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เมื่่�อปลายเด่ือนพฤศจิกิายนปท่ีี่�ผ่่านมื่า ได้ืไปดืงูานนิที่รรศการศิลปะท่ี่�น่าสนใจิงานหน่�ง แต่่จินแล้วจินรอดืก็ยังไมื่ม่ื่่
โอกาสได้ืเขีย่นถ่ึง จินเวลาล่วงเลยผ่่านไปหลายเด่ือน นิที่รรศการขีองเขีาจิบไปแล้วก็ยังไมื่ไ่ด้ืเขีย่น พ่�งจิะได้ืมื่โ่อกาส
หยิบมื่าเขีย่นก็คราวน่�น่�แหละ 

ซึ่่�งอนัน่�ก็ต้่องขีออภััยท่ี่านผู้่อา่นและศิลปนิมื่า ณ ท่ี่�น่�ด้ืวย 

นิที่รรศการครั�งน่�มื่ช่ื่่�อวา่ ALIVE เป็นนิที่รรศการแสดืงเด่ื�ยวครั�งสำาคัญขีองศิลปนิสต่รต่่อารต์่ระดัืบแนวหน้าขีอง
เมื่อ่งไที่ยอย่าง อเล็ก เฟซึ่ (Alex Face) ท่ี่�จิดัืแสดืงท่ี่�หอศิลป ์บางกอก ซึ่ต่ิ่�ซึ่ต่ิ่� แกลเลอร่� (BANGKOK CITYCITY 
GALLERY) 

พูดืถ่ึงชื่่�อ อเล็ก เฟซึ่ คนทัี่�วไปท่ี่�ไมื่ไ่ด้ือยู่ในวงการสต่รต่่อารต์่อาจิไมื่ค่่อยค้้นเคยเท่ี่าไหร ่

แต่่หลายคนอาจิรอ้งออ๋ ถ้ึาเราบอกวา่เขีาเป็นเจิา้ขีองผ่ลงานศิลปะพ่นส่สเปรยต์่ามื่ท้ี่องถึนน ในแคแรก็เต่อรข์ีอง
เด็ืกน้อยสามื่ต่า หน้าบ่�ง สวมื่ชื่ด้ืมื่าสคอต่กระต่่าย ท่ี่�มื่ใ่หเ้ห็นบนกำาแพงต่่างๆ ทัี่�วกรง้เที่พฯ และจิงัหวดัือ่�นๆ ไป
จินถ่ึงเมื่อ่งนอกเมื่อ่งนา 

อเล็ก เฟซึ่ หรอ่ในชื่่�อจิรงิต่ามื่บตั่รประชื่าชื่นวา่ พัชื่รพล แต่งร่�น ศิลปนิหน่้มื่ผู้่ถ่ึอกำาเนิดืจิากฉะเชื่งิเที่ราเขีาเขีา้ศ่กษาใน
ภัาควชิื่าวจิิติ่รศิลป ์คณะสถึาปตั่ยกรรมื่ สถึาบนัเที่คโนโลย่พระจิอมื่เกล้าเจิา้คณ้ที่หารลาดืกระบงั แต่่แบ่งความื่สนใจิ
และความื่หลงใหลให้กับศิลปะบนท้ี่องถึนนอย่างสต่รต่่อารต์่ (Street Art) และกราฟฟิต่่� (Graffiti) ไปพรอ้มื่ๆ กัน 

หลังจิากเรย่นจิบ เขีาก็ยังสรา้งสรรคง์านศิลปะแนวสต่รต่่จิากงานใบหน้าซึ่่�งที่ำาใหเ้ขีาเปน็ท่ี่�รูจ้ิกัในชื่่�อน่�นั�นเอง 

“ชื่ว่งเรย่นศิลปะท่ี่�ลาดืกระบงัฯ ผ่มื่ก็เริ�มื่พ่นกราฟฟิต่่� ชื่ว่งนั�นจิะวา่ไปก็เปน็ชื่ว่งค้นหาตั่วเองส้ดืๆ สำาหรบันักศ่กษา
ศิลปะ เปน็ชื่ว่งสน้กกับการลองผิ่ดืลองถึกู เป็นวยัร้น่ด้ืวยไง 

แต่่การพ่นกราฟฟิต่่�น่�ไมื่เ่ก่�ยวกับการเรย่นเลยนะ ค่อมื่เ่พ่�อนคนหน่�งท่ี่�เปน็ตั่วนำาในการหาอะไรประหลาดืๆ มื่นัเอา
หนังส่อ Street Art ขีองฝรั�ง ท่ี่�มื่ง่านขีอง แบรร์่� แม็ื่กก่ (Barry McGee) เดืฟ คินซึ่ย่ ์(Dave Kinsey) มื่า ผ่มื่ดืแูล้ว
ก็ชื่อบเลย มื่นัเจิง๋วะ่! สไต่ลม์ื่นัเรย่บงา่ยในความื่รูส่้กผ่มื่ 

แบบเขีาเอาส่มื่าปาดืๆ แล้วก็ตั่ดืเส้นเท่ี่ๆ ซึ่่�งแบบน่�ที่ำาในงานเรย่นไมื่ไ่ด้ืนะ เขีาไมื่ใ่หผ่้่าน ผ่มื่ก็เลยรูส่้กวา่มื่นัเปน็ความื่
ชื่อบส่วนตั่วมื่ากกวา่ 

ต่อนเรย่นผ่มื่ก็เรย่นภัาพพิมื่พด้์ืวย ซึ่่�งมื่นัก็ค่อนขีา้งจิะคนละเร่�องเลย กระบวนการที่ำาภัาพพิมื่พม์ื่นัมื่ข่ีั�นต่อน 
เที่คนิคเยอะ ที่ำางานแต่่ละชื่ิ�นใชื่เ้วลาเป็นเด่ือน แต่่เวลาออกไปพ่นเน่�ย มื่นัเสรจ็ิเลยไง 
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จิำาได้ืพอดืหูนังส่อเสรจ็ิผ่มื่หาซึ่่�อส่สองกระป๋อง ส่แดืงกับส่ขีาว พ่นบนซึ่ากรถึโบราณแถึวซึ่อยหอพักผ่มื่ 

พอพ่นแล้วมื่นัสน้กมื่าก มื่นัเหมื่อ่นเราได้ืปลดืปล่อยอะไรบางอย่าง ตั่ดืเส้นแปบ๊เด่ืยวเปน็งานละ 

ไมื่ส่วยหรอก แต่่มื่นัน่ะ 

ผ่มื่พ่นตั่�งแต่่บา้นเชื่า่ตั่วเอง จินไปปากซึ่อย ขียับไปในซึ่อย แล้วชื่ว่งนั�นกำาลังเหอ่เที่คนิคใหมื่่ๆ  เวลาเราดืงูาน Street 
Art เมื่อ่งนอกมื่นัก็มื่โ่ปสเต่อร ์มื่ส่เต็่นซึ่ลิ (ภัาพฉล)้ มื่เ่ที่คนิคต่่างๆ ผ่มื่ที่ำาที่ก้เที่คนิค ที่ำาจินเต็่มื่ลาดืกระบงั จินเขีา
เกล่ยดืขี่�หน้าผ่มื่มื่ากน่ะ เขีาเรย่ก “ไอห้น้า” เพราะเมื่่�อก่อนผ่มื่พ่นหน้าตั่วเอง 

ท่ี่�พ่นหน้าตั่วเองก็เพราะเอาองคป์ระกอบมื่าจิากต่อนท่ี่�เรย่นภัาพพิมื่พนั์�นแหละมื่าพ่น 

ต่อนแรกพ่นชื่่�อตั่วเองก่อนแล้ว พ่นไปพ่นมื่ารูส่้กวา่ผ่มื่อยากเล่นกับพ่�นท่ี่�มื่ากกวา่ เพราะบางท่ี่ชื่่�อตั่วเองมัื่นเปน็การ
จิำากัดืรปูแบบมื่ากเกินไป เวลาเราเล่นกับพ่�นท่ี่�แล้วมื่นัน่าเบ่�อ ไม่ื่มื่นั ผ่มื่ก็เลยพ่นหน้าขีองผ่มื่ลงบนกำาแพง 

เพราะผ่มื่คิดืวา่กราฟฟิต่่�มื่นัค่อการประกาศตั่วต่น ใชื่ไ่หมื่ ฝรั�งมื่นับอกวา่กราฟฟิต่่�มื่นัค่อการ Put Your Name 
Everywhere ค่อการ Vandal ค่อการที่ำาลาย ผ่มื่ก็เลยคิดืวา่ถ้ึางั�นผ่มื่ประกาศตั่วต่นด้ืวยการเสนอหน้าด่ืกวา่ไหมื่ 
เปน็กราฟิกลายเส้นงา่ยๆ รปูหน้าผ่มื่คร่�งหน่�งโผ่ล่มื่าบนกำาแพง เพราะต่อนนั�นผ่มื่ใชื่ว้ธิีแ่อบพ่นบ้างอะไรบา้ง ไมื่ไ่ด้ื
ขีอใคร เดิืนกลางค่นพ่นกันไปเร่�อยกับเพ่�อน มื่นัก็เลยต้่องเรว็ ต้่องที่ำางานใหม้ื่นัฉับไว และดืรููเ้ร่�องเลยวา่ค่อหน้า ให้
คนเกิดืคำาถึามื่วา่ ที่ำาไมื่ต้่องมื่ห่น้าวะ? 

ผ่มื่พ่นแบบน่�อยู่ 7 ป ีจินผ่มื่เบ่�อเซึ่ง็ตั่วเองน่ะ 

แต่่ด้ืวยความื่ท่ี่�อยากที่ำาใหค้นจิำาหน้าน่�ใหไ้ด้ื เพราะกราฟฟิต่่�มื่นัค่อการที่ำาซึ่ำาใหเ้กิดืภัาพชื่นิต่า ให้เกิดืคำาถึามื่ ซึ่่�งก็ค่อ
หลักขีองงานโฆษณานั�นแหละ 

ก็เลยเปน็ท่ี่�มื่าขีองชื่่�อ Alex Face มื่าตั่�งแต่่ต่อนนั�น ซึ่่�งมื่าจิากฉายาขีองผ่มื่ตั่�งแต่่สมัื่ยเรย่นวา่ Alex และด้ืวยความื่ท่ี่�
ผ่มื่พ่นหน้า ผ่มื่ก็เลยเติ่มื่คำาวา่ Face หลังฉายาผ่มื่ลงไป เพราะ Alex เฉยๆ มัื่นก็ดืธูีรรมื่ดืาไปนิดืน่ง มื่นัก็เลยเปน็ 
Alexface มื่าตั่�งแต่่ต่อนนั�น” 

แต่่ในป ี2551 เขีาก็เปล่�ยนแนวที่างการที่ำางานใหมื่ ่ด้ืวยการสรา้งแคแรก็เต่อรเ์ด็ืกสวมื่ชื่ด้ืมื่าสคอต่กระต่่ายส่ขีาว ท่ี่�
มื่ต่่าท่ี่�สามื่คอยเฝ้าระวงัภััย โดืยได้ืแรงบันดืาลใจิจิากลกูสาวแรกเกิดืขีองเขีา 

“ผ่มื่พ่นหน้าจินเอย่นน่ะ ชื่ว่งนั�นผ่มื่เบ่�อและอยากหาแรงบนัดืาลใจิใหมื่่ๆ  และอยากเปล่�ยนงาน ประกอบกับการท่ี่�ผ่มื่
มื่ป่ญัหากับคนแถึวนั�น ค่อการลักลอบพ่นเน่�ย มื่นัอาจิมื่ผ่่ลกระที่บท่ี่�ไมื่ด่่ืกลับมื่าหาเรา เจิา้ขีองท่ี่�ท่ี่�โดืนพ่นเขีาอาจิจิะ
ไมื่เ่ขีา้ใจิ เขีาก็โกรธีแหละ 

ผ่มื่ก็เขีา้ใจิเขีานะ หลังๆ พอโดืนกระที่บมื่ากๆ ผ่มื่ก็เลยย้ายท่ี่�อยู่ใหมื่เ่ลยด่ืกวา่ 

อก่อย่างชื่ว่งนั�นผ่มื่มื่ล่กูพอด่ื ซึ่่�งลกูสาวผ่มื่น่�แหละ ท่ี่�เปน็แรงบนัดืาลใจิใหผ้่มื่ที่ำาแคแรก็เต่อรเ์ด็ืกสวมื่ชื่ด้ืมื่าสคอต่
สัต่วข์ี่�นมื่า 

แคแรก็เต่อรน่์�มื่นัดืเูหมื่อ่นเป็นกระต่่าย แต่่ความื่จิรงิมื่นัก็ไม่ื่เชื่งิเป็นกระต่่ายซึ่ะท่ี่เด่ืยว ผ่มื่อยากใหม้ื่นัดืเูปน็อารมื่ณ์
เหมื่อ่นเด็ืกท่ี่�ไรเ้ด่ืยงสา ดูืเป็นเหย่�อ เพราะผ่มื่คิดืวา่กระต่่ายเปน็สัต่วท่์ี่�น่าจิะเปรย่บกับความื่เป็นเหย่�อได้ืด่ื แล้วหมูื่นัก็
แสดืงอารมื่ณไ์ด้ื หตู่กมื่นัเศรา้ หตัู่�งมื่นัต่่�นเต้่น อะไรแบบง่� 

ผ่มื่ได้ืไอเด่ืยอก่อย่างมื่าจิากต่อนดูืขีา่วเด็ืกท่ี่�ถึกูที่ำารา้ย เด็ืกหา้เด่ือนถึกูกระท่ี่บ พอเรามื่ล่กูด้ืวยก็เลยคิดืวา่ มื่นัที่ำาได้ื



ยังไงวะ! จิติ่ใจิมัื่นที่ำาด้ืวยอะไร? ผ่มื่เลยที่ำาออกมื่าเปน็ภัาพขีองเด็ืกท่ี่�ถึกูกระที่ำายำาย่ เส่�อขีาดื ขีนหลด้ื
ผ่มื่ก็เลยเอาแคแรก็เต่อรน่์�มื่าเล่าเร่�องเด็ืกท่ี่�ถึกูที่ำาใหเ้ปน็เหย่�อ หน้าต่าก็เลยจิะดืกัูงวลหน่อย 

หลังจิากนั�นผ่มื่ก็เปล่�ยนวธิีก่ารพ่นใหมื่ด้่ืวย โดืยไปขีอติ่ดืต่่อพ่นบนกำาแพงท่ี่�เราคิดืวา่เราจิะที่ำางานด้ืวย ไม่ื่ต้่องไปที่ำา
หลบๆ ซึ่อ่นๆ อก่ต่่อไป แล้วก็ที่ำางานให้มื่นัมื่ป่ระเด็ืนขี่�น เพราะเราคิดืวา่เราน่าจิะเอาสิ�งท่ี่�เรย่นมื่าเร่�องขีองแนวความื่
คิดืมื่าใชื่ ้ไมื่ใ่ชื่แ่ค่พ่นหน้าตั่วเองไปวนัๆ แล้วเหมื่อ่นพอเราเปล่�ยนวธิีก่ารที่ำางาน มื่นัก็เริ�มื่มื่ไ่อเด่ืย มื่ค่อนเซึ่ป็ต่เ์ขีา้มื่า 
เริ�มื่มื่ตั่่วละครมื่าเล่าเร่�อง ผ่มื่ก็ได้ืเที่คนิคใหมื่่ๆ  จิากท่ี่�ตั่ดืเส้นงา่ยๆ ก็เริ�มื่เอาทัี่กษะท่ี่�ฝึกมื่าตั่�งแต่่เด็ืกๆ มื่าใชื่ ้

ที่ำาสต่รต่่อารต์่ให้มื่นัเป็นงานจิติ่รกรรมื่ท่ี่�เราตั่�งใจิวาดืจิรงิๆ ไปเลย” 

งานศิลปะบนพ่�นท่ี่�สาธีารณะอย่างสต่รต่่อารต์่ เป็นงานศิลปะท่ี่�แต่กต่่างจิากงานศิลปะทัี่�วๆ ไปต่รงท่ี่� โดืยปกติ่ คนดืู
จิะต้่องเขีา้ไปดืงูานศิลปะเหล่านั�นในหอศิลป์หรอ่พิพิธีภััณฑ์ ์แต่่งานสต่รต่่อารต์่ไมื่เ่ปน็อย่างนั�น มื่นัออกมื่าอยู่ขีา้ง
นอกบนพ่�นท่ี่�สาธีารณะ ต่ามื่ท้ี่องถึนนหนที่าง บนพ่�น ผ่นัง กำาแพง ใหค้นได้ืสัมื่ผั่สและเขีา้ถ่ึงโดืยต่รง 

“สต่รต่่อารต์่มื่นัเปน็พ่�นท่ี่�ท่ี่�คนเห็น เราได้ืเปรย่บต่รงท่ี่�เราได้ืพูดื ได้ืส่�อสาร เพราะฉะนั�น เราก็ควรจิะส่�อสารผ่่านงาน
ศิลปะเน่�ยแหละ ที่ำาใหม้ื่นัเป็นพ่�นท่ี่�ในการคย้ในการส่�อสารกับคนเลยก็แล้วกัน 

ค่อชื่ว่งท่ี่�เรย่นผ่มื่สังเกต่วงการศิลปะในบ้านเรา เคยแสดืงผ่ลงานกับเพ่�อนกับอาจิารย ์แล้วเราก็เห็นวา่มื่นัไมื่ม่ื่ค่น
มื่าดื ูคนท่ี่�มื่าก็เปน็คนหน้าเดิืมื่ๆ คนท่ี่�เรย่นศิลปะด้ืวยกัน เพ่�อนๆ กันน่�แหละ 

นอกจิากนั�น ผ่มื่สังเกต่วา่มื่นัจิะมื่ค่นหรอ่สองคนเท่ี่านั�นท่ี่�เปน็คนท่ี่�ไมื่เ่ก่�ยวแล้วเดิืนเขีา้มื่างงๆ น่ะ วา่ ออ๋ มื่่
นิที่รรศการเหรอ? เขีา้มื่าดูื แล้วก็ไป 

เขีาไม่ื่รูม้ื่าก่อนด้ืวยซึ่ำาวา่มื่นิ่ที่รรศการ เขีาแค่บงัเอญิเดิืนเขีา้มื่า 

ผ่มื่อยากใหค้นมื่าดืงูานไมื่ใ่ชื่แ่ค่คนในวงการศิลปะเท่ี่านั�น เราจิะที่ำางานศิลปะไปเพ่�ออะไร ใชื่เ้วลา ลงที่น้สารพัดื เพ่�อ
ใหพ้อมื่าแสดืงแล้วไมื่ม่ื่ใ่ครดูื อย่างมื่ากก็มื่าวนัเปดิืวนัน่ง ท่ี่�เหล่อเงย่บ มื่นัเปน็อย่างนั�นจิรงิๆ ผ่มื่ก็เลยคิดืวา่ แสดืง
มื่นัขีา้งถึนนน่�แหละ 

เพราะฉะนั�น ที่ก้ท่ี่�ท่ี่�ผ่มื่ไปพ่น ผ่มื่ก็เลยคิดืวา่เราที่ำางานเพ่�อเปน็ Free Art ด้ืวย เปน็การแอนต่่�ปา้ยองิกเ์จิต็่ ปา้ย
โฆษณา เปน็การแอนต่่�ความื่เป็นกรง้เที่พฯ วา่ถ้ึากราฟฟิต่่�มื่นัผิ่ดื แล้วป้ายโฆษณาไมื่ผิ่่ดืเหรอวะ? มื่นัไม่ื่เห็นสวยเลย 
ปริ�นต่ป์า้ยออกมื่าแล้วเอาไปแปะมื่ั�วๆ วนัน่งมื่นัเก่าแล้วก็กลายเปน็ขียะแขีวนอยู่ต่ามื่ท้ี่องถึนน 

ทัี่ศนวสัิยแบบน่�มื่นัสวยเหรอวะ? 

ผ่มื่เลยอยากจิะแสดืงความื่ย้อนแย้งเหล่าน่�ออกมื่า มื่นัเลยกลายเปน็วา่พอยิ�งพ่นมื่นัยิ�งสน้กใหญเ่ลย”


