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นิทรรศการ"จะทํ าอยางไร...เมื่ อพวกเราหลงทาง ?" (What shall we do when we loseour way?) เป น
นิ ทรรศการศิ ล ปะที่ นํ าเสนอผ านผลงานวาดเสน จํานวนทั้งหมด 9 ภาพ ที่ ศิลป น ไดขอใหผูป ระกอบอาชีพ
มอเตอรไซดรับ จาง ณ หอศิลปบ ริการ ทั้ง 9 ทาน ชวยวาดภาพแผนที่ เสน ทางในการเดิน ทางไปยังบ านใน
ภูมิลําเนาของแตละทาน และดวยเงื่อนไขเฉพาะของพื้นทีติดตั้งผลงาน ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณหลังเสื้อกั๊กของวิ
นมอเตอรไซด รั บ จ าง โดยถ าหากมองกั น อยางผิว เผิน นั้ น อาจคิดไดวาภาพแผนที่ ดังกลาวคื อ แผนที่แสดง
เสนทางที่มอเตอรไซดรับจางใหบริการแกผูโดยสารหรือเปนภาพแผนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลงานวาดเสนภาพแผนที่ในนิทรรศการครั้งนี้ ถูกสรางขึ้นโดยใหมีความสัมพันธกับบริบทของพื้นที่จัดแสดง
เชน ความสัมพันธของการเปนวินมอเตอรไซดรับจาง ที่เปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการเดินทาง หรือความสัมพันธ
ของตัวผูประกอบอาชีพวินมอเตอรไซดรับจางเอง ที่เปนผูเดินทางจากภูมิลําเนาในตางจังหวัดเพื่อมาประกอบ
อาชีพในกรุงเทพ ฯ พรอมทั้งยังไดมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน

“จะทําอยางไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ? (What shall we do when we loseour way?)” เปนนิทรรศการที่
มีลักษณะเปดกวางใหผูชมสามารถคิดวิเคราะหและตีความไดอยางอิสระ โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ
เรื่ อ งราวการเดิ น ทางของผู ที่ อ าศั ย อยู ใ นต า งจั ง หวั ด ที่ ต อ งจากภู มิ ลํ า เนาเพื่ อ มาประกอบอาชี พ ใน
กรุงเทพมหานคร

ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ ถูกสรางขึ้นโดยใหมีความสัมพันธกับบริบทเฉพาะของพื้นที่จัดแสดง ซึ่งเปนพื้นที่ที่
เกี่ยวของกับการเดินทาง พรอมทั้งยังเปนการทํางานรวมกันระหวางศิลปนและผูขับขี่มอเตอรไซดรับจาง ณ หอ
ศิลปบริการ

ภาพแผนที่ถือเปนภาพยอหรือตัวแทนของพื้นที่ การที่เราสามารถวาดภาพแผนที่ไดนั้น ยอมแสดงใหเห็นวาเรา
มีความรู ความเขาใจและความคุนเคยในพื้นที่นั้นๆ และเมื่อเราหลงทางสิ่งอันดับแรกๆ ที่เรามักจะนึกถึงกันนั้น
ก็คือแผนที่ ซึ่งการหลงทางนั้น ยอมแสดงใหเห็นวา เราไมมีความรู ความเขาใจ และความคุนเคยในพื้นที่นั้น ๆ

การเดินทางในแตละวัน จุดเริ่มตนของการเดินทางนั้นมักจะเริ่มตนจากที่บาน และจุดหมายปลายทางของการ
เดินทางนั้นก็มักจะจบลงที่บานดวยเชนกัน

นิทรรศการ “จะทําอยางไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ? (What shall we do when we lose our way?)” เปน
นิทรรศการที่มีลักษณะเปดกวางใหผูชมสามารถคิดวิเคราะหและตีความไดอยางอิสระ โดยมีประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับเรื่องราวของพื้นที่และการเดินทาง
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9 Motorcyclists at motorcycle taxi station were asked to draw up a hometown map where
they were from presenting as artworks conceptualized by the artist, Supapong Laodheerasiri.
Each map drawing then was inserted into a sleeve of their motorcycle jackets en route to be
seen by passengers as riding around Bangkok. At a first glance the map seems to indicate
areas of the city, though looking closely it represents entirely different landscapes layered
on top of street views in Bangkok.
“What shall we do when we lose our way?” delivers a concept of public art through multilayered relationships of artist and motorcyclists in a subject of travelling simultaneously in
mentality and in the actual space. As map represents elements of a place, our ability to
draw up a map then means a clear understanding of a particular area. When we get lost, the
first that comes to mind is to find a map, in turns that is signifying as a need to put in place
a space, and to be relieved from foreignness in the area.
On daily commuting, our starting point is from home and the destination also is back to
home. “What shall we do when we lose our way?” is a public art project posing questions,
exploring multiple stories of space and travelling. The exhibition suggests an idea that opens
up for free dialogues and interpretations from all viewers.

