 1986, “to 
counteract fast food and fast life, and the disappearance 
of local food traditions”. OK, I admit it. I like the idea. I 
even thought about joining, but quickly decided I’d be 
kicked out, fast, for being too impatient.  
 I am not a fan of Fast Food. Actually, it’s not food at 
all – it’s entertainment, an industrial concoction of fat, 
sugar and salt. All taste and no flavour, it’s sure to get 
your tastebuds dancing, every time. But every time, the 
song is the same. Fast Food is a dose, not a meal. A 
meal is something you share. Have you ever noticed that 
you don’t share Fast Food. You can’t share it. Everyone 
gets their own tray. To share would be theft, robbing 
someone of their fun, ruining their carefully balanced 
dose of fat, sugar and salt. 
 Unlike food, Fast Food is not designed to keep you 
alive, but in fact to kill you, as slowly and profitably as 
possible, for the corporations that sell it. From the farm 
to the shopping mall, it’s the agent of monoculture. It is 
poisonous to all love, diversity and hospitality.  
 But there’s a catch: not all food that comes fast is 
Fast Food – especially in Thai cuisine, where the fastest 

meals are often the best, and contain delicious, real food. 
(I guess that’s why the Slow Food people don’t have an 
embassy here.) 
 
 
MoMA vs MaMa 
Still, I have my doubts about Fast Art. Instant coffee, 
instant noodles, instant gratification. Speed dialling, 
speed dating, rapid growth, rapid transit, faster cars, 
faster downloads… We want it all, and we want it fast. 
Speed is the universal virtue of the modern world. 
Culture, too, cannot escape it. Everything must be 
legible, scannable, quickly; every image a thumbnail, 
every message a soundbyte. These days, even the 
Sangha is into anime. There’s not much left that 
embraces slowness – just the Slow Food movement, 
government offices, and Milan Kundera. And maybe art. 
 Speed and art don’t really go together. When artists 
go too fast, it tends to end in disaster. The Futurists 
were blown up in the trenches of WWI. Jackson Pollock 
lived fast, and died fast too, in a car crash. Raffaello, the 
great Renaissance master, was said to be very fast with 
the ladies. They say he died of syphilis, aged just 37.  
 Art people like to think that art is something that 
should take time – both to make and to understand. Art 
is long; life is short, or so the Silpakorn people are 
always telling me. But perhaps, as with food, this is not 
always true. 
 
Ars brevis vita longa 
A nightclub where your head bops in a different room to 
the rest of your body. A billboard-sized SMS message 

The
FastArtof
WitPim&
Soiproject



board powered by men clambering around on a giant 
scaffold. A satellite photo of Bangkok, printed onto a 
gigantic sticker and stuck to the concrete floor… What 
do these hare-brained experiments have in common? (The 
fast answer is: Soi Project.) They are all ingenious 
perversions of technology, wrong turns on the 
information superhighway, but wrong turns from which 
we’d rather not turn back. They are wormholes in the 
wall of popular culture, where the storm of information 
and distraction gives way to imagination, not the cold 
immersion of ‘virtual reality’, but an engagement that is 
active, fun and always social. 
 Meanwhile, in the museums, contemporary art is 
anxiously trying to get its audience to relax. It wants us 
to be hands-on, to participate. (Even better if we stop 
for a meal, taste the ‘convivial conceptualism’ of a Global 
Art Guru.) For art’s brand managers, children at play 
are the ultimate ‘money shot’: they prove that art is both 
‘accessible’ and thinking of its future markets. Another 
approach – Soi Project approach – is to bypass the 
museum, and meet the young masses on their own turf: 
a rock concert, a T-shirt fair, on music television. His 
materials are ordinary, disposable and resolutely lo-fi. 
High art looks down on this work as populism, for it 
starts and finishes in the popular realm. 
 There are dangers, of course, when art flirts with 
entertainment. If we all compete in this attention 
economy, with its jingles and soundbytes, its celebrity 
photo-op’s, thoughtful culture might disappear altogether, 
leaving society with nothing but its slavish commitment to 
consumption. Another danger is that young people might 

come away thinking ‘So, this is Art’. But if Wit runs this 
risk, it’s in order to drag his audience back across the 
line, into a headspace where novelty, distraction and PR 
give way to wonder, reflection and even critique. This is 
a gamble. What’s at stake is art’s ability to turn the 
world upside down. 
 The message is fast. You ‘get it’ immediately. But 
getting it doesn’t exhaust it. It starts something, it sets 
the mind running, like a good book. Cut down the 
dimensions, to a single channel, and let the imagination 
do the rest. 
 
Luncheon on the Map 
For last year’s APEC Forum in Sydney (my hometown), 
the city was evacuated and locked down, as world 
leaders assembled, beyond time and place, beyond any 
law. Choppers swooped between the skyscrapers; 
snipers were in position; men-in-black talked to their 
wrists; and a giant security fence kept the public out. 
Even Google Earth was on the blink. Downtown Sydney 
went fuzzy, blurred by a cloud of bogus data. (So I 
could not launch the idiot-seeking missile I’d prepared to 
take out Dubya on the Opera House steps.) Of course, 
Google Corp denied everything, cit ing ‘technical 
problems’. But the public cried out, indignant – in 
newspapers and on bulletin boards – that their city had 
been temporarily wiped off the map. This is what’s 
remarkable: Google maps are not public property, yet 
the public makes itself at home there. A sense of 
common ownership grows out of nowhere – a public 
right to public information, a virtual public space. 



 Google Earth is the perfect tool for Wit’s Fast Art 
(even though Thais are hopeless with maps). On screen, 
one grid is like the next: just abstract space. But ripped 
from the screen and replanted offline, here on the 
concrete floor of the vast Challenger Hall, it becomes a 
place: special, intimate, social. Public space is not given, 
it’s taken, especially in Bangkok, which is designed for 
cars. But even the Asian mega-city – the unplanned 
urban sprawl, roads, roads and more roads – can be 
repossessed by humans (like the Philippino migrant 
workers who reclaim Hong Kong’s downtown plazas for 
their Sunday picnics). 
 A picture becomes a world. It has a way of leading 
us astray. We forget what we were looking for, we drift, 
we wander, we get lost. And wander they did, the Fat 
Fest kids – trampling on their schools and shopping 
malls; squatting, crawling, sitting cross-legged on 
highways and friends’ houses. They label and re-label 
their world, edit it, re-draw the map; flying over places 
traversed every day, but never seen from above; 
chewing gum, munching noodles, spilling soft-drinks. A 
‘Dejeuner sur le plan’, a psycho-geographic picnic, an 
atlas where the real and the imaginary meet. 
Compressed, like an MP3, Fast Art (unlike Fast Food) is 
made to be shared. 
 

David Teh, 
Bangkok, 2008 

ศิลปะระยะสั้น
 

 

นาทีหนึ่งกับเรื่องปากท้อง...
ขบวนการอาหารแบบ Slow Food เป็นเครือข่ายของผู้คนจากทั่วทุกมุม

โลกที่หันมาตื่นตัวและรณรงค์ให้หันมาบริโภคในร้านอาหารที่ปรุงอาหาร

ด้วยกระบวนการอันพิถีพิถัน ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเชื่อว่าจะส่งเสริมให้เกิด

การใช้ชีวิตในอัตราความเร็วที่ช้าลง (ทำให้จินตนาการต่อไปได้ว่า น่าจะ

ทำให้เกิดการสนทนาที่ช้าลงไปด้วย)  กระแสการเคลื่อนไหวนี้ริเริ่มขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2529 เพื่อ “สร้างปฏิกิริยาตอบโต้กระแสความนิยมอาหาร

จานด่วน และวิถีชีวิตที่หมุนไปอย่างรีบเร่ง อันส่งผลให้เกิดการสูญสลาย

ของวัฒนธรรมการกินอาหารของท้องถิ่นต่างๆ” โอเคครับ ผมยอมรับว่า

ผมชอบแนวคิดนี้ แถมยังเคยคิดว่าจะเข้าร่วมขบวนการนี้ด้วย แต่ก็ได้ยั้ง

เอาไว้ก่อน เพราะเกรงว่าถ้าเข้าไปร่วมด้วย ผมคงโดนอับเปหิออกมา

อย่างรวดเร็วเป็นแน่แท้ เหตุเพราะมีความอดทนไม่มากพอ 

 ยังไงเสีย ผมก็ไม่ใช่แฟนของอาหารจานด่วนอยู่ดี เพราะมันไม่ได้

เกี่ยวกับอาหารเสียเลย แต่มันเป็นความบันเทิงที่มีฉากหลังเป็น

อุตสาหกรรมอันประกอบไปด้วยเสาหลักอย่าง ไขมัน น้ำตาล และเกลือ 

เสียมากกว่า เป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสีสัน แต่ก็ขาดซึ่งรสชาติ มันอาจ

กระตุกต่อมความพึงพอใจของคุณได้ทุกครั้งที่กิน แต่ลองคิดดูสิว่ารสมันก็

เหมือนเดิม เหมือนการฟังเพลงเดิมซ้ำๆ มันจึงเป็นเพียงสารอาหาร

ขนานหนึ่ง ไม่ใช่อาหารหนึ่งมื้อ อาหารมื้อหนึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแบ่งปัน

กับผู้อื่นได้ด้วยต่างหาก คุณเคยสังเกตไหมว่า อาหารจานด่วน เป็นสิ่งที่

ไม่ได้มีไว้เพื่อแบ่งปัน มันถูกเสิร์ฟมาในถาดส่วนตัว ของใครของมัน ถ้ามี

การแบ่งออกเป็นส่วนๆ ก็เหมือนการไปขโมยความสุขของคนอื่น หรือไป

ทำลายสมดุล์ของปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือ ของคนอื่นเข้าให้แล้ว 

  

Fast Art โดย วิชญ์ 
พิมพ์กาญจนพงศ์ 
และซอยโปรเจ็ค 



 อาหารจานด่วนต่างไปจากอาหารทั่วไปตรงที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมา

ให้หล่อเลี้ยงชีวิตคุณ แต่มันกลับจะค่อยๆ ฆ่าคุณอย่างช้าๆ และรีดไถผล

กำไรให้เจ้าของบริษัทให้ได้มากที่สุดต่างหาก เป็นธุรกิจของพ่อค้า

คนกลางที่ผูกขาดผลประโยชน์ ตั้งแต่การนำผลผลิตจากไร่นาเข้ามาสู่ห้าง

สรรพสินค้าชัดๆ มันจึงเป็นเช่นพิษร้าย ที่ทำลายความเอื้ออาทร ความ

หลากหลายและความเมตตาระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันให้หมดไป 

 แต่่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดที่สามารถปรุงได้ในเวลาอันรวดเร็วจะเป็น

อาหารประเภทแดกด่วนเสมอไป โดยเฉพาะอาหารไทย ที่ยิ่งทำเสร็จ  

ได้เร็ว ยิ่งอร่อย สดและมีประโยชน์จริงๆ (ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเดาว่า

ขบวนการอาหารแบบ “Slow Food” จึงยังไม่ต้องมีตัวแทนอยู่ใน

ประเทศไทย) 

 

โมม่า*ปะทะมาม่า
แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Fast Art (งานศิลปะสำหรับคนเยอะๆ ดู

เร็วๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ) และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มุ่งสนองความต้องการ

อย่างรวดเร็วไปหมด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

ความพึงพอใจที่ได้มาแบบมาเร็วไปเร็ว การโทรฯออกแบบทันใจ การ

ออกเดทแบบปุ๊บปั๊บ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเดินทางที่ไวและ

คล่องตัว รถความเร็วสูง และการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราต่าง

ต้องการมัน จนความเร็วได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงอิทธิพลไปแล้ว

ในโลกสมัยใหม่นี้ แม้แต่วัฒนธรรมยังไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมมือไปได้ 

ทุกอย่างดูเหมือนจะต้องคมชัด, สแกนได้ และรวดเร็ว ภาพทุกภาพต้อง

เป็นแบบ Thumbnail ทุกข้อความเสียงต้องเป็นแบบดิจิตอล สามารถ

ดาวนโ์หลดภาพ, เพลง, และภาพยนตรม์าชมกนัไดอ้ยา่งทนัใจ จนทกุวนันี ้

แม้แต่พระสงฆ์ยังคลั่งใคล้หนังการ์ตูนเลย คงไม่ค่อยเหลือพื้นที่ยืนให้กับ

ความเชื่องช้าสักเท่าไหร่แล้ว นอกจากในขบวนการอาหารแบบ  

Slow Food, การทำงานของหน่วยราชการ, และมิลาน คุนเดอร่า  

อ้อ อาจจะมีศิลปะด้วยอีกอย่างหนึ่ง 

 ความเร็วกับศิลปะนั้นไม่ใช่ของคู่กัน เมื่อไหร่ที่ศิลปินก้าวเร็วเกินไป 

มักจะนำมาสู่การจบลงอย่างหายนะ เช่น ขบวนการฟิวเจอริสต์** ที่แตก

กระเซ็นไปกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แจ๊คสัน พอลล็อคที่ดังเร็ว และจาก

โลกนี้ไปเร็วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมทั้งศิลปินเอกแห่งยุคเรอ

เนซองส์อย่าง ราฟาเอลโล ที่ว่ากันว่ารวดเร็วนักในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็เสีย

ชีวิตด้วยโรคซิฟิลิส ตอนที่อายุเพียง 37 ปี เท่านั้น 

 คนในแวดวงศิลปะชอบคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ทั้งในการ

สร้างสรรค์และการทำความเข้าใจ  เช่น ชาวศิลปากรมักจะบอกผมเสมอ

ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” หรืออะไรทำนองนี้ ที่อาจจะไม่ถูกต้อง  

เสมอไป เป็นไปได้ว่าจะมีข้อยกเว้น เหมือนกับกรณีของอาหารที่เอ่ยมา

ข้างต้นนั่นแหละ 

 

ศิลปะสั้นชีวิตยืนยาว
ไนท์คลับที่คุณโผล่เข้าไปข้างในได้แต่หัว แยกโลกส่วนหัวออกจากตัวของ

คุณอย่างสิ้นเชิง ส่วนกระดานขนาดใหญ่เท่าบิลบอร์ด แสดงข้อความ 

sms ที่ถูกจัดเรียงโดยคนจริงๆ บนนั่งร้าน  และภาพถ่ายทางอากาศของ

กรุงเทพมหานครถูกพิมพ์ออกมาติดอยู่บนพื้น ให้คนที่มาในงานสามารถ

นำป้ายสติกเกอร์ไปติดลงบนตำแหน่งที่ต้องการได้... ชิ้นงานเหล่านี้มี

ความเหมือนกันอย่างไร? (คำตอบเร็วๆ ก็คือ เป็นผลงานของซอย  

โปรเจ็ค) ตอบได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด เป็นการ

หาทางออกด้วย ‘การเลี้ยวเบี่ยง’ออกจากกระแสวัฒนธรรมข้อมูลข่าว

สารที่ไหลเชี่ยวกราก แทนที่จะทวนกระแสย้อนกลับ ทางออกนี้เป็น

อุโมงค์ทะลุไปสู่มิติใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนรากฐานของวัฒนธรรมป๊อป โดย

ใช้ข้อมูลและสิ่งที่รบกวนจิตใจต่างๆ มาสร้างให้เกิดจินตนาการ ที่ไม่ใช่

เพียงการนำเอา ‘โลกเสมือนจริง’ มาใช้แบบจืดชืด แต่เป็นการนำมาใช้

อย่างน่าตื่นเต้น สนุกสนาน และเกี่ยวข้องกับสังคมรอบๆ ตัว 

 ในขณะที่งานศิลปะร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์ก็พยายามที่จะทำให้ผู้ชม

รู้สึกผ่อนคลาย สามารถจับต้องได้และมีส่วนร่วมไปกับมัน (หรือ ถ้าได้

ลิ้มลองรสชาติที่ปรุงแต่งขึ้นตามแนวคิดของศิลปินใหญ่ระดับโลกก็จะ  

ยิ่งดี) สำหรับเหล่านักสร้างแบรนด์ทางศิลปะ การที่สามารถทำให้เด็กๆ 



มาเล่นกับตัวงานได้นั้น ถือว่าเป็น ‘ช็อตเด็ด’ เพราะมันเหมือนสามารถ

พิสูจน์ได้ว่าศิลปะนั้น ‘สามารถเข้าถึงได้’ อีกทั้งเป็นการสร้างฐานทางการ

ตลาดให้กับตัวเองในอนาคต ผลงานของซอยโปรเจ็กเป็นอีกแนวทางหนึ่ง

ที่มองผ่านการทำงานในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้พบปะกับกลุ่มวัยรุ่นในอาณา

บริเวณของพวกเขา เช่น คอนเสิร์ตร็อค, เทศกาลเสื้อยืด, หรือ รายการ

เพลงในโทรทัศน์ วิชญ์เลือกใช้วัสดุพื้นๆ ที่สามารถแยกออกและนำมาต่อ

ประกอบใหม่ได้ โดยจงใจที่จะไม่ใช้ศาสตร์ขั้นสูง ผู้สร้างสรรค์ศิลปะชั้นสูง

ดูแคลนงานของเขาว่าเป็นงานแบบประชานิยม ด้วยความที่มันเริ่มต้น

และจบลงในที่ๆ มีคนนิยมไปกันเยอะๆ นั่นเอง 

 แน่ล่ะ มันก็อันตรายอยู่ในที กับการที่นำศิลปะเข้าไปยั่วเย้าในวังวน

ของความบันเทิง เพราะมันเป็นการเข้าไปแย่งชิงความสนใจจากผู้คนใน

วงจรเศรษฐกิจที่ใช้เสียงโฆษณา เพลง และการถ่ายรูปกับคนดังเป็น

เครื่องมือ ซึ่งอาจส่งผลให้วัฒนธรรมที่ยังใช้ความคิดเป็นที่ตั้ง มีอันต้อง

สูญไปได้เหมือนกัน แล้วสังคมก็จะเหลือเพียงทางเลือกเดียว นั่นก็คือ 

การเป็นทาสที่ถูกผูกติดกับกระแสบริโภคนิยม และยังมีอันตรายอีกขั้น

หนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะคนรุ่นใหม่ ก็อาจจะคิดไปว่า “อ๋อ ศิลปะ

เป็นอย่างนี้ นี่เอง” วิชญ์จึงยืนอยู่บนความเสี่ยงที่ต้องพยายามดึง  

ผู้ชมของเขากลับมาให้ได้ ต้องทำให้ความเห่อในสิ่งใหม่ๆ และการโหม

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถเปิดทางให้ผู้คนสามารถใช้ความคิดได้ รวม

ทั้งเปิดรับเสียงสะท้อนหรือโต้เถียงกลับมาด้วย มันจึงเหมือนการพนัน  

ที่วางเดิมพันด้วยความทรงพลังของศิลปะที่สามารถเปลี่ยนความหมาย

จากหน้ามือเป็นหลังมือ มาเป็นสิ่งเดิมพันเลยทีเดียว 

 ด้วยงานเหล่านี้ไม่ต้องใช้เวลามากในการสื่อสาร คุณสามารถเข้าใจ

ความหมายของมันได้ทันทีที่เห็น โดยที่ไม่ทำให้คุณค่าของงานด้อยลงไป 

เหมือนการอ่านหนังสือดีๆ เล่มหนึ่งที่แค่เริ่มก็สนุกได้ ด้วยการตัดทอน

มิติที่ซับซ้อนอื่นๆ ออกไป ให้เหลือหนทางทำความเข้าใจเพียงทางเดียว

ง่ายๆ แล้วจึงแค่ปล่อยให้จินตนาการทำหน้าที่ในส่วนที่เหลือ 

 



ข้าวมื้อกลางวันบนแผนที่
เมื่อปีที่แล้ว มีการจัดประชุมผู้นำระดับโลกในเวทีเอเปค*** ณ เมือง

ซิดนีย์ (บ้านเกิดของผม) โดยแทบจะต้องปิดเมืองกัน มีการอพยพ

ประชาชนให้ออกไปอยู่นอกเมือง เพื่ออำนวยการรักษาความปลอดภัยแก่

ผู้นำที่มารวมตัวกันอยู่ ณ ที่นั้น พวกเขาช่างอยู่เหนือเงื่อนไขของเวลา 

สถานที่ หรือกฎหมายอันใดจริงๆ  มีทั้งเฮเลิคอปเตอร์ที่บินแทรกอยู่ตาม

ซอกตึกสูงระฟ้า ปืนทุกกระบอกเรียงอยู่พร้อมประจำที่ ชายในชุดดำต่าง

สื่อสารกันผ่านวิทยุในมือ และมีการวางแผงรั้วขนาดใหญ่ตามถนน

หนทางไม่เว้นแม้แต่ใน Google Earth ที่กลางเมืองซิดนีย์นั้น ถูกพ่น

ควันทำเบลอร์ไปด้วย (ผมจึงไม่สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีสำหรับโจมตี

คนงี่เง่าไปยังตาบุชตอนที่ยืนเรียงแถวถ่ายภาพหมู่ ณ โรงละครโอเปร่าใน

ซิดนีย์ได้)  แน่นอนว่าบริษัท Google Corp ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา  

โดยอ้างว่าเกิด ‘ปัญหาทางเทคนิค’ แต่ประชาชนต่างแสดงความขุ่นเคือง

ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์และเว็บบอร์ดต่างๆ กันขรมว่าเมืองของเขาถูก

ลบออกไปจากแผนที่โลกได้อย่างไร แท้จริงก็คือว่า แผนที่ของ Google 

นั้นน่ะ ไม่ใช่สมบัติสาธารณะ แต่คนทั่วไปกลับรู้สึกว่ามันเป็นของพวกเขา

ไปแล้ว เหมือนมีบ้านอยู่ในนั้นจริงๆ มันแสดงถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน ซึ่งเป็นความต้องการในสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลและพื้นที่สาธารณะ

บนโลกเสมือนจริง 

 Google Earth เป็นเครื่องมือที่เหมาะมากสำหรับ Fast Art  

ในแบบของวิชญ์ (แม้ว่าแทบจะหวังพึ่งคนไทยไม่ได้ในเรื่องแผนที่)  

เวลาที่มันอยู่บนจอ แต่ละช่องของแผนที่เป็นเพียงพื้นที่นามธรรม  

แต่เมื่อนำมันออกมาจากจอ แล้วแปะลงบนพื้นในชาเลนเจอร์ฮอลล์  

มันกลับกลายเป็นสถานที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆ ที่มีความพิเศษ ทำให้รู้สึกว่า

เป็นพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ของสังคมนี้ ทั้งนี้พื้นที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่  

จะให้กันได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องหยิบฉวย เหมือนพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร  

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้รถวิ่ง หรือในเมืองใหญ่อื่นๆ ในเอเชีย ที่มนุษย์

เป็นผู้กำหนดการใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเมือง การสร้าง

ถนนเส้นแล้วเส้นเล่า (รวมถึง การที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ใช้พื้นที่กลาง



เมืองฮ่องกงเป็นแหล่งชุมนุม เปิบข้าวร่วมกันทุกๆ วันอาทิตย์ด้วย) 

 จากรูปๆ หนึ่ง มันกลายมาเป็นโลกใบหนึ่ง ที่สามารถทำให้เราหลง

ไปกับมันได้ ขณะที่กำลังเลือนลอยและท่องไปกับมัน เราลืมไปว่าเรา

กำลังเสาะหาอะไรอยู่ ไม่ต่างกับเด็กๆ ที่มางานแฟต เฟสติวัล ที่กำลัง

ง่วนหาโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยในแผนที่

นั้น พวกเขาติดป้ายชื่อบนสถานที่ที่รู้จัก เป็นผู้กำหนดพื้นที่ส่วนตัวตาม

โลกทัศน์ของแต่ละคน บนแผนที่ผืนนี้ที่สามารถนั่งทับหรือคืบคลานไปบน

ทางด่วนและบ้านเพื่อนได้ สามารถแปะหมากฝรั่ง กินบะหมี่ และทำน้ำ

หกรดได้ เรียกว่าเป็น ‘Dejeuner sur le plan’ หรือ การปิคนิคบน

แผนภูมิในจินตนาการ ที่ความจริงกับจินตนาการมาเจอกันได้  

 Fast Art ต่างจากอาหารจานด่วนก็ตรงที่มันถูกย่อไว้ให้เสพเหมือน 

เพลง mp3 ที่มีไว้เพื่อแบ่งปันกันนั่นเอง 

 

เดวิด เท 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551  

(แปลโดย ธีรดา ศุภะพงษ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* MoMA ย่อมาจาก Museum of Modern Art หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่  
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ในนิวยอร์ค 
** ขบวนการฟิวเจอริสต์ หรือ คติอนาคตนิยม เป็นแนวคิดเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20 ในอิตาลี ที่ขยายตัวจากวงการวรรณกรรมออกไปสู่วงการศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และดนตรีในภายหลัง แนวคิดนี้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นผลิตผลมาจากอดีต 
ในลักษณะที่รุนแรง ก้าวร้าว และสนับสนุนเรื่องของความเร็ว และเทคโนโลยี  
ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อเอาชนะธรรมชาติ 
*** กลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก 


ภาคผนวก:

โครงการศิลป
ะ

เพื่อแรงบันด
าลใจ

ในงานแฟตเฟ
สติวัล7



‘แฟตเฟสติวัล’
แรงสั่นสะเทือนจากนอกสารบบ
 
 ย้อนกลับไป 7 ปีที่แล้ว 
 ‘แฟต เฟสติวัล’ ไม่เคยอยู่ในสารบบการจัดงานของคลื่นวิทยุ 104.5  
ไอเดียนี้ไม่เคยลอยเข้ามาในการประชุมครั้งใด ไม่เคยอยู่ในความคิดของหัวหน้า
ครีเอทีฟคนไหนเลยแม้แต่น้อย และ ไม่ใช่ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของทีมงานคน
ไหนที่อยากจัดงานแบบนี้ขึ้นมา   
 ‘เอ’ พนักงานหญิงฝ่ายประสานงานศิลปินในบริษัทก็ไม่อยู่ในสารบบของ
การจัดงานใดๆในคลื่นวิทยุ 104.5 เช่นกัน แต่วันหนึ่ง เอ เธอก็เข้าสู่สารบบ
อย่างไม่ได้รับเชิญ (ใช่ ไม่มีฝ่ายครีเอทีฟคนไหนเชิญเธอเข้ามาในห้องประชุม) 
เธอเข้ามาของเธอเอง และ ประกาศออกไปเหมือนไม่มีใครถามว่า ‘เออ มันน่า
จะมีงานเล่นดนตรี และ ขายเทปนะ’  
 สารบบที่ว่าจึงถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง 
 ด้วยความที่ไม่มีใครเคยมีภาพในใจมาก่อนถึงงานเทศกาลคอนเสิร์ตแบบ  
มีขายเทปขายซีดีพ่วงไปด้วย ทางทีมครีเอทีฟจึงตื่นเต้นกับไอเดียต่างดาวของ 
เอ และจับตัวมันเอามาสานต่อ กลายเป็นว่าการขายนั้น ไม่หยุดที่เทปและซีดี 
แต่กลายเป็นหนังสือทำมือ ลามไปถึงหนังสั้น ทั้งหมดวางอยู่บนพื้นฐานที่ว่า  
‘ผู้ผลิตพบผู้บริโภค’ ทั้งผู้ผลิตเพลงและผู้ผลิตรายการวิทยุ ที่ไม่เคยเห็นหน้าคน
ฟังและแฟนเพลง 
  เดือนกันยายน ปี 2544 แฟต เฟสติวัลครั้งที่ 1 จึงถือกำเนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการ และเพียงแค่วันแรกของเทศกาล ทีมงานทุกคนก็เห็นภาพของงาน 
แฟต เฟสติวัล ครั้งที่ 2 ทันที่ ด้วยจำนวนคนที่ล้นหลามจากงานครั้งแรก 
ทำให้แฟตเรดิโอรู้ว่าผู้บริโภคต้องการเสพงานแบบนี้เพียงใด 
 จากงานปีแรกและปีที่สอง ทำให้งานครั้งที่ 3 , 4 , 5 และ 6  ถูกจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ด้วยขนาดของสถานที่และจำนวนประชากร ‘งาน
แฟต’ กลายเป็นไอคอนแห่งวัฒนธรรมของเด็กรุ่นใหม่ แฟต เฟสติวัล ทำให้
วัฒนธรรมทั้งทางด้านดนตรีและวิถีชีวิตของวัยรุ่นไทยนั้นสั่นสะเทือนและเกิด
การตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้ง และไม่ว่าแฟต เฟสติวัลจะเกิดขึ้นมากี่ครั้ง แต่ละครั้ง
สร้างวงดนตรีวงใหม่ๆ ค่ายดนตรีค่ายใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ แค่ไหนก็ตาม แต่ 
คำถามสำคัญที่วนลูปกลับมาให้ตระหนักอยู่เสมอก่อนที่แฟตเฟสติวัลจะก้าวต่อ
ไปคือคำถามที่ว่า  ‘พวกเราเริ่มต้นมาจากจุดไหน’ 
   

‘Myspace’
: โครงการแยกขยะที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ ของ อุดม 
แต้พานิช 
 Myspace ของอดุมไมท่ีว่า่ง
เหลือพอจะ add ใครเข้ามา 
เพราะวา่มนัมแีตข่ยะเตม็ไปหมด !  

 ขยะหลายร้อยชิ้นก่อตัวเป็นรูปทรงขนาดใหญ่คล้ายประตูชัยจากต่างดาว 
ทั้งหมดเป็นขยะที่กองทิ้งไว้บนชั้นสองของบ้านบวกด้วยที่ชั้นหนึ่งของสตูดิโอ
ทำงานศิลปะของเขาและคงยังไม่รวมถึงอีกหลายจุดภายในบ้านของเขา   
 พนันได้ว่า หนึ่งคนในร้อยคนต้องคิดในใจแน่ๆว่า ‘กำจัดขยะในบ้านออกไป
ได้เก๋ดีนี่’ แต่ความจริงแล้วอุดมไม่ได้พยายามจะกำจัดมัน ตรงกันข้าม เขา
พยายามอยู่ร่วมกับมันต่างหาก เพราะเขาเชื่อว่า อย่างไรเสีย มนุษย์เกิดคู่มา
กับขยะ กำจัดให้ตายอย่าง่ไรก็ไม่หมด มันไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยเฉพาะ
ขยะที่มีชื่อว่า ‘ข้อมูลข่าวสาร’  
 หนังสือพิมพ์บันเทิง, อีเมล์ขยะ, sms รายงานข่าว 24 ชั่วโมง ล้วนให้
ข้อมูลที่เกินกว่าอวัยวะของเราทั้ง 32 ชิ้นต้องการ ยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารแบบ
นี้ไม่มีใครสามารถหยุดมันไม่ให้ทะลุเข้ามาในห้องนอนของเราได้ และต่อให้หลีก
เลี่ยงอย่างไรมันก็ไม่พ้น เราจำเป็นต้องรับรู้เรื่องราวการแย่งสามีกันของดารา
สาวที่ไม่ใช่ญาติของเรา เราเสียเวลาไปไม่น้อยไปกับการกดดีลีทเมล์ขยะ  
ไปพร้อมๆกับการลบ sms ข่าวที่เข้ามาไม่หยุดหย่อน  
 เมื่อกำจัดไม่ทัน สิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นสารตกค้าง เป็นขยะความคิดจน
ทำให้ตัวเราไม่เหลือ ‘สเปซ’ สำหรับตัวเองจนบางทีก็หลงไปหายไปในกองขยะ
เหล่านั้น 
 อุดม จึงแสดงความคิดและความรู้สึกที่ต่อเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเป็นรูป
ธรรมผ่านงาน Myspace เพราะในเมื่อเราหนีมันไม่ได้ เราก็หาทางจัดระเบียบ
มันให้เรียบร้อย ให้ชีวิตโล่งและปลอดโปร่งขึ้น เหมือนทุกครั้งที่เราจัดของ
ภายในห้อง ของอาจจะมีจำนวนเท่าเดิม แต่เราก็มักจะได้พื้นที่ว่างกลับคืนมา
เสมอ ซึ่งตัวอุดมเองนั้นก็อยู่ในกระบวนการเรียนรู้อยู่เช่นกันว่า ในความเป็น
จริงแล้วการจัดระเบียบแบบนี้จะทำให้เขาอยู่ร่วมกับข้อมูลขยะพวกนี้ได้นาน  
แค่ไหน  
 แต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยบ้านของอุดมตอนนี้ที่ก็โล่งขึ้นเยอะ !   




‘จงเติมตัวเองลงใน
ช่องว่างที่ถูกต้อง’
: ‘จุดยืน’ ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
 4-5 ปีก่อนคนเรามีอวัยวะ
ชิ้นที่ 33 เป็นโทรศัพท์มือถือ 
ส่วน 4-5 ปีนี้ เราขอต้อนรับ
อวัยวะชิ้นที่ 34 นั่นคือ ‘กล้อง

ถ่ายรูป’ (หรือจะเรียกว่า 33 ครึ่งก็ได้หากกล้องของท่านบรรจุรวมอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ)  
 วัฒนธรรมการถ่ายรูปแม้จะยังไม่แพร่หลายได้เทียบเท่าสัญญาณโทรศัพท์
มือถือ แต่วินาทีนี้ด้วยราคาที่คนธรรมดาจ่ายได้ มันก็สามารถบุกเข้าถึงทุก
ตำบลเขตแขวง และด้วยความง่าย ถ่ายแล้วลบ ลบแล้วถ่าย จึงไม่แปลกที่คน
เราจะถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ส้นเท้าไปจนถึงฝนดาวตก เริ่มถ่ายตั้งแต่ตี 5 
จนถึงตี 4 ครึ่งวันถัดไป 
 วิศุทธิ์ พรนิมิตรไม่มีความคิดรังเกียจวัฒนธรรมนี้ (ประทับใจด้วยซ้ำไป) 
ในฐานะนักเขียนการ์ตูน เขาจึงเรียกมนุษย์กล้องทั้งหลายมาถ่ายรูปกับบรรดา
ตัวการ์ตูนของเขาดีกว่า  
 และที่สำคัญคือ ตัวการ์ตูนของวิศุทธิ์กระพริบตาได้ ชูสองนิ้วได้ และ 
กระโปรงเปิดได้ 
 ‘จงเติมตัวเองลงในช่องว่างที่ถูกต้อง’ คือ การนำอะนิเมชั่นฉายลงบน
กำแพง ตัวละครของเขาจึงสามารถโลดแล่นได้อยู่บนกำแพงนั้นและเหลือที่ว่าง
ให้มนุษย์จริงๆ ได้ไปลิงโลดถ่ายรูปกับตัวละครเหล่านั้น ด้วยความที่การ์ตูน
สามารถเคลื่อนไหวได้ จังหวะที่ดีและไม่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะถ้า
ช้าไปจังหวะหนึ่ง คุณอาจได้รูปที่ตัวละครสาวสวยนั้นดันหลับตาพอดี  
 แต่ที่สำคัญกว่าจังหวะนั้นคือ จุดยืน ที่เราจะต้องหาในเฟรมภาพนั้น 
เพราะในแต่ละซีนที่ปรากฎจะมีทั้งที่ยืนอยู่แล้วดี ถ่ายออกมาสวย และจุดที่ถ่าย
ออกมาราศีหมอง  
 วิศุทธิ์ เปรียบเปรยว่า มันคงไม่ต่างอะไรจากการที่คนเราต้องหาจุดยืนที่ดี
สำหรับตัวเองให้เจอบนโลกแคบๆ ใบนี้ แล้วตัวเรานี่เองที่ต้องหาจุดที่เราจะยืน
ให้กับตัวเอง  
 ‘จงเติมตัวเองลงในช่องว่างที่ถูกต้อง’ ถือว่าเป็นงานแสดงแรกของวิศุทธิ์ที่  
ผู้ชมสามารถเข้ามามีปฎิสัมพันธ์กับงานของเขาได้ หรือเรียกว่าได้ สามารถเดิน
เข้าไปสู่โลกของวิศุทธิ์ได้อย่างแท้จริง  

‘เสียงกู่ตะโกนของ
วสันต์สิทธิเขตต์’
 ชื่ อ ข อ ง ศิ ล ปิ น แ ล ะ  
นักเคลื่อนไหวทางสังคมคนนี้ยืน
อยู่บนเส้นทางสร้างสรรค์มา
ยาวนาน และมีวิธีการในการนำ
เสนองานที่มั่นคงและแน่วแน่มา

ตลอด  ในขณะที่บางคนเลือกจะสร้างผลงานที่นำเสนอความดีงามของสังคม 
ในเวลาเดียวกันบางคนเลือกทำงานเพื่อชี้ให้ผู้คนมองเห็นถึงความเป็นจริงและ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นในสังคม ชื่อของวสันต์ สิทธิเขตต์จัดอยู่ ในประการหลัง  
เขาเลือกที่จะนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า ‘ด้านมืด’ของสังคมให้ปรากฏ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ดูตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกาะกินสังคมไทยอยู่มาช้านาน ผลงานของวสันต์  
มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการนำเสนอ ทั้งภาพจิตรกรรม, วิดีโอ อาร์ต, งาน
ศิลปะแบบจัดวาง, งานศิลปที่นำเสนอแบบฉับพลัน  ฯลฯ  
 ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2550 ของวสันต์ สิทธิเขตต์คือหัวหอกในการจัด
ตั้งพรรคศิลปิน โดยพรรคมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกพิราบสีขาว ดัดแปลงมาจากรูป
ที่ออกแบบโดยปาโบล ปีกัสโซ ศิลปินชาวสเปน ซึ่งให้ความหมายสากลถึง
เสรีภาพ หัวใจของพรรคคือไม่ปกครอง ไม่ปรารถนาผู้นำและผู้ตาม ทุกคนตื่น  
รู้ตน มีสติปัญญา มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกคนดูแลตนเอง ชุมชน และสังคม 
เคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม 
และจะไม่ร่วมมือกับนักการเมืองหน้าเก่า แต่จะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่เป็น
ทางเลือก และยังมีนโยบายเพื่อสิทธิ์ของเพศที่สาม พรรคศิลปินไม่ได้มุ่งหวังที่
จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้หลักการ  
‘ไม่ปกครอง’ เกิดขึ้นจริงในสังคม 
 ‘ผมว่าทางออกทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ การไปไล่ทำลายอำนาจรัฐ
ทุกรัฐที่แม่งจัญไร มันเป็นตัวแทนของคนไม่กี่ตระกูลเท่านั้นน่ะ ไม่ว่าจะเป็นใน
อเมริกา รัสเซีย หรือจีน มันก็เป็นแบบนี้หมดเลย แต่อย่างไรถ้าเรารวมตัวก็สู้
มันได้ ยุคมืดนี้มันมีมาสัก 30 ปีแล้ว แต่ช่วงนี้แหละมืดที่สุด เพราะฉะนั้น
พรรคศิลปินเลยถูกสร้างขึ้นมาตีฝ่าทะลวงไอ้ยุคมืดนี่แหละ แบบเอาหัวชน
กำแพงเลย’  
 ไม่ว่าคนทำงานสร้างสรรค์จะเลือกวิธีการใดในการนำเสนองานด้านมืดหรือ
ด้านสว่าง ขาวหรือดำ ถึงที่สุดแล้วปลายทางของพวกเขาคือปลายทางเดียวกัน   
เพราะงานที่สร้างสรรค์นั้นมีจุดหมายคือปลุกเร้าความดีงามให้เกิดแก่ผู้ชมและ
สังคมเสมอมา  



‘เชื่อฉัน’
: เชื่อเขา .. คธา พรหมสุภา 
 ‘ยากแคไ่หนทีเ่ราจะทำใหค้นๆ
หนึง่ ‘เชือ่’ ในตวัเรา’ คอื คำถาม  
ที่ประมวลออกมาจากภาพชีวิต 
ความคิด และประสบการณ์ของ
คธา พรหมสภุา ไล่มาตั้งแต่สมัย

เรียนที่เขาต้องทำให้แม่เชื่อให้ได้ว่าเขาจะตั้งใจเรียนและไม่ไปเกเรแข่งรถซิ่งอีก
ต่อไป จนกระทั่งวันนี้ที่ครบรอบปีที่ 3 หลังจากก้าวออกจากมหาวิทยาลัย เขา
กำลังทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาก็เป็นคนทำงานสม่ำเสมอ คนหนึ่งเช่นกัน คำถามที่
ว่ากลายมาเป็น Video Installation (กึ่งๆเกม) ที่ชื่อว่า ‘เชื่อฉัน’  
 ‘เชื่อฉัน’ ประกอบไปด้วยงานวิดีโอพ่วงมากับไฟสปอตไลท์ที่ส่องลงมา
เฉพาะจุดตรงไมโครโฟนร่างผอมราวคล้ายจะเชื้อเชิญในคนที่หลบอยู่ในความมืด
ออกมาเล่นเกมด้านหน้า หน้าที่ของจอจะแสดงภาพคนส่ายหน้าไม่เชื่อและไม่
รับฟังสิ่งใดๆ ส่วนหน้าที่ของผู้เล่นคือการพูดอะไรและอย่างไรก็ได้เพื่อให้คน
เหล่านั้นเชื่อและหยุดส่ายหน้าให้ได้ แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคนในวิดีโอ
มีตั้งแต่เด็กใสๆ ไปจนถึงคนชรากร้านโลก   
 หลายคนอาจจะสรรหาตั้งแต่คำหวานสวย ไปจนถึง คำขู่เฟะๆ เพื่อหยุด
การเคลื่อนไหวของใบหน้าที่ส่ายไปมาบนจอภาพ แต่สิ่งคธาจะเชื่อนั้นไม่ใช่ 
ความน่าเชื่อของคำพูด เพราะคธาเชื่อในเรื่อง ‘ความสม่ำเสมอ’ที่เกี่ยวพันไปตั้ง
เรื่องชีวิต ความรัก และการงานในวันที่เราต้องเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมชีวิตที่
ไม่มีสูตรโกง แต่มันคือการทำสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราเชื่อในระยะเวลาที่นาน
เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนเชื่อว่า เราทำได้จริงๆ  
 หลายครั้งที่ชีวิตของใครสักจะถูกแปรรูปออกมาเป็นเกมๆหนึ่ง แต่บางครั้ง 
เกมก็กลายเป็นเครื่องหล่อหลอมให้ชีวิตเกิดรูปร่างใหม่ๆ ขึ้นมาได้เช่นกัน  
 


‘ยักษ์วัดแจ้ง’
: ดีเลย์ - ดีเลย  
 ยักษ์วัดแจ้ง สำหรับวิชญ์ 
พิมพ์กาญจนพงศ์ ไม่ได้อยู่ที่วัด
อรุณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะ
ยั กษ์ วั ดแจ้ งของ เขาตั้ ง อยู่ ที่  

อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในงานแฟต เฟสติวัลครั้งที่ 6 เมื่อปีที่แล้วและ  
ปีนี้ยักษ์ตนเดิมก็กลับมาอีกครั้ง   
 โครงเหล็กร่างยักษ์ พร้อมด้วยกลุ่มตัวหนังสือร่างใหญ่ที่มนุษย์ร่างเล็ก
หลายสิบค่อยๆ ปีนป่ายมาพวกมันขึ้นไปอวดร่างของตัวเอง เพื่อทำหน้าที่ 
SMS แจ้งข้อความจากชาวแฟตสู่ชาวแฟต ด้วยความเร็ว ที่ไม่สามารถประเมิน
ได้ และช้ากว่าการกดส่งทางโทรศัพท์มือถือหลายเท่านัก คนทั่วไปอาจเรียก  
สิ่งนี้ว่า ‘ความเชื่องช้า’ แต่วิชญ์เรียกมันว่า ‘ความมหัศจรรย์’ 
 ในยุคที่ SMS สามารถส่งผ่านข้ามเมืองหรือข้ามประเทศได้ภายในอึดใจ 
วิชญ์พยายามย้อนเวลากลับไปจับความรู้สึกในวันที่เทคโนโลยียังดีเลย์เป็นนาที
หรือเป็นชั่วโมงในการจะสำเร็จกิจใดกิจหนึ่ง เพราะความมหัศจรรย์ในสายตา
ของเขาไมไ่ดอ้ยูท่ีผ่ลลพัธ ์แตอ่าจจะอยูท่ีก่ระบวนการระหวา่งรอผลลพัธม์ากกวา่  
 ‘เดี๋ยวนี้อุปกรณ์สื่อสารหลายอย่างที่เราชินกับมัน เราไม่ได้รู้สึกพิเศษกับมัน
เหมือนสมัยก่อนแล้ว อย่างการส่ง SMS เข้าจอทีวี ส่งไปแป๊บเดียวก็ขึ้น มัน
ทำให้เราหมดความตื่นเต้นไป ไม่เหมือนสมัยที่ก่อนที่ส่งแพคลิงค์ทีหนึ่งนี่ต้อง
ลุ้นมากว่าจะไปถึงรึเปล่า แถมยังต้องโทรฝากศูนย์ช่วยพิมพ์ต่อให้ มีการเซ็น
เซอร์คำอีก แต่ว่าในเวลานั้นถือว่าเป็นความตื่นเต้นอย่างมากนะ  แต่คนเรา
เวลานี้ชินชากับเทคโนโลยีที่นับ 1 แล้วกระโดดข้ามไป 10 เลย เราไม่ได้
ละเมียดกับ 2 3 4 อีกแล้ว ซึ่งความจริงแล้วถ้าเรากลับไปทบทวน 2 3 4 ให้
เข้าใจอย่างดี บางทีมันอาจจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้’  
 ยักษ์วัดแจ้งจึงเป็นการนำการส่ง sms แบบโลว์เทค ผสมผสานกับแรงงาน
มนุษย์มาปฎิบัติ และยิ่งมันมาก่อการอยู่ในฮอลล์ขนาดใหญ่ที่บรรจุความไฮเทค
ไว้ทุกตารางเซนติเมตร ยักษ์ตนนี้ก็ยิ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แปลกประหลาด 
ซึ่งไม่ว่าผู้ส่งข้อความคนนั้นจะรอคอยอ่านข้อความของตัวเอง หรือ จะหมด
อารมณ์หนีกลับบ้านก่อน แต่อย่างน้อยความดีเลย์อย่างรุนแรงนี้น่าจะสร้างแรง
สะเทือนบางอย่างให้กับบรรดามนุษย์ยุคไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ได้อย่างแน่นอน  
 
 

‘Exjample’
: เล็กๆ ไม่ .. ใหญ่ๆ ทำ 
 เทคนิคการวาดภาพบน
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ‘Vector’ 
คือการสร้างเส้นสร้างลายสร้างสี
ด้วยการคำนวณและประมวล
จากสูตรทางคณิตศาสตร์ ฝีมือ



คอมพิวเตอร์ ถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงภาพที่เกิดจากบรรดาโปรแกรม Adobe 
Illustrator  
 และเมื่อภาพนั้นๆ เกิดจากคำนวณ เมื่อจับมันหดหรือขยายแค่ไหน 
คอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณผลลัพธ์ให้ใหม่ ภาพที่ออกมาก็จะคมชัดไม่ว่าจะเล็ก
เท่ารังมดหรือจะใหญ่เท่าตึกช้าง !   
 Exjample หรือ Exhibition Jam People คือหมายเรียกงานกราฟฟิค
เทคนิค Vector ที่แอบซ่อนตัวอยู่ตามหลืบหนังสือลีบๆ ซอกเว็บไซต์เล็กๆทั่ว
ไทยให้มารวมตัวกัน แต่ถ้าจากนั้น แค่เอามาปรินท์แล้ววางแสดงโชว์ ก็คงดูอยู่
บ้านก็ได้ ไม่ต้องถ่อมาดูที่จัดแสดง ดั๊กยูนิตจึงตัดสินใจรวบรวมแล้วจับขยายร่าง
ให้ใหญ่ขึ้นสิบเท่า (หรือมากกว่านั้น) เพื่อให้ภาพกราฟิกเหล่านั้นโลดแล่น  
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ Vector บนกำแพงขนาดใหญ่ เอาให้สมใจคนทำ 
สาแก่ใจคนปรินท์ และ สะใจผู้พบเห็นกันทีเดียวไปเลย    
 สวยไม่สวยไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือ ‘โคตรใหญ่’ 
 รับรองว่างานนี้จะทำให้ฝีมือชาวยุทธแห่งวงการกราฟิกไทยได้ผงาดสะบัด
กันเต็มพิกัด แบบที่สองลูกตาไม่อาจจะเก็บภาพหมดด้วยการมองเพียงครั้ง
เดียว  
 
 

‘OverheadNight
Club’: คลบัตดัหวั 
 คนไทยเป็นคนขี้อาย (ถ้าไม่
นับตอนเมา)  
 ยิ่งถ้าเป็นคนกรุงนี่ ไม่ต้อง
ห่วง คอนเสิร์ตเพลงร็อคก็ยังมี
ยืนเฉยๆ ปาร์ตี้เพลงแดนซ์นี่ต้อง

ใช้เหล้าช่วยแล้วช่วยอีกกว่าเริ่มปล่อยสเต็ปกันได้  
 จิโร่ เอนโดะ และ วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์เห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นทาง
สังคม เพราะอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพการแดนซ์ที่ดี จึงทำการศึกษาวิจัย และ
ร่วมตั้งสมมติฐานกันออกมาว่าการจะกำจัดความขี้อายของคนไทยในการแดนซ์ 
ต้องเริ่มที่กำจัดการ ‘รู้ตัว’ ออกไป และวิธีการที่จะทำให้คนไม่รู้ตัวนั้น ก็คือ 
‘การตัดหัวออกจากตัว’ นั่นเอง  
 หนุ่มญี่ปุ่นและหนุ่มไทยจึงร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ‘Overhead 
Night Club’ คลับที่ต้อนรับเฉพาะส่วนหัวสำหรับขาแดนซ์ขี้อาย โดยผู้เล่นจะ
ต้องเอาหัวมุดขึ้นไปยังกล่องไนต์คลับ ซึ่งภายในกล่องนั้นก็จะมีแสงสีเสียง

เหมือนบาร์ราตรีจริงๆ หลักการความเชื่อของไนต์คลับแห่งนี้มีอยู่ว่า มนุษย์นั้น
แค่ส่วนหัวเข้ามายังที่มืด ก็เพียงพอแล้วสำหรับการลดระดับการรู้ตัวและ
ปริมาณการรับรู้ ซึ่งหมายความว่าลืมแคร์สายประชาชนหน้าหนามากขึ้นโดย
ธรรมชาติ ส่งผลให้คนมีความกล้าที่จะขยับแข้งขยับขากันมากขึ้น แม้ว่า
ภายนอกจะสว่างโล่งก็ตาม   
 ผลการทดลองครั้งนี้อาจจะตรงกับที่ตั้งสมมติฐานไว้ หรือ อาจจะไม่เลย
ก็ตาม แต่สุดท้ายเพียงแค่สมมติฐานประหลาดๆหนึ่งข้อก็ช่วยรังสรรค์สิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์  
 .... 
 และน่าเต้นมากๆด้วย   
 


‘Kiiiiiii’: หสูองใบ กไ็มพ่อ  
 ม อ ง จ า กภ ายนอกแล้ ว 
Kiiiiiii เหมือนหญิงบ้าสองคน ยิ่ง
เวลาเธอทั้งคู่ตะโกนโหวกเหวก
และตีกลองอยู่บนเวทีนี่ยิ่งใช่ แต่
เมื่อมองเข้าไปยังภายในแล้ว 
Ki i i i i i i ก็ยั ง เป็นหญิงบ้าสอง

คน...เหมือนเดิม  
 ยูทาโกะ ทายามะ และ เรโกะ ทาดะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิท
มาตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ทายามะรักไมเคิล แจ๊คสัน ส่วนทาดะรักวงควีน และ
ทั้งสองคนยังรักอีกหลายวงดนตรี จนพวกเธอสร้างวงดนตรีขึ้นมาเป็นของตัว
เองในนามว่า Kiiiiiii วงของพวกเธอมีเครื่องดนตรี 1 ชิ้นคือกลอง (แต่อุปกรณ์
เสริมอีกประมาณ 100 กว่าอัน ยังไม่นับของตกแต่งอีกหลายสิบ) สิ่งที่ทำให้
คนจดจำ Kiiiiiii ได้อาจไม่ใช่ดนตรีเพียงอย่างเดียว 
 ด้วยความที่ทายามะและเรโกะเป็นนักเรียนศิลปะมาก่อน พวกเธอจึงใส่มุม
มองเฉพาะตัวด้านวิชวลเข้าไปผสมกับทุกๆอย่างตั้งแต่คอสตูมสีแรด ฉาก
คอนเสิร์ตที่แต่งเป็นห้องรับแขก อุปกรณ์ประกอบฉากบ้าบอ และ ลีลาความบ้า
ของเธอทั้งสองคน คอนเสิร์ตของวง Kiiiiiii จึงมอบประสบการณ์ทางออดิโอและ
วิชวลไปพร้อมๆ กันอย่างที่ไม่สามารถขาดอะไรไปได้ นอกจากนี้ ทั้งสองมักจะ
ออกแบบปกซีดีของตัวเอง ทำภาพประกอบ งานออกแบบสื่อต่างๆ ก็ล้วนแต่
ผ่านมือของพวกเธอทั้งนั้น จึงไม่แปลกที่ถ้าใครชอบงานเพลงของพวกเธอก็จะ
พาลชอบงานอื่นๆ ของพวกเธอไปด้วยง่ายๆ เพราะงานทั้งสองประเภทนั้นมา



จากแหล่งเดียวกันคือ ตัวตนของพวกเธอ  
 ดนตรีของ Kiiiiiii จึงไม่ได้หมายถึงตัวเพลงเพียงอย่างเดียว เพราะมันคือ
การผสมผสานสิ่งที่ตัวเองสนใจเข้าไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับดนตรี 
ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่สองใบหูอาจจะไม่พอต่อการรับรู้อีกต่อไป 
 
 

‘ภาพถ่ายกรุงเทพ
ทางอากาศ’
วิธีใช้งาน 
 เมื่อท่านได้ทำการคำนวณ 
เล็ง หาพิกัด วัดฮวงจุ้ย เพื่อหา
ทำเลหรือที่ดินทำกินที่เหมาะสม
ได้แล้ว ให้ท่านนำสติ๊กเกอร์ไป

แปะลงบนจุดนั้น และ สามารถเขียนข้อความแสดงความเป็นเจ้าของ แสดง
ความรัก แสดงความหลัง แสดงความสุข แสดงความเศร้า และแสดงอีกหลาย
แสดง ตามที่ท่านต้องการ แต่ถ้าต้องการแสดงงิ้วขอให้ท่านลองมองหาโรงเจ 
จะเป็นการดี  
 
 

‘ซุม้ขายของอตัโนมตัิ
จากนำ้มอืมนษุย’์
 สมัยเด็กๆ ต้องมี เด็กคน
ไหนสักคนเคยคิดว่าในตู้ขายน้ำ
อัตโนมัติแคบๆ อาจจะมีคนซ่อน
ตัวอยู่ ในตู้คอยยื่นกระป๋องน้ำ
อัดลมพร้อมกับทอนเงินออกมา 

แต่ผ่านไปสักหนึ่งเดือน ก็มีพนักงานมาช่วยกันเปิดฝาตู้เพื่อเก็บเหรียญต่อหน้า
ต่อตาเด็กหลายสิบที่อยากรู้มานานว่าคนในตู้เป็นใคร หน้าตาอย่างไร ...   
 พวกเขาไม่รู้หรอกว่า นอกจากเหรียญแล้ว พนักงานได้เก็บจินตนาการของ
เด็กคนนั้นกลับเข้าบริษัทไปด้วย   
 แต่ในเมื่อจินตนาการสำคัญกว่าเหรียญที่หยอดเข้าตู้ พรทวีศักดิ์ ริมสกุล 
และเพื่อน จึงเอาจินตนาการที่ว่ามาสร้าง ตู้ขายของอัตโนมัติจากน้ำมือมนุษย์ 
ซึ่งเขารับประกันกับผู้ใหญ่หัวใจเด็กทุกคนว่า มีคนอยู่ในตู้ขายของแน่นอน และ 
ไม่ได้มีคนเดียวด้วย เพราะเขาเล่นเกณฑ์คนหมดโรงงานมาขายกันให้เห็นๆ เลย 




