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เราพบศิิลปินิหน่�มคร้�งแรกในงานแสดงเด่�ยวของเขาเม่�อ 4 ปิท่ีี่�แล้ว… 

4 ปิ ีถ้ัดมา เรากล้บมาเจอเขาในวาระท่ี่�กำาล้งมง่านแสดงเด่�ยวท่ี่�เดิมก้บเม่�อ 4 ปิกี�อน ณ Bangkok City City 
Gallery แห�งน่�อก่คร้�ง 

ชื่่�อของ ‘Alex Face’ หรอ่ พ้ชื่รพล แตงร่�น จากวน้น้�นจนถึังวน้น่� มมู่ลค�าไม�น้อยลงเลย และดจูะเพิ�มมากขึ�นเร่�อยๆ 
ท้ี่�งในต้วงานและความเป็ินต้วเขาเอง เราจะพบงานของเขาอยู�ในที่ก่ท่ี่� ต้�งแต�เที่ศิกาลศิิลปิะระด้บนานาชื่าติ ตาม
สถัานท่ี่�ที่�องเท่ี่�ยวสำาค้ญ ตามตรอกซอกซอย ไปิจนถึังกาแฟขวดในรา้นสะดวกซ่�อ ถึังจะได้ชื่่�อว�าเปิน็ศิิลปินิสตร่
ที่อารต์เบอรต้์นๆ ของปิระเที่ศิ แต�ท่ี่กวน้น่� ศิิลปินิหน่�มก็ย้งคงสน่กก้บการเล�าเร่�องผ่�านมเ่ด่ย (Media) หรอ่วส้ด่
ด้�งเดิมอย�างงานเพ้นติ�ง งานปิระติมากรรม ย้งสน่กก้บการน้�งผ่สมส่วาดรปูิท้ี่�งวน้บนผ่่นผ้่าใบ และในบางค่นก็ย้ง
แอบออกไปิพ�นส่บนกำาแพงรา้งท่ี่�ไหนส้กแห�งไม�ต�างก้บเม่�อ 18 ปิกี�อน ตอนท่ี่�เขาย้งเปิน็เพ่ยงนายพ้ชื่รพลคนน้�น 

ในระยะเวลา 4 ปิ ีสิ�งท่ี่�เปิล่�ยนไปิอย�างเห็นได้ชื่ด้ นอกจากลกูสาวของเขาจะโตขึ�นเปิน็กองแล้ว เราเจอก้นในวน้ท่ี่�
บรรยากาศิของโลกและส้งคมไม�เหมอ่นเดิม และเราต�างไม�อาจปิฏิิเสธได้ว�าไอค้วามไม�เหมอ่นเดิมท่ี่�เรารูสึ้กน่� ส�งผ่ล
ต�องานศิิลปิะและคนที่ำางานศิิลปิะไม�น้อยเลย 

นิที่รรศิการชื่ด่น่�เปิน็ตะกอนความคิดของ Alex Face ซึ�งตกค้างมาจากงานแสดงเด่�ยวของเขาท่ี่�ปิระเที่ศิสิงคโ์ปิร์
เม่�อตอนต้นปิ ีว�าด้วยเร่�องความเปิราะบางของสิ�งต�างๆ ท่ี่�เริ�มเกิดขึ�นในชื่�วงเวลาน้�น ไม�ว�าจะเปิน็ฝุ่่�น PM 2.5 จนมา
ถึังโควดิ เขาเฝุ้่าดรูะบบต�างๆ ท่ี่�เริ�มล�มสลาย ส�งผ่ลต�อความเปิน็ไปิของสถัานการณท่์ี่�เรากำาล้งเผ่ชื่ญิอยู�ในปิน่ี� เม่�อ
กล้บมาเมอ่งไที่ย เขาหยิบตะกอนความคิดเหล�าน้�นมาเล�าต�อผ่�านนิที่รรศิการท้ี่�ง 3 หอ้ง ปิระกอบไปิด้วยงานภาพห่�น
นิ�ง (Still Life) จนถึังภาพเพ้นติ�งขนาดใหญ�ซึ�งเขาที่ำาระหว�างติดแหงก็อยู�ก้บบ้านในชื่�วงสถัานการณโ์ควดิและใชื่้
เวลากินนอนก้บมน้ร�วม 2 เด่อน 

เราส้มผ้่สได้ว�างานของเขาคราวน่�มค่วามหม�นเศิรา้และไม�ได้สดใสเหมอ่นอย�างคร้�งก�อน แต�ถึังอย�างน้�นมน้ก็คงเปิน็
ความหม�นเศิรา้ท่ี่�เต็มไปิด้วยความหวง้ ไม�อย�างน้�นเขาคงไม�ต้�งชื่่�อมน้ว�า ‘Monument of Hope’ หรอ่ ‘อน่เสาวรย่์
แห�งความหวง้’ 

ถ้ัามน้จะย้งพอมห่วง้อยู�บา้งน�ะนะ… 

“พอออกไปิไหนไม�ได้ ผ่มก็น้�งวาดรปูิอยู�บา้น ที่ำาได้แค�มองหา Object ภายในบา้นมาวาด มน้เลยออกมาเปิน็ภาพห่�น
นิ�ง ท่ี่�หมายถึังการกล้บไปิสู�ชื่ว่ติแบบเรย่บง�าย ขณะเด่ยวก้นก็แฝุ่งน้ยยะของความไม�แน�นอนในชื่ว่ติเหมอ่นก้น” 

“ระหว�างน้�นผ่มกล้บไปิดภูาพวาดย่คคลาสสิก พวก Dutch Painting ในสมย้ศิตวรรษท่ี่� 17 ซึ�งตามขนบของภาพ
ห่�นนิ�งย่คคลาสสิกมก้จะพูดถึังความตายก้บความไม�แน�นอนของชื่ว่ติ แบล็กกราวนดข์องภาพจะถักูปูิด้วยส่ดำา 
ผ่่เส่�อท่ี่�อยู�ในภาพส่�อถึังวงจรชื่ว่ติแสนส้�น ในขณะท่ี่�ดอกไม ้เหมอ่นเปิน็กำาล้งใจให้ผู้่คน แต�ความหมายซ�อนอยู�ในน้�น
ค่อ แมแ้ต�ดอกไมท่้ี่�เห็นว�าสวยงาม เราก็ที่ำาได้แค�เก็บบน้ทึี่กมน้ไวใ้นภาพวาดหรอ่ภาพถั�ายเที่�าน้�น เพราะวงจรชื่ว่ติ
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ของมน้ไม�ได้ย่นยาวไปิกว�าผ่่เส่�อหรอ่มน่ษยเ์ลย” 

“ก�อนหน้าน่� ตอนท่ี่�คิดจะพูดเร่�องความตาย ความไม�แน�นอนอะไรพวกน่� ผ่มไปิพ�นรปูิหว้กระโหลกไวเ้ยอะเลยตามท่ี่�
ต�างๆ แต�สำาหรบ้งานในมวิเซย่มหรอ่เเกลเลอร่� เราอาจไม�ได้พูดถึังความตายผ่�านรปูิหว้กระโหลกหรอ่อะไรแบบน้�น 
เราจะพูดถึังมน้ในอก่น้ยยะ เหมอ่นพองานเขา้มาอยู�ในมวิเซย่ม มน้จะมม่ติิอก่แบบหนึ�ง ไม�ได้เปิน็งานท่ี่�พูดตรงไปิตรง
มาเหมอ่นสตรท่ี่อารต์ พูดปิระเด็นเด่ยวก้น แต�บรบิที่ของพ่�นท่ี่�ไม�เหมอ่นก้น พอที่ำางานในมิวเซย่มหรอ่เเกลเลอร่� มน้
ก็ต้องมก่ารที่ำางานเปิน็ท่ี่ม มว่ธิคิ่ดท่ี่�เป็ินระบบมากกว�า” 

อะไรทำาใหอ้ย่่ๆ  คณุใครค่รวญถึึงความตายกับความไม่แน่นอนขึ้ึ�นมา 
สถัานการณช์ื่�วงท่ี่�ผ่�านมา ผ่มรูสึ้กว�าความตายมน้อยู�รอบต้วเราเลย ต้�งแต�อากาศิท่ี่�ใชื่ห้ายใจแล้ว มน้เกิดเปิน็
คำาถัามถึังความถัาวรก้บความไม�ถัาวรของสิ�งต�างๆ บนโลก อย�างผ่มที่ำางานสตรท่ี่อารต์ พ�นกำาแพง จะถักูท้ี่บเม่�อไร
ก็ได้ บางท่ี่พ่�นท่ี่�ตรงน้�นก็ถักูร่�อหรอ่ไม�ก็อยู�กลางแจง้ โดนฝุ่น โดนแดด งานพวกน่�ไม�ได้ถัาวรเลย ผ่มที่ำาความเขา้ใจ
ก้บมน้มาตลอด ถ้ัาเราโดนพ�นท้ี่บจะรูสึ้กย้งไง หรอ่จรงิๆ แล้วควรเอาความรูสึ้กเราไปิผู่กก้บงานเหล�าน้�นย้งไงก้นแน� 
ส่ดท้ี่ายแล้วเราก็ต้องยอมรบ้ว�างานมน้ไม�อาจคงอยู�ตลอดไปิได้ 

แล้วไอสิ้�งท่ี่�มน้คงที่นถัาวรน่�มน้ค่ออะไรวะ เหมอ่นผ่มเองก็รูว้�าวน้หนึ�งคนเราก็ต้องตาย เราจะสามารถัทิี่�งสิ�งใดสิ�ง
หนึ�งเอาไวไ้ด้ม้�ยในฐานะท่ี่�ผ่มเป็ินคนที่ำางานศิิลปิะ เหมอ่นรปูิป้ิ� นหนิ รปูิป้ิ� นส้มฤที่ธิ�ท่ี่�เคยไปิเห็นในมิวเซย่ม หรอ่งานชื่ิ�น
มาสเตอรพ่์ซต�างๆ ท่ี่�ท่ี่กวน้น่�มน้ก็ย้งคงอยู� ถึังต้วศิิลปินิจะตายไปิเป็ินรอ้ยปิแีล้วก็ตาม 

ผ่มเลยคิดถึังรปูิปิ้� นส้มฤที่ธิ� (Bronz) วส้ด่ท่ี่�แขง็แรงที่นที่านซึ�งเขามก้จะนำามาใชื่เ้ป็ินวส้ดส่รา้งอน่เสาวรย่บ่์คคล
สำาค้ญต้�งไวก้ลางเมอ่งใหเ้ป็ินท่ี่�จดจำากล�าวขานอะไรแบบน้�น น่�ค่อหน้าท่ี่�ของอน่เสาวรย่ ์แต�เราต�างก็เห็นก้นไม�ใชื่�เห
รอว�าในชื่�วงท่ี่�ผ่�านมา อน่เสาวรย่ห์ลายๆ แห�งถักูโค�นที่ำาลายลงมา ไม�ว�าจะด้วยเร่�องการเหย่ยดผิ่ว เร่�องการค้าที่าส 
แมแ้ต�รปูิปิ้� นของบ่คคลสำาค้ญในปิระวติ้ศิาสตรอ์ย�างครสิโตเฟอร ์โคล้มบส้ (Christopher Columbus) เองก็ย้งถักู
โค�น กลายเปิน็ว�าอน่เสารย่ท่์ี่�เราคิดว�ามน้คงที่นถัาวรก็ย้งถักูที่ำาลายหายไปิได้เหมอ่นก้น ไม�ว�าจะด้วยบรบิที่ส้งคมท่ี่�
เปิล่�ยนไปิ หรอ่ด้วยอำานาจอะไรบางอย�างท่ี่�อยากลบหน้าปิระวติ้ศิาสตรบ์างเร่�องทิี่�งไปิ 

เหมือนงานขึ้องคณุจะพู่ดถึึงส่ิ่�งที�เก่ดขึ้ึ�นในสัิ่งคมมากขึึ้�นและชัดัเจนขึึ้�น 
ใชื่� แต�ก็ไม�ได้พูดตรงๆ ขนาดน้�น ย้งอยากให้เป็ินงานท่ี่�ต้องใชื่ก้ารต่ความมากกว�า เหมอ่นผ่มรูสึ้กก้บมน้ แต�ไม�ได้
อยากพูดโต้งๆ เหมอ่นงานสตรท่ี่อารต์ท่ี่�ผ่มที่ำาขา้งถันน จะมองว�าเก่�ยวก้บส้งคมก็ได้ ไม�เก่�ยวก็ได้ งานแต�ละชื่ด่ของ
ผ่มจะพยายามเวน้พ่�นท่ี่�ตรงกลางเอาไว ้ปิล�อยใหค้นต่ความต�อเอง มน้ไม�มถ่ักู ไม�มผิ่่ดหรอก ขึ�นอยู�ก้บปิระสบการณ์
ของแต�ละคน แต�ผ่มยอมรบ้ว�าเร่�องส้งคมเป็ินสิ�งท่ี่�ผ่มคิดอยู�ตลอดขณะที่ำางานชื่ิ�นน่�ขึ�นมา 

บรบ่ทสัิ่งคมที�มผีลต่องานขึ้องคณุ ทำาใหท้กุวนันี�การทำางานขึ้อง Alexface เปลี�ยนไปจากเมื�อก่อนมากน้อย
แค่ไหน 
ถ้ัาพูดถึังการที่ำางานสตรท่ี่อารต์ เม่�อก�อนผ่มจะออกไปิที่ำาโดยท่ี่�ไม�ได้คิดอะไร ไปิแบบว�างเปิล�า แล้วค�อยไปิที่ำางานก้บ
พ่�นท่ี่�น้�น ตอนน่�เวลาจะออกไปิที่ำางานแต�ละคร้�งต้องมก่ารวางแผ่นมากกว�าเม่�อก�อน รูว้�าจะพูดเร่�องอะไร มป่ิระเด็น
อะไรในส้งคมท่ี่�อยากพูด ก็จะไปิเล�นปิระเด็นน้�น ไม�ได้ที่ำางานแบบฉ้ับพล้นเหมอ่นเม่�อก�อนท่ี่�จะไม�ค�อยคิด กล้บมาบาง
คร้�งชื่อบก็ม ่ไม�ชื่อบก็ม ่มน้เเล้วแต�ชื่�วงเวลาหรอ่จง้หวะด้วยเหมอ่นก้น บางท่ี่ผ่มไปิต�างจง้หวด้หรอ่ไปิต�างปิระเที่ศิ 
เห็นกำาแพงรา้งๆ ก็ย้งลงไปิพ�นเล�นสน่กๆ อยู� เพ่ยงแต�ว�าที่ก่วน้น่�มน้คิดเยอะกว�าเม่�อก�อน เวลาก็มน้่อยกว�าเม่�อก�อน 
ไม�ได้ออกไปิพ�นอะไรก็ได้ เป็ิน Alecface ขำาๆ อะไรแบบน้�นอก่แล้ว 

จนถึึงวนันี� งานขึ้องคณุอย่่ในทุกที� คณุทำางานกับแบรนด ์ทำาโปรเจก็ต ์ทำางานกับพืู�นที� จนถึึงทำาโชัวใ์หญแ่บบ
นี� คณุหาจดุสิ่มดลุอยา่งไร ในขึ้ณะที�ยงัพู่ดเรื�องที�อยากจะพู่ดได้ 
ผ่มพยายามที่ำาที่ก่อย�างในเกณฑ์ท่์ี่�พอด่ แต�สิ�งท่ี่�ชื่อบท่ี่�ส่ดก็ย้งเปิน็การที่ำาโชื่วแ์บบน่�แหละ ไม�ได้อยากที่ำาโปิรเจก็ต์
มากไปิกว�าที่ำางานต้วเอง ผ่มผ่�านชื่�วงเวลาน้�นมาเยอะ รูสึ้กว�าการที่ำาโปิรเจก็ตบ์างคร้�งมน้มอ่ะไรท่ี่�มาจำาก้ดเรา เราม่
ปิระเด็นท่ี่�อยากจะพูด ไม�ได้อยากเป็ินในสิ�งท่ี่�เขาอยากใหเ้ปิน็ไปิซะท้ี่�งหมด ด้วยเหต่ผ่ลเหล�าน่� ผ่มที่ำาจนรูสึ้กว�าพอละ 
รูสึ้กอิ�มก้บมน้พอสมควร ท่ี่กวน้น่�ผ่มย้งกล้บไปิที่ำางานก้บท่ี่�รา้งตามขา้งถันนเหมอ่นจด่เริ�มต้นท่ี่�เคยที่ำาเม่�อก�อนอยู�



เลย ไม�ต้องยึดติดก้บใคร กล้บโหยหาแบบน้�นมากกว�า ได้สำารวจ ได้ผ่จญภ้ย กล้บไปิโดนด�า โดนไล�เหมอ่นเดิม เปิน็
อย�างน้�นมน้ก็สน่กด่ 

เวลาหลายปทีี�คณุทำางานกับเมือง กับชัมุชันมามากมาย สิ่ตรทีอารต์มีส่ิ่วนชัว่ยในการพัูฒนาเมอืงได้จรง่ๆ 
หรอืเปล่า 
ผ่มรูสึ้กว�าการพ้ฒนาชื่ม่ชื่นเมอ่งด้วยสตรท่ี่อารต์ควรอยู�ปิรมิาณท่ี่�พอด่ ถ้ัาที่ำาเยอะไปิมน้อาจเป็ิน Pollution ได้
เหมอ่นก้น การที่ำาสตรท่ี่อารต์ก้บชื่ม่ชื่นต้องขึ�นอยู�ก้บปิจ้จย้หลายอย�างมาก ต้�งแต�คนท่ี่�คิวเรที่งานต้องมเ่ซน้สใ์น
การจด้การ ต้องเขา้ใจกายภาพของเมอ่งน้�นๆ ซึ�งแต�ละเมอ่งก็มก่ายภาพไม�เหมอ่นก้นอก่ ถัามว�ามน้ชื่�วยได้ม้�ย ชื่�วย
ได้ เพราะมน้ที่ำาใหค้นไปิถั�ายรปูิ แล้วพอคนไปิถั�ายรปูิก็ที่ำาใหเ้กิดการหม่นเวย่นที่างเศิรษฐกิจในชื่ม่ชื่นเล็กๆ ตรงน้�น 
แต�ถัามว�าคนจะเห็นด่เห็นงามก้บมน้มากน้อยแค�ไหน ผ่มว�ายาก เพราะที่ก่คนคิดไม�เหมอ่นก้น คนท่ี่�ที่ำาเฟสติวล้จะรูว้�า
มน้มป่ิญ้หาเร่�องการจด้การเยอะพอสมควร บ้านน่�โอเค แต�บ้านน้�นไม�โอเค การที่ำางานก้บชื่ม่ชื่นต้องเขา้ใจเขาด้วย 

บางท่ี่ถ้ัาเมอ่งน้�นมน้สวยของมน้อยู�แล้ว ผ่มกล้บรูสึ้กว�าอย�าไปิแตะต้องเลย ถึังแมเ้ราจะเปิน็คนที่ำาก็เถัอะ ผ่มเองก็
เรย่นรูท้้ี่�งขอ้ด่ขอ้เส่ยจากโปิรเจก็ตต์�างๆ ท่ี่�ผ่�านมาน่�เเหละ 

การทำางานกับเมอืงหรอืชัมุชัน ศ่ิลปนิต้องเจอกับความจรง่อะไรบา้ง 
โปิรเจก็ตก้์บชื่ม่ชื่นเม่องบางคร้�งเขาอยากให้พูดถึังความเปิน็มาของเมอ่ง หรอ่พูดถึังการที่�องเท่ี่�ยว มน้จะมโ่จที่ยม์า
ใหเ้ชื่�น ไปิจง้หวด้น่�ก็ต้องวาดรปูิน่� แบบน่� ต้องวาดอะไรท่ี่�ส่�อถึังเมอ่งน่�เที่�าน้�นนะ โอเค การโปิรโมที่จง้หวด้เปิน็เร่�องด่ 
แต�แบบน้�นมน้เหมอ่นเป็ินการมองอะไรแค�เลเยอรเ์ด่ยวมากกว�า ศิิลปิะควรเปิน็อะไรก็ได้ท่ี่�ไม�ต้องมข่อ้จำาก้ดไม�ใชื่�เหรอ 
ที่ำาไมเราไม�ลองที่ำาอะไรท่ี่�ก้าวขา้มเร่�องพวกน่�ไปิบา้งล�ะ  

แต�ขอ้ด่ค่อการที่ำางานก้บคนท่ี่�หลากหลายที่ำาใหเ้ห็นว�าแต�ละคนมว่ธิคิ่ดต�องานศิิลปิะย้งไง ต�างก้บการที่ำางาน
เฟสติวล้ในต�างปิระเที่ศิตรงท่ี่�เขาไม�มาดูหรอกว�าคณ่จะที่ำางานแบบไหน คณ่จะที่ำาอะไรก็ที่ำาเลย ก้บบ้านเราท่ี่�บางคร้�ง
ต้องที่ำาสเก็ตชื่ใ์ห้เขาดกู�อน ต้องผ่�านข้�นตอนโน�นน่� ผ่�านคน 10 คน ท่ี่�บรฟ่ 10 อย�าง ไม�เหมอ่นก้นเลย 

แต่นั�นอาจมองได้เหมอืนกันวา่ วงการสิ่ตรทีอารต์บา้นเราได้รบัการยอมรบัในกระแสิ่หลักมากขึึ้�น 
อาจมองว�าพ้ฒนาขึ�นหรอ่ถักูยอมรบ้มากขึ�นก็ได้ ด้วยวย้ของศิิลปินิท่ี่�โตขึ�นด้วย อย�างผ่มพ�นส่มา 18 ปิ ีมน้ก็นาน
พอท่ี่�จะกลายเปิน็วย้ผู้่ใหญ� แล้วคนร่�นท่ี่�โตมาก้บเราก็กลายมาเปิน็คนซบ้พอรต์ก้น มเ่ฟสติวล้ มเ่เบรนด ์มโ่ปิรเจก็ต์
อะไรมาคอลลาบอเรชื่้�นก้บศิิลปินิสตรท่ี่อารต์มากขึ�น ซึ�งบางคร้�งศิิลปินิไที่ยได้รบ้การว�าจา้งมากกว�าศิิลปินิต�าง
ปิระเที่ศิซะอก่นะ เมอ่งนอกไม�ได้มอ่เ่วน้ตต์ามห้างท่ี่�เอาศิิลปินิมาที่ำางานร�วมก้นอย�างบา้นเรามากมายขนาดน่� มองไปิ
มองมา ศิิลปินิบ้านเรามง่านเยอะกว�าศิิลปินิบ้านเขาอก่ บา้นเราน่�มส่ตรท่ี่อารต์แที่บที่ก่เที่ศิกาลเลย ฮัล้โลวน้สตร่
ที่อารต์ ลอยกระที่งสตรท่ี่อารต์ ท่ี่กอย�างแม�งเป็ินสตรท่ี่อารต์ไปิหมด (หว้เราะ) สตรท่ี่อารต์ในบ้านเรามน้กลายเป็ิน
ภาพล้กษณข์องความร�วมสมย้ คนร่�นใหม� อะไรต�างๆ ซึ�งก็เปิน็เร่�องด่ 

ขณะเด่ยวก้น ถ้ัามองกล้บมาในโลกของความเป็ินจรงิ เราไปิพ�นกำาแพงท่ี่�ไหน หลายคร้�งก็ย้งโดนด�า โดนไล�อยู�นะ 
แสดงใหเ้ห็นว�าสตรท่ี่อารต์อาจย้งไม�ได้รบ้การยอมรบ้จากคนท้ี่�วไปิขนาดน้�น ย้งเปิน็แค�ค้ลเจอรเ์ฉัพาะกล่�มอยู�ด่ 

บรรยากาศิขึ้องบา้นเมืองมีส่ิ่วนมากน้อยแค่ไหนต่อการยอมรบัสิ่ตรทีทอารต์ 
ชื่�วงเวลาท่ี่�สถัานการณบ์า้นเมอ่งมน้เปิล่�ยนไปิจากเม่�อก�อนอย�างเห็นได้ชื่ด้ เราเห็นว�างานมน้ถักูเซน็เซอร ์ถักูระวง้ว�า
จะมป่ิระเด็นอะไรท่ี่�ล�อแหลม ต้วศิิลปินิเองก็กล้วว�าอาจจะมป่ิญ้หาตามมา คนเขาก็ไม�ยินด่หรอกท่ี่�สตรท่ี่อารต์จะไปิอยู�
ในพ่�นท่ี่�ของเขา  

ยกต้วอย�างเชื่�นปิระเด็นเร่�องเส่อดำา ตอนน้�นใครๆ ก็ออกไปิพ�น ผ่มเองก็ออกไปิพ�น มน้ก็มค่นท่ี่�เขาชื่อบสตรอ่ารต์นะ 
แต�เขาก็ไม�โอเคท่ี่�จะใหม้าพ�นอะไรแบบน่�ในท่ี่�ของเขาหรอ่เปิล�า เพราะเขาก็ต้องมารบ้ความเส่�ยงไปิด้วย เราเปิน็ศิิลปินิ
ก็ต้องคิดว�าเจา้ของพ่�นท่ี่�เขาจะมป่ิญ้หาม้�ย ในอก่แง� สิ�งเหล�าน่�ก็แสดงให้เห็นว�าสตรท่ี่อารต์เป็ินต้วชื่่�วด้สถัานการณ์
บา้นเมอ่งได้ด่เหมอ่นก้น เพราะเม่�อก�อนศิิลปินิอาจพูดเร่�องบางเร่�องได้ แต�เด่�ยวน่�พูดไม�ได้แล้ว เพราะเขาอาจกำาล้ง
ถักูเพ�งเล็ง ถักูเฝุ้่าดอูยู�ตลอดเวลา เขาไม�สามารถัพูดได้อย�างอสิระเสรข่นาดน้�นอก่แล้ว 



สิ่ตรทีอารต์กับบรบ่ทสัิ่งคมในบา้นเมอืงอื�นที�คณุไปเหน็ในชัว่งที�ผ่านมาเปน็อยา่งไรบา้ง 
ในต�างปิระเที่ศิรฐ้เขาอาจไม�มาสนใจอะไรก้บงานสตรท่ี่อารต์หรอก แต�เขาจะซเ่รย่สเร่�องการละเมดิพ่�นท่ี่�มากกว�า 
เร่�องเน่�อหา มน้ก็ขึ�นอยู�ก้บแต�ละปิระเที่ศิอก่ว�าเขามบ่รบิที่บ้านเมอ่งย้งไง อย�างเพ่�อนผ่มท่ี่�เปิน็ศิิลปินิในฝุ้่� งเอเชื่ย่บาง
คน ผ่มย้งรูสึ้กเลยว�าเขาถักูครอบด้วยระบบบางอย�าง จนมน้กลายเปิน็ต้วเขา เปิน็วธิคิ่ดของเขาไปิแล้ว เขาจะไม�กล้า
ต้ดสินใจอะไรบางอย�างแมม้น้จะเป็ินแค�เร่�องง�ายๆ ก็ตาม มน้ที่ำาใหผ้่มเขา้ใจว�าคนท่ี่�เขาโตมาในบรบิที่ของส้งคมแบบ
ไหน งานเขาก็จะสะท้ี่อนออกมาแบบน้�น เหมอ่นเขาไม�กล้าท่ี่�จะขา้มกรอบน้�นออกไปิ แต�ฝุ้่� งย่โรปิหรอ่อเมรกิา แน�นอน
ว�ามน้จะมค่วามอสิระในการพูดได้มากกว�า ไม�ว�ามป่ิระเด็นอะไรในส้งคม มน้สะท้ี่อนออกมาในงานท่ี่�ศิิลปินิที่ำาขา้ง
ถันนได้ท้ี่นท่ี่เลย 

ในยุคที�งานศ่ิลปะเปราะบางต่อการถึก่เซ็น็เซ็อรเ์ชัน่เวลานี� ส่ิ่งผลต่อศ่ิลปนิในแง่ไหนบา้ง 
ผ่มว�ายิ�งเซน็เซอร ์ยิ�งห้าม เป็ินธรรมชื่าติท่ี่�ศิิลปินิจะยิ�งที่ำา ยิ�งขบถั เพ่ยงแต�ว�าเขาจะหาชื่�องที่างไหนในการพูดเที่�าน้�น
เอง ซึ�งผ่มว�าศิิลปิะด่ตรงท่ี่�มน้เป็ินเคร่�องมอ่ท่ี่�ไม�ม่ความรน่แรง ไม�ที่ำารา้ยใคร อย�างน้อยก็เปิน็เชื่งิสรา้งสรรค ์แล้วยิ�ง
บา้นเมอ่งมป่ิญ้หา ยิ�งที่ำาใหศิ้ิลปินิม ่Subject ในการที่ำางานด้วยซำาไปิ 

วถี่ึขึ้องศ่ิลปนิสิ่ตรทีอารต์ที�โตมารุน่เดียวกันกับคณุ ทุกวนันี�เปน็อยา่งไรกันบ้าง 
ก็ย้งไม�มใ่ครเลิกนะ เรารูสึ้กว�าเราไม�ได้เป็ินศิิลปินิเพราะมน้ค่ออาชื่พ่การงาน เราวาดรปูิเพราะเราอยากวาด เพราะรู้
ว�าสึกว�ามน้ต้องวาด ถ้ัาวน้ไหนหย่ดวาดแล้วมน้จะรูสึ้กไม�ด่ แต�การเปิน็ศิิลปินิก็ไม�ได้ง�ายหรอก มน้ต้องผ่�านการ
พิสูจนต้์วเองพอสมควร ไม�แค�เฉัพาะบ้านเรา ต�างปิระเที่ศิเขาก็เปิน็ เพ่�อนผ่มหลายคนกลางวน้ที่ำางานปิระจำา เลิก
งานมาดึกๆ ถึังจะได้น้�งวาดรปูิ บางคนที่ำางานวางที่�อปิระปิาก็ม ่ซึ�งมน้ก็เปิน็สิ�งท่ี่�ต้องเเลกมา 

ศิิลปินิท่ี่�โตมาด้วยก้น หลายคนก็ย้งที่ำางานอยู� อาจเปิน็เพราะว�าย่คน่�เปิน็ย่คท่ี่�มโ่ปิรเจก็ตห์ลายอย�างใหศิ้ิลปินิย้ง
ที่ำางาน แต�ศิิลปินิบางคนก็ไม�ได้ที่ำาเพราะโปิรเจก็ตห์รอ่อะไรหรอก เขาที่ำาเพราะต้วเขาอยากที่ำา เพราะเขามเ่ร่�องท่ี่�
อยากพูด 

ส�วนต้วผ่มก็เปิน็แบบน้�นแหละ ต้�งแต�เม่�อก�อนท่ี่�ที่ำางานปิระจำาหาเงนิเล่�ยงชื่พ่อะไรไปิ รปูิก็วาดไปิด้วย มน้จำาเปิน็ท่ี่�คน
เราต้องที่ำาในสิ�งท่ี่�อยากที่ำาเพ่�อซบ้พอรต์สิ�งท่ี่�รูสึ้กขา้งในจรงิๆ แล้วผ่มก็คงจะเปิน็แบบน่�ไปิเร่�อยๆ ถ้ัาคนมน้ชื่อบ
จรงิๆ มน้จะไม�เลิกหรอก เหมอ่นกินขา้วท่ี่กวน้ เราก็เลิกกินขา้วไม�ได้เปิล�าวะ (หว้เราะ) 

คณุทำาอนุเสิ่ารยีแ์หง่ความหวงัชั่�นนี�ขึ้ึ�นมา เพูราะคณุเองก็ร่สึ้ิ่กวา่ยังมีหวงักับส่ิ่�งต่างๆ อย่างนั�นหรอืเปล่า 
อน่เสาวรย่ต์ามปิกติแล้วจะเป็ินรปูิคนย่นด้วยที่�าที่างสง�างาม แต�อน่เสาวรย่ข์องผ่มกล้บเปิน็รปูิเด็กกำาล้งน้�งรออะไร
บางอย�างบนแที่�นด้วยความหวง้แที่น 

ผ่มใชื่ภ้าพเด็กในงานเพ้นติ�งด้วยเหมอ่นก้น เพ่�อเปิรย่บเปิรยถึังคนร่�นใหม�ซึ�งเหมอ่นดอกไมท่้ี่�กำาล้งเบ�งบาน ไม�ว�าจะ
วย้ร่�นย่คไหนท่ี่�ผ่�านมาเขาก็มค่วามฝุ้่น มค่วามหวง้ก้นท้ี่�งน้�น แล้วผ่่เส่�อในภาพก็ชื่�วยที่ำาหน้าท่ี่�นำาเมล็ดพ้นธ่ไ์ปิ
กระจายตามท่ี่�ต�างๆ แต�เคยดูสารคด่ใชื่�ม้�ยว�า กว�าผ่่เส่�อจะเดินที่างจากท่ี่�หนึ�งไปิอก่ท่ี่�หนึ�ง มน้ต้องใขเ้วลาหลายเจเนอ
เรชื่้�น หลายชื่้�วอาย่มาก กว�าจะบนิไปิถึังดินแดนใหม� เปิรย่บเปิรยถึังส้งคมบา้นเมอ่งเราท่ี่�อาจต้องใขเ้วลาหลายเจเนอ
เรชื่้�นหน�อย กว�าเราจะขา้มผ่�านบางสิ�งไปิได้ 

ผ่มรูสึ้กว�าสถัานการณบ์า้นเมอ่งเรากำาล้งรอคอยอะไรบางอย�างมานานแล้ว รอการเปิล่�ยนผ่�าน รอส้งคมท่ี่�ด่ขึ�น 
‘ด้วยความหวง้’ ถ้ัาเราไม�มค่วามหวง้เราคงไม�รอ ... ใชื่�ม้�ย


