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Creative Interview วันัน้�จะพาคุณุไปบุุกสตููดิิโอส่วันตัูวัของ ALEX FACE ศิิลปนิสตูรีท้อารีต์ูแถวัหน้าของเมือืง
ไทย เพื�อพูดิคุยุถึงเรีื�องรีาวัของเส้นทางศิิลปะท้�เขาตัูดิสินใจเลือกเดิินมืานานนับุสิบุป ีและตู้องเผชิญิเรีื�องรีาวั
มืากมืายกวัา่จะกลายมืาเปน็ ALEX FACE ท้�พวักเรีารีูจ้กักันในวันัน้�  

มืนุษยท์กุคุนมืคุ้วัามืฝััน คุวัามืฝัันท้�เกิดิจากคุวัามืชิื�นชิอบุหรีอืหลงใหลในบุางสิ�งบุางอย่างในวัยัเด็ิก และอยากใชิ้
ชิว้ัติูรีว่ัมืกับุสิ�งเหล่านั�นเมืื�อเติูบุโตูขึ�น แตู่น่าเส้ยดิายท้�หลายคุวัามืฝัันตู้องตู้องถกูทำาลายลงไปเมืื�อพวักเขารีูจ้กักับุ
โลกมืากขึ�น แตู่สำาหรีบัุ พัชิรีพล แตูงรีื�น หรีอืท้�คุนทั�วัไปรีูจ้กักันด้ิในชิื�อ ALEX FACE ศิิลปนิหนุ่มืผู้มืคุ้วัามืฝัันตัู�งแตู่วัั
ยเยาวัเ์พ้ยงเรีื�องเด้ิยวัคืุอการีสรีา้งสรีรีคุง์านศิิลปะ โดิยเขาไมืลั่งเลท้�จะเดิินตูามืเส้นทางฝัันอย่างไมืล่ดิละตูลอดิรีะยะ
เวัลาเกินคุรีึ�งชิว้ัติู แมืท้างเดิินนั�นจะไมืง่ดิงามืดัิ�งฝัันและตู้องพบุอปุสรีรีคุน์านับุปรีะการี แตู่สุดิท้ายรีางวัลัของคุวัามื
พยายามืคืุอการีท้�เขาก้าวัขึ�นมืาเป็นศิิลปนิสตูรีท้อารีต์ูแถวัหน้าของปรีะเทศิไทย เชิื�อวัา่หลายคุนคุงจะคุุ้นเคุยกันด้ิ
กับุภาพวัาดิหนูน้อยสามืตูาใบุหน้าบึุ�งตึูง ท้�มืกัจะไปปรีากฎบุนตึูกรีามืบุา้นชิอ่งทั�วักรีงุเทพฯ และแทบุทุกจงัหวัดัิท้�อ
เล็กมืโ้อกาสไปเยือน แตู่เชิื�อวัา่มืก้ลุ่มืคุนอก้จำานวันไมืน้่อยท้�ตัู�งคุำาถามืวัา่หนูน้อยคุนน้�คืุอใคุรี ทำาไมืถึงตู้องถกูนำาไป
วัาดิบุนตึูกสูงหรีอืกำาแพงรีกรีา้ง และศิิลปนิผู้สรีา้งสรีรีคุผ์ลงานนั�นได้ิอะไรีตูอบุแทนจากการีกรีะทำาเชิน่น้� ซึ่ึ�งเรีาจะ
มืาไขขอ้สงสัยเหล่านั�นไปพรีอ้มืกัน วันันั�นเรีามืนั้ดิกับุอเล็กท้�บุา้นพักย่านชิานเมือืงเพื�อปรีะชิมุืเก้�ยวักับุโปรีเจค็ุบุางอ
ย่างท้�กำาลังจะเกิดิขึ�น บุ้านพักอนัเงย้บุสงบุซึ่ึ�งถกูแปรีสภาพเปน็สตููดิิโอเล็กๆ ท้�เขามืกัจะหล้กหน้คุวัามืวัุน่วัายมืานั�ง
ทำางานศิิลปะเงย้บุๆ เพ้ยงลำาพัง ศิิลปนิพ่อลกูหนึ�งเดิินออกมืาตู้อนรีบัุพวักเรีาด้ิวัยใบุหน้ายิ�มืแย้มื สวัมืเสื�อผ้า
สบุายๆ ดูิเรีย้บุงา่ยแบุบุท้�เรีามืกัจะเห็นเขาสวัมืใส่อยู่เปน็ปรีะจำา บุนมือืมืร้ีอ่งรีอยของส้เปรีอะเป้� อนแสดิงใหเ้ห็นวัา่
เขากำาลังทำาบุางสิ�งบุางอย่างรีะหวัา่งรีอการีมืาถึงของพวักเรีา 

“มืาทำางานนานแล้วัหรีอคุรีบัุ ?” ผมืยิงคุำาถามืทันท้หลังจากท้�เห็นอเล็กกำาลังวัุน่วัายอยู่กับุเฟรีมืผ้าใบุขนาดิใหญ่
จำานวันสามืแผ่น “ตัู�งแตู่เชิา้แล้วัคุรีบัุ ปกติูพอส่งลกูเรีย้นเสรีจ็ก็จะกลับุเขา้มืาทำางานท้�น้� พอชิว่ังตูอนเย็นกลับุบุา้น
ไปก็เหนื�อยไมือ่ยากทำาอะไรีแล้วั อยากใชิเ้วัลากับุคุรีอบุคุรีวััมืากกวัา่ แตู่สิ�งท้�เรีาชิอบุและอยากทำามืากท้�สุดิก็คืุอวัาดิ
รีปู บุางท้�ตืู�นเชิา้มืาม้ืไอเด้ิยหรีอืคิุดิอะไรีออกก็ลกุขึ�นมืาวัาดิเลย นั�งวัาดิได้ิทั�งวันัโดิยท้�ไมืตู้่องออกไปไหนก็ได้ิ”
อเล็กเรีิ�มืรีูตัู้วัเองวัา่ชิื�นชิอบุการีวัาดิภาพตัู�งแตู่ได้ิมืโ้อกาสเรีย้นวัชิิาศิิลปะสมืยัปรีะถมื และพัฒนาตัูวัเองเรีื�อยมืาถึง
ขั�นเปน็ตัูวัแทนของโรีงเรีย้นเขา้ปรีะกวัดิวัาดิภาพรีะดัิบุจงัหวัดัิในชิว่ังมัืธยมื ซึ่ึ�งทักษะด้ิานศิิลปะของเขาถกูบุม่ืเพาะ
จนสุกงอมืหลังจากท้�อเล็กตัูดิสินใจเรีย้นตู่อท้�ภาคุวัชิิาวัจิติูรีศิิลป ์สถาบัุนเทคุโนโลย้พรีะจอมืเกล้าลาดิกรีะบุงั สถาน
ท้�แรีกท้�ทำาใหเ้ขารีูจ้กัศิิลปะแขนงใหม่ืท้�เรีย้กวัา่ กราฟิิตี�

“ชิว่ังท้�เรีากำาลังเรีย้นมืหาวัทิยาลัยนั�นดินตูรีฮ้ิปิฮิอปเพิ�งเรีิ�มืเขา้มืาเมือืงไทยใหม่ืๆ ซึ่ึ�งเรีาก็รีบัุวัฒันธรีรีมืเหล่านั�นเขา้
มืาจนเรีิ�มืรีูจ้กักับุการีพ่นกรีาฟิตู้� เนื�องจากเรีาชิอบุงานศิิลปะอยู่แล้วัจงึคุ้นคุวัา้ขอ้มูืลเพิ�มืเติูมืในอนิเตูอรีเ์น็ตูเก้�ยวั
กับุกรีาฟิตู้�และจบัุกลุ่มืกับุเพื�อนออกไปพ่นทั�วัลาดิกรีะบุงั ตูอนนั�นก็ชิวันกันไปพ่นแบุบุมืั�วัๆ บุางคุรีั�งก็นำาภาพท้�
เตูรีย้มืส่งอาจารียม์ืาพ่นบุนกำาแพงบุ้าง ซึ่ึ�งส่วันมืากจะเปน็ภาพใบุหน้า เรีาเลยใชิช้ิื�อแท็กตัูวัเองวัา่ ALEX 
FACE ตัู�งแตู่ตูอนนั�น ตูอนนั�นไมืไ่ด้ิคิุดิอะไรีเลยแคุ่อยากจะพ่นไปเรีื�อยใหคุ้นจดิจำางานเรีาได้ิแคุ่นั�น กรีาฟิตู้�มืนัมืคุ้วัามื
สะใจมืากกวัา่ศิิลปะแขนงอื�น ตูรีงคุวัามืรีวัดิเรีว็ัฉัับุพลันเหมือืนการีปลดิปล่อยอารีมืณท้์�ซึ่อ้นอยู่ใหร้ีะบุายออกมืาโดิย
ใชิเ้วัลาสั�นๆ มืคุ้วัามืตืู�นเตู้นเวัลาไปแอบุพ่นตูามืสถานท้�ตู่างๆ ตู้องเจอตูำารีวัจตู้องแก้ปญัหาเฉัพาะหน้า ซึ่ึ�งภาพท้�เรีา
ทำานั�นจะตู้องมืใ้คุรีสักคุนเห็นอย่างแน่นอน ส่วันเขาจะคิุดิอย่างไรีนั�นก็เปน็อก้เรีื�องหนึ�ง” อเล็กอธบิุายถึงสมืยัท้�เขา
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เรีิ�มืรีูจ้กัและออกพ่นกรีาฟิตู้�กับุเพื�อนชิว่ังแรีกให้ฟงัด้ิวัยส้หน้าและนำาเส้ยงท้�ยังเต็ูมืไปด้ิวัยคุวัามืรีูสึ้กสนุกสนาน แมื้
รีะยะเวัลาจะผ่านพ้นมืากวัา่สิบุปแีล้วั 

“แล้วัหลังจากท้�เรีย้นจบุแล้วัยังออกพ่นกรีาฟิตู้�อยู่หรีอืเปล่า หรีอืหยุดิแล้วัออกมืาทำางานปรีะจำาแบุบุคุนปกติูท้�เพิ�ง
เรีย้นจบุใหมื่ๆ ” ผมืเรีิ�มืถามืปัญหาท้�กำาลังสงสัย 

“ไมืเ่คุยทำางานปรีะจำาเป็นมืนุษยอ์อฟฟิศินะ ส่วันใหญ่ก็รีบัุงานฟรีแ้ลนซึ่ท์ำาทกุอย่างท้�เก้�ยวัขอ้งกับุศิิลปะ หาเงนิจาก
การีทำาฉัากโฆษณา ออกกองถ่ายหนัง วัาดิรีปูส่งไปขายตูามืสวันจตัูรีจุกัรี แตู่ก็ยังหาเวัลาพ่นกรีาฟิตู้�ตูลอดิเพรีาะ
มืนัยังคุงอยู่ในตัูวัเรีาเสมือ ได้ิเงนิจากการีทำางานก็เอามืาซึ่ื�อส้พ่นกรีาฟิตู้�เคุยมือ้ยู่ชิว่ังหนึ�งโดินเขาโกงคุ่าตัูวั เรีาเลย
เอาคืุนด้ิวัยการีแอบุเอาส้ในกองถ่ายไปพ่นบุนตึูกท้�เขากำาลังถ่ายหนังนั�นแหละ แตู่พอผู้กำากับุมืาเห็นเขากลับุชิอบุ 
เพรีาะเขาเปน็ฝัรีั�งและรีูจ้กัสตูรีท้อารีต์ูแบุบุน้�เลยไมืไ่ด้ิวัา่อะไรี ชิว่ังหลังก็มืง้านใหไ้ปพ่นฉัากโฆษณาบุา้งเพรีาะคุนเรีิ�มื
รีูว้ัา่เรีาทำาศิิลปะแนวัน้�” เขาอธบิุายถึงอด้ิตูท้�ไมืคุ่่อยสวัยหรีเูท่าไรีนักของตูนเอง แน่นอนวา่ความหลงใหลในงาน
ศิลปะไมเ่คยเลือนลางไปจากตัวของอเล็ก จนในที�สุดเขาจงึตัดสินใจบอกลาวงการภาพยนตรแ์ละโฆษณา เพื�อ
มาทำางานศิลปะที�ตนรกัอย่างจรงิจงั “มือ้ยู่ชิว่ังหนึ�งเรีาไปบุวัชิเป็นพรีะ ก่อนบุวัชิเรีามืานั�งคิุดิวัา่สิ�งท้�ทำาอยู่ตูอนนั�น
คืุอเปา้หมืายของเรีาทำาจรีงิรีเึปล่า การีทำาฉัากโฆษณา การีทำาเอฟเฟคุในภาพยนตูรี ์คืุอเรีามืสิ้�งอื�นท้�อยากทำา
มืากกวัา่อยู่แล้วั เลยตัูดิสินใจบุอกลางานท้�ทำาและออกบุวัชิ หลังจากสึกออกมืาก็เปดิิรีา้นท้�สวันลมุืไนทร์ีบัุวัาดิภาพ 
ส่วันใหญเ่ปน็ภาพก๊อปปี� ศิิลปนิดัิงๆ สำาหรีบัุเอาไปตูกแตู่งบุ้าน ส่วันเวัลาท้�เหลือก็เอามืาใชิท้ำางานส่วันตัูวั” 

“แล้วัจดุิเปล้�ยนอะไรีในชิว้ัติูท้�ทำาใหเ้รีิ�มืวัาดิคุาแรีคุเตูอรีเ์ด็ิกผู้หญงิ จนกลายมืาเปน็ท้�รีูจ้กัทกุวันัน้� ?”
“จดุิเปล้�ยนในชิว้ัติูคืุอชิว่ังท้�แฟนท้อง พอลกูสาวัเรีาคุลอดิมืาเรีาก็เรีิ�มืได้ิรีบัุแรีงบุนัดิาลใจใหมืนั่�นคืุอเรีื�องรีาวัของ
เด็ิก ก็เลยวัาดิคุาแรีคุเตูอรีเ์ด็ิกผู้หญงิ แล้วัพัฒนามืาเรีื�อยๆ เรีิ�มืมืส้ามืตูา มืห้กูรีะตู่าย จนกลายเปน็คุาแรีคุเตูอรีเ์ด็ิก
น้อย Mardi ท้�เห็นในปัจจบุุนั บุวักกับุชิว่ังนั�นเรีิ�มืเบุื�องานตัูวัเอง แตู่ตู้องทำาซึ่ำาไปเรีื�อยๆเพรีาะอยากใหคุ้นจำาได้ิ พอมืา
วัาดิคุาแรีคุเตูอรีใ์หมืก็่จำาเป็นตู้องหาเทคุนิคุใหมื่ๆ  เชิน่การีลงส้ใหด้ินิู�มืนวัลกวัา่เดิิมื” เขาเวน้ระยะก่อนที�จะเล่า
ตู่อ“หลังจากนั�นท้�วัาดิคุาแรีคุเตูอรี ์Mardi มืาได้ิ 3 ป ีก็ตัูดิสินใจจดัิ exhibition ขึ�นมืาหนึ�งโชิวั ์โดิยหวังัวัา่จะใชิคุ้วัามื
สามืารีถท้�มืใ้ห้เต็ูมืท้� เพื�อหวังัท้�จะใหช้ิว้ัติูตูอนนั�นม้ืคุวัามืก้าวัหน้าขึ�นมืาบุา้ง เพรีาะโชิวัค์ุรีั�งก่อนหน้ายังไมืเ่คุยได้ิเต็ูมืท้�
กับุมืนัสักคุรีั�ง เนื�องจากมืป้ญัหาเรีื�องเวัลาท้�พยายามืทำาแบุบุฉัับุพลัน ตูอนนั�นเลยพยายามืจบัุเทคุนิคุทกุอย่างท้�เคุย
ทำามืา ทั�งการีวัาดิภาพเหมือืน เทคุนิคุภาพพิมืพม์ืาใส่ไวัใ้นโชิวันั์�นทั�งหมืดิ สุดิท้ายภาพท้�เรีานำาไปแสดิงเรีิ�มืมืคุ้นสนใจ
และขายได้ิ ถือวัา่เปน็ก้าวัสำาคัุญท้�ทำาใหคุ้นเรีิ�มืรีูจ้กัเรีามืากขึ�น” 

ความโด่งดังของ ALEX FACE นั�นไมไ่ด้ถกูจำากัดแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั�น เพราะบ่อยครั�งที�เรามกัจะ
เหน็งานของเขาไปโลดแล่นอยูต่่างแดนด้วยเช่น่กัน “ชิว่ังแรีกท้�ไปพ่นกรีาฟิตู้�ท้�ตู่างปรีะเทศิเพ้ยงเพรีาะอยากลอง
หาสถานท้�ทำางานใหมื่ๆ ดูิบุ้าง เลยตัูดิสินใจใชิเ้งนิเก็บุจากการีขายภาพบุนิไปปรีะเทศิพม่ืาด้ิวัยตัูวัเอง จนมืาชิว่ังหลัง
ถึงเรีิ�มืมืง้านจา้งไปทำานอกปรีะเทศิบุา้งตูามืเทศิกาลตู่างๆ แตู่หากมืเ้วัลาเหลือก็มืกัจะออกไปพ่นเล่นกับุเพื�อนท้�เปน็
เจา้ถิ�นเสมือ สลับุกันถ้าเพื�อนมืาเมือืงไทยเรีาก็นำาเขาไปพ่นเล่นในบุ้านเรีาด้ิวัยเหมือืนกัน” “หลังจากเดิินทางมืา
หลายปรีะเทศิทั�วัโลก พอจะบุอกได้ิไหมืวัา่วังการีสตูรีท้อารีต์ูของไทยกับุตู่างปรีะเทศิมืคุ้วัามืเหมือืนหรีอืแตูกตู่างกัน
อย่างไรีบุา้ง ?” “ทกุวันัน้�คุนทั�วัไปเขา้ใจงานกรีาฟิตู้�มืากขึ�น เมือืงนอกเขาชิอบุขนาดิมืทั้วัรีช์ิมืสตูรีท้อารีต์ูในวันัหยุดิ
เลยนะทั�งท้�องักฤษและอเมืรีกิา ซึ่ึ�งบุ้านเรีาตูอนน้�ก็เรีิ�มืมือ้ะไรีพวักน้�แล้วัเหมือืนกัน วังการีกรีาฟิตู้�ไทยเองตูอนน้�ก็
พัฒนาขึ�นกวัา่เดิิมื ม้ืคุวัามืรีว่ัมืสมืกัมืากขึ�น เพรีาะศิิลปนิยุคุแรีกท้�ทำางานมืานานเรีิ�มืโตูขึ�น ผลงานก็กลายเปน็ท้�
ยอมืรีบัุมืากกวัา่เดิิมื เวัลาเรีาออกไปทำางานคุนทั�วัไปก็เขา้ใจวัา่สิ�งท้�เรีาทำาคืุอสตูรีท้อารีต์ู มืนัอยู่ท้�วัา่เรีาไปทำาถกูท้�ถกู
ทางหรีอืเปล่า ถ้าทำาด้ิก็เหมือืนไปพัฒนาพื�นท้�ใหด้ิมูืคุ้วัามืคึุกคุรีื�น เปน็แลนดิม์ืารีค์ุใหนั้กท่องเท้�ยวัมืาเชิค็ุอนิถ่ายรีปู 
เหมือืนกับุปนัีงท้�เขาชิบุุชิว้ัติูเมือืงใหม่ืด้ิวัยศิิลปะ และกลายเปน็โมืเดิลท้�หลายเมือืงอยากทำาตูามื” “ทกุวันัน้�ถ้ามื้
โอกาสก็จะออกไปพ่นกรีาฟิตู้�เสมือ ?” “ทุกวันัน้�ส่วันใหญ่จะพ่นเปน็งานมืากกวัา่ไปทำาเล่นแบุบุสมัืยก่อน เพรีาะไลฟ์
สไตูลเ์รีาเปล้�ยนไปเพรีาะมืคุ้รีอบุคุรีวัั บุวักกับุตูอนน้�มืง้านใหท้ำามืากขึ�น เวัลาเล่นสนุกแบุบุเมืื�อก่อนเลยน้อยลง แตู่ก็
พยายามืท้�จะมื ้road trip แบุบุส่วันตัูวัเพื�อออกไปพ่นกรีาฟิตู้�ของตัูวัเองบุ้าง เพรีาะลึกๆแล้วัเรีายังสนุกกับุมืนัเสมือ
เหมือืนกับุการีเล่นของเด็ิกๆ ท้�ไมืตู้่องคุำานึงสวัยงามื ส่วันงานท้�รีบัุเงนิลกูคุ้ามืาเรีาก็ตู้องทำาใหเ้ต็ูมืท้� มืนัมืคุ้วัามืสนุก
และท้าทายท้�แตูกตู่างกันออกไป”

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/


“งานปรีะเภทชิิ�นใหญ่ๆ ท้�เรีาเห็นกันตูามืตึูก ส่วันมืากเรีาจะเพ้นทล์งกรีะดิาษก่อนหรีอืไปลยุเอาหน้างานเลย ?” ผมื
เปดิิปรีะเด็ินถึงผลงานในปจัจบุุนัของเขา ซึ่ึ�งมืกัไปปรีากฎอยู่บุนตึูกสูงด้ิวัยขนาดิท้�ใหญโ่ตูกวัา่งานสตูรีท้อารีต์ูทั�วัไป
“ส่วันใหญจ่ะไปดิสูถานท้�จรีงิก่อนแล้วัเอามืาเป็นโจทยใ์นการีทำางาน เพรีาะเรีาทำางานกับุพื�นท้�ตู้องคุำานวันวัา่เรีามื้
อปุกรีณแ์ละเวัลาเพ้ยงพอไหมื ถ้ารีูว้ัา่เวัลาหรีอือปุกรีณไ์ม่ือำานวัย เรีาก็ตู้องหาทางแก้ปญัหาใหส้ามืารีถจบุงานได้ิ
ในขอ้จำากัดิท้�มื ้หลังจากนั�นคุ่อยมืานั�งคิุดิคุอนเซึ่ป็ตูใ์หง้านอก้ท้” อเล็กอธบิุายคุรีา่วัๆ ถึงกรีะบุวันการีทำางานของเขา
นอกเหนือจากความสวยงามแล้วผลงานจำานวนไมน้่อยมกันำาเสนอเรื�องราวและประเด็นที�เล่นกับกระแส
สังคมตลอดเวลา และมกัจะถกูหยิบขึ�นมาพูดถึงในกลุ่มคนที�ช่ื�นช่อบงานศิลปะด้วยกันบ่อยครั�ง “ทุกงานของ
เรีาจะเน้นคุอนเซึ่ป็ตูต้์ูองมืาเป็นอนัดัิบุแรีก ในคุวัามืคิุดิเรีาศิิลปะคืุอการีถ่ายทอดิเรีื�องรีาวัท้�ศิิลปนิอยากพูดิ โดิยใชิ้
เทคุนิคุศิิลปะเปน็เคุรีื�องมือืนำาเสนอ หากเรีามืทั้กษะหลายด้ิานก็สามืารีถถ่ายทอดิออกมืาได้ิด้ิ แตู่หากเรีาทำางานโดิย
ไมืม่ืส้ารีท้�จะสื�อออกไปงานของเรีาก็เป็นเพ้ยงภาพวัาดิท้�สวัยรีปูหนึ�งเท่านั�น เคุยส่งสัยไหมืวัา่ทำาไมืภาพท้�วัาดิขาย
กันตูามืตูลาดินัดิ กับุงานศิิลปะถึงรีาคุาตู่างกัน เพรีาะภาพตูลาดินัดิไมืม่ืเ้รีื�องรีาวัอะไรีสื�อสารีกับุผู้ชิมื”
“คิุดิวัา่ทกุวันัน้�ปรีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็ตูามืท้�ตัู�งเป้าไวัแ้ล้วัหรีอืยัง?”

“เปน็คุำาถามืท้�ตูอบุยากนะ เพรีาะถ้ามืองวัา่แคุ่วัา่ตัูวัเองอยากทำางานศิิลปะเรีาปรีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็มืาตัู�งนานแล้วั 
เพรีาะตัู�งแตู่เรีย้นจบุเรีามืจ้ดุิมุืง่หมืายเด้ิยวัคืุอทำางานศิิลปะ แตู่ในด้ิานอื�นก็อาจจะยังสู้กับุศิิลปนิคุนอื�นไมืไ่ด้ิตู้อง
พัฒนาอก้เรีื�อยๆ เรีาเชิื�อวัา่ถ้ายิ�งมืศั้ิกยภาพมืากเท่าไรีคุวัามืสำาเรีจ็ของเรีาก็จะมืากขึ�นแบุบุอตัูโนมืติัู เหมือืนกับุเด็ิก
จบุใหมืเ่พิ�งเรีิ�มืทำางานท้�จะได้ิเงนิเดืิอนไมืม่ืาก แตู่พอพัฒนาศัิกยภาพตัูวัเองไปได้ิสักพักผลตูอบุแทนก็เรีิ�มืมืากขึ�น 
ส่วันตูอนน้�เรีาคิุดิแคุ่วัา่อยากพยายามืทำางานชิิ�นใหญ่ๆ ท้�จำาเปน็ตู้องใชิแ้รีงใหม้ืากท้�สุดิเท่าท้�จะมืโ้อกาส เพรีาะหาก
แก่ตัูวัไปคุงทำาไมืไ่หวั งานพวักน้�ตู้องใชิร้ีา่งกายเยอะมืาก ทกุวันัน้�เลยอยากใชิแ้รีงใหเ้ต็ูมืท้�ก่อนจะทำาไมืไ่หวั ส่วันตูอน
แก่คุงมืานั�งวัาดิภาพส้นำาอยู่บุ้าน” 

“ในวังการีศิิลปะสิ�งท้�กำาหนดิมูืลคุ่าของผลงานศิิลปนิแตู่ละคุนคืุออะไรี ? ” คุำาถามืท้�เชิื�อวัา่หลายคุนน่าจะคุาใจแตู่ไมืม่ื้
โอกาสได้ิพบุศิิลปนิสักคุนเพื�อตูอบุขอ้สงสัยน้� “เรีื�องพวักน้�เรีาไมืส่ามืารีถคุวับุคุมุืมืนัได้ิ เพรีาะอย่างเรีาทำางานมืา
ตัู�งแตู่เรีย้นจบุและก็พัฒนาศัิกยภาพของตัูวัเองขึ�นมืาเรีื�อยกินรีะยะเวัลาเปน็สิบุป ีทุกอย่างมืนัมืก้รีะบุวันการีและ
ท้�มืาท้�ไปของมืนั งานศิิลปะมืห้ลายรีะดัิบุตัู�งแตู่หลักรีอ้ยบุาทจนถึงพันล้านบุาท อย่างงานของ Van Gogh ท้�ขายกัน
เปน็พันล้าน ก็มืร้ีายละเอย้ดิปล้กย่อยเรีื�องคุวัามืเก่าของงาน ชิื�อเส้ยงของศิิลปนิ คุวัามืยากงา่ยในการีสรีา้งงาน 
อาจดิเูหมือืนเปน็สิ�งสมืมืติูแตู่ก็มืเ้หตุูผลในแบุบุของมัืนเอง” “เคุยคิุดิไหมืวัา่จะมืสิ้�งอื�นท้�ทำาใหเ้รีาหยุดิวัาดิภาพได้ิ 
หรีอืจะหนัไปทำาอย่างอื�นนอกจากงานศิิลปะ?” ผมืถามืแบุบุติูดิตูลก 

“ใหท้ำาอะไรีด้ิละ ถ้าใหไ้ปขายปรีะกันคุงไม่ื (หัวัเรีาะ) อาจจะตู้องโดินรีะเบุดิิมือืขาดิทั�ง 2 ขาดิ หรีอือาจจะตู้องขาขาดิ
ด้ิวัย แตู่ก็คุงจะพยายามืหาทางใชิป้ากวัาดิอยู่ด้ิ (หวััเรีาะ) คุวัามืจรีงิเรีาก็ไม่ืได้ิวัาดิรีปูตูลอดิ ใชิเ้วัลาไปกับุอย่างอื�น
บุา้ง เชิน่ออกไปปั� นจกัรียาน ทำานู่นทำาน้�อยู่เรีื�อย เคุยไปดิงูานของศิิลปนิรีะดัิบุโลกในพิพิธภัณฑ์ถึ์งเขา้ใจวัา่เขา
ทำางานกันทกุวันั อย่างน้อยมือืตู้องเลอะส้บุ้างในทกุวันั ถึงไม่ืวัาดิก็ตู้องคิุดิเก้�ยวักับุงานตูลอดิ คืุอเรีาเกิดิมืาทำา
อาชิพ้น้�แล้วั คุนเขายอมืรีบัุแล้วัวัา่เรีาเป็นศิิลปนิ เรีาตู้องทำางานใหเ้ต็ูมืท้�ไมืใ่ชิท่ำามืาแคุ่เล่นๆ” 

“อะไรีสิ�งท้�คุณุคิุดิวัา่ยากท้�สุดิในการีก้าวัมืาอยู่ในจดุิน้�?” “มืนัก็มืน้ะแตู่เรีาไมืคิุ่ดิวัา่มืนัยาก เคุยเงนิหมืดิแล้วัรีูสึ้กโล่ง
ไหมื ?” เขาเรีิ�มืยิงคุำาถามืแรีกกลับุมืา หลังจากท้�เปน็ฝ่ัายตูอบุคุำาถามืมืารีว่ัมืชิั�วัโมืงเศิษ “ไม่ืคุรีบัุ”ผมืตูอบุทันท้โดิย
ไมืตู้่องคิุดิ เรีาจะมืคุ้วัามืสุขโดิยไมืม่ืเ้งนิได้ิอย่างไรีกัน ? 

“เพรีาะเรีาเคุยมืช้ิว่ังเงนิหมืดิแตู่ก็ยังมืเ้พื�อนมืน้้องท้�คุอยชิว่ัยเหลือ ไม่ืตู้องกลัวัวัา่ท้องจะหวิั เรีาเลยไมืไ่ด้ิมืองวัา่มืนั
เปน็ปญัหาเพรีาะไมืไ่ด้ิยึดิติูดิกับุอะไรีเลย แตู่หลายคุนอาจมืองวัา่นั�นคืุอปัญหาใหญ่ อย่างเวัลาขายงานไมืไ่ด้ิเรีาไมื่
เคุยเก็บุมืาคิุดิ ไมืเ่คุยท้อ ไมืเ่ลิกทำา เรีาทำางานไปเหมือืนเป็นหน้าท้� อยากแสดิงงานก็จดัิ ขายไมืไ่ด้ิก็เอาไปแสดิงใหม่ื 
เรีาวัาดิรีปูเพื�อตูอบุสนองตัูวัเอง ขายไม่ืได้ิไมืเ่ป็นไรี เรีาทำางานอื�นคุวับุคุู่ไปด้ิวัย ชิว่ังท้�ยังไมืม่ืช้ิื�อเส้ยงตู้องรีกัษา
บุาลานซึ่ใ์หด้้ิ รีะหวัา่งงานเล้�ยงชิพ้กับุการีวัาดิภาพ หากวันัหนึ�งภาพของเรีาเรีิ�มืขายได้ิแล้วั คุ่อยเรีิ�มืเฟดิงานอื�นท้�
ไมืใ่ชิอ่อกไป” 



เช่ื�อวา่เงินทองและช่ื�อเสียงเปน็สิงที�หลายคนต้องการ และงานศิลปะก็บนัดาลความสำาเรจ็เหล่านั�นมาใหกั้บ
ศิลปนิจำานวนไมน้่อย แต่ไมใ่ช่ที่�ทกุคนที�จะประสบความสำาเรจ็ “ตู้องเขา้ใจวัา่ศิิลปะมืนัเปน็ทางเดิินท้�ไมืแ่น่นอน 
ไมืใ่ชิท่กุคุนท้�จะปรีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็ มัืนก็พูดิยากเหมือืนกันนะ แตู่ถ้าหากทกุวันัน้�เรีาไมืไ่ด้ิปรีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็ไมืม่ืคุ้น
รีูจ้กั เรีาก็คุงนั�งวัาดิรีปูอยู่ด้ิ ขายได้ิไมืไ่ด้ิก็ไมืเ่ป็นอะไรี ตูอบุตัูวัเองก่อนวัา่คุวัามืตู้องการีของเรีาอยู่ตูรีงไหน สมืมืติูถ้า
วัาดิภาพเพรีาะอยากดัิง แล้วัถ้ามืนัเกิดิไมืดั่ิงมึืงจะทำาอย่างไรี มึืงจะเคุรีย้ดิหรีอ ? ถ้ามึืงเคุรีย้ดิก็เลิกวัาดิรีปูสิ อย่าง
เรีาถือวัา่แจค็ุพ็อตูท้�มืร้ีายได้ิจากสิ�งท้�ชิอบุ และเรีาตู้องพยายามืทำาใหด้้ิท้�สุดิเพรีาะถือวัา่โชิคุด้ิมืากแล้วั ถ้าคุณุอยาก
เปน็ศิิลปนิ คุณุแคุ่ยอมืรีบัุตัูวัเองวัา่ทำางานศิิลปะแล้วัมืคุ้วัามืสุขคุณุก็เปน็ศิิลปนิได้ิแล้วั ไม่ืตู้องรีอให้ใคุรีเขามืาบุอก
วัา่มึืงคืุอศิิลปนิเอก อย่างตัูวัเรีาเองทุกวันัน้�ก็ไมืไ่ด้ิสนใจคุำาพูดิเหล่านั�น เรีาวัาดิรีปูเพรีาะอยากวัาดิ เคุยคุยุกับุบุางคุน
เขาบุอกตัู�งเปา้หมืายไวัถ้้าหาก 2 ป ียังไม่ืดัิงจะเลิกวัาดิ เรีาก็บุอก เออ งั�นมึืงเลิกเถอะ ของแบุบุน้�มืนัตู้องใชิเ้วัลา บุาง
คุนวัาดิเปน็ 10 ปกีวัา่จะดัิง ทุกคุนมัืนเรีิ�มืจากการีเป็นโนเนมืทั�งนั�นแหละ คุนท้�จะปรีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็คืุอคุนท้�ขยันและ
พยายามืมืากกวัา่คุนอื�น มัืนก็เป็นเหมือืนกันทุกอาชิพ้ไหมื?” 

ก่อนจะกลับอเล็กยงัได้ทิ�งท้ายกับเราอกีวา่ “การีคุ้นหาตัูวัเองเปน็เรีื�องท้�สำาคัุญท้�สุดิ เพรีาะถ้าหากเรีาเรีิ�มืท้�คุวัามื
ชิอบุเรีาจะไมืม่ืคุ้วัามืเบืุ�อเมืื�อลงมือืทำา ถึงมัืนอาจจะไมืป่รีะสบุคุวัามืสำาเรีจ็อย่างน้อยก็ได้ิทำาสิ�งท้�ชิอบุ” ซึ่ึ�งขอ้น้�ผมืเห็น
ด้ิวัยกับุเขาทกุปรีะการี เพรีาะถ้าหากย้อนกลับุไปจดุิเรีิ�มืตู้นท้�ทำาใหช้ิื�อของ ALEX FACE กลายเปน็ท้�รีูจ้กั เรีิ�มืมืาจาก
การีชิอบุวัาดิรีปูของเด็ิกธรีรีมืดิาคุนหนึ�งเท่านั�นก่อนท้�เขาจะผลักตัูวัเองใหม้ืาสู่จดุิน้�ด้ิวัยคุวัามืขยันและพยายามื
มืากกวัา่คุนอื�น หากคุณุอา่นมืาถึงบุรีรีทัดิน้�แล้วัลองตูอบุคุำาถามืตัูวัคุณุเองสิ วัา่คุณุชิอบุอะไรี และได้ิลงมือืทำามืนั
อย่างจรีงิจงัแล้วัหรีอืยัง ?

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/

