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สตีเฟน วิลท์เชียร์ (Stephen Wiltshire) เป็ นศิลปิ นวาดภาพแนวสถาปั ตยกรรมผูโ้ ด่งดังระดับโลก มีความสามารถ
พิเศษเหนื อธรรมดา ด้านการวาดรูปพาโนรามาของเมือง ได้รบั สมญานามว่า “มนุ ษย์กล้องถ่ายรูป” (human camera)
ทุกภาพของเขาวาดออกมาโดยอาศัยความทรงจําล้วน ๆ สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ราวกับถ่ายรูปเก็บ
บันทึกไว้ในสมอง
สตีเฟนเกิดในปี พ.ศ. 2517 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นออทิสติกตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เขามี
ปั ญหาในทักษะทางสังคมและการสื่อสาร ตอนเด็กเขามักแยกตัว ไม่สนใจใคร นัง่ โยกตัวไปมา ไม่พูดจาเลย เขาสื่อสาร
กับผูค้ นรอบข้างโดยใช้การวาดรูปแทนคําพูด คําแรกที่เขาพูดออกมาตอนอายุ 9 ขวบ คือคําว่า “กระดาษ” เนื่ องจาก
คุณครูของเขาเอาอุปกรณ์วาดเขียนไปซ่อนเพื่อกระตุน้ ให้เขาพูด แล้วก็ได้ผลจริง ๆ จากนั้นเขาก็เริ่มฝึ กพูดอย่างเต็มที่
ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ สตีเฟนเรียนที่โรงเรียน Queensmill ในลอนดอน ซึ่งเป็ นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขาได้รบั ปริญญา
สาขาจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2541 เขาได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิองั กฤษ ชั้น
MBE (Member of the British Empire) ในฐานะผูท้ าํ ประโยชน์ให้วงการศิลปะระดับโลก ในปี พ.ศ. 2549 และใน
ปั จจุบนั สตีเฟนมีสตูดิโอศิลปะส่วนตัว ที่เรียกว่า “Stephen Wiltshire, The Pad” ตั้งอยูใ่ นย่าน Notting Hill ของมหา
นครลอนดอน
สตีเฟนมักใช้เวลาว่างของเขาทั้งหมดสนุ กอยูก่ บั การวาดเขียนตั้งแต่ยงั เด็ก เริ่มจากการวาดรูปสัตว์ ต่อด้วยรถบัส
ลอนดอน และในที่สุดเขาก็ชอบวาดรูปตึกรามบ้านช่อง ตึกอะไรก็ตามที่เคยเห็นมาเพียงครั้งเดียว หรือเคยนัง่ รถผ่าน ก็
สามารถจดจํามาวาดเป็ นรูปได้หมด เขามีทกั ษะการวาด การใช้แสงเงา เพอร์เสปคทีฟ โดยที่ไม่เคยไปเรียนที่ไหนมา
ก่อน
สื่อมวลชนในอังกฤษเริ่มสนใจผลงานการวาดรูปอันน่ าอัศจรรย์ของเขาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และเริม่ ขายผลงานชิ้ นแรกได้
ในปี นั้น โดยขายให้กบั นายกรัฐมนตรีองั กฤษ รูปมหาวิหารซอลส์บรี (Salisbury Cathedral) ซึ่งนับเป็ นจุดเริ่มต้นของ
อาชีพในด้านศิลปะจนถึงทุกวันนี้
สตีเฟนเริ่มโด่งดังมากขึ้ นจากคลิปรายการสารคดี โดยเขาขึ้ นเฮลิคอปเตอร์บินวนรอบกรุงโรมเป็ นเวลาประมาณ 45
นาที เสร็จแล้วมาลงที่สตูดิโอ ให้กระดาษแผ่นยาวประมาณ 5 เมตร แล้วก็ให้เวลา 3 วัน ให้วาดกรุงโรมทั้งเมืองออกมา
เป็ นพาโนรามาบนผืนผ้าใบ จากมุมมองทางอากาศ โดยให้วาดจากความทรงจําอย่างเดียวห้ามดูแบบเป็ นอันขาด พอ
วาดเสร็จ ทีมงานเอารูปถ่ายไปเทียบดู ปรากฏว่า ตึกทุกตึก อนุ สาวรียท์ ุกแห่ง ทั้งวิหาร ทั้งโคลอสเซียม ถนนหนทาง
บ้านเล็กบ้านน้อยต่าง ๆ สามารถวาดได้ตรงกับความเป็ นจริงทั้งหมด และยังเก็บรายละเอียดถึงจํานวนเสา จํานวน
หน้าต่างด้วย
ศิลปะได้นําพาสตีเฟนไปพบปะกับผูค้ นทัว่ โลกมากขึ้ น เนื่ องจากเขาได้รบั เชิญไปตามเมืองต่าง ๆ ทัว่ โลก เช่น โตเกียว,
ฮ่องกง, แฟรงเฟริต, อัมสเตอร์ดมั , เวนิ ซ, มอสโค, มาดริด, ดูไบ, เยรูซาเล็ม, ซิดนี ย์ ฯลฯ เพื่อทํางานศิลปะ
เช่นเดียวกับที่กรุงโรม คือการขึ้ นเฮลิคอปเตอร์บนิ วนรอบเมือง แล้วลงมาวาดรูปพาโนรามาจากความทรงจํา และหวัง
ว่าในอนาคตอันใกล้ เขาน่ าจะได้มาที่กรุงเทพฯ
ภาพพาโนรามาที่ใหญ่ที่สุดที่เขาวาด คือ ภาพวิวที่โตเกียว มีความยาว 10 เมตร ใช้เวลาวาดถึง 8 วัน โดยใช้เพียง
ปากกาเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์ชว่ ยอื่นใด

ภาษิตประจําใจของสตีเฟน คือ จงทําดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ และอย่าหยุดยั้ง” (Do the best you can and never
stop.) เขาเริ่มเข้าใจว่าผลงานของเขาทําให้ผคู ้ นมีความสุขได้ เริ่มเรียนรูว้ า่ ตัวเองมีความหมายกับผูอ้ ื่นมากมายเพียงใด
เขาสามารถสื่อสารกับผูค้ นรอบข้างได้ดีขึ้นมาก กลายเป็ นคนยิ้ มแย้มแจ่มใส รูจ้ กั การสร้างสัมพันธไมตรี
ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ ของสตีเฟน เก็บรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ โดยสามารถเข้าได้ที่ www.stephenwiltshire.co.uk หรือ
เข้าทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/stephen.wiltshire.mbe
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