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เมื่่�อปลายปท่ีี่�ผ่่านมื่า มื่ง่านนิที่รรศการศิลปะท่ี่�น่าสนใจงานหน่�งจดัแสดงในบ้า้นเรา นิที่รรศการครั�งน่�เปน็
นิที่รรศการแสดงเด่�ยวครั�งสำาคัญของศิลปนิสตรท่ี่อารต์ระดับ้แนวหน้าของเมื่อ่งไที่ยและสากลอย่าง อเล็ก เฟส 
(Alex Face) 

ถ้้าพููดถ่้งชื่่�อน่� คนทัี่�วไปท่ี่�ไมื่ไ่ด้อยู่ในวงการสตรท่ี่อารต์อาจไม่ื่ค่อยค้้นเคยเท่ี่าไหร ่แต่หลายคนอาจรอ้งออ๋ ถ้้าเราบ้อก
วา่เขาเป็นเจา้ของผ่ลงานศิลปะพู่นส่สเปรยต์ามื่ท้ี่องถ้นนในคาแรคเตอรข์องเด็กน้อยสามื่ตา หน้าบ่้�ง สวมื่ชื่ด้มื่าส
คอตกระต่าย หรอ่ มื่ารด่์ (Mardi) ท่ี่�ปรากฏกายใหเ้ห็นบ้นกำาแพูงหรอ่พู่�นท่ี่�สาธารณะต่างๆ ทัี่�วกรง้เที่พูฯ รวมื่ถ่้ง
เมื่อ่งนอกเมื่อ่งนา ล่าส้ด ปท่ีี่�ผ่่านมื่าเขาได้ไปพู่นกราฟฟิต่�บ้นกำาแพูงอาคารพิูพิูธภััณฑ์เ์พูอรานากันนิทัี่ศน ์ท่ี่�ภัเูก็ต 
จนเกิดเปน็ดรามื่า่ใหญโ่ตในโซเชื่ย่ลมื่เ่ด่ยและต้องลบ้ทิี่�งไปในท่ี่�ส้ด 

อเล็ก เฟส หรอ่ พัูชื่รพูล แตงร่�น ศิลปนิหน่้มื่ผู้่ถ่้อกำาเนิดจากฉะเชื่งิเที่รา เขาเขา้ศ่กษาในภัาควชิื่าวจิติรศิลป ์คณะ
สถ้าปตัยกรรมื่ สถ้าบ้นัเที่คโนโลย่พูระจอมื่เกล้าเจา้คณ้ที่หารลาดกระบ้งั แต่แบ้ง่ความื่สนใจและความื่หลงใหลให้กับ้
ศิลปะบ้นท้ี่องถ้นนอย่างสตรท่ี่อารต์ (Street Art) และ กราฟฟิต่� (Graffiti) ไปพูรอ้มื่ๆ กัน เขาได้รบั้เชื่ญิไปรว่มื่
สรา้งผ่ลงานในงานเที่ศกาลศิลปะและนิที่รรศการสตรท่ี่อารต์ในหลายประเที่ศทัี่�วโลก และมื่ผ่่ลงานแสดงเด่�ยวทัี่�งใน
ไที่ยและต่างประเที่ศอย่างต่อเน่�องมื่าจวบ้จนถ่้งปจัจบั้้น 

นิที่รรศการครั�งล่าส้ดของเขาน่�มื่ช่ื่่�อวา่ ALIVE ซ่�งจดัแสดงท่ี่�หอศิลป ์บ้างกอก ซต่ิ�ซต่ิ� แกลเลอร่� (BANGKOK 
CITYCITY GALLERY) ไปตั�งแต่วนัท่ี่� 21 ธนัวาคมื่ 2016 - 19 กม้ื่ภัาพัูนธ ์2017 ท่ี่�ผ่่านมื่า โดยในนิที่รรศการนำา
เสนอผ่ลงานศิลปะชื่ด้ใหมื่ก่วา่ 30 ชื่ิ�นของเขา ท่ี่�ถ้กูถ่้ายที่อดในหลากหลายเที่คนิคและการนำาเสนอ ตั�งแต่งาน
จติรกรรมื่ ภัาพูลายเส้น งานประติมื่ากรรมื่ขนาดใหญ่ ไปจนถ่้งงานกราฟฟิต่�บ้นผ่นังด้านนอกของหอศิลป ์ผ่ลงาน
ศิลปะในนิที่รรศการน่�เป็นการหลอมื่รวมื่กันระหวา่งผ่ลงานสตรท่ี่อารต์เขา้กับ้ผ่ลงานจติรกรรมื่อมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่์
ระดับ้มื่าสเตอรพ่์ูซท่ี่�เขาหลงใหลได้อย่างกลมื่กล่อมื่และลงตัวเป็นอย่างยิ�ง 

ถ่้งตอนน่�จะเปน็ท่ี่�น่าเส่ยดายวา่นิที่รรศการของเขาจบ้ไปแล้ว แต่ด้วยความื่ท่ี่�เราบ้งัเอญิได้พููดคย้สนที่นากับ้ศิลปนิ
เจา้ของงานมื่าแบ้บ้เขม้ื่ขน้ลงล่ก (และยาวเหย่ยดตามื่ฟอรม์ื่) เลยถ่้อโอกาสเอาบ้ที่สนที่นาและภัาพูจากผ่ลงานใน
นิที่รรศการของเขามื่าลงใหดู้ชื่มื่และอา่นกันแบ้บ้เต็มื่อิ�มื่จใ้จกันเลยก็แล้วกัน ขอเชื่ญิติดตามื่กันได้ ณ บั้ดนาว 

WURKON: รูม้ื่าวา่อเล็กเรย่นศิลปะมื่าที่างด้านจติรกรรมื่ ที่ำาไมื่ถ่้งหนัมื่าสนใจสตรท่ี่อารต์ได้ล่ะ  
อเล็ก เฟส: พู่�นเพูผ่มื่ก็เป็นเด็กชื่อบ้วาดรปูน่ะ ชื่อบ้ขด่ชื่อบ้เขย่นตั�งแต่เด็ก ผ่มื่จำาไมื่ไ่ด้นะ แต่พู่อผ่มื่มื่าเล่าให้เพู่�อน
ผ่มื่ฟงัวา่เด็กๆ ผ่มื่ชื่อบ้เอาไมื่ม้ื่าลากวาดรปูบ้นพู่�นดินน่ะ แต่ก่อนบ้า้นผ่มื่เป็นที่้่งนาไง ผ่มื่ชื่อบ้ไปข้ดดินเหน่ยวในบ้อ่
มื่าปั� นเล่นกับ้น้อง ชื่อบ้รปูระบ้ายส่ แล้วก็วาดรปูมื่าตลอดน่ะ ชื่ว่งประถ้มื่ก็จะเปน็ท่ี่�รูจ้กัในเร่�องของการวาดรปู ตอน
อยู่โรงเรย่นวดัแถ้วบ้้าน เขาก็จะเรย่นผ่มื่ไปวาดรปูโชื่ว ์เอา้ พัูชื่รพูลมื่าวาดรปูกวางให้เพู่�อนดหูน่อย ผ่มื่ก็เดินไปวาด
ให ้เสรจ็แล้วก็เดินกลับ้ เขาคงเห็นวา่เราชื่อบ้วาดรปู โรงเรย่นก็มื่ส่อนศิลปะนะ ในวชิื่า สปชื่. แต่ไม่ื่มื่ค่รทู่ี่�สอนศิลปะ
โดยตรง เด็กโรงเรย่นวดัน่ะ ตอนประถ้มื่ผ่มื่ก็ไมื่ม่ื่ใ่ครชื่่�ที่าง ผ่มื่ก็ไปของผ่มื่เองเลย เห็นเขาประกวดวาดรปู ผ่มื่ก็
อยากประกวดบ้า้ง แต่ไมื่เ่คยส่งไปจรงิๆ นะ ผ่มื่ส่งไปรษณ่ยไ์มื่เ่ปน็ แต่เห็นเขามื่โ่ปสเตอรแ์ปะ ผ่มื่ก็วาดๆๆ บ้า้นของ
ฉัน วาดในหลวง พูระราชื่น่ิ วาดตามื่ปฏิทิี่น วาดหมื่ดแหละ คิดวา่เหมื่อ่นมื่าก ตอนนั�นน่ะ (ยิ�มื่) แล้วก็วาดดารา วาด
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การตู์น วาดสม้ื่ดเพู่�อน วาดสม้ื่ดตัวเอง จนเขา้มื่ธัยมื่ ล่ะมื่ั�ง ถ่้งได้มื่ค่รศิูลปะเขา้มื่าสอน ผ่มื่จำาได้วา่มื่นัมื่ห่อ้งศิลปะ 
แล้วมื่ร่ปูอยู่เต็มื่ไปหมื่ด โอโ้ห ส้ดยอดเลยวะ่! ผ่มื่เดินผ่่านน่�เล็งตลอด อยากเขา้ไปแต่ไม่ื่กล้า มัื่นเด็กไง พูอเรย่นคาบ้
แรกก็เขา้ไปเลย ด่ใจมื่าก ครก็ูให้ที่ำาการบ้้านมื่าส่งรปูน่ง อะไรก็ได้ แล้วก็วาดรปูที่ะเล ตั�งใจวาดเต็มื่ท่ี่�น่ะ ไปหาปฏิทิี่น
หาอะไรท่ี่�ผ่มื่ชื่อบ้มื่าเปน็แบ้บ้ แล้วก็วาดตามื่ ย่าผ่มื่ก็มื่าคอยบ้อก วา่ที่ะเลไกลๆ มื่นัต้องส่ซด่ ใกล้ๆ มัื่นส่เขม้ื่นะ มื่นัมื่่
แดดแล้วต้องมื่เ่งาหรอ่เปล่า ผ่มื่ก็ เออๆ ผ่มื่ก็วาดไปส่งคร ูครก็ูเรย่กผ่มื่ไปคย้แหละวา่อยากมื่าวาดรปูให้หอ้งศิลปะ
ไหมื่ ก็เลยได้เขา้ไปเปน็ตัวโรงเรย่น ไปวาดรปูตั�งแต่ตอนนั�น แรกๆ ก็วาดเล่นๆ แหละ ไมื่คิ่ดหรอกวา่เขาจะพูาไป
ประกวด ผ่มื่ก็วาดเล่นๆ ท้ี่กวนัจนเขาให้ไปประกวด คราวน่�ก็เดินสายประกวดทัี่�งป ีตั�งแต่ มื่.1 มื่.2 มื่.3 เขา้ค่าย 
เหมื่อ่นเปน็เด็กกิจกรรมื่น่ะ แต่เป็นสายศิลปะ เวลาไปเขา้ค่ายผ่มื่ก็ต้องไปกับ้พูวกเก่งเลข พูวกตัวแที่นคณิตศาสตร ์
วทิี่ยาศาสตร ์เก่งๆ เราก็จะรั�วส้ด เพูราะเราเป็นเด็กศิลปไ์ง แล้วเวลาเรย่นเขาก็จะเรย่นผ่มื่ไปซอ้มื่ บ้างท่ี่ชื่ว่งบ้า่ยผ่มื่
ไมื่ต้่องเรย่นน่ะ “เอย้ พัูชื่รพูล เด่�ยวชื่ว่งบ่้ายน่�ไมื่ต้่องเรย่นก็ได้นะ มื่าวาดรปู” ผ่มื่ก็เดินออกจากหอ้งแล้วยิ�มื่ใหเ้พู่�อน 
แบ้บ้ เจอกัน กไูปวาดรปูละ ม่ื่งเรย่นไปนะ (หัวเราะ) ตอนนั�นถ่้อเปน็ชื่ว่งฝึึกเยอะเลย มื่ค่รคูอยติว ฝึึกเร่�องคิดวา่จะ
ต้องวาดอะไร แล้วก็ฝึึกเร่�องเวลา วา่ต้องวาดใหทั้ี่นในสามื่ชื่ั�วโมื่ง การประกวดมื่นัใหส้ามื่ชื่ั�วโมื่ง หวัขอ้อะไรก็แล้วแต่ 
เก้าโมื่งถ่้งเท่ี่�ยง จบ้ แล้วก็มื่าตัดสินกันวา่ใครจะได้รางวลั ผ่มื่ก็ไปแขง่ระดับ้เขต ระดับ้จงัหวดั ผ่มื่อยู่ฉะเชื่งิเที่ราไง 
แล้วก็ไปแขง่ระดับ้ภัาค ระยอง ชื่ลบ้้รอ่ะไรอย่างง่� ใหเ้ขา้รอบ้เพู่�อมื่าแขง่ระดับ้ประเที่ศ ในสัปดาหว์ทิี่ยาศาสตรอ์ะไร
อย่างง่� แต่ผ่มื่ก็ต้องซอ้มื่ท้ี่กวนัน่ะ กินขา้วกลางวนัเสรจ็ผ่มื่ก็เขา้หอ้งศิลปะเลย ซอ้มื่หน่�งชื่ั�วโมื่งนั�น ชื่ว่งบ่้ายก็ไป
เรย่นตามื่ปกติ หลังจากนั�นเลิกเรย่นสามื่โมื่งคร่�ง ก็เขา้หอ้งศิลปะต่อเลย แล้วก็วาดจนหกโมื่ง จบั้รถ้เมื่ลเ์ท่ี่�ยว
ส้ดท้ี่ายกลับ้บ้า้น เปน็อย่างง่�ตลอดเลย ซอ้มื่ๆๆๆ ผ่มื่ไมื่ม่ื่เ่วลาไปเตะฟ้ตบ้อลน่ะ เราเปน็เด็ก เราก็อยากไปเล่นกับ้
เพู่�อนมื่ั�ง อยากไปเตะฟ้ตบ้อล เตะตะกรอ้อะไรแบ้บ้น่� ครมูื่ง่อนด้วย แบ้บ้บ้อกเรา ไอตู่้ ชื่่�อเล่นผ่มื่ไง ถ้้งม่ื่งไมื่อ่ยากวาด
ก็ไม่ื่ต้องวาดก็ได้นะ ไปเตะตะกรอ้เลย (หัวเราะ) หลังๆ ผ่มื่ก็เกรงใจคร ูแล้วผ่มื่ก็รกัคร ูเอา้ ไม่ื่เตะตะกรอ้ก็ได้วะ! วาด
รปูแมื่ง่อย่างเด่ยว จนจบ้ มื่.1 มื่.2 มื่.3 น่�ถ่้อวา่ฝึึกวาดรปูโหดมื่าก จนรูส่้กวา่ เรย่นศิลปะด่กวา่ แต่พู่อจะไม่ื่ใหเ้รย่น 
เขาเห็นผ่มื่ชื่อบ้ขด่เขย่นแล้วการเรย่นตก เขาเลยอยากใหผ้่มื่ไปเรย่น มื่.ปลาย จบ้แล้วค่อยไปเรย่นสถ้าปนิกไหมื่ หรอ่
ไมื่ก็่ไปเปน็ชื่า่งเขย่นแบ้บ้ ผ่มื่บ้อกผ่มื่ไม่ื่อยากที่ำาแบ้บ้นั�น ผ่มื่อยากวาดรปู 

WURKON: เขาคงกลัววา่เป็นศิลปนิแล้วจะไส้แหง้?  
อเล็ก เฟส: อย่างงั�นแหละ เขาก็แบ้บ้ แล้วจะที่ำาอะไรกิน เขย่นปา้ยเหรอ? (หวัเราะ) อะไรก็ได้พู่อ ขอไปเรย่นก่อนเหอะ 
พูอพู่อจะไมื่ใ่หเ้รย่น ผ่มื่ก็เอาขอ้มูื่ลไปนั�งคย้เลย วา่มื่นัเอน็ที่รานซไ์ด้เหมื่อ่นกัน สอบ้เขา้มื่หาวทิี่ยาลัยได้เหมื่อ่นกัน จบ้
แล้วได้ปรญิญาเหมื่อ่นกัน เขาเห็นผ่มื่เอาขอ้มูื่ลอะไรไป เขาก็ เอา้ๆ จะไปก็ไป ก็เลยได้ไปเรย่นศิลปะท่ี่� อาชื่ว่ะ
ฉะเชื่งิเที่รา อะไรก็ได้ ขอให้มื่ศิ่ลปะน่ะ ชื่ว่งเรย่นอาชื่ว่ะก็ฝึึกต่อจาก มื่.3 มัื่นเหมื่อ่นเริ�มื่มื่าสนใจการวาดให้เปน็รปู เมื่่�อ
ก่อนมื่นัวาดแบ้บ้เด็กๆ วาดเอาไปประกวดน่ะ ผ่มื่เริ�มื่สนใจวาดหน้าคนใหม้ื่นัเหมื่อ่นจรงิ ผ่มื่ชื่อบ้ไปดูท่ี่�เขาวาดกันตามื่
หา้ง เริ�มื่สนใจการวาดใหเ้ป็นความื่จรงิ ชื่ว่งนั�นก็เปน็การฝึึกอยู่สามื่ป ีแล้วผ่มื่ก็มื่เ่พู่�อนอยู่สองสามื่คนท่ี่�ชื่อบ้วาดรปู 
ปวชื่. น่�มื่นัเปน็เด็กกะเลวกะราดเก่อบ้หมื่ดเลยนะ เด็กศิลปม์ื่ ่47 คน ค่อมื่นัไม่ื่รูจ้ะเรย่นอะไร ก็มื่าเรย่นไปอย่างงั�น
แหละ จนตอนจบ้เหล่อ 27 คน อาชื่ว่ะน่�เขามื่ใ่ห้เล่อกเรย่นหลายแขนง ผ่มื่ก็เรย่นวจิติรศิลป ์เรย่นวาดรปู เรย่นปั� น ที่ำา
ภัาพูพิูมื่พู ์ชื่ว่งนั�นก็ฝึึกจนเขา้มื่หาวทิี่ยาลัย มื่าสอบ้ติดลาดกระบ้งั ก็ใกล้บ้า้น ตอนเรย่นลาดกระบ้งัก็มื่าเรย่นเร่�อง
แนวความื่คิด ก็มื่เ่รย่นเร่�องทัี่กษะด้วย แต่ผ่มื่ฝึึกมื่าตอนเรย่น ปวชื่. ค่อนขา้งเยอะ เขย่นส่นำาส่นำามื่นั ผ่มื่นั�งเขย่นทัี่�ง
วนัน่ะ เหมื่อ่นพูวกบ้า้น่ะ บ้้าเล่นเกมื่ แต่เราบ้้าวาดรปูน่ะ พูวกบ้า้เล่นเกมื่ ก็จะบ้า้เล่นทัี่�งวนั ส่วนผ่มื่กับ้เพู่�อนสองสามื่
คนท่ี่�คลั�งไคล้ อยากวาดรปู ไปดูหนังส่อส่นำาแล้วสวย อยากวาดใหไ้ด้อย่างง่� ผ่มื่ก็ฝึึกวาดกับ้เพู่�อน พูอมื่นัมื่เ่พู่�อน
แล้วมื่นัสน้กไง เขาใหส่้งงานชื่ิ�นเด่ยว ผ่มื่ส่งเป็นสิบ้ชื่ิ�นน่ะ วาดตั�งแต่เชื่า้ยันสองสามื่ที่้่มื่ นั�งคย้กันไป เล่นกันไป วาด
กันไป โดยท่ี่�เราไมื่ตั่�งใจวา่มื่นัค่อการฝึึกน่ะ จนมื่าเรย่มื่หาวทิี่ยาลัยก็เลยมื่าเรย่นเร่�องแนวความื่คิด ซ่�งตอนนั�นผ่มื่
ต้องปรบั้ตัวเยอะเหม่ื่อนกัน เพูราะเราไม่ื่ได้เรย่นเร่�องแนวความื่คิดมื่าเท่ี่าไหร ่ชื่ว่งท่ี่�เรย่นมื่หาลัยก็เริ�มื่มื่าดงูาน
ศิลปนิ ดกูระบ้วนความื่คิด พัูฒนาการของศิลปนิแต่ละคน เริ�มื่ศ่กษาความื่เปน็ตัวของตัวเอง ข้ดคอนเซป็ต ์ข้ดความื่
สนใจของตัวเองข่�นมื่า ผ่มื่ก็เริ�มื่มื่าพู่นส่ชื่ว่งน่�แหละ 

WURKON: ที่ำาเปน็งานเรย่น? 
อเล็ก เฟส: ไมื่ค่รบั้ ชื่ว่งนั�นจะวา่ไปก็เป็นชื่ว่งค้นหาตัวเองส้ดๆ สำาหรบั้นักศ่กษาศิลปะ เปน็ชื่ว่งสน้กกับ้การลองผิ่ด
ลองถ้กู เปน็วยัร้น่ด้วยไง แต่การพู่นกราฟิต่�น่�ไมื่เ่ก่�ยวกับ้เร่�องเรย่นเลย ค่อมื่เ่พู่�อนคนน่งท่ี่�เปน็ตัวนำาในการหาอะไร
ประหลาดๆ มื่นัเอาหนังส่อ Street Art ของฝึรั�ง ท่ี่�มื่ง่านของ แบ้รร์ ่แมื่คก่ (Barry McGee) เดฟ คินซย่ ์(Dave 
Kinsey) มื่า ผ่มื่ดแูล้วก็ชื่อบ้เลย มัื่นเจง๋วะ่ สไตลม์ื่นัเรย่บ้งา่ยในความื่รูส่้กผ่มื่ แบ้บ้เขาเอาส่มื่าปาดๆ แล้วก็ตัดเส้น



เท่ี่ๆ ซ่�งแบ้บ้น่�ที่ำาในงานเรย่นไมื่ไ่ด้นะ เขาไม่ื่ให้ผ่่านหรอก เขาบ้อกวา่มื่นัเปน็การตู์นน่ะ ผ่มื่เคยอยากที่ำาพู่นไปส่งอา
จารยน่์ะ แต่เขาวา่มื่นังา่ยเกินไปน่ะ พูอมื่องย้อนกลับ้ไปมัื่นก็จรงิแหละ ม่ื่งเปน็นักศ่กษาม่ื่งก็ต้องที่ำาเยอะหน่อย ไมื่ใ่ชื่่
มื่านั�งพู่นนิดน่งแล้วมื่าส่งอาจารย ์(หัวเราะ) ผ่มื่ก็เลยรูส่้กวา่มื่นัไม่ื่ใชื่ง่านเรย่น แต่เป็นความื่ชื่อบ้ส่วนตัวมื่ากกวา่ 
ตอนเรย่นผ่มื่ก็เรย่นภัาพูพิูมื่พูด้์วย ซ่�งมื่นัก็ค่อนขา้งจะคนละเร่�องเลย กระบ้วนการที่ำาภัาพูพิูมื่พูม์ื่นัมื่ข่ั�นตอน 
เที่คนิค เยอะ ที่ำางานแต่ละชื่ิ�นใชื่เ้วลาเป็นเด่อน แต่เวลาออกไปพู่นเน่�ย มื่นัเสรจ็เลยไง จำาได้พูอดหูนังส่อเสรจ็ผ่มื่หา
ซ่�อส่สองกระปอ๋ง ส่แดงกับ้ส่ขาว พู่นบ้นซากรถ้โบ้ราณแถ้วซอยหอพัูกผ่มื่ พูอพู่นแล้วมัื่นสน้กมื่าก มื่นัเหมื่อ่นเราได้
ปลดปล่อยอะไรบ้างอย่าง ตัดเส้นแป๊บ้เด่ยวเป็นงานละ มื่นัเปน็อะไรก็ไม่ื่รู ้ไม่ื่สวยหรอก แต่แมื่ง่มื่นัมื่ากน่ะ ผ่มื่ก็เลย
ที่ำาต่อ ผ่มื่เริ�มื่พู่นตั�งแต่บ้้านเชื่า่ตัวเอง จนไปปากซอย ขยับ้ไปในซอย แล้วชื่ว่งนั�นกำาลังเหอ่เที่คนิคใหมื่่ๆ  เวลาเราดู
งาน Street Art เมื่อ่งนอกมื่นัก็มื่โ่ปสเตอร ์มื่ส่เต็นซลิ (ภัาพูฉล)้ มื่เ่ที่คนิคต่างๆ ผ่มื่ที่ำาที่ก้เที่คนิคน่ะ ผ่มื่ที่ำาจนเต็มื่
ลาดกระบ้งัน่ะ จนเขาเกล่ยดข่�หน้าผ่มื่มื่ากน่ะ เขาไมื่ไ่ด้ชื่อบ้นะ (หวัเราะ) เขาเรย่ก “ไอห้น้า” เพูราะเมื่่�อก่อนผ่มื่พู่น
หน้าตัวเอง ท่ี่�พู่นหน้าตัวเองก็เพูราะเอาองคป์ระกอบ้มื่าจากตอนท่ี่�เรย่นภัาพูพิูมื่พูนั์�นแหละ มื่าพู่น ตอนแรกพู่นชื่่�อ
ตัวเองก่อน แล้ว พู่นไปพู่นมื่ารูส่้กวา่ผ่มื่อยากเล่นกับ้พู่�นท่ี่�มื่ากกวา่ เพูราะบ้างท่ี่ชื่่�อตัวเองมัื่นเปน็การจำากัดรปูแบ้บ้
มื่ากเกินไป เวลาเราเล่นกับ้พู่�นท่ี่�แล้วมื่นัน่าเบ่้�อ ไมื่ม่ื่นั 

WURKON: ชื่่�อตัวเองน่�ค่อแท็ี่ก (Tag) อะ่นะ 
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่ชื่่�อ Alex นั�นแหละ มัื่นเป็นฉายาของผ่มื่ตอนเรย่นอยู่แล้ว หลังจากนั�นผ่มื่ก็เลยพู่นหน้าของผ่มื่ลงบ้น
กำาแพูง เพูราะผ่มื่คิดวา่กราฟฟิต่�มื่นัค่อการประกาศตัวตน ใชื่ไ่หมื่ ฝึรั�งมื่นับ้อกวา่กราฟฟิต่�มื่นัค่อการ Put Your 
Name Everywhere ค่อการ Vandal ค่อการที่ำาลาย ผ่มื่ก็เลยคิดวา่ถ้้างั�นผ่มื่ประกาศตัวตนด้วยการเสนอหน้าด่
กวา่ไหมื่? เปน็กราฟฟิกลายเส้นงา่ยๆ รปูหน้าผ่มื่คร่�งน่งโผ่ล่มื่าบ้นกำาแพูง เพูราะตอนนั�นผ่มื่ใชื่ว้ธิแ่อบ้พู่นบ้า้งอะไร
บ้า้ง ไมื่ไ่ด้ขอใคร เดินกลางค่นก็พู่นกันไปเร่�อยกับ้เพู่�อน มื่นัก็เลยต้องเรว็ ต้องที่ำางานใหม้ื่นัฉับ้ไว และดรููเ้ร่�องเลยวา่
ค่อหน้า ใหค้นเกิดคำาถ้ามื่วา่ ที่ำาไมื่ต้องมื่ห่น้าวะ? ผ่มื่พู่นแบ้บ้น่�อยู่ 7 ป ีจนผ่มื่เบ่้�อเซง็ตัวเองน่ะ แต่ด้วยความื่ท่ี่�อยาก
ที่ำาใหค้นจำาหน้าน่�ใหไ้ด้ เพูราะกราฟฟิต่�มื่นัค่อการที่ำาซำาน่ะ ก็ค่อหลักของงานโฆษณานั�นแหละ มื่นัค่อการที่ำาซำาใหเ้กิด
ภัาพูชื่นิตา ใหเ้กิดคำาถ้ามื่ ก็เลยเป็นท่ี่�มื่าของชื่่�อ Alex Face มื่าตั�งแต่ตอนนั�น ซ่�งมื่าจาก ฉายาของผ่มื่ตั�งแต่สมื่ยั
เรย่นวา่ Alex และผ่มื่พู่นหน้า ผ่มื่ก็เลยเติมื่คำาวา่ face หลังฉายาผ่มื่ลงไป เพูราะ Alex เฉยๆ มัื่นก็ดธูรรมื่ดาไปนิด
น่ง มื่นัก็เลยเปน็ Alex Face มื่าตั�งแต่ตอนนั�น 

WURKON: แล้วมื่าเปล่�ยนคาแรคเตอรเ์มื่่�อไหร ่
อเล็ก เฟส: ผ่มื่พู่นจนเอย่นน่ะ เล่�ยนตัวเอง เบ่้�อแล้ว ประกอบ้กับ้ชื่ว่งนั�นผ่มื่มื่ปั่ญหา เร่�องการพู่น ค่อผ่มื่ไปพู่นบ้า้น
ของผู้่มื่อ่ทิี่ธพิูลแถ้วนั�น เขาเป็นนายที่หารน่ะ ค่อการลักลอบ้พู่นเน่�ย เวลามื่นัมื่ผ่่ลกระที่บ้ท่ี่�ไมื่ด่่กลับ้มื่าหาเรา คนไมื่่
โดนเน่�ยอาจจะไมื่เ่ขา้ใจ ผ่มื่ไปพู่นบ้้านเขาโดยท่ี่�ไมื่รู่ว้า่เขาค่อใคร ก็แค่อารมื่ณค่์กคะนอง เมื่า อารต์ อะไรของเราน่ะ 
เจอแท๊ี่งคน์ำา โอย้ แมื่ง่ต้องมื่ห่น้า เติมื่ตา เติมื่ปาก กะวา่เขาต้องแฮปปี�  แต่โอโ้ห! เขาโกรธฉิบ้หาย เขาตามื่หาตัวผ่มื่
ใหญ ่เขารูว้า่คนที่ำาค่อ Alex Face แต่ไมื่รู่ว้า่หน้าตาผ่มื่เปน็ยังไง บ้างคนก็คิดวา่ผ่มื่เปน็ฝึรั�ง แล้วผ่มื่ล่มื่เร่�องน่�ไป แต่
หลังจากนั�นผ่มื่ดันไปพู่นแท็ี่ก หน้าบ้้านเขาท่ี่�เพิู�งที่าส่เสรจ็ใหมื่เ่อ่�ยมื่ ตอนสามื่โมื่งเย็น ต่�นเชื่า้มื่ามื่แ่ท็ี่กผ่มื่ส่ชื่มื่พููตรง
ม้ื่มื่ Alex Face ตอนนั�นหมื่าเห่าผ่มื่ ผ่มื่ก็เลยเอาสเปรยฉ่์ดไล่หมื่า แล้วสเปรยไ์ปโดนรั�วเขาเปน็รอยแบ้บ้แอปสแตร
กนิดน่งน่ะ โอโ้ห เขาโคตรโกรธ ผ่มื่ก็เขา้ใจแหละ ยังไมื่พู่อ ผ่มื่ยังไปพู่นกำาแพูงรา้งท่ี่�น่ง ไม่ื่มื่ใ่ครสนใจ แต่มื่นัเส่อกไป
เปน็ท่ี่�เขาอก่ไง โอโ้ห! ผ่มื่โชื่คด่ท่ี่�ผ่มื่ไมื่เ่จอเขาน่ะ เขาตามื่มื่าแล้วไม่ื่เจอผ่มื่ แต่ไปเจอเพู่�อนผ่มื่แที่น เขาเลยด่าเพู่�อนผ่มื่
ตั�งแต่บ้า่ยสองถ่้งหา้โมื่งเย็นน่ะ เขาบ้อกไวว้า่อย่าใหเ้ห็นอก่ตัวมื่าเดินลาดกระบ้งัอก่ แมื่ง่ไม่ื่มื่อ่นาคตแน่ ผ่มื่ก็เลย
ย้ายหอทัี่นท่ี่เลย เขา้มื่าอยู่ในเมื่อ่งมื่าอยู่รชัื่ดาแที่น 

WURKON: ตอนนั�นเรย่นจบ้หรอ่ยัง 
อเล็ก เฟส: จบ้แล้ว ผ่มื่พู่นตั�งแต่เรย่นส่�ป ีตอนจบ้ผ่มื่ก็พู่นต่ออก่สามื่ส่�ป ีประกอบ้กับ้ท่ี่�ชื่ว่งนั�นผ่มื่เบ้่�อและอยากหา
แรงบ้นัดาลใจใหมื่่ๆ  และอยากเปล่�ยนงาน และผ่มื่มื่ล่กูพูอด่ ซ่�งเปน็แรงบ้นัดาลใจใหผ้่มื่ที่ำาคาแรคเตอรเ์ด็กสวมื่ชื่ด้
กระต่ายข่�นมื่า หลังจากนั�นผ่มื่ก็เปล่�ยนวธิก่ารพู่นไป โดยไปขอติดต่อพู่นบ้นกำาแพูงท่ี่�เราคิดวา่เราจะที่ำางานด้วย โดย
ไมื่ต้่องไปที่ำาหลบ้ๆ ซอ่นๆ อก่ และที่ำาใหม้ื่นัมื่ป่ระเด็นข่�น เพูราะเราคิดวา่เราน่าจะเอาสิ�งท่ี่�เรย่นมื่าเร่�องของแนวความื่
คิด ซ่�งมื่นัอาจจะออกมื่าโดยธรรมื่ชื่าติด้วยซำาไป เหมื่อ่นพูอเราเปล่�ยนวธิก่ารที่ำางาน มื่นัเริ�มื่มื่ไ่อเด่ย เริ�มื่มื่ค่อนเซป็ต์
เขา้มื่า เริ�มื่มื่ตั่วละครมื่าเล่าเร่�องได้อะไรได้ ผ่มื่ก็เลยได้ที่ำางานในเที่คนิคใหมื่่ๆ  จากท่ี่�ตัดเส้นงา่ยๆ ก็เริ�มื่เอาทัี่กษะท่ี่�ฝึึก
มื่าตั�งแต่เด็กๆ มื่าใชื่ ้ที่ำาสตรท่ี่อารต์ใหม้ื่นัเป็นงานจติรกรรมื่ท่ี่�เราตั�งใจวาดจรงิๆ ไปเลย สตรท่ี่อารต์มื่นัเปน็พู่�นท่ี่�ท่ี่�



คนเห็น เราได้เปรย่บ้ตรงท่ี่�เราได้พููด ได้ส่�อสาร เพูราะฉะนั�นเราก็ควรจะส่�อสารผ่่านงานศิลปะเน่�ยแหละ ที่ำาใหม้ื่นัเปน็
พู่�นท่ี่�ในการคย้ในการส่�อสารกับ้คนเลยก็แล้วกัน ค่อชื่ว่งท่ี่�เรย่นเราก็เห็นวงการศิลปะในบ้า้นเรา เราเคยแสดงผ่ล
งานกับ้เพู่�อนกับ้อาจารย ์เอาภัาพูพิูมื่พูม์ื่าแขวนแสดงกัน แล้วเราก็เห็นวา่มื่นัไม่ื่มื่ค่นมื่าด ูบ้างคนท่ี่�มื่าดก็ูเปน็... 

WURKON: คนหน้าเดิมื่ๆ
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่คนท่ี่�เรย่นศิลปะด้วยกัน เพู่�อนกันน่�แหละ แมื่ง่เห็นงานเราตั�งแต่ตอนที่ำาแล้วน่ะ (หวัเราะ) นอกจากนั�น
ผ่มื่สังเกตวา่มื่นัจะมื่ค่นหรอ่สองคนเท่ี่านั�นท่ี่�เป็นคนท่ี่�ไมื่เ่ก่�ยวแล้วเดินเขา้มื่างงๆ น่ะ วา่ ออ๋ มื่นิ่ที่รรศการเหรอ แล้วก็
มื่าด ูแล้วก็ไป เขาไมื่รู่ม้ื่าก่อนด้วยซำาวา่มื่นิ่ที่รรศการ เขาแค่บ้งัเอญิเดินเขา้มื่า ผ่มื่อยากใหค้นมื่าดงูานไม่ื่ใชื่แ่ค่คนใน
วงการศิลปะเท่ี่านั�นหรอ่เปล่าวะ เราจะที่ำางานศิลปะไปเพู่�ออะไร ใชื่เ้วลา ลงที่น้สารพัูด เพู่�อมื่าแสดงแล้วไม่ื่มื่ใ่ครด ูนับ้
หวัได้เลย อย่างมื่ากก็วนัเปดิวนัน่ง ท่ี่�เหล่อเงย่บ้ มื่นัเปน็อย่างนั�นจรงิๆ ผ่มื่ก็เลยคิดวา่แสดงมัื่นขา้งถ้นนน่�แหละ 
เพูราะฉะนั�นที่ก้ท่ี่�ท่ี่�ผ่มื่ไปพู่น ผ่มื่ก็เลยคิดวา่เราที่ำางานเพู่�อเปน็ Free Art ด้วย เปน็การแอนต่�ปา้ยองิคเ์จต็ โฆษณา 
เปน็การแอนต่�ความื่เปน็กรง้เที่พูฯ วา่ถ้้ากราฟฟิต่�มื่นัผิ่ด แล้วป้ายโฆษณาไมื่ผิ่่ดเหรอวะ มื่นัไม่ื่เห็นสวยเลย ปา้ย
พูรนิตแ์ล้วเอาไปแปะมื่ั�วๆ วนัน่งมื่นัเก่าแล้วก็กลายเปน็ขยะแขวนอยู่ขา้งบ้น ทัี่ศนวสัิยแบ้บ้น่�มื่นัสวยเหรอวะ? ผ่มื่เลย
อยากจะแสดงความื่ย้อนแย้งเหล่าน่�ออกมื่า อย่างเวลาคนท่ี่�มื่าเห็นผ่มื่ที่ำาแล้วไม่ื่เห็นด้วย ผ่มื่ก็ถ้ามื่วา่ อา้วพู่� พู่�คิดวา่
อย่างง่�ไมื่ส่วย แล้วพู่�วา่ป้ายองิคเ์จต็สวยหรอ่เปล่าล่ะ? พู่�อยากได้อย่างไหนมื่ากกวา่กัน ผ่มื่วา่อย่างนั�นมื่นัไมื่ส่วย
กวา่ อย่างง่�เรายังใชื่ม้ื่อ่คนที่ำา มื่นัก็มื่เ่ร่�องท่ี่�จะไปคย้กับ้เขาด้วย มื่นัเลยกลายเปน็วา่พูอยิ�งพู่นมื่นัยิ�งสน้กใหญเ่ลย 

WURKON: เวลาพู่นน่�เอาทัี่กษะตอนเรย่นศิลปะมื่าใชื่ด้้วยไหมื่
อเล็ก เฟส: ก็พูวกที่ฤษฎ่ีส่ เพูราะเที่คนิคสเปรยม์ื่นัคนละฟิลลิ�งกับ้การวาดภัาพูเลย มื่นัต้องควบ้คม้ื่สเปรยใ์หไ้ด้ แต่
มื่นัก็เปน็เที่คนิคแหละ ทัี่กษะเราก็มื่อ่ยู่แล้ว อย่างบ้างท่ี่งานท่ี่�เปน็ขนๆ เที่คนิคมื่นัอาจจะชื่ว่ยนำา ผ่มื่ลองพู่นแล้วมื่นั
ฟ้ง้ๆ ด่ สน้กด่ เลยลองพู่นขน ให้มื่นัดูมื่น่ำาหนัก มื่แ่สงเงา มื่ค่วามื่น่้มื่ เมื่่�อก่อนผ่มื่พู่นแขง็ๆ ตัดเส้น ผ่มื่ลองพู่นใหม้ื่นั
น่้มื่ๆ เพูราะมื่นัเปน็รปูเด็กด้วย 

WURKON: แล้วแบ้บ้น่�ที่ำาใหใ้ชื่เ้วลามื่ากข่�นไหน
อเล็ก เฟส: ส่สเปรยอ์ะ่นะ โห เรว็ครบั้ เที่คนิคการพู่นส่สเปรยม์ื่นัเปน็อะไรท่ี่�เรว็เลยแหละ สำาหรบั้คนท่ี่�ที่ำาเปน็นะ 
สมื่มื่ติวา่ใหผ้่มื่ใชื่ส่้สเปรยว์าดรปู กับ้ใชื่ส่้นำา ส่อครลิ่ก หรอ่ส่นำามื่นัวาดรปู ผ่มื่จบ้ส่สเปรยไ์ด้เรว็กวา่หลายเท่ี่าตัวมื่าก 
และมัื่นจดัการกับ้พู่�นท่ี่�ใหญ่ๆ  ได้เรว็กวา่ด้วย มัื่นไม่ื่ต้องมื่าผ่สมื่นำา ไมื่จ่ำาเปน็ต้องล้างพูู่กัน บ้างคนถ้ามื่วา่ที่ำาไมื่ไมื่ใ่ชื่้
แอรบ์้รชัื่ล่ะ? ผ่มื่บ้อก ถ้้าผ่มื่ข่�นไปพู่นบ้นท่ี่�สูงๆ แล้วจะต่อปั� มื่ลมื่ได้ยังไง (หวัเราะ) อะไรอย่างง่�น่ะ คิดงา่ยๆ ไมื่ต้่อง
คิดมื่าก 

WURKON: สเปรยม์ื่นัสะดวก?
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่แล้วอป้กรณพ่์ูนสเปรยเ์ด่�ยวน่�มื่นัออกแบ้บ้มื่าเพู่�อพู่นกราฟฟิต่�โดยเฉพูาะเลย ผ่มื่ที่ำางานชื่ิ�นใหญ่ๆ  
บ้นผ่นังแกลเลอรเ่น่�ย ผ่มื่ห้าวนัก็เสรจ็ ถ้้าคนอ่�นมื่าดเูขาก็คงคิดวา่เกินหา้วนัน่ะ แต่สเปรยม์ื่นัจบ้ได้เรว็ ถ้้าเราเขา้ใจ
มื่นันะ แต่ถ้้าไมื่เ่ขา้ใจนะ ม่ื่งอยู่ไปเหอะ ไมื่เ่สรจ็หรอก (หวัเราะ) ผ่มื่พู่นมื่นัเยอะมื่ากจนเราเขา้ใจมื่นัไง เราควบ้คม้ื่มื่นั
ได้ รูข้ั �นตอน รูโ้ที่นส่ มื่นัก็เลยเรว็ เพู่�อนผ่มื่บ้างคนท่ี่�เรย่นศิลปะด้วยกัน เห็นเราพู่นฟ่�ดๆๆ เปน็รปู เฮย้ แมื่ง่งา่ยวะ่! 
มื่นัขอเล่นบ้า้ง ผ่มื่วางส่ใหม้ื่นัเลย กไูปกินนำาก่อน ใหแ้มื่ง่เล่นเลย พูอกลับ้มื่า เออ เชื่่�ยแมื่ง่ยากวะ่! เออ ก็ม่ื่งไมื่เ่คยหดั
ไง มื่นัก็ยากดิ ม่ื่งไมื่เ่ขา้ใจเที่คนิค ม่ื่งไมื่เ่ขา้ใจกล้ามื่เน่�อ ม่ื่งไมื่เ่ขา้ใจนำาหนักใกล้ไกล นำาหนักตอนกด มื่นัที่ก้อย่างน่ะ 
มื่นัค่อความื่ชื่ำานาญ มื่นัค่อความื่ชื่นิน่ะ เพู่�อนผ่มื่ท่ี่�ไมื่เ่รย่นศิลปะมื่นัพู่นส่ได้ เพูราะมื่นัชื่อบ้พู่น คนท่ี่�เรย่นศิลปะมื่าพู่น 
พู่นไมื่ไ่ด้ อะไรอย่างง่� (หัวเราะ) ถ้้างานกลางแจง้ผ่มื่ก็เล่นส่สเปรยน่์�แหละ 

WURKON: ประเด็นน่งท่ี่�คนทัี่�วไปชื่อบ้ถ้ามื่ค่อ ถ้้าเปน็สตรท่ี่อารต์หรอ่กราฟฟิตต่�มื่นัต้องแอบ้ ต้องลักลอบ้ที่ำาไหมื่ 
ถ่้งจะเปน็สตรท่ี่อารต์เป็นกราฟฟิต่�ท่ี่�แท้ี่จรงิ
อเล็ก เฟส: อย่างนั�นมื่นัค่อความื่สน้ก มื่นัค่อวธิก่าร ค่อมื่นัมื่ปั่จจยัใหต้้องออกไปที่ำาอย่างงั�น เชื่น่เราอยากประท้ี่วง
อะไรสักอย่าง ผ่มื่วา่สตรท่ี่มื่นัต้องมื่แ่งม้่ื่มื่บ้างอย่างที่ำาใหค้นฉก้คิดหรอ่ต้องการเรย่กรอ้งอะไรบ้างอย่างอยู่ในนั�น 
แล้วถ้้าเราจะประท้ี่วงหรอ่แอนต่�อะไรสักอย่าง มัื่นก็ต้องแอบ้ที่ำาน่ะ ยกตัวอย่างเชื่น่เราแอนต่�องคก์รอะไรสักแหง่ 
แล้วกำาแพูงน่�เปน็กำาแพูงท่ี่�เหมื่าะท่ี่�ส้ด ตรงคอนเซป็ตท่์ี่�เราจะเล่าได้ด่ท่ี่�ส้ด มื่นัต้องเป็นตรงนั�น และต่อให้เราขอเขาก็
ไมื่ใ่หแ้น่ๆ เพูราะฉะเราก็ต้องแอบ้ที่ำา ต่อใหท้ี่ำาแล้วถ้กูลบ้ทิี่�ง เราก็จะที่ำาอยู่ด่ แล้วมัื่นไม่ื่นานไง สมื่มื่ติเราผ่่านไปตรง



นั�นพูอด่ ที่ำาป้บ๊้ๆ ปั� บ้เสรจ็แล้วก็ไปละ บ้างครั�งเอางา่ยๆ เลยนะ ค่อเคล่ยรง์า่ยกวา่ขอ ผ่มื่เจอหลายท่ี่ละ บ้างท่ี่ขอแล้ว
เร่�องเยอะ อย่างงั�นอย่างง่�อย่างโงน้ พู่นไปแล้ว เคล่ยรท่์ี่หลังด่กวา่ แต่กำาแพูงนั�นมื่นัก็ต้องเป็นกำาแพูงท่ี่�เราชื่อบ้ด้วย
นะ ค่อตอนหลังมื่ป่ญัหาก็ค่อ มื่ค่นติดต่อมื่าบ้อกวา่มื่ก่ำาแพูงใหพู่้น แต่กำาแพูงนั�นมื่นัไม่ื่สรา้งแรงบ้นัดาลใจ หรอ่ไอ
เด่ยอะไรใหเ้รา มื่นัไมื่ท่ี่ำาใหเ้รามื่ค่วามื่อยากท่ี่�จะพู่น ส้ดมื่นัก็แล้วแต่สถ้านการณนั์�นแหละ วา่ ณ ตอนนั�นเราต้องแอบ้
ที่ำาไหมื่ ถ้ามื่วา่ที่ก้วนัน่�ผ่มื่แอบ้ที่ำาไมื่ มื่นัก็จะเป็นแอบ้ซน แอบ้ไปแปะสติ�กเกอรร์ปูงานผ่มื่อะไรมื่ากกวา่ แต่ไปพู่นเปน็
เร่�องเปน็ราวเหมื่อ่นเมื่่�อก่อนก็คงไม่ื่ได้ที่ำาแล้ว เพูราะมื่นัไม่ื่มื่เ่วลาด้วย เมื่่�อก่อนเวลามื่นัเยอะไง เด่�ยวน่�ทัี่�งลกูเอย งาน
เอย รา่งกายก็นอนด่กเหมื่อ่นเมื่่�อก่อนไมื่ไ่หวแล้ว กลายเปน็วา่วธิก่ารพู่นของผ่มื่ตอนน่�ก็เปล่�ยนไป ค่อที่ำางานหาเงนิ
ก็ส่วนน่งละ งานท่ี่�เราไปที่ำาในเที่ศกาลกราฟฟิต่�ก็ส่วนน่ง หรอ่พู่�นท่ี่�ส่วนรวมื่ท่ี่�ผ่มื่ไปพู่นแล้วรูส่้กวา่มื่นัแชื่รอ์ะไรได้ 
อก่อย่างน่งท่ี่�ผ่มื่คิดกันกับ้เพู่�อนก็ค่อ อยากไปพู่นในพู่�นท่ี่�ท่ี่�มื่นัรกรา้ง พู่�นท่ี่�ท่ี่�มื่นัซบ้เซา ท่ี่�พูอเราไปพู่นแล้วที่ำาใหม้ื่นั
ครก่คร่�นข่�นมื่าอก่ครั�ง อย่างล่าส้ดเพู่�อนผ่มื่ไปที่ำาท่ี่�คลองเจด็ ซ่�งตรงนั�นเปน็ตลอดรอ้ยป ีมื่นัมื่เ่ร่�องราวของชื่ม้ื่ชื่น 
แต่ตอนหลังมื่นัไมื่ม่ื่ใ่ครไป เหมื่อ่นตลาดมัื่นถ้กูล่มื่และกำาลังจะตาย พูอไปที่ำาเสรจ็ป้บ๊้คนก็กลับ้ไปถ่้ายรปู ไปเดินตลาด
อก่ครั�ง ชื่าวบ้า้นแถ้วนั�นก็แฮปปี�  

WURKON: อย่างเมื่่�อไมื่น่านมื่าน่� อเล็กเองก็เพิู�งมื่ป่ระเด็นท่ี่�ภัเูก็ตด้วยเหมื่อ่นกัน
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่แรกเลยค่อตัวเมื่อ่งภัเูก็ตก็ไมื่ค่่อยมื่ค่นเดินเท่ี่าไหร ่เขาไปรมิื่ชื่ายหาดกันหมื่ด เขาก็เลยอยากใหเ้ราไป
ที่ำาสตรท่ี่อารต์ใหค้นมื่าถ่้ายรปู 

WURKON: แล้วที่ำาไมื่ถ่้งมื่เ่ร่�องมื่ร่าวจนต้องลบ้ทิี่�งล่ะ
อเล็ก เฟส: เขาก็คงเขา้ใจผิ่ดกัน ผ่มื่ก็ไมื่ไ่ด้รูส่้กอะไรกับ้มื่นัเท่ี่าไหรน่ะ ผ่มื่เฉยๆ ไมื่ไ่ด้อะไร ผ่มื่เจอแรงเส่ยดที่านแบ้บ้
น่�มื่าเยอะแล้วไง พูอมื่าเจออะไรแบ้บ้น่�ผ่มื่ก็ชื่นิไง ตอนเก่อบ้โดนที่หารกระท่ี่บ้ไม่ื่เครย่ดกวา่เหรอ? ใชื่ไ่หมื่ (หัวเราะ) 
เมื่่�อก่อนผ่มื่ต้องคย้กับ้ตำารวจเอง ผ่มื่โดนเที่ศกิจจบั้ ผ่มื่โดนเด็กแวน๊ซม์ื่าหาเร่�องตอนผ่มื่ออกไปพู่นกลางค่น ผ่มื่ไป
พู่นกำาแพูงตอนเขาขายยาบ้้าแล้วโดนเอามื่ด่มื่าไล่ผ่มื่อะไรเง่�ย เร่�องน่�มื่นัเล็กน้อย ผ่มื่ไมื่ไ่ด้ใส่ใจแม้ื่แต่นิดเด่ยว! แต่
ที่ก้คนแบ้บ้ โห เปน็เร่�องเป็นราว เร่�องของเร่�องค่อ ตอนผ่มื่ไปพู่นแล้วมื่ค่นไปถ่้ายรปูตอนท่ี่�ผ่มื่กำาลังรา่งอยู่ มื่นัยังไมื่่
เสรจ็ มื่นัเปน็แค่ภัาพูรา่งมื่ั�วๆ แล้วเขาก็ไปโพูสตโ์ซเชื่ย่ลมื่เ่ด่ยวา่ ผ่มื่เห็นภัเูก็ตเปน็อะไร เขาน่กวา่ผ่มื่มื่อ่บ้อนมื่าพู่น
เล่น ซ่�งเขาไมื่รู่ว้า่มื่นัค่อโปรเจก็ตข์องเมื่อ่งภัเูก็ต พูอเขาไปโพูสตเ์สรจ็ คนก็เขา้มื่าด่ากันมื่นัเลย ผ่มื่พู่นๆ อยู่น้องก็
เอาโที่รศัพูที่ม์ื่าใหด้วูา่ พู่� โดนแล้ววะ่! ผ่มื่ก็ เฮย้ โดนแล้ววะ่! (หวัเราะ) ผ่มื่ก็ขำา ดซูจิะที่ำายังไงกัน ผ่มื่ไม่ื่คิดวา่มื่นัจะเปน็
ขา่วใหญข่นาดนั�น พูอตอนเย็น เที่ศกิจมื่า ก็ให้ที่างผู้่จดังานเคล่ยรใ์ห้ ผ่มื่ก็พู่นไป สักพัูก ตำารวจมื่าอก่ มื่าขอบ้ตัร
ประชื่าชื่น ผ่มื่ก็บ้อก ไมื่ม่ื่พู่่� ก็กวนต่นเขาไปอย่างงั�นแหละ เขาบ้อก ไมื่ม่ื่ไ่ด้ไง คนไที่ยหรอ่เปล่า? ผ่มื่บ้อก เอาไปเชื่า่รถ้
แล้ววว! หลังจากนั�นก็มื่ากันมื่ากมื่าย พูลเมื่อ่งด่ก็มื่าถ้ามื่ คณ้ขอใครหรอ่ยัง โน่นน่�นั�น ผ่มื่ก็บ้อกวา่น่�เปน็งานท่ี่�ตัว
เมื่อ่งภัเูก็ตจดัเลยครบั้ ไมื่ไ่ด้พู่นมื่ั�ว ตอนหลังท่ี่มื่งานเขาก็มื่าบ้อกวา่ มื่ค่ำาสั�งใหย้กเลิกโครงการแล้ว ผ่มื่ก็ อา้ว! ผ่มื่
ยังพู่นไมื่เ่สรจ็เลย! พู่นค้างไวไ้มื่เ่สรจ็ ผ่มื่ที่ำาไมื่ไ่ด้ มื่นัต้องที่ำาใหเ้สรจ็ ผ่มื่ถ้ามื่วา่แล้วตอนน่�คนยกเลิกอยู่ไหน? เขา
บ้อกวา่ตอนน่�นายกเที่ศมื่นตรดู่หนังอยู่ ผ่มื่บ้อก ให้เขาดหูนังไปก่อนเลยพู่� ถ้้าเขาจะมื่ายกเลิก ใหเ้ขามื่ายกเลิกท่ี่�น่� 
ไมื่ใ่ชื่ท่่ี่�โรงหนัง ผ่มื่ก็ที่ำาต่อ ไมื่รู่ล่้ะ ยกเลิกไมื่ย่กเลิกไมื่รู่ ้ผ่มื่ต้องที่ำาใหเ้สรจ็ แล้วคนก็ม้ื่งกันเต็มื่ไปหมื่ดน่ะ ไม่ื่รูม้ื่าจาก
ไหนกัน หา้ที่้่มื่เท่ี่�ยงค่นแล้วน่ะ 

WURKON: กลายเปน็วา่โซเชื่ย่ลมื่เ่ด่ยที่ำาใหค้นลก้ฮอ่กันไปใหญ่
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่แล้วบ้างคนออกตัวแรงไง พูอส้ดท้ี่ายเร่�องมื่นัต่กลับ้ พูอคนเห็นด้วยกับ้ผ่มื่ ก็เบ้รกกันไม่ื่อยู่เลย ค่อ
พูอดเูร่�องดรูาว ดคูวามื่น่าจะเป็นอะไรท้ี่กอย่างแล้ว ต่กนั�นมื่นัมื่ก่ราฟฟิต่�มื่นัก็โอเคเลย ส้ดท้ี่ายผ่มื่ก็บ้อกเขาเอง
แหละ วา่ผ่มื่จะลบ้เอง ค่อผ่มื่บ้อกเลย วา่ผ่มื่ไมื่ไ่ด้ที่ำาใหก้ำาแพูงแตกหรอ่เส่ยหายแมื่แ้ต่นิดเด่ยว ผ่มื่แค่วาดรปูลงไป 
เพูราะฉะนั�น ถ้้าไมื่พู่อใจ ลบ้แมื่ง่เลย! เขาบ้อก ลบ้ไม่ื่ได้ๆ อา้ว ที่ำาไมื่ล่ะพู่� มื่นัมื่เ่จา้ของแล้ว มัื่นมื่ห่น่วยงานท่ี่�รบั้ผิ่ด
ชื่อบ้แล้ว สรป้มื่ห่น่วยงานสองฝ่ึายต่กัน เขา้ประชื่ม้ื่กันทัี่�งเมื่อ่งภัเูก็ต ส้ดยอด! ตอนท่ี่�เขาประชื่ม้ื่กันสองวนั ผ่มื่ก็ถ่้อ
โอกาสไปเท่ี่�ยว พูาลกูไปวา่ยนำา ปนีเขา ก็ถ่้อวา่ด่แหละ 

WURKON: แล้วตกลงจบ้ยังไง
อเล็ก เฟส: ผ่มื่ก็เสนอวา่ผ่มื่จะลบ้ ผ่มื่เป็นคนที่ำา ลบ้ได้ ไม่ื่มื่ป่ญัหา แต่ก็มื่ค่นออกมื่าวา่ไม่ื่ใหล้บ้ อก่คนก็จะใหล้บ้ ต่กัน
อก่ ผ่มื่ก็เลย เอา้! ทิี่�งไวเ้ด่อนน่ง แล้วผ่มื่ก็บ้นิกลับ้ไปลบ้อก่รอบ้ ซ่�งผ่มื่คิดแล้ววา่ผ่มื่จะลบ้ใหเ้ปน็แอนิเมื่ชื่ั�นแบ้บ้สต็อป
โมื่ชื่ั�น อะ่ ไหนๆ ก็ต้องลบ้แล้ว งั�นขอลบ้ให้เป็นศิลปะอก่ชื่ิ�นน่งก็แล้วกันวะ ให้เขาเห็นวธิก่ารที่ำางานของเราวา่ผ่มื่



พูยายามื่คิดนะ ผ่มื่ไมื่ไ่ด้มื่ามื่ั�วๆ นะ ผ่มื่ลบ้ผ่มื่ยังกวนส้นต่นคณ้เลย (หวัเราะ) ผ่มื่ก็ลบ้ใหม้ื่นัเปน็รปูอว้กแตก ฉ่�แตกน่ะ 
ก็จะลบ้แบ้บ้น่�น่ะ แต่ผ่มื่ลบ้ 12 ชื่ั�วโมื่งน่ะ โอโ้ห! เหมื่อ่นวิ�งมื่าราธอนน่ะ ที่ำาตั�งแต่บ้า่ยสอง ถ่้งต่สอง ค่อมื่นัต้องที่ำาท่ี่ละ
นิดๆ ลบ้แล้ววิ�งออก ใหเ้พู่อนถ่้ายรปู สองกำาแพูง ตอนหลังเพู่�อนมื่าชื่ว่ย โหย ปวดขาไปหมื่ด แต่มื่นัมื่าก 

WURKON: แล้วมื่ใ่ครมื่าดูไหมื่
อเล็ก เฟส: โอโ้ห! ผ่มื่ไมื่บ่้อกใครเลยนะ วา่จะไปลบ้วนัไหน แต่มื่นั่กขา่วไปส่บ้วา่ผ่มื่จะลบ้วนัไหน วนัท่ี่�ลบ้ผ่มื่ผ่่านไป
ตรงนั�น ผ่มื่มื่องไป โอโ้ห! บ้อกกับ้เพู่�อน กไูมื่อ่ยากเขา้ไปเลยวะ่ คนม้ื่งกันเต็มื่เหมื่อ่นปดิถ้นนเลยน่ะ รถ้จะวิ�งกันไมื่ไ่ด้
น่ะ ผ่มื่ไมื่อ่ยากฝ่ึาฝูึงชื่นเขา้ไปเลย เพูราะมัื่นเป็นเร่�องของผ่มื่ ที่ก้คนรอผ่มื่กัน มัื่นไม่ื่สน้กน่ะ แต่ผ่มื่ก็ตั�งสติ เขา้ไปถ่้ง 
ผ่มื่ก็ประกาศเลย ที่ก้คนครบั้ ผ่มื่จะย่นตรงน่� ใครอยากถ้ามื่อะไร มื่าท่ี่เด่ยว ถ้ามื่ท่ี่เด่ยวพูรอ้มื่กัน แล้วจบ้ไปเลย ผ่มื่
จะได้ที่ำางาน ไมื่ง่ั �นคนจะแย่งกันถ้ามื่ไง ก็รม้ื่ถ้ามื่กันอยู่พัูกน่งน่ะ เสรจ็แล้วผ่มื่ก็เริ�มื่ลบ้ ชื่ว่งนั�นก็มื่ค่นมื่าดตูลอด ผ่มื่
วา่มัื่นก็สน้กด่ เปน็ไฮไลที่ข์องชื่ว่ติน่ะ มัื่นด่ ผ่มื่ถ่้งบ้อกวา่ผ่มื่ไม่ื่เครย่ดเลย เจอคนผ่มื่ก็แจกสติ�กเกอร ์คนนั�นคนน่� คน
ภัเูก็ตก็น่ารกั มื่าเที่คแครผ์่มื่ท้ี่กอย่าง เห็นผ่มื่ไปนั�งรา้นอาหารแล้วรอ้ง โอย้ อเล็กเปน็อะไรเหรอคะ? ออ๋พูอด่เดินข่�น
ลงเยอะ ปวดขานิดน่งครบั้ ออ๋ เหรอๆ แป๊บ้น่งนะ โหลๆๆ เด่�ยวพูร้ง่น่�สิบ้เอด็โมื่งคร่�งคณ้อเล็กเขาจะไปนวดนะ 
(หวัเราะ) เขาพูาไปนวด พูาไปกินขา้ว มัื่น! โคตรสน้กเลย เด่�ยวต้องกลับ้ไปอก่ 

WURKON: มื่าถ่้งนิที่รรศการครั�งน่�ของคณ้บ้้าง ALIVE น่�มื่ท่่ี่�มื่ายังไง
อเล็ก เฟส: ตอนแสดงงานป ี2012 ผ่มื่ที่ำางานแบ้บ้น่�ไวร้ปูน่ง มื่นัผ้่ดข่�นมื่าในวนิาท่ี่ส้ดท้ี่ายก่อนท่ี่�ผ่มื่จะแสดงงาน 
ผ่มื่วาดรปูท้ี่องฟา้ ก้อนเมื่ฆเล่นๆ อยู่ มื่นัที่ำาใหผ้่มื่คิดถ่้งฟ่ลลิ�งของอมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่น่์ะ ผ่มื่ก็เลยข่�นงานชื่ิ�นใหม่ื่เลย 
ผ่มื่คิดถ่้งภัาพูวาดบ่้งบ้วัท่ี่�มื่ส่ะพูานของ ของโมื่เน่ต ์(Bridge over a Pond of Water Lilies, 1899) แล้วผ่มื่ก็วาด
เด็กสวมื่สวมื่ชื่ด้กระต่ายกำาลังเดินขา้มื่สะพูานอยู่ เหมื่อ่นผ่มื่หลด้เขา้ไปในโลกของอมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ ์ทัี่�งๆ ท่ี่�ผ่มื่ไมื่เ่คย
เห็นงานจรงิของโมื่เน่ตม์ื่าก่อนเลย ผ่มื่อยากเห็นงานจรงิของเขามื่ากเลย เพูราะผ่มื่เคยก็อปปี� รปูโมื่เนตเ์ล่�ยงชื่พู่
สมื่ยัเพิู�งจบ้ใหมื่่ๆ  เปน็ออเดอร ์วาดอยู่พัูกน่ง ผ่มื่ก็สงสัยมื่าตลอดวา่งานโมื่เนตจ์รงิๆ มัื่นเปน็ยังไง ส่เปน็ยังไง ท่ี่
แปรงของจรงิมื่นัเปน็ยังไง พูอด่ชื่ว่งท่ี่�ไปย้โรปน่�แหละ ผ่มื่ไปเจอชื่ิ�นแรกท่ี่�องักฤษ เขา้พิูพิูธภััณฑ์ไ์ปดู เหมื่อ่นเจอ
ดาราคนโปรดน่ะ ดอูย่างเพูลิน ย่นดูแต่โมื่เนตทั์ี่�งวนั จน รปภั. มื่าเล็งผ่มื่เลยน่ะ บ้อกใหย่้นหา่งๆ หน่อย เพูราะผ่มื่
เขา้ไปดจูนชื่ดิรปูเลยน่ะ แล้วก็ไปดอูก่ท่ี่ตอนไปญ่�ป้น่ มัื่นมื่นิ่ที่รรศการหม้ื่นเวย่นมื่าแสดงพูอด่ โคตรโชื่คด่ ได้ดบู่้งบ้วั 
ได้ดหูลายชื่ิ�นเหมื่อ่นกัน แต่ยังไม่ื่เคยไปดูท่ี่�ฝึรั�งเศส ซ่�งผ่มื่คิดวา่ผ่มื่อยากจะไปก่อนที่ำานำาที่รรศการน่� แต่ตัดสินใจไมื่่
ไปด่กวา่ เพูราะถ้้าไปแล้วก็อยากเท่ี่�ยวใหทั้ี่�วไง ไหนๆ ก็ไปตั�งไกลแล้ว ก็เลยไมื่ไ่ป เอาเท่ี่าท่ี่�รูส่้ก เท่ี่าท่ี่�ฟ่ลลิ�งเรามื่ ่ชื่ิ�นน่�
มื่นัก็ต่อเน่�องมื่าจากที่ำาชื่ิ�นแรก บ้วกกับ้ความื่ท่ี่�เราเดินที่างไปย้โรป เห็นเด็กมื่าพิูพิูธภััณฑ์ม์ื่าดงูาน ผ่มื่ก็รูส่้กวา่ กวา่
เราจะได้ไปด ูเรย่นประวติัศาสตรศิ์ลป์มื่า โคตรอยากดงูานพูวกน่�แต่ไม่ื่มื่ป่จัจยัใหเ้ราดไูด้ ถ้้าผ่มื่ได้ดตูอนชื่ว่งนั�นผ่มื่จะ
อนิแตกมื่ากกวา่น่�อก่ แบ้บ้ ตอนถ้้านอนกไูด้มื่าน่�กกูร่�ดไปละ กคูงหนักกวา่น่� ก็เลยอยากจะเอาความื่รูส่้กแบ้บ้นั�นเขา
มื่าอยู่ในนิที่รรศการของผ่มื่ไง แล้วผ่มื่ด่ใจมื่ากเลยนะ ท่ี่�พูอแสดงแล้วมื่เ่ด็กมื่าดงูานเยอะ เพูราะเหมื่อ่นเด็กได้ดงูาน
ศิลปะท่ี่�ใหค้วามื่รูส่้กเหมื่อ่นได้ดงูานในพิูพิูธภััณฑ์ตั์�งแต่เด็กๆ ถ่้งแมื่ม้ื่นัจะเปน็ของก็อปก็เถ้อะ แต่มื่นัได้อารมื่ณไ์ง 
ผ่มื่จำาลองอารมื่ณข์องพิูพิูธภััณฑ์ม์ื่า เอาอมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ม์ื่าเล่น แล้วที่ก้ครั�งท่ี่�ผ่มื่ดอูมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ ์ผ่มื่รูส่้กวา่มื่นัมื่่
ความื่คล้ายค่งกับ้สตรท่ี่อารต์ ทัี่�งๆ ท่ี่�รปูแบ้บ้มื่นัคนละเร่�องเลยนะ แต่มื่นัมื่จ่ด้รว่มื่ของความื่ทัี่บ้ซอ้นในย้คสมื่ยับ้าง
อย่างท่ี่�คล้ายกัน เชื่น่มื่นัโดนต่อต้าน ไมื่เ่ป็นท่ี่�ยอมื่รบั้ในย้คแรกๆ เหมื่อ่นกัน เพูราะมื่นัขบ้ถ้ออกมื่าจากวถ่ิ้ดั�งเดิมื่ มื่นั
ก็เปน็เร่�องปกติท่ี่�คนจะไมื่เ่ขา้ใจในตอนแรก อมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ม์ื่นัเปน็จด้เปล่�ยนของศิลปะ มื่นัเปน็จด้เริ�มื่ต้นท่ี่�ศิลปนิไมื่่
ที่ำางานรบั้ใชื่ศ้าสนา ไมื่ร่บั้ใชื่สั้งคมื่ชื่ั�นสูงอก่ต่อไป แต่ศิลปนิหนัมื่าที่ำางานรบั้ใชื่ตั้วเอง รบั้ใชื่สั้งคมื่ หันมื่าเขย่นรปูคน
ทัี่�วไป แล้วมื่นัก็ที่ำางานกลางแจง้เหมื่อ่นกันด้วย ซ่�งตรงจด้น่�มื่ค่วามื่คล้ายคล่งกับ้กราฟฟิต่� 

WURKON: กลายเปน็จด้รว่มื่กันไปเฉยเลย
อเล็ก เฟส: ใชื่ ่มื่นัมื่จ่ด้รว่มื่เหมื่อ่นๆ กัน เมื่่�อก่อนผ่มื่อยากเปน็ศิลปนิอมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ไ์ง ไปไหนผ่มื่เอาเฟรมื่ไปสอง
อนัประกอบ้กันไป มื่ข่าหยั�ง อป้กรณพ์ูรอ้มื่ อย่างสองรปูในนิที่รรศการเปน็รปูท่ี่�ผ่มื่วาดตั�งแต่สมัื่ยเรย่นน่ะ มื่นัเปน็
ความื่คลั�งไคล้ วนัไหนฟา้สวยๆ เน่�ย กตู้องเก็บ้ๆ วิ�งไปเอาเฟรมื่มื่าวาดรปูหน้าบ้า้น นิที่รรศการน่�ก็เหมื่อ่นเราก็เอา
ตัวตนท่ี่�เราชื่อบ้ทัี่�งสองอย่างมื่ารวมื่กัน 

WURKON: มื่าแสดงงานในหอศิลป์แบ้บ้น่�มื่นัก็ไมื่ใ่ชื่ส่ตรท่ี่อารต์หรอ่กราฟฟิต่�แล้วสิ
อเล็ก เฟส: มื่นัไมื่ใ่ชื่ก่ราฟฟิต่�ไมื่ใ่ชื่ส่ตรท่ี่อารต์ตั�งแต่ตอนท่ี่�มื่นัเขา้มื่าอยู่ในแกลเลอรแ่ล้วล่ะ (หวัเราะ) มื่นัค่องานชื่ด้
น่ง ค่อนิที่รรศการศิลปะอนัน่งท่ี่�กำาลังจะเล่าเร่�องอะไรบ้างอย่างใหค้นเขา้มื่าดกัูน 



WURKON: แบ้บ้น่�คณ้สูญเส่ยความื่เป็นตัวตนในฐานะศิลปนิสตรท่ี่อารต์ไหมื่
อเล็ก เฟส: มื่นัก็ค่อการที่ำางานอก่รปูแบ้บ้น่งเท่ี่านั�นเอง ผ่มื่คิดอย่างนั�นนะ เพูราะผ่มื่ก็ยังสน้กกับ้การออกไปพู่นส่
อยู่ ค่อผ่มื่สน้กกับ้ที่ก้อย่างท่ี่�ที่ำาน่ะ มัื่นไมื่ใ่ชื่ว่า่เราอยากออกไปพู่นขา้งนอกอย่างเด่ยว เราสน้กกับ้การนั�งอยู่ท่ี่�บ้า้น
เงย่บ้ๆ วาดรปูสบ้ายๆ ผ่มื่ยังปั� นดินเหน่ยว อารมื่ณเ์หมื่อ่นตอนเปน็เด็กๆ เลย ผ่มื่คิดวา่ผ่มื่โชื่คด่ท่ี่�ผ่มื่ได้ที่ำาในสิ�งท่ี่�ผ่มื่
ชื่อบ้เหมื่อ่นตอนเด็กๆ เลย ท้ี่กอย่างมัื่นเอ่�อกันหมื่ดเลยน่ะ บ้างท่ี่เราที่ำางานสเก็ตซส์ำาหรบั้ภัาพูวาดอยู่ เฮย้ น่าพู่นวะ่ 
เราก็ไปพู่น หรอ่บ้างท่ี่เราออกไปพู่นอยู่ เฮย้ อนัน่�น่าเอาไปวาดวะ่ มื่นัเอ่�อกันไปกันมื่ามื่ากกวา่ เร่�องท่ี่�จะพููดมื่นัเปน็
เร่�องเด่ยวกัน ผ่่านคาแรคเตอรเ์ด่ยวกัน มื่นัก็เลยไม่ื่ได้แบ้ง่แยกออกจากกันขนาดนั�น มื่นัเปน็แค่ส่�ออย่างน่งมื่ากกวา่ 

WURKON: ล่มื่ถ้ามื่เลย คาแรคเตอรเ์ด็กสามื่ตาเน่�ย รูว้า่ได้จากลกูแหละนะ แต่ที่ำาไมื่มื่นัถ่้งมื่ร่ปูลักษณแ์บ้บ้ท่ี่�เห็น
อเล็ก เฟส: คาแรคเตอรน่์�มื่นัดูเหมื่อ่นเป็นกระต่าย แต่ความื่จรงิมื่นัก็ไม่ื่เชื่งิเป็นกระต่ายซะท่ี่เด่ยว ผ่มื่อยากใหม้ื่นัดู
เปน็อารมื่ณแ์บ้บ้ เด็กท่ี่�ไรเ้ด่ยงสา ดูเป็นเหย่�อ เพูราะผ่มื่คิดวา่กระต่ายเปน็สัตวท่์ี่�น่าจะเปรย่บ้กับ้ความื่เปน็เหย่�อได้ด่ 
แล้วหมูื่นัก็แสดงอารมื่ณ ์หตูกมื่นัเศรา้ หตัู�งมื่นัต่�นเต้นอะไรอย่างง่� ผ่มื่ได้ไอเด่ยมื่าจากตอนดขูา่วเด็กท่ี่�ถ้กูที่ำารา้ย 
เด็กหา้เด่อนถ้กูกระท่ี่บ้ ถ้กูอะไร แล้วพูอเรามื่ล่กูด้วย ก็เลยคิดวา่ มื่นัที่ำาได้ยังไงวะ ใจมัื่นที่ำาด้วยอะไร ผ่มื่เลยที่ำาภัาพู
เด็กท่ี่�ดเูส่�อขาด ขนหลด้ โดนกระที่ำายำาย่ ผ่มื่ก็เลยเอาคาแรคเตอรน่์�มื่าเล่าเร่�องเด็กท่ี่�ถ้กูที่ำาใหเ้ปน็เหย่�อ หน้าตาก็จะดู
กังวลหน่อย มื่นัก็เลยมื่ต่าท่ี่�สามื่เอาไวค้อยเฝ้ึาระวงัภััย อก่อย่าง ตาท่ี่�สามื่มื่นัเปน็สัญลักษณข์องสิ�งท่ี่�เรามื่องไมื่เ่ห็น
ด้วยตาสองตา เร่�องของจติวญิญาณ ความื่เชื่่�อ ซ่�งมื่นัพิูสูจนไ์ม่ื่ได้ด้วยหลักวทิี่ยาศาสตร ์แต่มื่นัมื่อ่ยู่ 

WURKON: นิที่รรศการครั�งน่�มื่นัส่�อถ่้งแนวคิดอะไร
อเล็ก เฟส: นิที่รรศการน่�ผ่มื่เอาอมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่*์ มื่าผ่สมื่กับ้งานของผ่มื่ เอาบ่้งบ้วัของโมื่เนตม์ื่า ซ่�งมื่นัแที่นความื่
รูส่้กเราตอนเด็กๆ ท่ี่�เราอยู่บ้้านนอก กับ้บ่้งบั้ว กับ้คลอง แล้วผ่มื่ก็อยากพููดถ่้งสังคมื่ตอนน่� ท่ี่�มื่นัเปน็ภัาวะนิ�งๆ 
สถ้านการณก์ารเมื่อ่งมัื่นเรย่บ้ นิ�ง แต่ไมื่รู่ว้า่มื่นัมื่อ่ะไรอยู่ใต้นำาหรอ่เปล่านะ ที่ก้อย่างดเูหมื่อ่นสวยงามื่ แต่เราพููด
อะไรไมื่ไ่ด้ เราแสดงความื่คิดเห็นอะไรไมื่ไ่ด้ เหมื่อ่นเราจมื่อยู่ในนำา นำามื่นัท่ี่วมื่ปากเราอยู่ งานชื่ด้น่�ก็จะมื่ภ่ัาพูเด็กจมื่
อยู่ในนำา นำาท่ี่วมื่ปาก พููดอะไรไม่ื่ได้ แล้วก็เป็นเร่�องของประวติัศาสตรท่์ี่�ถ้กูที่ำาซำาด้วย อย่างผ่มื่ก็อปปี� งานโมื่เนตม์ื่า 
มื่นัก็เหมื่อ่นกับ้ประวติัศาสตรม์ื่นัก็วนเวย่นซำาซากอยู่ตลอดเวลา ผ่มื่ไมื่ไ่ด้พููดตรงๆ หรอก แต่เป็นการเปรย่บ้เปรย
มื่ากกวา่ หรอ่ภัาพูท่ี่�เด็กท่ี่�อยู่กับ้บ่้งบั้ว อยู่กับ้นำา มัื่นมื่ค่วามื่อนัตรายซอ่นอยู่ เด็กในภัาพูท่ี่�เห็นมื่นัลงไปวา่ยนำาเล่น
หรอ่กำาลังจะจมื่นำากันแน่? ผ่มื่เลยตั�งชื่่�อนิที่รรศการน่�วา่ ALIVE (รอดชื่ว่ติ) มัื่นเหมื่อ่นส้ดท้ี่ายแล้ว จะไปหวงัพู่�งใคร
ก็ไม่ื่ได้หรอก เราต้องเอาตัวรอดกันเองในสถ้านการณแ์บ้บ้น่�ใหไ้ด้นั�นแหละ 

*อมิื่เพูรสชื่ั�นนิสมื่ ์(Impressionism) กระแสเคล่�อนไหวที่างศิลปะในศตวรรษท่ี่� 19 ท่ี่�ม้ื่ง่เน้นในการนำาเสนอชื่ว่ติใน
ย้คสมื่ยัใหมื่ ่โดยเฉพูาะภัาพูทิี่วทัี่ศน ์และภัาพูวถ่ิ้ชื่ว่ติของคนทัี่�วๆ ไปผ่่านการสังเกตอย่างตรงไปตรงมื่า และมัื่กจะ
วาดภัาพูด้วยการใชื่ฝ้ึแีปรงหยาบ้ๆ ด้วยความื่รวดเรว็เพู่�อจบั้หว้งเวลาชื่ั�วขณะท่ี่�อยู่ตรงหน้าท่ี่�อาจเปล่�ยนแปลงได้ใน
ชื่ั�วพูรบิ้ตา โดยมื่ศิ่ลปนิเด่นๆ อย่าง เอดูอาร ์มื่าเนต ์(Edouard Manet), คามื่ลิล ์ปซิารโ์ร (Camille Pissarro), เอด็
การ ์เดอกาส ์(Edgar Degas), โฆล้ด โมื่เน่ต ์(Claude Monet) และ ปแียร-์โอกส้ต ์เรอนัวร ์(Pierre Auguste 
Renoir) เปน็อาทิี่


