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‘Alex Face’ กัับหลายๆ เรื่่�อง ท่ี่�เรื่าไม่่เคยรื่้�ม่าก่ัอน จากัปรื่ะสบกัารื่ณ์ก์ัารื่ที่ำางานม่าตลอดหลายปชี่ว่งท่ี่�
ต�อง lockdown จากัโควดิท่ี่�ผ่่านม่า เปน็ยงัไงบ�างครื่บั ?
เอาจริงิๆ เริาก็็ถืือว่า่โชคดีีก็ว่า่คนอื�นๆ เยอะนะ อย่างเขามี ีwork from home กั็น เริาก็็ทำำากั็นมีาอย่่แล้้ว่ตัั้�งนาน มีนั
ก็็ไม่ีได้ีส่่งผล้อะไริเท่ำาไหริ ่บางงานก็็ถืก่็ cancel ไปแต่ั้มีนัก็็ทำำาใหเ้ริาได้ีทำำาสิ่�งอื�นๆ ได้ีมีาก็ข้�น ล้ดีคว่ามีเริง่ริบีก็าริ
ทำำางานต่ั้างๆ ได้ีมีาก็ข้�น แต่ั้ก็็มีงีานแส่ดีงทีำ�สิ่งคโปริซ์ึ่้�งเขาไมีเ่ลื้�อน ตั้อนแริก็เริาคยุกั็บเขาว่า่เลื้�อนไปก่็อนมีั�ย แต่ั้เขาก็็
โอเค บอก็ว่า่ทำำาต่ั้อไป ไมีเ่ลื้�อน มีนัก็็เล้ยก็ล้ายเป็นโชว่เ์ดีี�ยว่คริั�งแริก็ทีำ�เริาไมีไ่ด้ีไปริว่่มีงานเปดิีโชว่ข์องตัั้ว่เอง 

สองสาม่ปท่ีี่�ผ่่านม่า พ่ี่�ก็ัได�ไปที่ำางานท่ี่�ต่างปรื่ะเที่ศอย่้บอ่ยๆ ม่ท่่ี่�ไหนท่ี่�พ่ี่�ช่อบบ�างครื่บั ? 
อย่างปทีีำ�แล้้ว่ก็็ไปอเมีริกิ็าก็็ริ่ส้้่ก็ว่า่ชอบ แล้้ว่ก็็มีไีปยุโริปเดืีอนน้ง ซึ่้�งตั้อนนั�นมีนัก็็มีงีานทีำ�ต้ั้องทำำาอย่่เยอะ ป่� นงาน
ตั้ล้อดี มีเีว่ล้า 2 เดืีอน ทำำาโชว่ ์1 เดืีอน บางโชว่ก็์็เหลื้อเดืีอนเดีียว่ด้ีว่ยซึ่ำาไป อย่างงานทีำ�จะไปยุโริป ป่� นงาน 20 ชิ�น
เดืีอนน้งเล้ย คือมีนัเกิ็นชอ็ตั้แบบเพลิ้นแล้้ว่ไง มีนัต้ั้องมีกี็าริว่างแผนทีำ�ดีี คือเริาว่าดีริป่ทุำก็ว่นัเล้ยนะ แค่หน้�งชั�ว่โมีง
เนี�ย บางทีำมีเีพื�อนชว่นไปไหน เริายังไม่ีว่า่งไปเล้ย เพริาะตั้อนนั�นเว่ล้า 1 ชั�ว่โมีงเริาจะมีานั�งคยุไปไหนกั็น ไริส้่าริะไมีไ่ด้ี
เล้ยนะ เว่ล้าในแต่ั้ล้ะว่นัมัีนถืก่็เริาว่างแผนมีาหมีดีแล้้ว่ ทุำก็อย่างมีสี่เต็ั้ปเอาไว่ห้มีดีแล้้ว่ อนันี�ทำำาแค่ไหน อะไริทำำาต่ั้อ 
เส่ริจ็แล้้ว่ทำำาอะไริ เริาพยายามีทำำาใหไ้ด้ีตั้ามีแผนมีาก็ทีำ�สุ่ดี 

แล�วอยา่งตอนไปพ่ี่นท่ี่�เม่่องนอกั ความ่ยากัง่ายเปน็ยังไงบ�างครื่บั ? 
อย่างตั้อนไปนิว่ยอริค์ทีำ�อเมีริกิ็า คือทีำ�นั�นมีนัเป็นศู่นยร์ิว่มีพว่ก็ส่าย creative เยอะมีาก็ มีกี็าริแขง่ขนักั็นส่่ง อย่าง
ตั้อนเริาไปพ่นทีำ�ชคิาโก็ แล้้ว่เริาก็็งานแส่ดีงทีำ�นั�นด้ีว่ย ทำางแก็ล้เล้อริี�เขาก็็ริ่ว้่า่เริาต้ั้องพ่นก็ำาแพงแน่ๆ ทำางเขาก็็จะไป
ติั้ดีต่ั้อก็ำาแพงเอาไว่ ้ซึ่้�งตั้อนทีำ�เริาไปพ่นบางทีำเริาก็็เจอคนทัำ�ว่ๆ ไป ทีำ�เดิีนมีาเจอ ติั้ดีต่ั้อให้เริาไปทำำาตั้ริงนั�นตั้ริงนี�อกี็ คือ
ทีำ�ชคิาโก็เริาว่า่เขาค่อนขา้งจะเปดิีริบักั็บคนแปล้ก็หน้า ชว่่งแริก็ๆ ทีำ�ไปมัีนก็็เก็ริง็ๆ นะ ดีห่นังมีาเยอะด้ีว่ย ก็ลั้ว่ว่า่จะมีี
อะไริเหมีอืนกั็น พว่ก็เหยียดีผิว่หริอืแบบคนเอเชยีมีาเดิีนแถืว่นี�จะเปน็อะไริหริอืเปล่้า อย่างมีานิว่ยอริค์ก็็เหมีอืนกั็น 
เริาก็็หา connection เพื�อนศิูล้ปนิทีำ�นี�ไว่ ้เริาก็็ติั้ดีต่ั้อกั็นให้เขาหาทีำ�พ่นไว่ใ้ห ้บางคนก็็มีสีี่ให้ด้ีว่ย หริอือย่างเมีื�อชว่่งต้ั้น
ปเีริาเพิ�งไป Reunion มีา ตั้อนนั�นมีนัมีเีหตุั้ก็าริณ์ว์ุ่น่ๆ นิดีน้ง เริาไปเก็าะชื�อ ‘Reunion’ ซึ่้�งเปน็เก็าะของฝริั�งเศูส่ 
ใก็ล้้ๆ กั็บมีาดีากั็ส่ก็าริ ์ซึ่้�งตั้อนนั�นเริามีากั็บ Jace เพื�อนศิูล้ปนิด้ีว่ยกั็น เพื�อจะมีาทำำางานเเส่ดีงทีำ�เเก็ล้เล้อริี�เขา เเล้้ว่ก็็
หาทีำ�พ่นในเก็าะกั็น เเล้้ว่ก็็เจอบ้านริา้งทีำ�น้ง มีงีานก็ริาฟฟิตีั้�พ่นเต็ั้มีไปหมีดี เริาก็็ไปพ่นกั็น สุ่ดีท้ำายเจา้ของพื�นทีำ�โผล่้มี
าเเล้้ว่ก็็เเจง้ตั้ำาริว่จ ตั้ำาริว่จก็็เล้ยให้เริาไปซึ่ื�อสี่มีาล้บซึ่ะ ซึ่้�งบนเก็าะเนี�ยจะมีงีาน Jace เยอะมีาก็ เหมีอืนงาน Jace เปน็
ไอคอนของทีำ�นั�น ผ่านไปตั้ริงไหนก็็จะเจองานเขาเต็ั้มีไปหมีดี ได้ีเปน็เเอมีบาส่เดีอริข์องส่ายก็าริบินทีำ�นั�นด้ีว่ยนะ คือ
เปน็ซึ่ปุเปอริส์่ตั้าริไ์ปเเล้้ว่ เเต่ั้เขาก็็บอก็เริาว่า่ “ม้ีงริ่ม้ีั �ยตั้อนก็ไ่ปพ่นยังโดีนด่ีาอย่่เล้ย คือทุำก็คนจะมีาคิดีว่า่ก็คื่อคนดัีง 
ก็พ่่นตั้ริงไหนก็็ได้ี ไมีเ่ล้ย ก็ยั่งโดีนด่ีาเหมีอืนกั็บทำกุ็คน” 

ผล้งานของพี�ได้ีริบัคว่ามีนิยมีมีาก็มีายจาก็หล้ายๆ เเว่ดีว่ง ในมุีมีมีองของพี� ริ่ส้้่ก็ยังไงบ้างกั็บสิ่�งทีำ�เกิ็ดีข้�น ?เริา
จะเเยก็เอาไว่ห้ล้ายๆ ส่่ว่น หลั้ก็ๆ เเล้้ว่เริาคือคนทำำางานศิูล้ปะ อยาก็เปน็ศิูล้ปนิทีำ�ดีี อยาก็ทำำางานใหดี้ีมีาก็ยิ�งข้�นเริื�อยๆ 
ซึ่้�งเริาต้ั้องพัฒนาตัั้ว่เองไปให้สุ่ดีเท่ำาทีำ�เริาจะทำำาได้ี ซึ่้�งมีนัไม่ีได้ีหมีายถ้ืงชื�อเสี่ยงนะ เเต่ั้เป็นก็าริพัฒนาคณุ์ภาพของ
งานมีาก็ก็ว่า่ ส่่ว่นเริื�องก็าริทำำางานกั็บเเบรินดีต่์ั้างๆ เริาคิดีว่า่มีนัเปน็อกี็ part น้งของก็าริทำำางาน เพริาะอย่างเริา
ทำำางานส่ตั้ริทีำอาริท์ำ มีนัจะมีหีล้ายมุีมีใหเ้ริาไป มีหีล้ายสิ่�งทีำ�ส่ามีาริถืนำางานศิูล้ปะของเริาไปได้ี เริามีเีเพทำฟอริม์ีของ
งานเริาทีำ�เเตั้ก็ต่ั้างกั็น ก็ลุ้่มีคนทีำ�ส่นใจทีำ�จะเขา้ถ้ืง มัีนก็็คนล้ะเเบบกั็น เริาทำำางานดีีไซึ่นไ์ด้ี ทำำาเพ้นทำไ์ด้ี พ่นได้ี ได้ี collab 
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กั็บว่งก็าริอื�นๆ มีนัทำำาใหค้นได้ีหนัมีาส่นใจงานส่ตั้ริทีำอาริท์ำมีาก็ข้�น เริิ�มีส่ะส่มีงาน คืออย่างน้อยมีนัก็็ทำำาใหว้่งก็าริเริา
มีนัน่าส่นใจเเล้ะถืก่็หันมีามีองมีาก็ข้�นก็ว่า่เเต่ั้ก่็อน เอางา่ยๆ เล้ยถ้ืา Banksy ไม่ีดัีง ใคริจะมีามีองส่ตั้ริทีำอาริท์ำ ถ้ืงคน
จะมีาด่ีา Banksy อย่างงั�นอย่างงี�ก็็เถือะ เเต่ั้พอมัีนดัีงข้�น คนเริิ�มีเก็็บงานส่ตั้ริทีำอาริท์ำมีาก็ข้�น มีนัก็็เล้ยส่่งผล้กั็นมีา
เปน็ทำอดีๆ เริาว่า่มีนัเป็นทุำก็ว่งก็าริเเหล้ะ 

กัารื่ขายงานศิลปะในโช่วท่์ี่�ผ่่านๆ ม่าของพ่ี่�  ม่่กัารื่จดักัารื่ยังไงบ�าง ? 
อย่างทีำ�ไทำยมีนัต้ั้องมีีคิว่ อย่างเริามีงีานโชว่น้์ง เริาก็็จะส่่งให้คนทีำ�ล้งชื�อริออย่่ในลิ้ส่ตั้ก่์็อน ซึ่้�งเริาก็็จะใหท้ำางแก็ล้เล้อริี�
ทีำ�เริาแส่ดีงเขาจดัีก็าริไป แต่ั้ก็็มี ีwalk in เขา้มีาซึ่ื�องานก็็มีนีะ แต่ั้สุ่ดีท้ำายเริาก็็ให้แก็ล้เล้อริี�เขาริบัผิดีชอบ เปน็คนดีีล้
ใหเ้ริาไป เชน่ จ่่ๆ  มีคีนอยาก็ได้ีริป่นี� แล้้ว่เริาไปว่าดีใหค้นนี�ก่็อน มัีนก็็จะไมีแ่ฟริกั์็บคนทีำ�อย่่ในลิ้ส่ตั้ข์องเริา คือตั้อนนี�
มีนัเปน็เริื�องของก็าริจดัีริะบบใหม้ีนัแฟริม์ีาก็ทีำ�สุ่ดี แล้้ว่เริาก็็ต้ั้องไม่ีริบีว่าดีริป่เพื�อขายด้ีว่ย เริาต้ั้องค่อยๆ ทำำาออก็มีา
ใหดี้ีทีำ�สุ่ดี ไมีใ่ชว่่า่ขายได้ี แล้้ว่ริบีว่าดีออก็มีาใหญ่่เล้ย คือเริาก็็ริ่ว้่า่เริาส่ามีาริถืว่าดีริป่ได้ี ขายได้ีก็็จะได้ีเงนิ แต่ั้ก็ลั้บ
เปน็ว่า่พอมีคีนมีาติั้ดีต่ั้อมีา เริาก็็ต้ั้องคิดีว่า่จะบอก็เขายังไง จะพ่ดีกั็บเขายังไง ให้เขาเขา้ใจว่า่เริามีรีิะบบก็าริขายแบบ
นี�นะ คือเริาก็็อยาก็ขายแหล้ะ ขายได้ีมีนัดีีอย่่แล้้ว่ ซึ่้�งเมีื�อก่็อนเริาก็็เคยผ่านก็าริขายงานไมีไ่ด้ีเล้ยมีาก็็เยอะ จนมีาว่นั
น้งมีนัขายได้ี มีนัก็็เขา้มีาส่่่อกี็โหมีดีน้งทีำ�เริาต้ั้องจดัีก็าริ ซึ่้�งถ้ืาริะบบมีนัแขง็แริง แก็ล้เล้อริี�แขง็แริง ศิูล้ปนิมัีนก็็แขง็
แริง ต่ั้อไปมีศิีูล้ปนิริุน่ใหมี่ๆ  ข้�นมีา มีนัก็็จะมีรีิะบบริองริบัเอาไว่แ้ล้้ว่ ส่มีมุีติั้ว่า่เริาขายงานเองไมีม่ีใีคริมีาจดัีก็าริ มัีนก็็
ไมีผิ่ดีอะไรินะ แต่ั้ถ้ืาเริาขายเอง บางทีำเริาอาจจะไมีเ่ขา้ใจริะบบก็าริขายงาน อย่างก็าริตัั้�งริาคางานใหเ้หมีาะส่มี แล้้ว่
เริาคว่ริจะริกั็ษามีาตั้ริฐานของริาคายังไง ขายงานให้คนนี�ไป 50,000 บาทำ ว่นัน้งเริาริอ้นเงนิขายชิ�นนี�ใหอ้กี็คนแค่ 
20,000 บาทำ มีนัก็็ไมีโ่อเคใชไ่หมี เริาก็็จะขาดีคว่ามีน่าเชื�อถืือไปเล้ย 

เวลาพ่ี่�ที่ำางานวาดรื่ป้ ฟัังเพี่ลงแนวปรื่ะม่าณ์ไหน ? 
เอาจริงิๆ มีนัก็็ฟง่ไปเริื�อยๆ นะ แต่ั้จะมีชีว่่งหลั้งๆ เริาจะชอบฟง่เพล้งพว่ก็ Background Music แบบมีบีีทำอย่าง
เดีียว่ ก็ล้างคืนบางทีำก็็ฟง่พว่ก็ Remix Night Sound ฟง่ชลิ้ล้์ๆ  แล้้ว่ก็็มีมีีาหนัก็ฟง่พว่ก็ขา่ว่ต่ั้างๆ ฟง่พว่ก็ 
Podcast 

สถานท่ี่�ท่ี่�อยากัไปพ่ี่นม่ากัท่ี่�สุด ? 
ก็็พ่นไปเริื�อยๆ แหล้ะ คืออย่างเริาเดิีนทำางไปไหน เห็นก็ำาแพงตั้ริงนี� เฮ้ย้ ! ชอบว่ะ่ มีนัจะอาริมีณ์นั์�นมีาก็ก็ว่า่ แต่ั้อยาก็
ไปทำำาจริงิๆ อยาก็ล้องไปอเมีริกิ็าใต้ั้ด่ี 

มุ่ม่ม่องของพ่ี่�กัับกัรื่ะแสงานกัรื่าฟัฟิัต่�และสตรื่ท่ี่อารื่ท์ี่ในที่กุัวนัน่� ? 
มีนัก็็มีองได้ีหล้ายมุีมีนะ เป็นงานทีำ�ได้ีริบัคว่ามีนิยมีมีาก็ข้�น อนันี�มีนัก็็มีองแบบนี�ได้ี แต่ั้เริาคิดีว่า่มีนัคงมีงีานอเีว่น้ทำ์
ต่ั้างๆ ทีำ�มีพีว่ก็งานส่ตั้ริทีำอาริท์ำไปพ่นบ้างหริอืถ่ืายโฆษณ์า เพริาะงานแบบนี�มีนัดีร่ิว่่มีส่มัีย เขา้ถ้ืงผ้่คนได้ีงา่ย มัีนดี่
เปน็คนริุน่ใหมี ่งานลั้ก็ษณ์ะแบบนี�มีนัก็็อาจจะถืก่็มีาใช ้เริาก็็มีองว่า่มัีนได้ีริบัก็าริยอมีริบัข้�น แต่ั้ในขณ์ะเดีียว่กั็น มีอีกี็
มุีมีน้งเว่ล้าทีำ�เริาไปพ่นเริาก็็ยังโดีนด่ีาอย่่ดีี ซึ่้�งทุำก็ว่นันี�เริาก็็โดีนอย่่บอ่ยๆ เริาเจริจากั็บเจา้ของทีำ� เขาก็็ไมีโ่อเค ไมีส่่นใจ 
มีนัก็็เล้ยทำำาใหเ้ริาคิดีว่า่มีนัเป็นสิ่ทำธิ์ิ�ของเขานี� ซึ่้�งมีนัไม่ีได้ีหมีายคว่ามีว่า่คนมีนัจะยอมีริบังานพว่ก็นี�อะไริขนาดีนั�น มีนั
มีมุีีมีทีำ�คนไมีโ่อเคก็็มี ีบางทีำเริาริ่ส้้่ก็ว่า่ตั้อนนี�พ่นยาก็ก็ว่า่ส่มัียก่็อนอกี็ แต่ั้สุ่ดีท้ำายเริาก็็ยังมีองว่า่มัีนเปน็งานของคน
เฉพาะก็ลุ้่มีอย่่ดีี มีนัไมีไ่ด้ีเป็นทีำ�ยอมีริบัขนาดีนั�น คือมีนัไม่ีได้ีมีใีคริแคริห์ริอืส่นใจขนาดีนั�น อย่างงานก็ริาฟฟิตีั้�ในมุีมี
ของเริา มีนัเปน็เริื�องก็าริปริะก็าศูตัั้ว่ตั้นของก็ลุ้่มีคนทีำ�อย่่ในแว่ดีว่งนี� ต้ั้องก็าริปริะก็าศูตัั้ว่ตั้นของเขา ไม่ีว่า่จะพ่น
ฟอนตั้ ์พ่นแท็ำก็ หริอืงานบอมีบต่์ั้างๆ ในแต่ั้ล้ะทีำ� อย่างเริาก็็เหมืีอนกั็น ไม่ีว่า่จะพ่นส่ตั้ริทีำอาริท์ำหริอืก็ริาฟฟิตีั้� มีนัก็็คือ
ก็าริหาพื�นทีำ�เพื�อปริะก็าศูตัั้ว่ตั้น แล้้ว่ก็าริทีำ�ตั้อนนี�มีดีีริามีา่ส่ตั้ริทีำอาริท์ำหริอืก็ริาฟฟิตีั้�กั็น มีนัก็็คือเริื�องก็าริแย่งชงิพื�นทีำ�
กั็น ถ้ืงจะมีกี็าริแซึ่ะกั็นในโล้ก็อนิเตั้อริเ์น็ตั้ก็็เถือะ เริาก็็มีองว่า่มัีนก็็คือก็าริแย่งชงิพื�นทีำ�กั็น ซึ่้�งเริาก็็มีองแค่นั�นเล้ย เริา
ก็็ริ่ส้้่ก็มีนัก็็เปน็แบบนี�กั็นทัำ�งโล้ก็แหล้ะ แต่ั้เริาก็็เขา้ใจว่า่ถ้ืงคว่ามีต้ั้องก็าริว่า่อยาก็ให้งานก็ริาฟฟิตีั้�มีกี็าริพ่ดีถ้ืงมีาก็
ข้�น เพริาะตั้อนนี�คนพ่ดีถ้ืงส่ตั้ริทีำอาริท์ำเยอะซึ่้�งอาจจะใชค้ำาผิดีว่า่เปน็ก็ริาฟฟิตีั้� ซึ่้�งเริาก็็เขา้ใจอย่่ว่า่มีนัมีเีส้่นแบง่ยังไง 
เริาก็็เขา้ใจได้ีว่า่เขาอาจจะไมีโ่อเค ว่า่เอาคำาว่า่ก็ริาฟฟิตีั้� ทัำ�งๆ ทีำ�มีนัไม่ีใช ่มัีนเปน็ส่ตั้ริทีำอาริท์ำไปแล้้ว่ ซึ่้�งมีนัก็็คือก็าริ
แย่งชงิพื�นทีำ�ไมีว่่า่ในอนิเตั้อริเ์น็ตั้หริอืบนก็ำาแพงก็็ตั้ามี เริาว่า่มัีนเปน็ธิ์ริริมีชาติั้มีาก็ๆ แต่ั้เริื�องนิยามีของแต่ั้ล้ะคนใน
ก็าริมีองงานปริะเภทำนี�เป็นแบบไหน เริาว่า่มัีนเป็นเริื�องส่่ว่นบุคคล้ล่้ะ ว่า่เขามีองก็ริาฟฟิตีั้�ยังไง มีองส่ตั้ริทีำอาริท์ำยังไง

ที่กุัวนัน่�คนยงัสับสนกัรื่าฟัฟิัต่�กัับสตรื่ท่ี่อารื่ท์ี่กัันเยอะ มุ่ม่ม่องของพ่ี่�เปน็ยังไงครื่บั ? 
คือถ้ืาพ่ดีถ้ืงคนภายนอก็ คำาว่า่ ‘ก็ริาฟฟิตีั้�’ มัีนเปน็คำาพ่ดีติั้ดีปาก็ไปแล้้ว่ไง มัีนพ่ดีงา่ย ก็าริพ่นก็ำาแพงมีนัคือก็ริาฟ



ฟิตีั้� พอคริาว่นี�ไมีว่่า่จะพ่นอะไริบนก็ำาแพง มัีนก็็จะเริยีก็ก็ริาฟฟิตีั้�กั็นไว่ก่้็อน เอาก็ริะปอ๋งสี่พ่นก็ำาแพง เขาไมีร่ิ่ห้ริอก็ว่า่
คณุ์ทำำาส่ตั้ริทีำอาริท์ำหริอืก็ริาฟฟิตีั้� เริาว่า่มัีนแก้็ไมีห่ายหริอก็ คนมีนัไม่ีได้ีมีาส่นใจ อกี็อย่างถ้ืาจะพ่ดีถ้ืงริาก็ศัูพทำแ์ล้้ว่ 
‘ก็ริาฟฟิตีั้�’ คือก็าริขดีีเขยีนบนก็ำาแพงโดียตัั้�งใจไมีใ่ชเ่หริอ คือถ้ืาแปล้ตั้ามีนี� เริาว่า่มีนัโอเคถ้ืาคนจะพ่ดี แต่ั้สุ่ดีท้ำายมีนั
ก็็เปน็ตัั้ว่คนทำำางานมีาก็ก็ว่า่ทีำ�ต้ั้องริ่ว้่า่ตัั้ว่เองก็ำาลั้งทำำาอะไริอย่่เท่ำานั�นเอง


