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จุดุร่ว่มอย่่างหน่ึ่�งของวฒันึ่ธร่ร่มใต้้ดินึ่ท่ี่�เร่าสัังเกต้เห็นึ่ ไม่วา่สัเก็ต้บอร่ด์ ฮิปิฮิอป หร่อืเพลงแร่ป็ คืือธร่ร่มชาติ้ของ
มนุึ่ษย่ท่์ี่�ชอบสืั�อสัาร่ ยิ่�งถูกูจุำากัดด้วย่เงื�อนึ่ไขนึ่านึ่าปร่ะการ่ยิ่�งที่ำาใหอ้ย่ากพูด ยิ่�งหา้มยิ่�งต่้อต้้านึ่ ยิ่�งมก่ฎก็ยิ่�ง
ต้้องการ่อสิัร่ะก่อนึ่จุะได้การ่ย่อมร่บัวา่เป็นึ่งานึ่ศิิลปะอก่แขนึ่งหน่ึ่�ง ‘กร่าฟิิต่้�’ (Graffiti) ก็เคืย่ถูกูปร่ามาสัวา่เปน็ึ่แค่ื
งานึ่ศิิลปะขา้งถูนึ่นึ่ท่ี่�คืนึ่บางกลุ่มใชเ้พ่ย่งเพื�อเร่ย่่กร่อ้งคืวามสันึ่ใจุ แต่้กร่าฟิิต่้�ก็พิสูัจุนึ่ตั์้วเองมาต้ลอดหลาย่
ที่ศิวร่ร่ษ ทัี่�ง Banksy ศิิลปนิึ่หัวขบถูผูู้้เป็นึ่นัึ่กเส่ัย่ดส่ัคืนึ่สัำาคัืญแหง่ยุ่คื หร่อื TAKI 183 ศิิลปนิึ่ชาวกร่ซ่ท่ี่�แท็ี่กชื�อตั้ว
เองไปทัี่�วมหานึ่คืร่นิึ่วย่อร่ก์ คืนึ่เหล่าน่ึ่�คืงอย่ากสืั�อสัาร่อะไร่บางอย่่างไม่ต่้างกันึ่ ซ่�งก็ปฏิิเสัธไม่ได้วา่หลาย่คืร่ั�งมนัึ่
กลาย่เปน็ึ่ ‘สัาร่กร่ะตุ้้นึ่’ ชั�นึ่ด่ใหเ้กิดการ่เปล่�ย่นึ่แปลงในึ่สัังคืมมานัึ่กต่้อนัึ่กแล้ว 

— 

“ตอนเด็็กๆ เราเรยีนเรื�องเทคนิค พอโตขึ�นมาเริ�มเรยีนวธิีคิีด็ รูสึ้ึกวา่การวาด็รปูเปน็การแก้เบื�ออยา่งหนึ�ง 
เหมือนได้็บำาบดั็ตัวเอง” ผูู้้ชาย่มห่นึ่วดท่ี่�กำาลังต้วดัแปร่งส่ัลงบนึ่ผู้้าใบผืู้นึ่ใหญเ่ท่ี่าผู้นัึ่งหอ้งบอกกับเร่าโดย่ไมไ่ด้ละ
สัาย่ต้าจุากงานึ่ต้ร่งหน้ึ่า น่ึ่�เป็นึ่คืร่ั�งท่ี่� 2 ท่ี่�เร่าบุกมาบา้นึ่ย่่านึ่ชานึ่เมอืงของ พัชรพล แตงรื�น หร่อืท่ี่�รู่จุ้กักันึ่ในึ่หมูค่ืนึ่
ที่ำางานึ่ Street Art วา่ Alex Face เขาเป็นึ่อก่คืนึ่ท่ี่�ที่ำางานึ่กับส่ัสัเปร่ย่แ์ละกำาแพงมาหลาย่ป ีงานึ่ของเขา–ร่ปูเด็ก 3 
ต้าหน้ึ่าบ่�ง ถู้าคืณุเคืย่เห็นึ่ มันึ่ฝากไวทั้ี่�วไปไมใ่ชแ่ค่ืร่มิถูนึ่นึ่หร่อืต่้กร่า้งทัี่�วปร่ะเที่ศิ แต่้ยั่งลามไปถู่งกำาแพงในึ่ต่้าง
ปร่ะเที่ศิด้วย่ เอางา่ย่ๆ คืือต้ร่งไหนึ่มท่่ี่�วา่งเขาก็ “พ่นแมง่หมด็แหละ มีสีึ มกีำาแพง มีเครนพอ”

ความตื�นเต้นในการทำางานในทกุวนันี�ยงัเหมือนเดิ็มไหม 
เมื�อก่อนึ่กร่าฟิิต่้�ค่ือนึ่ขา้งใหม ่เวลาออกไปที่ำาส่ัวนึ่ใหญ่มกัไมไ่ด้ขอใคืร่ บางท่ี่ก็โดนึ่ไล่ คืนึ่เขาไม่ได้เห็นึ่ด่เห็นึ่งามด้วย่
หร่อก ผู้มรู่ส่้ักชอบวถ่ิูของมนัึ่ ชอบคืวามตื้�นึ่เต้้นึ่ ได้แอบที่ำาแล้วไม่โดนึ่จุบัได้ เปน็ึ่คืวามค่ืกคืะนึ่องของวยั่ด้วย่ส่ัวนึ่
หน่ึ่�ง ชว่งนัึ่�นึ่ยั่งไมม่ค่ืร่อบคืร่วั ยั่งใชช้ว่ติ้แบบนัึ่�นึ่ได้ เพร่าะบางท่ี่ฟ่ิดแบ็กก็กลับมาแร่งเหมอืนึ่กันึ่ เคืย่ถู่งขนึ่าดต้้อง
ย้่าย่บา้นึ่หน่ึ่ เพร่าะไปพ่นึ่แที่งกน์ึ่ำาบา้นึ่เขา จุำาได้วา่โดนึ่ลากไปด่าจุนึ่หชูา ด่ไมโ่ดนึ่กร่ะทืี่บเอา (หวัเร่าะ) คืวามรู่ส่้ัก
เปล่�ย่นึ่ไปมากเหมอืนึ่กันึ่ เมื�อก่อนึ่ต้้องไปขอเขาพ่นึ่ ต้อนึ่น่ึ่�เขาขอใหไ้ปพ่นึ่ ทัี่�วปร่ะเที่ศิเลย่ เชย่่งใหม ่ภูเูก็ต้ นึ่คืร่พนึ่ม 
ชลบุร่ ่ขอนึ่แก่นึ่ เย่อะไปหมดจุนึ่บางท่ี่ก็ไปไมไ่หว เพร่าะงานึ่หน่ึ่�งก็ใชแ้ร่งมากอยู่่ บางคืร่ั�งเร่าแค่ือย่ากถืูอส่ัไปพ่นึ่ท่ี่�
ร่า้งๆ สัักท่ี่� แค่ือย่ากสันุึ่กเหมือนึ่เมื�อก่อนึ่เท่ี่านัึ่�นึ่เอง ด่ใจุท่ี่�คืนึ่ชอบงานึ่นึ่ะ แต่้มนัึ่จุะมร่่าย่ละเอย่่ดเขา้มา มค่ืวามคืาด
หวงั มค่ืวามร่บัผิู้ดชอบ เวลาเร่าอย่ากที่ำาอะไร่กับม่ใคืร่ขอใหท้ี่ำา คืวามรู่ส่้ักมนัึ่ต่้างกันึ่อยู่่แล้ว

— 

Street Art ในเมอืงไทยแขง็แรงขึ�นจากเมื�อก่อนมากน้อยแค่ไหน
คืนึ่ท่ี่�ที่ำา Street Art ในึ่รุ่น่ึ่เร่าโต้กันึ่หมดแล้ว พอรุ่น่ึ่ใหม่เขา้มาร่นัึ่ต่้อ มันึ่ก็เลย่พัฒนึ่าข่�นึ่จุากเมื�อก่อนึ่มาก ได้ร่บั
คืวามนิึ่ย่ม การ่ย่อมร่บัมากข่�นึ่ แบร่นึ่ดต่์้างๆ อย่ากเอากร่าฟิิต่้�ไปคือลแล็บ (collaboration) ด้วย่ แต่้ถู่งจุะแขง็แร่ง
ยั่งไงก็เปน็ึ่กลุ่มคืนึ่เฉพาะที่างอยู่่ด่ พวกคืนึ่ที่ำางานึ่ศิิลปะจุะคืล้าย่ๆ กันึ่คืือไมไ่ด้กะมาร่ำาร่วย่กับอาชพ่น่ึ่� ที่กุคืนึ่ต้้องลยุ่
เหมอืนึ่กันึ่หมด แต่้ท่ี่�ดวูา่ปร่ะเที่ศิอื�นึ่ลำาหน้ึ่ากวา่เร่าเพร่าะเขาอาจุมค่ืนึ่ที่ำาเย่อะกวา่ มว่ธิน่ึ่ำาเสันึ่อท่ี่�ด่กวา่ งบปร่ะมาณ
ในึ่วงการ่ศิิลปะมากกวา่
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ไปเหน็อะไรมาบา้งจากการได้็เดิ็นทางหลายต่อหลายประเทศในชว่งที�ผ่่านมา 
ท่ี่�องักฤษ คืนึ่ยั่งคืลั�งไคืล้สัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้มาก เพร่าะมันึ่เขา้ไปอยู่่ในึ่ร่ะบบชว่ติ้ของเขา เขา้ไปสู่ักลไกต้ลาดซื�อ–ขาย่งานึ่ 
ปร่ะเที่ศิอื�นึ่ในึ่ยุ่โร่ป อย่่าง นึ่อร่เ์วย่ ์หร่อืเดนึ่มาร่ก์ เขามแ่กลเลอร่่�สัำาหร่บัสัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้แหง่เด่ย่ว เพิ�งม ่Festival คืร่ั�ง
แร่ก เหมอืนึ่เขาก็เพิ�งเร่ิ�มกับมนัึ่เหมือนึ่กันึ่ ผู้มไปพ่นึ่ท่ี่�นึ่อร่เ์วย่ยั์่งโดนึ่ต้ำาร่วจุล็อกอยู่่เลย่ ทัี่�งท่ี่�เร่าได้ใบอนุึ่ญาต้
ส่ัวนึ่อเมร่กิา ศิิลปะที่กุอย่่างแขง็แร่งอยู่่แล้ว เพร่าะเขามท่่ี่�มท่ี่างให้ศิิลปนิึ่ เชน่ึ่ แกลเลอร่่� แม็กกาซน่ึ่ อเ่วน้ึ่ต้ ์เฟิสัติ้วลั 
ทัี่�งนิึ่วย่อร่ก์ ทัี่�งแคืลิฟิอร่เ์น่ึ่ย่ ส่ัวนึ่จุน่ึ่ก็มจุ่ดัเที่ศิกาลสัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้เหมอืนึ่กันึ่ แถูวบ้านึ่เร่าท่ี่�ไมท่ี่ำาคืือ ลาว นึ่อกนัึ่�นึ่เมย่่
นึ่มาร่ ์เวย่่ดนึ่าม มาเลเซย่่ อนิึ่โดน่ึ่เซย่่ ฟิิลิปปนิึ่สั ์พ่นึ่หมด แต่้ละท่ี่�มส่ัไต้ลเ์ป็นึ่ของตั้วเอง 

ไปเหน็อะไรมาบา้งจากการได้็เดิ็นทางหลายต่อหลายประเทศในชว่งที�ผ่่านมา 
ท่ี่�องักฤษ คืนึ่ยั่งคืลั�งไคืล้สัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้มาก เพร่าะมันึ่เขา้ไปอยู่่ในึ่ร่ะบบชว่ติ้ของเขา เขา้ไปสู่ักลไกต้ลาดซื�อ–ขาย่งานึ่ 
ปร่ะเที่ศิอื�นึ่ในึ่ยุ่โร่ป อย่่าง นึ่อร่เ์วย่ ์หร่อืเดนึ่มาร่ก์ เขามแ่กลเลอร่่�สัำาหร่บัสัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้แหง่เด่ย่ว เพิ�งม ่Festival คืร่ั�ง
แร่ก เหมอืนึ่เขาก็เพิ�งเร่ิ�มกับมนัึ่เหมือนึ่กันึ่ ผู้มไปพ่นึ่ท่ี่�นึ่อร่เ์วย่ยั์่งโดนึ่ต้ำาร่วจุล็อกอยู่่เลย่ ทัี่�งท่ี่�เร่าได้ใบอนุึ่ญาต้
ส่ัวนึ่อเมร่กิา ศิิลปะที่กุอย่่างแขง็แร่งอยู่่แล้ว เพร่าะเขามท่่ี่�มท่ี่างให้ศิิลปนิึ่ เชน่ึ่ แกลเลอร่่� แม็กกาซน่ึ่ อเ่วน้ึ่ต้ ์เฟิสัติ้วลั 
ทัี่�งนิึ่วย่อร่ก์ ทัี่�งแคืลิฟิอร่เ์น่ึ่ย่ ส่ัวนึ่จุน่ึ่ก็มจุ่ดัเที่ศิกาลสัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้เหมอืนึ่กันึ่ แถูวบ้านึ่เร่าท่ี่�ไมท่ี่ำาคืือ ลาว นึ่อกนัึ่�นึ่เมย่่
นึ่มาร่ ์เวย่่ดนึ่าม มาเลเซย่่ อนิึ่โดน่ึ่เซย่่ ฟิิลิปปนิึ่สั ์พ่นึ่หมด แต่้ละท่ี่�มส่ัไต้ลเ์ป็นึ่ของตั้วเอง 

— 

คัลเจอรข์องคนทำางานกราฟิตี�ที�คณุไปเจอมาเปน็อยา่งไร 
คืนึ่ที่ำากร่าฟิิต่้�จุะรู่จุ้กักันึ่หมด อาศัิย่คืยุ่กันึ่ในึ่เฟิซบุ�ก อย่่างต้อนึ่ไปยุ่โร่ป เวลาไปพ่นึ่เมอืงไหนึ่ ไอช้าวแก�งกร่าฟิิต่้�เจุา้
ถิู�นึ่น่ึ่�ก็จุะชวนึ่ไปพ่นึ่ด้วย่กันึ่ คือนึ่เน็ึ่กต้กั์บเพื�อนึ่เมืองนัึ่�นึ่เมอืงน่ึ่�เสัร่จ็ุสัร่ร่พ มันึ่คืวร่ต้้องรู่จุ้กักันึ่ เพร่าะไมง่ั �นึ่ย่าก ไม่รู่้
จุะพ่นึ่ต้ร่งไหนึ่ บา้นึ่เมอืงอื�นึ่เร่าไปพ่นึ่มั�วๆ ก็ไมไ่ด้ ผู้มเลือกจุะไปกินึ่นึ่อนึ่อยู่่กับเขาแที่นึ่การ่ไปพักโร่มแร่ม เขาก็พาไป
รู่จุ้กัคืนึ่ใหม่ๆ  พาไปเท่ี่�ย่ว เหมือนึ่ได้แลกเปล่�ย่นึ่วฒันึ่ธร่ร่มกันึ่ 

บางโปร่เจุก็ต้ก็์ได้เงนิึ่ แต่้ส่ัวนึ่ใหญไ่มไ่ด้หร่อก ใชท้ี่นุึ่ตั้วเองน่ึ่�ละ แลกกับการ่ได้ไปเห็นึ่โลก ได้พาคืร่อบคืร่วัไปเท่ี่�ย่ว 
พวกงานึ่ Festival ต่้างๆ ท่ี่�เร่าเห็นึ่ อย่่างงานึ่ บุกร่กุ (Bukruk Urban Arts Festival) ก็เหมอืนึ่กันึ่ เปน็ึ่การ่ใหง้บ
ศิิลปนิึ่จุากปร่ะเที่ศิต่้างๆ เพื�อมาโปร่โมที่วฒันึ่ธร่ร่มปร่ะเที่ศินัึ่�นึ่ๆ 

จากกรณีถกูวจิารณถึ์งความไมเ่หมาะสึมเมื�อครั�งคณุไปพ่นอาคารเก่าที�จงัหวดั็ภูเูก็ตใหกั้บโปรเจก็ตห์นึ�งเมื�อ
ไม่นานมานี� ครั�งนั�นมผี่ลกระทบกับการทำางานต่อมาไหม
ส่ัวนึ่ตั้วไมไ่ด้มองวา่เปน็ึ่เร่ื�องใหญอ่ะไร่ เพร่าะต้ลอดเวลาท่ี่�ที่ำางานึ่มา ผู้มเจุอเร่ื�องแบบน่ึ่�ต้ลอด ผู้มวา่มนัึ่ด่เส่ัย่อก่ท่ี่�
คืนึ่ออกมาคืยุ่กันึ่ สัต้ร่ท่ี่อาร่ต์้มนัึ่เร่ิ�มมาจุากการ่ต่้อต้้านึ่ด้วย่ซำาไป พอมันึ่เกิดการ่วพิากษว์จิุาร่ณก็์ถืูอวา่เปน็ึ่ขอ้ด่ 
ที่ำาใหค้ืนึ่เห็นึ่สิั�งท่ี่�เร่าต้้องการ่จุะสืั�อ 

— 

Message อะไรที�มกัจะสืึ�อผ่่านงานของคณุ 
ทัี่�วๆ ไป แล้วแต่้วา่ชว่งนัึ่�นึ่มเ่หตุ้การ่ณอ์ะไร่ ผู้มจุะเล่นึ่กับสัภูาพแวดล้อม ต่้โจุที่ย่จ์ุากภูาพท่ี่�เห็นึ่วา่มอ่ะไร่น่ึ่าสันึ่ใจุแล้ว
จุบัมาเปน็ึ่งานึ่ได้บา้ง บางท่ี่ก็เป็นึ่เร่ื�องเส่ัย่ดส่ัปร่ะชดปร่ะชนัึ่สัังคืมผู่้านึ่ตั้วละคืร่เด็กหน้ึ่าบ่�ง เร่าแค่ือย่ากที่ำาเด็กหน้ึ่า
บ่�งใหค้ืนึ่ตั้�งคืำาถูามวา่ที่ำาไมถู่งต้้องบ่�ง 

มนัึ่เกิดจุากต้อนึ่ท่ี่�ผู้มมล่กู เร่ิ�มคิืดถู่งอนึ่าคืต้วา่เขาจุะโต้ข่�นึ่มาในึ่โลกแบบไหนึ่ สัังคืมอก่ 20–30 ปขีา้งหน้ึ่า จุะเปน็ึ่ยั่ง
ไง มห่ลาย่คืนึ่เขา้ใจุผิู้ดวา่ตั้วละคืร่น่ึ่�คืือมาร่ด่์–ลกูสัาวผู้ม แต่้จุร่งิๆ แล้วผู้มแค่ืมม่าร่ด่์เปน็ึ่แร่งบนัึ่ดาลใจุ ซ่�งบางคืร่ั�ง
มนัึ่ก็เปน็ึ่ตั้วแที่นึ่ของผู้มเองในึ่วยั่เด็กด้วย่ซำา 

คนด็จูะได้็ทัศนคติแบบไหนจากงานของคณุ
เร่าที่ำางานึ่แบบเหลือพื�นึ่ท่ี่�ต้ร่งกลางให้คืนึ่คิืดต่้อ เพร่าะคืวามชอบ คืวามรู่ส่้ัก หร่อืปร่ะสับการ่ณข์องแต่้ละคืนึ่ไม่



เหมอืนึ่กันึ่  เปา้หมาย่ของศิิลปะอยู่่ท่ี่�ใหค้ืนึ่ร่บัรู่ด้้วย่ปร่ะสับการ่ณตั์้วเอง เร่าจุะไม่ไปชกัจุงู แบบนัึ่�นึ่มนัึ่จุะกลาย่เปน็ึ่
ศิิลปะแบบ propaganda พย่าย่ามเล่าเร่ื�องแร่งๆ ให้ซอฟิต้ล์ง ต่้างปร่ะเที่ศิเขาวจิุาร่ณไ์ด้ ลองบา้นึ่เร่าเส่ัย่ดส่ัแร่งก็
โดนึ่สิั จุร่งิๆ มนัึ่แร่งได้นึ่ะ แต่้ต้้องเต้ร่ย่่มตั้วร่บัผู้ลท่ี่�ต้ามมา 

— 

เคยมีคนบอกวา่การบอมบ ์(bomb) ในวงการกราฟิตี�แสึด็งถึงการไม่เคารพผ่ลงานของศิลปนิ บ้างก็วา่ทำาให้
งานกราฟิตี�บา้นเราไมพั่ฒนา ส่ึวนตัวคณุมองเรื�องนี�อยา่งไร 
การ่บอมบห์ร่อืการ่พ่นึ่ทัี่บงานึ่ของใคืร่ มันึ่ที่ำาได้ทัี่�งสัร่า้งมติ้ร่และสัร่า้งศัิต้ร่ ูทัี่บได้แต่้ต้้องทัี่บให้ด่กวา่ ไม่งั�นึ่จุะกลาย่
เปน็ึ่การ่ที่ำาลาย่ เมื�อก่อนึ่ผู้มเองพอถูกูบอมบก็์เค่ืย่ดแค้ืนึ่มาก บอมบกั์นึ่ไปบอมบกั์นึ่มา บางท่ี่ก็มเ่ร่ื�องกันึ่บา้ง พอ
หลังๆ เร่ิ�มคิืดวา่ เออ ยั่งไงมันึ่ก็คืงไม่มท่ี่างอยู่่ย่งคืงกร่ะพันึ่หร่อก ต้อนึ่น่ึ่�ใคืร่มาทัี่บก็เลย่ชา่งแมง่ ใชว้ธิพ่่นึ่ใหใ้หญใ่ห้
สูังเขา้ไว ้ใหม้นัึ่บอมบเ์ร่าย่าก (หัวเร่าะ) 

บางคืนึ่ถูามวา่ร่ฐับาลที่ำา free wall ให้เลย่เอาไหม เร่าไม่อย่ากหร่อก เพร่าะถู้าเปน็ึ่พื�นึ่ท่ี่�เปดิใหใ้คืร่มาพ่นึ่ก็ได้ งานึ่ก็
อยู่่ไมน่ึ่านึ่ เมอืงใหญ่ๆ  อย่่างเบอร่ลิ์นึ่น่ึ่�ตั้วด่ เห็นึ่กับต้าพอแก�งหน่ึ่�งพ่นึ่เสัร่จ็ุ อก่แก�งมากลิ�งส่ัทัี่บทัี่นึ่ท่ี่เลย่ แถูวนัึ่�นึ่
เล่นึ่กันึ่โหดมาก 

ที�คณุบอกวา่สุึด็ท้ายแล้ววนัหนึ�งงานก็อาจถกูบอมบ ์ถกูทบุทำาลาย หรอืเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยูดี่็ 
แล้วทำาไมคณุถึงยงัหลงใหลการทำางานกับซากปรกัหกัพังพวกนั�นอยู่ 
อมื…เคืย่มบ่างชิ�นึ่ไปพ่นึ่ต้อนึ่ด่กๆ พอเชา้วนัึ่รุ่ง่ข่�นึ่จุะกลับมาดูอก่ท่ี่แมง่หาย่ไปแล้ว คืือบางท่ี่กเูองก็ยั่งไมเ่ห็นึ่เลย่มั�ย่ 
(หวัเร่าะ) แต่้คิืดอก่ท่ี่วา่อย่่างน้ึ่อย่ไอค้ืนึ่ท่ี่�ลบก็คืงได้เห็นึ่บา้งละวะ ไมรู่่ล่้ะ พอมโ่อกาสัได้พ่นึ่แล้วผู้มก็พ่นึ่ไมเ่ลิกหร่อก 

— 

ศิลปนิรุน่ใหม่ๆ จะอยูร่อด็ได้็อยา่งไร 
ย่กตั้วอย่่างชว่ติ้ผู้มแล้วกันึ่ ต้อนึ่เร่ย่่นึ่จุบใหม่ๆ ผู้มร่บัจุ�อบที่ำาโน่ึ่นึ่น่ึ่� เพร่าะต้้องหาร่าย่ได้ ถู้าจุบมาแล้ววาดร่ปูก็คืงอยู่่
ไมไ่ด้ ร่ะหวา่งนัึ่�นึ่ไมห่ยุ่ดวาดร่ปู ที่ำาคืู่กันึ่ไป 2 อย่่าง หาเงนิึ่จุากงานึ่เพื�อมาซบัพอร่ต์้สิั�งท่ี่�ชอบ ส่ัแพงก็ค่ือย่ๆ ซื�อเก็บ 
ค่ือย่ๆ สัะสัมไป พอเร่ิ�มขาย่งานึ่ได้ เร่าก็มก่ำาลังใจุจุะที่ำาต่้อ 

แล้ววนัึ่หน่ึ่�งไอสิ้ั�งท่ี่�ชอบมนัึ่เร่ิ�มที่ำาใหอ้ยู่่ได้ จุนึ่เร่าไมต้่้องที่ำาสิั�งไมอ่ย่ากที่ำาแล้ว สุัดท้ี่าย่ไอทั้ี่กษะจุากต้ร่งนัึ่�นึ่ก็ไมไ่ด้หาย่
ไปไหนึ่ มันึ่กลับมาใชใ้นึ่งานึ่เร่าด้วย่ซำาไป ของแบบน่ึ่�อาศัิย่ passion อย่่างเด่ย่วไม่ได้ บางคืนึ่บอกผู้มวา่อย่ากเปน็ึ่
ศิิลปนิึ่ อย่ากวาดร่ปู แต่้ไหนึ่งานึ่ม่งล่ะ วนัึ่ๆ ไมเ่ห็นึ่วาดเลย่ ถู้าคืนึ่อย่ากจุร่งิๆ มันึ่ต้้องที่ำาสิั อย่่างน้ึ่อย่ก็ได้ที่ำา โอกาสั
เขา้มาเมื�อไร่จุะได้รู่กั้นึ่ไปเลย่ 

ถ้ามพืี�นที�วา่ง 1 กำาแพงใหต้อนนี� Alex Face อยากพ่นอะไรลงไปมากที�สุึด็ 
มนัึ่อาจุเปน็ึ่คืวามรู่ส่้ักของการ่อยู่่ร่ว่มกันึ่ในึ่สัังคืมเล็กๆ น้ึ่อย่ๆ เชน่ึ่ เคืย่มค่ืนึ่บอกวา่คืนึ่ไที่ย่เปน็ึ่คืนึ่งา่ย่ๆ สับาย่ๆ 
อย่ากที่ำาอะไร่ก็ที่ำา อย่ากจุอดร่ถูต้ร่งลงไปซื�อของต้ร่งไหนึ่ก็จุอด อย่ากข่�มอเต้อร่ไ์ซคืบ์นึ่ที่างเท้ี่าก็ข่� อย่ากมอ่ภิูสิัที่ธิ�
เหนืึ่อชาวบา้นึ่ ซ่�งบางคืร่ั�งอาจุไมไ่ด้คิืดวา่กำาลังที่ำาใหค้ืนึ่อื�นึ่เดือดร่อ้นึ่หร่อืเปล่า 

มนัึ่ที่ำาใหผู้้มกลับมามองตั้วเอง เอามาสัอนึ่ลกูด้วย่เหมอืนึ่กันึ่ เวลาเดินึ่ที่างต่้างปร่ะเที่ศิ พอลงเคืร่ื�องถู่งเมอืงไที่ย่ทุี่ก
คืร่ั�งจุะรู่ส่้ักวา่ ‘เช่�ย่ กลับบา้นึ่แล้ว’ ไมว่า่จุะไปปร่ะเที่ศิเจุร่ญิแค่ืไหนึ่ หร่อืผัู้งเมอืงเพอร่เ์ฟิก็ต้ยั์่งไง มันึ่ไม่มท่่ี่�ไหนึ่รู่ส่้ัก
เหมอืนึ่เปน็ึ่บา้นึ่เร่าหร่อก ถู้าเร่าคิืดถู่งคืนึ่อื�นึ่ใหม้ากกวา่ตั้วเองอก่นิึ่ด ผู้มวา่บา้นึ่เร่าจุะน่ึ่าอยู่่ข่�นึ่มาก
เห็นึ่ไหม…พูดแล้วกลาย่เป็นึ่บ่นึ่อก่ (หัวเร่าะ)


