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เราพบศิิลปิินหนุ่่�มครั้้ง� แรกในงานแสดงเดี่่�ยวของเขาเมื่่�อ 4 ปีีที่่�แล้้ว…
4 ปีี ถััดมา เรากลัับมาเจอเขาในวาระที่่�กำำ�ลัังมีีงานแสดงเดี่่�ยวที่่�เดิิมกัับเมื่่�อ 4 ปีีก่่อน ณ Bangkok City City
Gallery แห่่งนี้้�อีีกครั้้ง�
� ของ ‘Alex Face’ หรืือ พััชรพล แตงรื่่น
� จากวัันนั้้น
� ยๆ
ชื่่อ
� จนถึึงวัันนี้้� มีีมููลค่่าไม่่น้้อยลงเลย และดููจะเพิ่่�มมากขึ้้� นเรื่่อ
ทั้้ง
� ในตััวงานและความเป็็นตััวเขาเอง เราจะพบงานของเขาอยู่่�ในทุุกที่่� ตั้้ง
� แต่่เทศกาลศิิลปะระดัับนานาชาติิ ตาม
�่ ว่่าเป็็นศิิลปิินสตรีี
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ ตามตรอกซอกซอย ไปจนถึึงกาแฟขวดในร้้านสะดวกซื้้�อ ถึึงจะได้้ชื่อ
� งผ่่านมีีเดีีย (Media) หรืือวััสดุุ
ทอาร์์ตเบอร์์ต้้นๆ ของประเทศ แต่่ทุุกวัันนี้้� ศิิลปิินหนุ่่�มก็็ยัังคงสนุุกกัับการเล่่าเรื่่อ
ดั้้ง
� เดิิมอย่่างงานเพ้้นติ้้�ง งานประติิมากรรม ยัังสนุุกกัับการนั่่�งผสมสีีวาดรููปทั้้ง
� วัันบนผืืนผ้้าใบ และในบางคืืนก็็ยััง
แอบออกไปพ่่นสีีบนกำำ�แพงร้้างที่่�ไหนสัักแห่่งไม่่ต่่างกัับเมื่่�อ 18 ปีีก่่อน ตอนที่่�เขายัังเป็็นเพีียงนายพััชรพลคนนั้้น
�
ในระยะเวลา 4 ปีี สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างเห็็นได้้ชััด นอกจากลููกสาวของเขาจะโตขึ้้� นเป็็นกองแล้้ว เราเจอกัันในวัันที่่�
บรรยากาศของโลกและสัังคมไม่่เหมืือนเดิิม และเราต่่างไม่่อาจปฏิิเสธได้้ว่่าไอ้้ความไม่่เหมืือนเดิิมที่่�เรารู้้�สึึกนี้้� ส่่งผล
ต่่องานศิิลปะและคนทำำ�งานศิิลปะไม่่น้้อยเลย
นิิทรรศการชุุดนี้้�เป็็นตะกอนความคิิดของ Alex Face ซึ่่�งตกค้้างมาจากงานแสดงเดี่่�ยวของเขาที่่�ประเทศสิิงค์์โปร์์
� งความเปราะบางของสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เริ่่ม
เมื่่�อตอนต้้นปีี ว่่าด้้วยเรื่่อ
� ไม่่ว่่าจะเป็็นฝุ่่�น PM 2.5 จนมา
� เกิิดขึ้้� นในช่่วงเวลานั้้น
ถึึงโควิิด เขาเฝ้้าดููระบบต่่างๆ ที่่�เริ่่ม
� ล่่มสลาย ส่่งผลต่่อความเป็็นไปของสถานการณ์์ที่่�เรากำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ในปีีนี้้� เมื่่�อ
กลัับมาเมืืองไทย เขาหยิิบตะกอนความคิิดเหล่่านั้้น
�
� มาเล่่าต่่อผ่่านนิิทรรศการทั้้ง
� 3 ห้้อง ประกอบไปด้้วยงานภาพหุ่่น
นิ่่�ง (Still Life) จนถึึงภาพเพ้้นติ้้�งขนาดใหญ่่ซึ่่�งเขาทำำ�ระหว่่างติิดแหง็็กอยู่่�กัับบ้้านในช่่วงสถานการณ์์โควิิดและใช้้
เวลากิินนอนกัับมัันร่่วม 2 เดืือน
เราสััมผััสได้้ว่่างานของเขาคราวนี้้�มีีความหม่่นเศร้้าและไม่่ได้้สดใสเหมืือนอย่่างครั้้ง� ก่่อน แต่่ถึึงอย่่างนั้้น
� มัันก็็คงเป็็น
� มัันว่่า ‘Monument of Hope’ หรืือ ‘อนุุเสาวรีีย์์
ความหม่่นเศร้้าที่่�เต็็มไปด้้วยความหวััง ไม่่อย่่างนั้้น
� เขาคงไม่่ตั้้ง
� ชื่่อ
แห่่งความหวััง’
ถ้้ามัันจะยัังพอมีีหวัังอยู่่�บ้า้ งน่่ะนะ…
“พอออกไปไหนไม่่ได้้ ผมก็็นั่่ง
�
� วาดรููปอยู่่�บ้า้ น ทำำ�ได้้แค่่มองหา Object ภายในบ้้านมาวาด มัันเลยออกมาเป็็นภาพหุ่่น
นิ่่�ง ที่่�หมายถึึงการกลัับไปสู่่�ชีีวิต
ิ แบบเรีียบง่่าย ขณะเดีียวกัันก็็แฝงนััยยะของความไม่่แน่่นอนในชีีวิิตเหมืือนกััน”
“ระหว่่างนั้้น
� ผมกลัับไปดููภาพวาดยุุคคลาสสิิก พวก Dutch Painting ในสมััยศตวรรษที่่� 17 ซึ่่�งตามขนบของภาพ
หุ่่น
� นิ่่�งยุุคคลาสสิิกมัักจะพูู ดถึึงความตายกัับความไม่่แน่่นอนของชีีวิิต แบล็็กกราวนด์์ของภาพจะถููกปููด้้วยสีีดำำ�
ผีีเสื้้�อที่่�อยู่่�ในภาพสื่่�อถึึงวงจรชีีวิิตแสนสั้้น
� ในขณะที่่�ดอกไม้้ เหมืือนเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ผู้้�คน แต่่ความหมายซ่่อนอยู่่�ในนั้้น
�
คืือ แม้้แต่่ดอกไม้้ที่่�เห็็นว่่าสวยงาม เราก็็ทำำ�ได้้แค่่เก็็บบัันทึึกมัันไว้้ในภาพวาดหรืือภาพถ่่ายเท่่านั้้น
� เพราะวงจรชีีวิิต

ของมัันไม่่ได้้ยืืนยาวไปกว่่าผีีเสื้้�อหรืือมนุุษย์์เลย”
� งความตาย ความไม่่แน่่นอนอะไรพวกนี้้� ผมไปพ่่นรููปหััวกระโหลกไว้้เยอะเลยตามที่่�
“ก่่อนหน้้านี้้� ตอนที่่�คิิดจะพูู ดเรื่่อ
ต่่างๆ แต่่สำำ�หรัับงานในมิิวเซีียมหรืือเเกลเลอรี่่� เราอาจไม่่ได้้พููดถึึงความตายผ่่านรููปหััวกระโหลกหรืืออะไรแบบนั้้น
�
เราจะพูู ดถึึงมัันในอีีกนััยยะ เหมืือนพองานเข้้ามาอยู่่�ในมิิวเซีียม มัันจะมีีมิิติิอีีกแบบหนึ่่� ง ไม่่ได้้เป็็นงานที่่�พููดตรงไปตรง
มาเหมืือนสตรีีทอาร์์ต พูู ดประเด็็นเดีียวกััน แต่่บริิบทของพื้้�นที่่�ไม่่เหมืือนกััน พอทำำ�งานในมิิวเซีียมหรืือเเกลเลอรี่่� มััน
ก็็ต้้องมีีการทำำ�งานเป็็นทีีม มีีวิิธีีคิิดที่่�เป็็นระบบมากกว่่า”
อะไรทำำ�ให้้อยู่่ๆ
� คุุณใคร่่ครวญถึึงความตายกัับความไม่่แน่่นอนขึ้�น
้ มา
สถานการณ์์ช่่วงที่่�ผ่่านมา ผมรู้้�สึึกว่่าความตายมัันอยู่่�รอบตััวเราเลย ตั้้ง
� แต่่อากาศที่่�ใช้้หายใจแล้้ว มัันเกิิดเป็็น
คำำ�ถามถึึงความถาวรกัับความไม่่ถาวรของสิ่่�งต่่างๆ บนโลก อย่่างผมทำำ�งานสตรีีทอาร์์ต พ่่นกำำ�แพง จะถููกทัับเมื่่�อไร
ก็็ได้้ บางทีีพื้้�นที่่�ตรงนั้้น
ู รื้้�อหรืือไม่่ก็็อยู่่�กลางแจ้้ง โดนฝน โดนแดด งานพวกนี้้�ไม่่ได้้ถาวรเลย ผมทำำ�ความเข้้าใจ
� ก็็ถูก
กัับมัันมาตลอด ถ้้าเราโดนพ่่นทัับจะรู้้�สึึกยัังไง หรืือจริิงๆ แล้้วควรเอาความรู้้�สึึกเราไปผููกกัับงานเหล่่านั้้น
� ยัังไงกัันแน่่
สุุดท้้ายแล้้วเราก็็ต้้องยอมรัับว่่างานมัันไม่่อาจคงอยู่่�ตลอดไปได้้
แล้้วไอ้้สิ่่�งที่่�มัันคงทนถาวรนี่่�มัันคืืออะไรวะ เหมืือนผมเองก็็รู้้�ว่่าวัันหนึ่่� งคนเราก็็ต้้องตาย เราจะสามารถทิ้้�งสิ่่�งใดสิ่่�ง
หนึ่่� งเอาไว้้ได้้มั้ย
้� ในฐานะที่่�ผมเป็็นคนทำำ�งานศิิลปะ เหมืือนรููปปั้� นหิิ
้ น รููปปั้� นสััมฤทธิ์์
้
ที่
� ่�เคยไปเห็็นในมิิวเซีียม หรืืองานชิ้้น
�
มาสเตอร์์พีีซต่่างๆ ที่่�ทุุกวัันนี้้�มัันก็็ยัังคงอยู่่� ถึึงตััวศิิลปิินจะตายไปเป็็นร้้อยปีีแล้้วก็็ตาม
ผมเลยคิิดถึึงรููปปั้� นสััมฤทธิ์์
้
� (Bronz) วััสดุุที่่�แข็็งแรงทนทานซึ่่�งเขามัักจะนำำ�มาใช้้เป็็นวััสดุุสร้้างอนุุเสาวรีีย์์บุุคคล
สำำ�คััญตั้้ง
� ไว้้กลางเมืืองให้้เป็็นที่่�จดจำำ�กล่่าวขานอะไรแบบนั้้น
� นี่่�คืือหน้้าที่่�ของอนุุเสาวรีีย์์ แต่่เราต่่างก็็เห็็นกัันไม่่ใช่่เห
� งการเหยีียดผิิว เรื่่อ
� งการค้้าทาส
รอว่่าในช่่วงที่่�ผ่่านมา อนุุเสาวรีีย์์หลายๆ แห่่งถููกโค่่นทำำ�ลายลงมา ไม่่ว่่าจะด้้วยเรื่่อ
แม้้แต่่รููปปั้� นของบุุคคลสำำ
้
�คััญในประวััติิศาสตร์์อย่่างคริิสโตเฟอร์์ โคลััมบััส (Christopher Columbus) เองก็็ยัังถููก
โค่่น กลายเป็็นว่่าอนุุเสารีีย์์ที่่�เราคิิดว่่ามัันคงทนถาวรก็็ยัังถููกทำำ�ลายหายไปได้้เหมืือนกััน ไม่่ว่่าจะด้้วยบริิบทสัังคมที่่�
� งทิ้้�งไป
เปลี่่�ยนไป หรืือด้้วยอำำ�นาจอะไรบางอย่่างที่่�อยากลบหน้้าประวััติิศาสตร์์บางเรื่่อ
เหมืือนงานของคุุณจะพููดถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้�น
้ ในสัังคมมากขึ้�น
้ และชััดเจนขึ้�น
้
ใช่่ แต่่ก็็ไม่่ได้้พููดตรงๆ ขนาดนั้้น
� ยัังอยากให้้เป็็นงานที่่�ต้้องใช้้การตีีความมากกว่่า เหมืือนผมรู้้�สึึกกัับมััน แต่่ไม่่ได้้
อยากพูู ดโต้้งๆ เหมืือนงานสตรีีทอาร์์ตที่่�ผมทำำ�ข้า้ งถนน จะมองว่่าเกี่่�ยวกัับสัังคมก็็ได้้ ไม่่เกี่่�ยวก็็ได้้ งานแต่่ละชุุดของ
ผมจะพยายามเว้้นพื้้�นที่่�ตรงกลางเอาไว้้ ปล่่อยให้้คนตีีความต่่อเอง มัันไม่่มีีถููก ไม่่มีีผิิดหรอก ขึ้้� นอยู่่�กัับประสบการณ์์
� งสัังคมเป็็นสิ่่�งที่่�ผมคิิดอยู่่�ตลอดขณะทำำ�งานชิ้้น
ของแต่่ละคน แต่่ผมยอมรัับว่่าเรื่่อ
� นี้้�ขึ้้�นมา
บริิบทสัังคมที่่�มีผ
ี ลต่่องานของคุุณ ทำำ�ให้้ทุก
ุ วัันนี้้�การทำำ�งานของ Alexface เปลี่่�ยนไปจากเมื่่�อก่่อนมากน้้อย
แค่่ไหน
ถ้้าพูู ดถึึงการทำำ�งานสตรีีทอาร์์ต เมื่่�อก่่อนผมจะออกไปทำำ�โดยที่่�ไม่่ได้้คิิดอะไร ไปแบบว่่างเปล่่า แล้้วค่่อยไปทำำ�งานกัับ
� งอะไร มีีประเด็็น
พื้้�นที่่�นั้้น
� ตอนนี้้�เวลาจะออกไปทำำ�งานแต่่ละครั้้ง� ต้้องมีีการวางแผนมากกว่่าเมื่่�อก่่อน รู้้�ว่่าจะพูู ดเรื่่อ
อะไรในสัังคมที่่�อยากพูู ด ก็็จะไปเล่่นประเด็็นนั้้น
� ไม่่ได้้ทำำ�งานแบบฉัับพลัันเหมืือนเมื่่�อก่่อนที่่�จะไม่่ค่่อยคิิด กลัับมาบาง
ครั้้ง� ชอบก็็มีี ไม่่ชอบก็็มีี มัันเเล้้วแต่่ช่่วงเวลาหรืือจัังหวะด้้วยเหมืือนกััน บางทีีผมไปต่่างจัังหวััดหรืือไปต่่างประเทศ
เห็็นกำำ�แพงร้้างๆ ก็็ยัังลงไปพ่่นเล่่นสนุุกๆ อยู่่� เพีียงแต่่ว่่าทุุกวัันนี้้�มัันคิิดเยอะกว่่าเมื่่�อก่่อน เวลาก็็มีีน้้อยกว่่าเมื่่�อก่่อน
ไม่่ได้้ออกไปพ่่นอะไรก็็ได้้ เป็็น Alecface ขำำ�ๆ อะไรแบบนั้้น
� อีีกแล้้ว
จนถึึงวัันนี้้� งานของคุุณอยู่่ใ� นทุุกที่่� คุุณทำำ�งานกัับแบรนด์์ ทำำ�โปรเจ็็กต์์ ทำำ�งานกัับพื้้� นที่่� จนถึึงทำำ�โชว์์ใหญ่่แบบ
นี้้� คุุณหาจุุดสมดุุลอย่่างไร ในขณะที่่�ยัง
ั พููดเรื่่�องที่่�อยากจะพููดได้้
ผมพยายามทำำ�ทุุกอย่่างในเกณฑ์์ที่่�พอดีี แต่่สิ่่�งที่่�ชอบที่่�สุุดก็็ยัังเป็็นการทำำ�โชว์์แบบนี้้�แหละ ไม่่ได้้อยากทำำ�โปรเจ็็กต์์
มากไปกว่่าทำำ�งานตััวเอง ผมผ่่านช่่วงเวลานั้้น
� มาเยอะ รู้้�สึึกว่่าการทำำ�โปรเจ็็กต์์บางครั้้ง� มัันมีีอะไรที่่�มาจำำ�กััดเรา เรามีี
ประเด็็นที่่�อยากจะพูู ด ไม่่ได้้อยากเป็็นในสิ่่�งที่่�เขาอยากให้้เป็็นไปซะทั้้ง
� หมด ด้้วยเหตุุผลเหล่่านี้้� ผมทำำ�จนรู้้�สึึกว่่าพอละ
รู้้�สึึกอิ่่ม
� กัับมัันพอสมควร ทุุกวัันนี้้�ผมยัังกลัับไปทำำ�งานกัับที่่�ร้า้ งตามข้้างถนนเหมืือนจุุดเริ่่ม
� ต้้นที่่�เคยทำำ�เมื่่�อก่่อนอยู่่�

เลย ไม่่ต้้องยึึดติิดกัับใคร กลัับโหยหาแบบนั้้น
� มากกว่่า ได้้สำำ�รวจ ได้้ผจญภััย กลัับไปโดนด่่า โดนไล่่เหมืือนเดิิม เป็็น
อย่่างนั้้น
� มัันก็็สนุุกดีี
เวลาหลายปีีที่่�คุณ
ุ ทำำ�งานกัับเมืือง กัับชุุมชนมามากมาย สตรีีทอาร์์ตมีีส่่วนช่่วยในการพัั ฒนาเมืืองได้้จริิงๆ
หรืือเปล่่า
ผมรู้้�สึึกว่่าการพััฒนาชุุมชนเมืืองด้้วยสตรีีทอาร์์ตควรอยู่่�ปริม
ิ าณที่่�พอดีี ถ้้าทำำ�เยอะไปมัันอาจเป็็น Pollution ได้้
เหมืือนกััน การทำำ�สตรีีทอาร์์ตกัับชุุมชนต้้องขึ้้� นอยู่่�กัับปััจจััยหลายอย่่างมาก ตั้้ง
� แต่่คนที่่�คิิวเรทงานต้้องมีีเซ้้นส์์ใน
การจััดการ ต้้องเข้้าใจกายภาพของเมืืองนั้้น
้� ช่่วย
� ๆ ซึ่่�งแต่่ละเมืืองก็็มีีกายภาพไม่่เหมืือนกัันอีีก ถามว่่ามัันช่่วยได้้มั้ย
ได้้ เพราะมัันทำำ�ให้้คนไปถ่่ายรููป แล้้วพอคนไปถ่่ายรููปก็็ทำำ�ให้้เกิิดการหมุุนเวีียนทางเศรษฐกิิจในชุุมชนเล็็กๆ ตรงนั้้น
�
แต่่ถามว่่าคนจะเห็็นดีีเห็็นงามกัับมัันมากน้้อยแค่่ไหน ผมว่่ายาก เพราะทุุกคนคิิดไม่่เหมืือนกััน คนที่่�ทำำ�เฟสติิวััลจะรู้้�ว่่า
� งการจััดการเยอะพอสมควร บ้้านนี้้�โอเค แต่่บ้้านนั้้น
มัันมีีปััญหาเรื่่อ
� ไม่่โอเค การทำำ�งานกัับชุุมชนต้้องเข้้าใจเขาด้้วย
บางทีีถ้้าเมืืองนั้้น
� มัันสวยของมัันอยู่่�แล้้ว ผมกลัับรู้้�สึึกว่่าอย่่าไปแตะต้้องเลย ถึึงแม้้เราจะเป็็นคนทำำ�ก็็เถอะ ผมเองก็็
เรีียนรู้้�ทั้้ง
� ข้้อดีีข้้อเสีียจากโปรเจ็็กต์์ต่่างๆ ที่่�ผ่่านมานี่่�เเหละ
การทำำ�งานกัับเมืืองหรืือชุุมชน ศิิลปิินต้้องเจอกัับความจริิงอะไรบ้้าง
โปรเจ็็กต์์กัับชุุมชนเมืืองบางครั้้ง� เขาอยากให้้พููดถึึงความเป็็นมาของเมืือง หรืือพูู ดถึึงการท่่องเที่่�ยว มัันจะมีีโจทย์์มา
� งดีี
ให้้เช่่น ไปจัังหวััดนี้้�ก็็ต้้องวาดรููปนี้้� แบบนี้้� ต้้องวาดอะไรที่่�สื่�่อถึึงเมืืองนี้้�เท่่านั้้น
� นะ โอเค การโปรโมทจัังหวััดเป็็นเรื่่อ
แต่่แบบนั้้น
� มัันเหมืือนเป็็นการมองอะไรแค่่เลเยอร์์เดีียวมากกว่่า ศิิลปะควรเป็็นอะไรก็็ได้้ที่่�ไม่่ต้้องมีีข้้อจำำ�กััดไม่่ใช่่เหรอ
� งพวกนี้้�ไปบ้้างล่่ะ
ทำำ�ไมเราไม่่ลองทำำ�อะไรที่่�ก้้าวข้้ามเรื่่อ
แต่่ข้้อดีีคืือการทำำ�งานกัับคนที่่�หลากหลายทำำ�ให้้เห็็นว่่าแต่่ละคนมีีวิิธีีคิิดต่่องานศิิลปะยัังไง ต่่างกัับการทำำ�งาน
เฟสติิวััลในต่่างประเทศตรงที่่�เขาไม่่มาดููหรอกว่่าคุุณจะทำำ�งานแบบไหน คุุณจะทำำ�อะไรก็็ทำำ�เลย กัับบ้้านเราที่่�บางครั้้ง�
ต้้องทำำ�สเก็็ตช์์ให้้เขาดููก่่อน ต้้องผ่่านขั้้น
� ตอนโน่่นนี่่� ผ่่านคน 10 คน ที่่�บรีีฟ 10 อย่่าง ไม่่เหมืือนกัันเลย
แต่่นั่่�นอาจมองได้้เหมืือนกัันว่่า วงการสตรีีทอาร์์ตบ้้านเราได้้รับ
ั การยอมรัับในกระแสหลัักมากขึ้�น
้
อาจมองว่่าพััฒนาขึ้้� นหรืือถููกยอมรัับมากขึ้้� นก็็ได้้ ด้้วยวััยของศิิลปิินที่่�โตขึ้้� นด้้วย อย่่างผมพ่่นสีีมา 18 ปีี มัันก็็นาน
พอที่่�จะกลายเป็็นวััยผู้้�ใหญ่่ แล้้วคนรุ่่น
� ที่่�โตมากัับเราก็็กลายมาเป็็นคนซัับพอร์์ตกััน มีีเฟสติิวััล มีีเเบรนด์์ มีีโปรเจ็็กต์์
อะไรมาคอลลาบอเรชั่่�นกัับศิิลปิินสตรีีทอาร์์ตมากขึ้้� น ซึ่่�งบางครั้้ง� ศิิลปิินไทยได้้รัับการว่่าจ้้างมากกว่่าศิิลปิินต่่าง
ประเทศซะอีีกนะ เมืืองนอกไม่่ได้้มีีอีีเว้้นต์์ตามห้้างที่่�เอาศิิลปิินมาทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างบ้้านเรามากมายขนาดนี้้� มองไป
มองมา ศิิลปิินบ้้านเรามีีงานเยอะกว่่าศิิลปิินบ้้านเขาอีีก บ้้านเรานี่่�มีีสตรีีทอาร์์ตแทบทุุกเทศกาลเลย ฮัล
ั โลวัันสตรีี
ทอาร์์ต ลอยกระทงสตรีีทอาร์์ต ทุุกอย่่างแม่่งเป็็นสตรีีทอาร์์ตไปหมด (หััวเราะ) สตรีีทอาร์์ตในบ้้านเรามัันกลายเป็็น
� งดีี
ภาพลัักษณ์์ของความร่่วมสมััย คนรุ่่น
� ใหม่่ อะไรต่่างๆ ซึ่่�งก็็เป็็นเรื่่อ
ขณะเดีียวกััน ถ้้ามองกลัับมาในโลกของความเป็็นจริิง เราไปพ่่นกำำ�แพงที่่�ไหน หลายครั้้ง� ก็็ยัังโดนด่่า โดนไล่่อยู่่�นะ
แสดงให้้เห็็นว่่าสตรีีทอาร์์ตอาจยัังไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากคนทั่่�วไปขนาดนั้้น
� ยัังเป็็นแค่่คััลเจอร์์เฉพาะกลุ่่�มอยู่่�ดีี
บรรยากาศของบ้้านเมืืองมีีส่่วนมากน้้อยแค่่ไหนต่่อการยอมรัับสตรีีททอาร์์ต
ช่่วงเวลาที่่�สถานการณ์์บ้า้ นเมืืองมัันเปลี่่�ยนไปจากเมื่่�อก่่อนอย่่างเห็็นได้้ชััด เราเห็็นว่่างานมัันถููกเซ็็นเซอร์์ ถููกระวัังว่่า
จะมีีประเด็็นอะไรที่่�ล่่อแหลม ตััวศิิลปิินเองก็็กลััวว่่าอาจจะมีีปััญหาตามมา คนเขาก็็ไม่่ยิินดีีหรอกที่่�สตรีีทอาร์์ตจะไปอยู่่�
ในพื้้�นที่่�ของเขา
� งเสืือดำำ� ตอนนั้้น
ยกตััวอย่่างเช่่นประเด็็นเรื่่อ
� ใครๆ ก็็ออกไปพ่่น ผมเองก็็ออกไปพ่่น มัันก็็มีีคนที่่�เขาชอบสตรีีอาร์์ตนะ
แต่่เขาก็็ไม่่โอเคที่่�จะให้้มาพ่่นอะไรแบบนี้้�ในที่่�ของเขาหรืือเปล่่า เพราะเขาก็็ต้้องมารัับความเสี่่�ยงไปด้้วย เราเป็็นศิิลปิิน
ก็็ต้้องคิิดว่่าเจ้้าของพื้้�นที่่�เขาจะมีีปััญหามั้้ย
� ในอีีกแง่่ สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็แสดงให้้เห็็นว่่าสตรีีทอาร์์ตเป็็นตััวชี้้�วััดสถานการณ์์
� งบางเรื่่อ
� งได้้ แต่่เดี๋๋�ยวนี้้�พููดไม่่ได้้แล้้ว เพราะเขาอาจกำำ�ลััง
บ้้านเมืืองได้้ดีีเหมืือนกััน เพราะเมื่่�อก่่อนศิิลปิินอาจพูู ดเรื่่อ
ถููกเพ่่งเล็็ง ถููกเฝ้้าดููอยู่่�ตลอดเวลา เขาไม่่สามารถพูู ดได้้อย่่างอิิสระเสรีีขนาดนั้้น
� อีีกแล้้ว

สตรีีทอาร์์ตกัับบริิบทสัังคมในบ้้านเมืืองอื่่�นที่่�คุณ
ุ ไปเห็็นในช่่วงที่่�ผ่่านมาเป็็นอย่่างไรบ้้าง
� งการละเมิิดพื้้�นที่่�มากกว่่า
ในต่่างประเทศรััฐเขาอาจไม่่มาสนใจอะไรกัับงานสตรีีทอาร์์ตหรอก แต่่เขาจะซีีเรีียสเรื่่อ
� งเนื้้�อหา มัันก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับแต่่ละประเทศอีีกว่่าเขามีีบริิบทบ้้านเมืืองยัังไง อย่่างเพื่่�อนผมที่่�เป็็นศิิลปิินในฝั่่�งเอเชีียบาง
เรื่่อ
คน ผมยัังรู้้�สึึกเลยว่่าเขาถููกครอบด้้วยระบบบางอย่่าง จนมัันกลายเป็็นตััวเขา เป็็นวิิธีีคิิดของเขาไปแล้้ว เขาจะไม่่กล้้า
� งง่่ายๆ ก็็ตาม มัันทำำ�ให้้ผมเข้้าใจว่่าคนที่่�เขาโตมาในบริิบทของสัังคมแบบ
ตััดสิินใจอะไรบางอย่่างแม้้มัันจะเป็็นแค่่เรื่่อ
ไหน งานเขาก็็จะสะท้้อนออกมาแบบนั้้น
� เหมืือนเขาไม่่กล้้าที่่�จะข้้ามกรอบนั้้น
� ออกไป แต่่ฝั่่�งยุุโรปหรืืออเมริิกา แน่่นอน
ว่่ามัันจะมีีความอิิสระในการพูู ดได้้มากกว่่า ไม่่ว่่ามีีประเด็็นอะไรในสัังคม มัันสะท้้อนออกมาในงานที่่�ศิิลปิินทำำ�ข้า้ ง
ถนนได้้ทัันทีีเลย
ในยุุคที่่�งานศิิลปะเปราะบางต่่อการถููกเซ็็นเซอร์์เช่่นเวลานี้้� ส่่งผลต่่อศิิลปิินในแง่่ไหนบ้้าง
ผมว่่ายิ่่�งเซ็็นเซอร์์ ยิ่่�งห้้าม เป็็นธรรมชาติิที่่�ศิิลปิินจะยิ่่�งทำำ� ยิ่่�งขบถ เพีียงแต่่ว่่าเขาจะหาช่่องทางไหนในการพูู ดเท่่านั้้น
�
� งมืือที่่�ไม่่มีีความรุุนแรง ไม่่ทำำ�ร้า้ ยใคร อย่่างน้้อยก็็เป็็นเชิิงสร้้างสรรค์์ แล้้วยิ่่�ง
เอง ซึ่่�งผมว่่าศิิลปะดีีตรงที่่�มัันเป็็นเครื่่อ
บ้้านเมืืองมีีปััญหา ยิ่่�งทำำ�ให้้ศิิลปิินมีี Subject ในการทำำ�งานด้้วยซ้ำำ�ไป
วิิถีีของศิิลปิินสตรีีทอาร์์ตที่่�โตมารุ่่�นเดีียวกัันกัับคุุณ ทุุกวัันนี้้�เป็็นอย่่างไรกัันบ้้าง
ก็็ยัังไม่่มีีใครเลิิกนะ เรารู้้�สึึกว่่าเราไม่่ได้้เป็็นศิิลปิินเพราะมัันคืืออาชีีพการงาน เราวาดรููปเพราะเราอยากวาด เพราะรู้้�
ว่่าสึึกว่่ามัันต้้องวาด ถ้้าวัันไหนหยุุดวาดแล้้วมัันจะรู้้�สึึกไม่่ดีี แต่่การเป็็นศิิลปิินก็็ไม่่ได้้ง่่ายหรอก มัันต้้องผ่่านการ
พิิสููจน์์ตััวเองพอสมควร ไม่่แค่่เฉพาะบ้้านเรา ต่่างประเทศเขาก็็เป็็น เพื่่�อนผมหลายคนกลางวัันทำำ�งานประจำำ� เลิิก
งานมาดึึกๆ ถึึงจะได้้นั่่ง
� วาดรููป บางคนทำำ�งานวางท่่อประปาก็็มีี ซึ่่�งมัันก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องเเลกมา
ศิิลปิินที่่�โตมาด้้วยกััน หลายคนก็็ยัังทำำ�งานอยู่่� อาจเป็็นเพราะว่่ายุุคนี้้�เป็็นยุุคที่่�มีีโปรเจ็็กต์์หลายอย่่างให้้ศิิลปิินยััง
� งที่่�
ทำำ�งาน แต่่ศิิลปิินบางคนก็็ไม่่ได้้ทำำ�เพราะโปรเจ็็กต์์หรืืออะไรหรอก เขาทำำ�เพราะตััวเขาอยากทำำ� เพราะเขามีีเรื่่อ
อยากพูู ด
ส่่วนตััวผมก็็เป็็นแบบนั้้น
� แหละ ตั้้ง
� แต่่เมื่่�อก่่อนที่่�ทำำ�งานประจำำ�หาเงิินเลี้้�ยงชีีพอะไรไป รููปก็็วาดไปด้้วย มัันจำำ�เป็็นที่่�คน
� ยๆ ถ้้าคนมัันชอบ
เราต้้องทำำ�ในสิ่่�งที่่�อยากทำำ�เพื่่�อซัับพอร์์ตสิ่่�งที่่�รู้้�สึึกข้้างในจริิงๆ แล้้วผมก็็คงจะเป็็นแบบนี้้�ไปเรื่่อ
จริิงๆ มัันจะไม่่เลิิกหรอก เหมืือนกิินข้้าวทุุกวััน เราก็็เลิิกกิินข้้าวไม่่ได้้เปล่่าวะ (หััวเราะ)
คุุณทำำ�อนุุเสารีีย์แ
์ ห่่งความหวัังชิ้้น
้ มา เพราะคุุณเองก็็รู้้�สึึกว่่ายัังมีีหวัังกัับสิ่่�งต่่างๆ อย่่างนั้้�นหรืือเปล่่า
� นี้้�ขึ้�น
อนุุเสาวรีีย์์ตามปกติิแล้้วจะเป็็นรููปคนยืืนด้้วยท่่าทางสง่่างาม แต่่อนุุเสาวรีีย์์ของผมกลัับเป็็นรููปเด็็กกำำ�ลัังนั่่�งรออะไร
บางอย่่างบนแท่่นด้้วยความหวัังแทน
ผมใช้้ภาพเด็็กในงานเพ้้นติ้้�งด้้วยเหมืือนกััน เพื่่�อเปรีียบเปรยถึึงคนรุ่่น
� ใหม่่ซึ่่�งเหมืือนดอกไม้้ที่่�กำำ�ลัังเบ่่งบาน ไม่่ว่่าจะ
วััยรุ่่น
� ยุุคไหนที่่�ผ่่านมาเขาก็็มีีความฝััน มีีความหวัังกัันทั้้ง
� นั้้น
� แล้้วผีีเสื้้�อในภาพก็็ช่่วยทำำ�หน้้าที่่�นำำ�เมล็็ดพัันธุ์์�ไป
กระจายตามที่่�ต่่างๆ แต่่เคยดููสารคดีีใช่่มั้้ย
� ว่่า กว่่าผีีเสื้้�อจะเดิินทางจากที่่�หนึ่่� งไปอีีกที่่�หนึ่่� ง มัันต้้องใข้้เวลาหลายเจเนอ
เรชั่่�น หลายชั่่�วอายุุมาก กว่่าจะบิินไปถึึงดิินแดนใหม่่ เปรีียบเปรยถึึงสัังคมบ้้านเมืืองเราที่่�อาจต้้องใข้้เวลาหลายเจเนอ
เรชั่่�นหน่่อย กว่่าเราจะข้้ามผ่่านบางสิ่่�งไปได้้
ผมรู้้�สึึกว่่าสถานการณ์์บ้า้ นเมืืองเรากำำ�ลัังรอคอยอะไรบางอย่่างมานานแล้้ว รอการเปลี่่�ยนผ่่าน รอสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น
‘ด้้วยความหวััง’ ถ้้าเราไม่่มีีความหวัังเราคงไม่่รอ ... ใช่่มั้้ย
�

