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ในราตรทีีี่�หลัับใหลั เมืืองกรงุอนัสัับสันอลัหม่ืานเคลืั�อนผ่่านเข้า้ส่่ัรตัติกาลั เหล่ัาแมืลังสัาบเรงิรา่ วิ่ิ�งพล่ัานจากฝาท่ี่อ
ระบายนำาออกหากินตามืซอกหลืับอบัๆ …มืนัเป็็นเวิ่ลัาเดีียวิ่กับทีี่�เข้าสัะพายเป็ข้้้�นหลััง แบกอปุ็กรณ์สั์ัมืภาระเพื�อออก
ป็ฏิิบติัการบางอย่าง เป้็าหมืายข้า้งหน้าคือสัถานทีี่�รกรา้งทีี่�ไหนสัักแห่งใจกลัางเมือืง 

ราวิ่กับหน่วิ่ยจรยุที่ธ์…์เข้าสืับเท้ี่าฝ่าควิ่ามืมืดืี เรน้กายอย่่หลัังซากกำาแพงป็รกัหกัพัง เหลีัยวิ่ซา้ยแลัข้วิ่า เมืื�อลัับ
สัายตาผ้่่คน ภารกิจจง้เริ�มืต้น กระป๋็องสีัสัเป็รยก์ระชับัแน่นในอุง้มือื เสีัยงฟืืดีฟืาดีข้องลัมืหายใจหอบถี�ดัีงสัลัับกับ
เสีัยงแก๊สักระป็อ๋งทีี่�พ่นลัะเลังบนกำาแพง เติมืสีัสััน วิ่าดีลัวิ่ดีลัาย เป็ลีั�ยนควิ่ามืหมืน่มืวัิ่ข้องผ่นังแตกรา้วิ่ให้กลัับมืามืี
ชัวีิ่ติชัวีิ่า 

หลัังภารกิจลัลุ่ัวิ่ง เข้าสัลัายตัวิ่ไป็พรอ้มืกับควิ่ามืมืืดี ทิี่�งไวิ่เ้พียงรอ่งรอยข้องงาน ‘กราฟืฟิืตี�’ (graffiti) ให้ผ้่่คน
สังสััยเล่ัน 

เพียงชัั�วิ่ข้า้มืคืน งานศิิลัป็ะข้า้งถนนก็ป็รากฏิส่่ัสัายตาชัาวิ่เมือืงทีี่�นั�งรถเมืลัผ่์่านไป็มืา บ้างโผ่ล่ัอย่่ตามืซอกโน้นซอยนี� 
ข้า้งป็า้ยรถเมืลั ์ใต้สัถานีรถไฟืฟืา้ ที่างเดิีนเลีัยบคลัองแสันแสับ กระทัี่�งเรยีกได้ีวิ่า่เกือบจะทัี่�วิ่บ้านทัี่�วิ่เมือืง จนหลัาย
คนน้กสังสััย – หมือนี�เป็็นใครกัน? 

ดีจ่ากลัายเส้ันทีี่�ป็รากฏิ บง่บอกถ้ง ‘ลัายเซน็’ อนัเป็น็เอกลัักษณ์ ์ที่ำาใหพ้อจะป็ระเมืนิได้ีวิ่า่ มืนุษยค์นนี�คงไม่ืใชัจ่ิ�กโก๋
มือืบอนธ์รรมืดีาๆ 

ในแวิ่ดีวิ่งสัตรทีี่อารต์ เรยีกเข้าวิ่า่ ‘อเล็ักซ ์เฟืซ’ (Alex Face) 

เด็กหญิงิมารดี์ 

แดีดีเป็รี�ยงยามืบา่ย เราพบ อเล็ักซ ์เฟืซ บนเครนส่ังราวิ่ต้กสัามืชัั�น เข้ากำาลัังเมืามืนักับการลัะเลังภาพการต่์นเด็ีก
หญิงิหน้าตาย่่ยี�บนผ่นังต้กเก่าข้า้งสัถานีรถไฟืฟืา้ราชัเที่วิ่ ีซ้�งเป็น็ส่ัวิ่นหน้�งข้องการจดัีนิที่รรศิการกลัางแจง้ทีี่�ชัื�อ 
‘บุกรกุ’ ภายใต้การรวิ่มืตัวิ่กันข้องเหล่ัาสัตรทีี่อารต์ติสัที่ ์ทัี่�งไที่ยแลัะเที่ศิเกือบ 30 ชัวีิ่ติ 

อเล็ักซบ์อกกับเราวิ่า่ อนัทีี่�จรงิเข้าไม่ืค่อยพ้งใจนักกับการแสัดีงงานทีี่�ต้องอย่่ภายใต้กรอบแลัะข้อ้จำากัดีทีี่�มืผ้่ี่อื�น
กำาหนดีให ้เพราะสัตรทีี่อารต์ ข้องแท้ี่มืนัต้องออกไป็เผ่ชัญิิโลักใต้ดิีนโดียลัำาพัง ออกไป็ผ่จญิกับสัถานการณ์เ์ฉพาะ
หน้า โดียเฉพาะในยามืวิ่กิาลัทีี่�ไมืส่ัามืารถคาดีเดีาได้ีวิ่า่จะเกิดีอะไรข้้�น นั�นคือควิ่ามืท้ี่าที่ายในการที่ำางาน 

มืนัต้องลัักลัอบที่ำาหรอืแอบที่ำา มืนัถ้งจะสันุก แล้ัวิ่ถ้าวิ่นัไหนทีี่�ออกไป็พ่นสีัแล้ัวิ่รอดีกลัับมืาบา้นได้ี ไม่ืโดีนจบั มัืนร่ส้้ัก
เหมือืนกับวิ่า่…เยสัสัสั…พิชัติแล้ัวิ่ 

เข้าที่ำาท่ี่ากำาหมืดัีเหมืือนนักฟุืตบอลัฉลัองชัยัเวิ่ลัายิงเข้า้ป็ระต่ 
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สัำาหรบัเข้า คำาวิ่า่ ‘ศิิลัป็ะ’ ไมืจ่ำาเป็็นต้องอย่่บนเฟืรมืผ้่าใบหรอือย่่ในแกลัเลัอรเีสัมือไป็ แต่สัามืารถเกิดีข้้�นได้ีในที่กุๆ 
หนแหง่ทีี่�มื ี‘ทีี่�วิ่า่ง’ แลัะจนิตนาการ แต่หากจะเรยีกข้านเข้าวิ่า่ ‘ศิิลัป็นิ’ ก็อาจฟืงัดีส่่ังส่ังแลัะอหงัการเกินไป็ เหตุผ่ลั
เดีียวิ่ทีี่�ที่ำาใหเ้ข้าลักุข้้�นมืาข้ดีีๆ เข้ยีนๆ พ่นๆ เพียงเพราะวิ่า่ ชัอบวิ่าดีรป่็ – ก็เท่ี่านั�น 

อเล็ักซช์ัอบวิ่าดีรป่็ วิ่าดีการต่์นมืาตั�งแต่เด็ีกๆ จนเส้ันที่างชัวีิ่ตินำาพาไป็ส่่ัรั�วิ่คณ์ะสัถาปั็ตยกรรมื ภาควิ่ชิัาวิ่จิติรศิิลัป็ ์
สัถาบนัเที่คโนโลัยีพระจอมืเกล้ัาเจา้คณุ์ที่หารลัาดีกระบงั ชัว่ิ่งชัวีิ่ติวิ่ยัคะนองเมืื�อราวิ่ 10 กวิ่า่ป็ก่ีอนนี�เองทีี่�อเล็ักซ์
เริ�มืหลัดุีเข้า้ไป็ในวิ่งโคจรข้องสัตรทีี่อารต์ มืาร่ส้้ักตัวิ่อกีทีี่ก็พบวิ่า่ งานกราฟืฟิืตี�ข้องตัวิ่เองไป็โผ่ล่ัอย่่ทัี่�วิ่ทุี่กตรอก
ซอกซอย 

“ตอนนั�นเพื�อนซื�อหนังสืัอเกี�ยวิ่กับงานกราฟืฟิืตี�ข้องพวิ่กอเมืรกัินมืาให้ดี ่ก็เริ�มืร่ส้้ักวิ่า่ เฮ้ย้…มืนัเจง๋มืาก ผิ่ดีกับสิั�งทีี่�
เราเรยีนในห้องเรยีน ซ้�งทุี่กอย่างจะต้องลัะเอยีดี พิถีพิถันทุี่กข้ั�นตอน แต่พอมืาเจองานกราฟืฟิืตี�ก็ร่ส้้ักได้ีทัี่นทีี่วิ่า่มืนั
ใชั ่มืนัเหมือืนได้ีที่ลัายมืติินั�นออกไป็เลัย เพราะมัืนที่ำาได้ีเรว็ิ่ ไม่ืต้องการควิ่ามืเนี�ยบอะไรมืาก คิดีอะไรได้ีก็พ่นไป็เลัย” 
นั�นคือชัว่ิ่งเวิ่ลัาทีี่�เข้าสััมืผั่สัได้ีถ้งวิ่ถีิข้บถข้องชัาวิ่สัตรทีี่อารต์ แลัะการแหวิ่กเฟืรมืผ้่าใบไป็ส่่ัการแสัดีงงานข้า้งถนน 

ยุคนั�นกระแสักราฟืฟิืตี�กำาลัังเฟืื�องฟ่ืพรอ้มืๆ กับการไหลับา่ข้องวิ่ฒันธ์รรมืฮ้พิฮ้อพ ป็ระกอบกับหลัังยุคฟืองสับ่่แตก 
ต้กรา้งผุ่ดีข้้�นเป็น็ดีอกเห็ดี หม่ืว่ิ่ยัรุน่จง้นิยมืรวิ่มืตัวิ่กันทีี่�นั�น บ้างเข้า้ไป็เล่ันสัเก็ตบอรด์ี บา้งเข้า้ไป็พ่นสีัสัเป็รย ์โดีย
ส่ัวิ่นใหญิม่ืกัพ่นชัื�อฉายาตัวิ่เองหรอืชัื�อแก๊งต่างๆ นานา เรยีกกันวิ่า่สัาย ‘ฟือนที่’์ หรอื Letter Style กับอกีสัายหน้�ง
คือพ่นเป็น็รป่็ภาพ หรอืทีี่�เรยีกวิ่า่ Character Style 

อเล็ักซก็์ไมืต่่างกับวิ่ยัรุน่คนอื�นๆ เข้าเองเคยหลังใหลัได้ีป็ลืั�มืกับการพ่นชัื�อเสีัยงเรยีงนามืตัวิ่เองบนกำาแพง เพราะ
งานกราฟืฟิืตี�แท้ี่จรงิแล้ัวิ่ก็คือ การสัำาแดีงตัวิ่ตน ป็ระกาศิศัิกดีา ป็ระกาศิอาณ์าเข้ต 

“ตอนแรกผ่มืก็บา้ไป็ตามืกระแสัอตัตา มัืนเหมือืนร่ส้้ักภม่ืใิจอะไรบางอย่างทีี่�ได้ีเห็นชัื�อตัวิ่เองเต็มืบา้นเต็มืเมือืงไป็
หมืดี แล้ัวิ่ก็ย้ดีติดีกับมืนัอย่่นาน ยิ�งเมืื�อก่อนนี�ผ่มืค่อนข้า้งจะเมืาหนักอย่่พอสัมืควิ่ร ถ้าซดีเบยีรเ์ข้า้ไป็เมืื�อไหรก็่ไมืม่ืี
ใครหยุดีผ่มืได้ี ผ่มืไมืส่ันใจเลัยวิ่า่คนรอบข้า้งจะมืองยังไง ถ้าคิดีจะพ่นก็พ่นเลัย” เข้าสัารภาพแลัะยอมืรบัวิ่า่ ชัวีิ่ติใน
ชัว่ิ่งวิ่ยันั�นเรยีกได้ีวิ่า่ ‘เกรยีน’ พอสัมืควิ่ร 

เมืื�อถ้งจดุีหน้�ง เข้าเริ�มืเบื�อหน่ายกับรป่็แบบกราฟืฟิืตี�ทีี่�ซำาซากจำาเจ ป็ระกอบกับพื�นฐานที่างศิิลัป็ะทีี่�ส้่ัอตุส่ัาหร์ำาเรยีน
มืา ที่ำาใหฉ้กุคิดีถ้งการที่ำางานทีี่�สัรา้งสัรรคม์ืากข้้�นแลัะค่อยๆ พัฒนาฝมีือืตัวิ่เอง เริ�มืจากการสัรา้งคาแรคเตอรใ์น
แต่ลัะชัิ�นงานด้ีวิ่ยการพ่นเป็็นรป่็หน้าคนทีี่�ด่ีมืมีืติิแลัะใส่ัฝมีือืชัั�นเชังิมืากข้้�น 

“พอที่ำาไป็สัักพักผ่มืก็เริ�มืคิดีวิ่า่ งานกราฟืฟิืตี�มืนัควิ่รจะมืแีมืสัเสัจอะไรบางอย่างทีี่�จะสืั�อสัารกับคนทัี่�วิ่ไป็ได้ี ไมืใ่ชัแ่ค่
โชัวิ่อ์ตัตาอย่างเดีียวิ่ แต่น่าจะแชัรอ์ะไรกันได้ีบา้ง เพื�อใหค้นทีี่�นั�งรถเมืลัผ่์่านไป็มืามีือารมืณ์ร์ว่ิ่มืไป็กับงานเรา หรอื
อย่างน้อยก็ต้องเกิดีคำาถามืข้้�นมืาบ้างล่ัะ” 

จนกระทัี่�งในวิ่นัทีี่� ‘มืารดี์ี’ ลัก่สัาวิ่ข้องเข้าลืัมืตาข้้�นมืาดีโ่ลัก แวิ่วิ่ตาข้องที่ารกน้อยทีี่�ดีเ่หมือืนกำาลัังสัับสันกังวิ่ลักับ
โลักใบใหมืข่้องเธ์อ ที่ำาใหเ้กิดีคำาถามืมืากมืายป็ระดัีงเข้า้มืาในหวัิ่ข้องอเล็ักซ ์– ที่ำาไมืเด็ีกผ้่่หญิงิคนนี�จง้มืสีีัหน้า
เครง่เครยีดีนัก โตข้้�นเธ์อจะต้องพบเจอกับอะไรบา้ง แลัะอนาคตจะเป็น็อย่างไร? 

เพราะเหตุนี� ใบหน้าอว้ิ่นกลัมืระคนสังสััยข้องมืารดี์ีจง้ส่ังอทิี่ธ์พิลัไป็ถ้งชัิ�นงานข้องเข้าโดียตรง จนทุี่กวิ่นันี�ภาพข้อง
เด็ีกหญิงิมืารดี์ีได้ีกลัายเป็็นทีี่�จดีจำาสัำาหรบัคนทัี่�วิ่ไป็ทีี่�พบเห็นตามืรายที่างแลัะเป็น็ลัายเซน็ข้องอเล็ักซไ์ป็แล้ัวิ่โดีย
ป็รยิาย 

ศััตรหูมายเลข 1 

เมืื�ออเล็ักซเ์ติบโตข้า้มืพ้นวิ่ยัคะนองแลัะมืองย้อนกลัับไป็ยังแวิ่ดีวิ่งศิิลัป็ะอนัเดีอรก์ราวิ่ดี ์เข้ามืองวิ่า่ชัว่ิ่ง 10 กวิ่า่ป็ทีีี่�
ผ่่านมืา งานกราฟืฟิืตี�ในเมือืงไที่ยยังไมืม่ืพัีฒนาการก้าวิ่หน้าเท่ี่าทีี่�ควิ่ร หลัายคนยังคงมืคีวิ่ามืสุัข้อย่่กับการพ่นชัื�อ



ตัวิ่เอง แลัะสัำาหรบับางคนอาจเพียงแค่เดิีนตามืกระแสัแฟืชัั�น เห็นได้ีจากคนที่ำางานศิิลัป็ะจำานวิ่นหน้�งทีี่�กระโจนเข้า้ส่่ั
งานสัตรทีี่อารต์ แลัะพรอ้มืจะป็ระกาศิตัวิ่วิ่า่เป็็นสัตรทีี่อารต์ติสัที่ ์แมืว้ิ่า่วิ่ถีิชัวีิ่ติจรงิอาจไม่ืเคยสััมืผั่สัรสัชัาติดิีบเถื�อน
ข้า้งถนนมืาก่อนก็ตามื 

“คณุ์สัมืบัติข้องสัตรทีี่อารต์ติสัที่ ์ข้อ้แรกก็คือ คณุ์ต้องลังไป็ที่ำางานข้า้งถนนจรงิๆ แลัะมืผี่ลังานป็รากฏิอย่่จรงิ 
เพราะควิ่ามืท้ี่าที่ายในการที่ำางานแบบนี�บางครั�งก็เหมือืนการออกรบแบบกองโจร ต้องหิ�วิ่อปุ็กรณ์ไ์ป็กลัางคำากลัาง
คืน ที่ำางานเสัรจ็ก็รบีเผ่่น แล้ัวิ่รอใหค้นมืาเห็นผ่ลังานตอนเชัา้” 

ควิ่ามืตื�นเต้นท้ี่ายข้องงานกราฟืฟิืตี� นอกจากจะต้องที่ำางานด้ีวิ่ยควิ่ามืรวิ่ดีเรว็ิ่ฉับไวิ่ภายใต้เงื�อนไข้เวิ่ลัาอนัจำากัดีแล้ัวิ่ 
บางครั�งต้องอาศัิย ‘ฝปี็าก’ ในการเจรจาพาทีี่หากเจอเจา้หน้าทีี่�หรอืเจา้ข้องทีี่� ยิ�งกวิ่า่นั�นอาจต้องอาศัิย ‘ฝตีีน’ ใน
บางจงัหวิ่ะ 

“โลักข้องชัวีิ่ติกลัางคืนมืนัมือีะไรทีี่�น่ากลััวิ่กวิ่า่ตำารวิ่จอกีมืาก อย่างพวิ่กอนัธ์พาลั เด็ีกแวิ่น้ ข้ี�ยา ผ่มืเองเคยเกือบโดีน
ไล่ักระทืี่บอย่่หลัายครั�ง เพราะดัีนไป็พ่นกำาแพงบ้านนายที่หาร พอเข้าสืับจนร่ว้ิ่า่ผ่มืเป็น็ใคร ผ่มืก็เริ�มืร่ส้้ักวิ่า่ชัวีิ่ติไมื่
ป็ลัอดีภัยแล้ัวิ่ จนสุัดีท้ี่ายต้องย้ายบ้านหนี” 

อเล็ักซเ์ป็รยีบเป็รยใหฟ้ืงัวิ่า่ การที่ำางานกราฟืฟิืตี�ย่อมืหนีไมืพ้่นทีี่�จะต้องเผ่ชัญิิกับมุืมืมืดืีเหล่ัานี�ในสัังคมื ที่วิ่า่ศัิตร่
หมืายเลัข้ 1 ข้องสัตรทีี่อารต์ หาใชัต่ำารวิ่จ เที่ศิกิจ รป็ภ. หรอืเจา้ข้องทีี่� แต่กลัับเป็น็นักที่ำาลัายล้ัางในวิ่งการกราฟืฟิืตี�
ด้ีวิ่ยกันเอง หรอืทีี่�เรยีกกันวิ่า่ ‘บอมืบเ์บอร’์ 

หากวิ่า่กันตามืกฎ-กติกา-มืารยาที่ข้องชัาวิ่กราฟืฟิืตี� มืแีนวิ่ป็ฏิิบติัอย่างหน้�งทีี่�ย้ดีถือกันวิ่า่ การพ่นทัี่บชัิ�นงานข้องผ้่่
อื�นจะกระที่ำามืไิด้ี ยกเวิ่น้วิ่า่งานชัิ�นใหมืจ่ะต้องเจง๋กวิ่า่ เหนือชัั�นกวิ่า่ แต่โชัครา้ยทีี่�กราฟืฟิืตี�ชัาวิ่ไที่ยมืกัจะไมืเ่คารพ
กติกา 

“ถ้าจะพ่นทัี่บคนอื�นจะต้องที่ำาใหดี้ีกวิ่า่เดิีมื เพียงแต่วิ่า่บ้านเรากลัับไม่ืมืใีครที่ำาตามืกฎนี�เลัย พวิ่กบอมืบเ์บอรแ์บบนี�
แหลัะทีี่�จะที่ำาใหว้ิ่งการกราฟืฟิืตี�เสืั�อมื เพราะมัืนที่ำาใหด้ีส่ักป็รก ไป็พ่นทัี่บงานคนอื�นจนเลัะหมืดี ข้ณ์ะทีี่�อดุีมืการณ์ข์้อง
ผ่มืคือ ต้องการเป็ลีั�ยนพื�นทีี่�เสืั�อมืโที่รมืรกรา้งให้มัืนสัวิ่ยข้้�น ไม่ืใชัแ่ย่ลัง” อเล็ักซพ้์มืพำาอย่างเสีัยอารมืณ์ ์

จากใต้ดินสู�บนดิน 

ชัวีิ่ติอกีภาคหน้�งข้องอเล็ักซ ์เฟืซ หรอื พัชัรพลั แตงรื�น หนุ่มืวิ่ยั 30 ต้นๆ มิืได้ีหลับๆ ซอ่นๆ อย่่แค่ในโลักศิิลัป็ะใต้ดิีน 
ที่กุวิ่นันี�เข้าออกมืายืนกลัางทีี่�แจง้ด้ีวิ่ยการจดัีแสัดีงนิที่รรศิการเดีี�ยวิ่ครั�งทีี่� 2 ชัื�อชัดุี ‘The Underground 
Adventure 2012’ เมืื�อชัว่ิ่งกลัางป็ทีีี่�ผ่่านมืา เป็็นการนำาเสันอผ่ลังานทัี่�งจติรกรรมื ป็ระติมืากรรมื ศิิลัป็ะการจดัีวิ่าง 
แลัะสืั�อวิ่ดีิีทัี่ศิน ์

แน่นอนวิ่า่ มืารดี์ีคือผ้่่อย่่เบื�องหลัังข้องแรงบันดีาลัใจในการสัรา้งงาน 

อาจเป็น็เพราะเรามืลีัก่ด้ีวิ่ย ที่ำาใหเ้ราโตข้้�น มืองอะไรกวิ่า้งข้้�น ถ้าไม่ืมืลีัก่ ผ่มืก็อาจจะเรื�อยๆ เป็่� อยๆ เหมือืนเดิีมื แต่
หลัังจากนี�ผ่มืจะไมืย่อมืเสีัยเวิ่ลัาอกีต่อไป็ ถ้าเราเต็มืทีี่�กับมัืนแล้ัวิ่ เจง๊ก็เจง๊ ได้ีก็ได้ี 

แมืว้ิ่นันี�ชัื�อข้องอเล็ักซจ์ะถก่เลืั�อนชัั�นข้้�นมืาอย่่บนดิีน ถีบตัวิ่เองข้้�นมืาเป็น็ศิิลัป็นิเต็มืข้ั�น แต่ก็ใชัว่ิ่า่เข้าจะหลังลืัมืกลิั�น
อนัเดีอรก์ราวิ่ดี ์

“ถ้าข้ายรป่็ได้ี ผ่มืก็จะมืเีงนิเอาไป็ที่ำางานสัตรทีี่อารต์ข้องผ่มืต่อ แล้ัวิ่ผ่มืจะที่ำาใหม้ืนัอลัังการยิ�งกวิ่า่เดิีมือกี” อเล็ักซ์
เผ่ยรอยยิ�มุืมืมืป็าก 

ไมืว่ิ่า่จะร่ตั้วิ่หรอืไมืก็่ตามื…แต่นาทีี่นี�เข้ากำาลัังตกเป็น็เป้็าข้องบอมืบเ์บอรซ์ะแล้ัวิ่


