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หนีรถติดไปนอกเมอืง นั�งคยุกับคณุพ่อศิลปนิกราฟิิตี�แนวหน้าของไทย พัชรพล แตงรื�น หรอืคนในวงการอาจ
จะรูจ้กัเขาในชื�อ Alex Face ที�สตดิูโอยา่นพุทธมณฑลสาย 2 ที� Alex บอกกับเราวา่ ตัดสินใจย้ายจากในเมอืง
ออกมาแถวนี�ตั�งแต่ทราบวา่ คณุแพท (ภรรยา) ตั�งท้อง เพราะการระบายอากาศในเมืองมนัไม่เหมาะกับงาน
ศิลปะที�ต้องใชสี้เท่าไรนัก และถึึงจะผ่่านการให้้สััมภาษณ์ม์าไม่น้อย แต่่น่�ถืึอเป็น็ครั�งแรกท่ี่� Alex เป็ดิบ้า้นรบั้การ
พููดคยุในสัถึานะคณุ์พู่อของน้องมารด่์—ลกูสัาววยัแป็ดขวบ้ เชื่ื�อวา่เขาคงไมถ่ึนัดการพููดคยุเรื�องพู่อๆ ลกูๆ เท่ี่ากับ้
การให้สั้ัมภาษณ์เ์ก่�ยวกับ้ผ่ลงานศิิลป็ะของตั่วเอง เพูราะต้่องคยุกันไป็สัักพัูกเลยกวา่ท่ี่�คณุ์พู่อ Alex จะคลายอาการ
เกรง็ในการพููดคยุ และหั้นมาใชื่ค้อนเซ็ป็็ต่ก์ารพููดคยุท่ี่�วา่ “เอาเป็น็เห้มอืนคยุเล่นกันด่กวา่ครบั้” (ห้วัเราะ) 

ก่อนจะมาเปน็ศิลปนิอสิระ คณุทำาอะไรมาบา้ง 
ท่ี่�จรงิเราก็ที่ำางานศิิลป็ะ วาดรปู็ เขย่นงาน พูวกกราฟิิต่่� พู่นสัเป็รย ์ก็ที่ำามาเรื�อยๆ  มนัเป็น็สิั�งท่ี่�เราชื่อบ้ แต่่ในป็ระเที่ศิ
เรา คำาวา่ศิิลป็นิอสิัระมนัฟิงัดูไมม่อ่นาคต่ใชื่ป่็ะ (ห้วัเราะ) ไมม่เ่งนิ มนัดเูป็น็อาชื่พู่ไม่ได้ห้รอืเป็ล่าสัำาห้รบั้ป็ระเที่ศิเรา… 
 ก็เลยต้่องที่ำางานอื�นเสัรมิเพืู�อให้้เราอยู่รอดด้วย แต่่วา่งานเสัรมิพูวกนั�นมนัก็อยู่ในเส้ันที่างศิิลป็ะน่�แห้ละ 

อะไรที�ทำาใหคิ้ดวา่ เปน็ศิลปนิก็จำาเปน็ต้องมเีงิน 
ลกูน่�แห้ละเป็น็ความตั่�งใจของเราเลย เพูราะเมื�อก่อนเราที่ำางาน เราก็ที่ำาเพูราะความสันุกและความชื่อบ้ ก็คาดห้วงั
วา่มันจะเล่�ยงเราได้ แต่่ก็ไมไ่ด้ทุ่ี่มเที่ขนาดนั�น ณ์ ต่อนนั�น มนัก็ที่ำาแบ้บ้ฉัับ้พูลัน ฉัับ้ไว พู่นก็ไป็พู่นแบ้บ้เรว็ๆ ไมไ่ด้นึกวา่
มนัต้่องออกมาด่ห้รอืเป็ล่า จนมล่กู 

มนัที่ำาให้เ้รามพู่าวเวอรข์ึ�นมาโดยอตั่โนมติั่เลย วา่เราต้่องที่ำางาน เรามล่กู ลกูเรากำาลังจะเกิด ห้ลายๆ อย่างที่ำาให้เ้รา
ตั่�งใจที่ำางานมากขึ�น โฟิกัสักับ้อนาคต่ เรารูว้า่เราต้่องที่ำางานไป็เพืู�ออะไร เพูราะเมื�อก่อนเราที่ำาเพืู�อตั่วเอง แต่่ต่อนน่�
ที่ำาเพืู�ออนาคต่ของลกูด้วย กวา่เด็กจะโต่ต้่องใชื่เ้งนิเท่ี่าไร มนัที่ำาให้เ้ราเป็น็คนจรงิจงัขึ�นมาเลย 

อย่างต่อนแพูที่ท้ี่องเน่�ย โอย กินนำามะพูรา้วทุี่กวนัครบั้ผ่ม ลกูจะได้ผิ่วด่ (ห้วัเราะ) เราก็ต้่องดูแลเขาด้วยที่ำางานไป็
ด้วย ต้่องแยกสัตู่ดิโอออกมาจากบ้้าน เมื�อก่อนอยู่โชื่คชื่ยั 4 ก็ย้ายมาอยู่แถึวพุูที่ธมณ์ฑล เราตั่�งใจขยับ้ขยายให้มั้น
สับ้ายขึ�น ต้่องป็รบั้ตั่วกันห้ลายอย่าง แต่่พูออยู่ไป็ก็ชื่นิ แล้วก็ชื่อบ้มากกวา่ในเมอืง เพูราะอากาศิด่กวา่ สัภาพูรอบ้
ขา้งด่กวา่ 

คิดวา่การเปลี�ยนสภาพแวดล้อมหรอืวา่ลกู มีส่วนสำาคัญในการคิดงานตลอดหลายปทีี�ผ่านมา 
ต่อนเริ�มก็ไมไ่ด้คิดงานออกห้รอก แต่่การมล่กูมนัที่ำาให้เ้ราคิดอะไรห้ลายๆ มุม จากท่ี่�เมื�อก่อนไม่ได้สันใจอะไรมากมาย
กับ้โลกใบ้น่� เราอยู่แค่ในโลกของตั่วเอง แต่่พูอมล่กู มนัเริ�ม… เฮ้ย้! ลกูเราต้่องโต่ขึ�นไป็อยู่ในสัังคม เราก็เลยเริ�มมอง
สัังคมวา่ ต่่อไป็สัังคมท่ี่�ลกูเราต้่องอยู่มันจะเป็็นยังไงวะ เริ�มเกิดคำาถึาม เริ�มสันใจป็ระเด็นอื�นๆ ในสัังคมไป็โดยป็รยิาย 
ความรูสึ้ักนั�นก็เลยมาอยู่ในงานศิิลป็ะของเราด้วย แล้วก็เริ�มวาดห้น้าลกูเพืู�อบ้อกเล่าเรื�องสัังคม 

เห้มอืนเราก็ได้แรงบ้นัดาลใจจากลกูมาใชื่ใ้นการที่ำางานศิิลป็ะ จนกลายเป็น็วา่งานของเราก็โต่ต่ามจงัห้วะชื่ว่ติ่เขามา
เรื�อยๆ เด็กสัามต่าท่ี่�ได้แรงบั้นดาลใจมาจากน้อง ก็เลยมอ่ายุแป็ดป็เีท่ี่าน้อง เพูราะมนัเริ�มตั่�งแต่่ต่อนท่ี่�เราเห็้นห้น้า
เขาต่อนเขาเกิด 
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เราสังสััยวา่ที่ำาไมเขาที่ำาห้น้าบึ้�งๆ ห้รอืที่ำาไมเด็กทุี่กคนถึึงต้่องห้น้ามุย่ๆ แบ้บ้น่� เราสังสััย เราก็เอาคาแรกเต่อรน่์�
แห้ละมาคิด วา่เขาสังสััยอะไร เขาสังสััยอนาคต่ห้รอืเป็ล่า เราก็เอาต่รงน่�มาเล่า แล้วตั่วการตู์่นมนัก็น่าจะเล่าเรื�องได้
ซ็อฟิต่ก์วา่ เราอาจจะพููดเรื�องซ็เ่รย่สัในมุมท่ี่�มนัซ็อฟิต่ล์งได้ 

เราวา่ที่กุคนมนัก็เป็น็ห้ว่ง มค่วามกังวล แต่่จรงิๆ โลกก็เป็น็ของมันอย่างน่� คือไม่ใชื่ว่า่เราเครย่ดทัี่�งวนัวา่ลกูกจูะเป็น็
ยังไงวะ ไมไ่ด้เป็น็ขนาดนั�น แต่่เราก็เอาพูวกน่�มาเตื่อนผ่่านงานศิิลป็ะ เพืู�อสืั�อให้ค้นอื�นเห็้นและคิดต่ามบ้า้ง 

จำาภาพแรกที�วาดคาแรกเตอรเ์ด็กผู้หญิงสามตาออกมาได้ไหม 
ภาพูแรกมันเป็น็สัเก็ต่ชื่ล์งในสัมุดก่อน คือการวาดรปู็ของเรามนัเห้มอืนการเขย่นไดอาร่�มั �ง แค่ไมไ่ด้เขย่นเป็็นตั่วอกัษร 
พูอเรามล่กู ซ็ึ�งเป็น็สิั�งท่ี่�สัำาคัญท่ี่�สุัด ณ์ ต่อนนั�น เราก็ต้่องวาดห้น้าเขา ห้รอืเวลานั�งวาดอะไรเล่น เราก็วาดห้น้าเด็ก 

แล้วต่อนนั�นเป็น็ชื่ว่งท่ี่�มจ่ดุเป็ล่�ยนอก่อย่างคือ เราพู่นกราฟิิต่่�ห้น้าตั่วเองมาป็ระมาณ์ 7-8 ป็แีล้ว มันเลยเป็น็ท่ี่�มา
ของ Alex Face จนมนัเริ�มตั่นแล้ว พูอมล่กูก็เห้มอืนเรากำาลังห้าคอนเซ็ป็็ต่ใ์ห้ม่ๆ  วธิก่ารที่ำางานให้ม่ๆ  พูอด่ ก็เลย
เป็ล่�ยนมาเขย่นห้น้าเขาเลย 

จากสเก็ตชใ์นสมุด จำากำาแพงแรกที�ได้พ่นหน้าเด็กคนนั�นลงไปได้ไหม 
กำาแพูงแถึวศูินยสิ์ัรกิิติ่� จำาได้วา่ไป็กับ้เพืู�อน เขา้ไป็ในซ็อยเป็น็ป่็าห้ญา้ เราก็พู่นอยู่ต่รงนั�น แบ้บ้ไม่ได้มค่าแรกเต่อร์
อะไร แต่่ก็เป็น็ห้น้าเขา ใส่ัชื่ดุแรกเกิดใส่ัห้มวกไห้มพูรม ยังไมไ่ด้มก่ระต่่ายห้รอืมช่ื่ดุอะไรมาคลมุ 

แล้วพัฒนาการของคาแรกเตอรเ์ริ�มมาตอนไหน 
มนัก็เป็ล่�ยนมาเรื�อยๆ นะ ห้ลังจากพู่นห้น้าเด็กบ้นกำาแพูงแรก เพืู�อนก็ชื่วนไป็ที่ำาโชื่วท่์ี่�เชื่ย่งให้ม ่ก็ไป็พู่นชื่ิ�นท่ี่�สัอง แล้ว
ก็เป็น็ห้น้าเด็กมาเรื�อยๆ ไอเด่ยมนัก็ค่อยๆ มาเอง 

อย่างต่อนแรกเราก็พู่นสััต่วห์้ลายๆ แบ้บ้ มไ่ก่ ววั กวาง ชื่า้ง ห้ลายคาแรกเต่อร ์แต่่ห้ลังๆ พู่นกระต่่ายบ้อ่ย เพูราะม่
ชื่ว่งห้นึ�งเรารูสึ้ักวา่กระต่่ายมนัน่าจะเล่าเรื�องได้ด่ มนัดมูค่วามเป็น็เห้ยื�อของสัังคม 

ทำาไมเลือกคาแรกเตอรที์�แสดงออกถึงความเปน็เหยื�อ 
เพูราะต่อนท่ี่�มล่กู เราได้ยินขา่วเด็กถึกูที่ำารา้ยบ่้อย ซ็ึ�งชื่ว่งน่�ก็อาจจะม ่ห้รอืมต่่ลอดห้รอืเป็ล่า… แต่่เราก็ห้วงัวา่มนัจะ
ห้มดสัักท่ี่นะ คือต่อนนั�นมข่า่วนึงท่ี่�แมง่เฮ้ริต์่มากคือ เด็กห้า้เดือนถึกูพู่อเมาที่บุ้ม้ามแต่ก แล้วมารด่์อายุไมห่้า่งจาก
นั�นมาก ก็ 5-6 เดือนเห้มอืนกัน เราก็กำาลังเป็็นพู่อมอืให้ม ่ลกูเราห้า้เดือนเขาตั่วเล็กนิดเด่ยว แล้วถึกูกระทืี่บ้มา้มแต่ก 
เราแบ้บ้นำาต่าจะไห้ลอะ อึ�งเห้มือนกันนะ วา่เด็กตั่วนิดเด่ยวเอง เขาที่ำาได้ไง 

เราก็เลยรูสึ้ักวา่เด็กเป็็นเห้ยื�อของห้ลายๆ อย่าง เลยพูยายามเอาคาแรกเต่อรท่์ี่�ให้ค้วามรูสึ้ักเป็น็เห้ยื�อมาสืั�อ แล้ว
กระต่่ายมนัก็เล่าอารมณ์นั์�นได้ เพูราะมันเป็็นสััต่วท่์ี่�มกัจะถึกูล่า

ในฐานะศิลปนิที�ทำางานสะท้อนสังคม คณุกังวลอะไรในสังคมที�ลกูสาวจะเติบโตขึ�นมาอกีบา้ง 
ก็ห้ว่งห้ลายเรื�องนะ แต่่ถ้ึาท่ี่�สุัดก็คงเป็็นเรื�องคน เพูราะวา่คนเป็น็สิั�งท่ี่�ขบั้เคลื�อนได้ที่กุอย่าง ที่ำาได้ทัี่�งด่และไมด่่ ไม่
อยากให้เ้ขาไป็เจอคนเห็้นแก่ตั่ว คนไม่ด่ จติ่ไมป่็กติ่ โมโห้รา้ย ก็เลยกลัวเรื�องน่� 

มารดี์รูไ้หมวา่ตัวเองเปน็ที�มาทำาใหม้คีาแรกเตอรตั์วนี� 
เขารูน้ะ เพูราะเราคยุกับ้เขาต่ลอด วา่ป๊็าได้แรงบั้นดาลใจมาจากมารด่์ แต่่มนัไม่ได้ห้มายความวา่มนัต้่องเป็น็มารด่์นะ 
อาจเป็น็เด็กคนอื�น ห้รอือาจเป็็นป๊็าต่อนเด็ก ห้รอือาจจะเป็น็ใครก็ได้ เพูราะเขาจะได้ไมรู่สึ้ักวา่น่�คือตั่วเขา แล้วมาผู่ก
ติ่ดอยู่กับ้งานเรา 



ตัวจรงิของมารดี์เปน็เด็กแบบไหน 
อย่างแรกเลยคือพููดเก่ง เป็็นเด็กแฮ้ป็ป็ี�  เขา้สัังคมได้ เขา้กับ้คนได้ เราก็โอเคเรื�องน่� อย่างเวลาไป็แคมป็ ์เส่ัยงมารด่์
จะดังต่ลอดเวลาเลย เล่าเรื�องนู้นเรื�องน่�ให้้เพืู�อนฟิงัต่ลอด เป็น็คนชื่อบ้เล่า เราก็เลยต้่องบ้อกให้เ้ขาห้ดัฟิงัด้วย 

นอกจากคยุเก่งแล้ว เหน็แวววา่มารดี์จะชอบอะไรเหมอืนคณุพ่อหรอืยงั 
เขาชื่อบ้วาดรปู็ เขย่นนู่นเขย่นน่� เขาจะมส่ัมุดสัเก็ต่ชื่กั์บ้ป็ากกาของเขา วา่งๆ ก็เริ�มเขย่นแล้ว 

ตั�งใจถ่ายทอดความเปน็ศิลปนิใหเ้ขาไหม 
ส่ัวนให้ญไ่มไ่ด้สัอนนะ (หั้วเราะ) ก็รูสึ้ักวา่น่าจะสัอนเขามากกวา่น่�ห้รอืเป็ล่าด้วยซ็ำา แต่่ก็รูสึ้ักวา่ป็ล่อยให้เ้ขาเป็น็อสิัระ
ไป็เถึอะ ให้เ้ขาวาด ที่ำาอะไรต่ามใจเขาไป็ 

ใหอ้สิระแค่ไหน 
ท่ี่�น่�เขาอยากพู่นท่ี่�ไห้นก็พู่นเลย เราไม่วา่อะไร (ชื่่�ไป็ท่ี่�กำาแพูงด้านห้ลัง) แล้วก็ใชื่ส่้ัท่ี่�ป็ลอดภัยระดับ้นึง เราไมไ่ด้ซ็เ่รย่สั
มาก เพูราะมนัเป็น็พืู�นท่ี่�เป็ดิโล่ง เห้มาะสัำาห้รบั้ที่ำางาน

เพูราะเราชื่อบ้วาดรปู็อยู่แล้ว เรารูสึ้ักวา่ถ้ึามท่่ี่�ให้้ลกูเล่นขด่เขย่น พูอเขาโต่เขาก็รูเ้องวา่อะไรควรที่ำาไมค่วรที่ำา แต่่
ต่อนยังเด็กก็ไมค่วรจะไป็เขม้อะไรมาก มันจะที่ำาให้เ้ขาไมม่ค่วามมั�นใจ เรารูสึ้ักวา่ทุี่กคนควรจะมั�นใจวา่ตั่วเองอยาก
ที่ำาอะไร ไมค่วรไป็คอยบ้อกวา่อนัน่�อย่า อนันั�นอย่า คือถ้ึาเขาไมอ่ยากเขย่นก็ไม่เป็น็ไร แต่่ถ้ึาเขาอยากพู่นก็พู่นเลย 
อยากวาดก็วาดเลย จะที่ำาอะไรก็ที่ำา ซ็ึ�งเราวา่มนัก็มผ่่ลในอนาคต่ เพูราะถ้ึาคนมนัมั�นใจในตั่วเอง มันจะรูว้า่ตั่วเอง
อยากที่ำาอะไร… 

แต่่บ้างท่ี่ก็คิดวา่เราฟิรเ่กินไป็ห้รอืเป็ล่าวะ (ห้วัเราะ) 

แล้วมารดี์อยากทำาอะไร 
เขาบ้อกวา่อยากเป็น็ห้มอฟินั บ้างท่ี่ก็อยากเป็น็นักธรณ่์วทิี่ยา แล้ววาดรปู็น่�ก็เห้มอืนเขาห้าอะไรเล่นมากกวา่ แต่่เรา
พูยายามให้เ้ขาเขย่นไดอาร่�ที่กุวนั บั้นทึี่กความป็ระทัี่บ้ใจของเขา 

แล้วต่อนน่�เขาชื่อบ้อา่นห้นังสืัอ เพูราะแม่เขาพูยายามป็ลกูฝััง เขาก็ชื่อบ้อา่นจนบ้างท่ี่เห้มอืนอยู่ในโลกของตั่วเอง
เกินไป็ ก็เห้มอืนคนเล่นมอืถืึอนะ 

บทบาทของคณุพ่อกับลกูสาว 
เราพูยายามพูาลกูไป็เล่นกลางแจง้ ปั็� นจกัรยาน วา่ยนำา ต่่แบ้ดฯ เขาก็ชื่อบ้ ไม่วา่อะไรมนัก็สันุก ถ้ึาป๊็าไป็แม่ไป็ครบ้
ท่ี่ม แต่่เขาจะไมค่่อยเก่งเรื�องก่ฬาเท่ี่าไร เป็็นแนวชื่อบ้อยู่บ้า้นที่ำานู่นที่ำาน่� แต่่ก็ทิี่�งไม่ได้ไง ไม่ต้่องเก่งห้รอก แต่่ได้ออก
ไป็เล่น อย่างไป็ต่่แบ้ดฯ ต่่ไมโ่ดนก็ไมเ่ป็็นไร แต่่ต่่โดนลกูท่ี่นึงเราก็ เย่! ด่ใจชื่บิ้เป็ง๋ (ห้วัเราะ) 

นอกจากใชเ้วลาพาไปทำากิจกรรมแล้ว คณุเปน็พ่อที�ใหค้วามสำาคัญกับอะไรอกี 
เราต้่องแสัดงออกให้เ้ขารูว้า่เรารกัเขา ทัี่�งการกระที่ำาและคำาพููด ใชื่เ้วลาท่ี่�อยู่ด้วยกันบ้อกกัน แสัดงออกวา่เรารกักัน 
แล้วเขาจะรบั้รูไ้ด้ มนัเป็็นสิั�งท่ี่�เด็กต้่องการท่ี่�สุัดนะเราวา่ รูสึ้ักยังไงก็บ้อกไป็เลย ที่ำาให้ม้นัเป็น็ป็กติ่ ไม่ต้่องไป็กั�ก ก่อน
ท่ี่�เขาจะโต่ เพูราะถ้ึาโต่แล้ว เวลามนัผ่่านไป็แล้ว มนัก็จะผ่่านไป็เลย


