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‘ประหลาดใจ’ ‘คุยุสนุุก’ ‘ลุ�มลึก’ และ ‘งดงาม’

เปน็ุคุำาท่ี่�ตกตะกอนุในุคุวามร้�สึก หลังจากท่ี่�เราได�เดินุชมงานุนิุที่รรศการเด่�ยวของศิลปนิุไที่ยช่�อดังอย�าง อเล็ก เฟส 
(Alex Face) ท่ี่�บางกอก ซิต่ิ�ซิต่ิ� แกลเลอร่

นิุที่รรศการนุ่�มช่่�อสั�นุๆ ว�า ‘ALIVE’

เราย่นุมองเขาพ่�นุส่สเปรยบ์นุชดุขนุสัตวข์องเด็กนุ�อยสามตาหนุ�าบึ�งลงบนุกำาแพ่งของแกลเลอร ่จนุกระทัี่�งแสง
อาทิี่ตยร์ะบายแสงสุดที่�ายตรงขอบฟา้ และบที่สนุที่นุาของเราได�เริ�มต�นุขึ�นุ

หลายคุนุอาจร้�จกัช่�อของ อเล็ก เฟส ในุฐานุะศิลปนิุสตรท่ี่จอมขบถ เจ�าของตัวละคุรคุาแรกเตอรเ์ด็กสามตาหนุ�าบึ�ง
ตึง ท่ี่�ออกเดินุที่างไปตามผนัุงกำาแพ่งของอาคุารและตึกรามต�างๆ ในุไที่ยและต�างประเที่ศ แต�นิุที่รรศการเด่�ยวคุรั�ง
ล�าสุดนุ่�จะพ่าเราไปร้�จกักับโลกอก่ใบของ อเล็ก เฟส หรอ่ พั่ชรพ่ล แตงร่�นุ อด่ตนัุกศึกษาวจิติรศิลป ์คุณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบันุเที่คุโนุโลย่พ่ระจอมเกล�าเจ�าคุณุที่หารลาดกระบงั

โลกของศิลปนิุท่ี่�ก�อนุจะหอบกระปอ๋งสเปรยอ์อกไปพ่�นุกำาแพ่ง มกัจะพ่กกระเปา๋ส่ ขาตั�ง และเฟรมออกไปวาดภาพ่
กลางแจ�ง หลงใหลศิลปะอมิเพ่รสชนัุนิุสม ์พ่อๆ กับศิลปะสตรท่ี่และกราฟฟิต่�

เปน็ุคุณุพ่�อลก้หนึุ�ง ผ้�นุำาแรงบันุดาลใจจากใบหนุ�าของลก้สาวแรกคุลอดมาสร�างสรรคุค์ุาแรกเตอรข์องเด็กนุ�อยห
นุ�าบึ�งในุชดุมาสคุอตสัตว ์พ่ร�อมตาดวงท่ี่�สามคุอยเฝ้้าระวงัภัย

เปน็ุศิลปนิุร�วมสมยัท่ี่�มทั่ี่กษะทัี่�งงานุปั� นุ งานุวาด และท่ี่แปรงอนัุนุ�าประทัี่บใจ

อเล็ิ่ก เฟส ALIVE กับัการทดลิ่องครั�งใหม่ื่ที�น่าประหลิ่าดใจ 

ห�างหายจากงานุนิุที่รรศการเด่�ยวในุไที่ยไปนุานุถึง 4 ป ีแต�ใช�ว�าศิลปนิุผ้�นุ่�จะไม�มผ่ลงานุใดออกมาให�เราต่�นุเต�นุกันุซิะ
ท่ี่เด่ยว เม่�อต�นุป ีพั่ชรพ่ล แตงร่�นุ หรอ่ อเล็ก เฟส ได�ร�วมสร�างสรรคุผ์ลงานุในุเที่ศกาลศิลปะสตรท่ี่ ‘บุกรกุ 2016’ 
ไปวาดภาพ่บนุกำาแพ่งอาคุารเก�า จ. ภเ้ก็ต ร�วมกับกลุ�ม F.A.T เพ่่�อสนัุบสนุุนุท่ี่�ย้เนุสโกได�ประกาศให�ภเ้ก็ตเปน็ุเมอ่ง
แห�งคุวามหลากหลายที่างด�านุอาหาร ก�อนุตัดสินุใจลบภาพ่ในุท่ี่�สุด ระหว�างนัุ�นุ เขายังได�รบัการติดต�อไปที่ำางานุตาม
สถานุท่ี่�ต�างๆ ไม�ขาดสาย 

พั่ชรพ่ลบอกกับ The Momentum ว�า 4 ปท่ีี่�ผ�านุมา เขาเดินุที่างไปต�างประเที่ศ และมโ่อกาสได�ชมผลงานุระดับ
มาสเตอรพ่์่ซิของศิลปนิุเอกอทุ่ี่�ช่�นุชอบสมยัเรย่นุมหาวทิี่ยาลัย ซิึ�งก็คุ่อ โคุลด ์โมเนุต ์(Claude Monet) 

ไอเด่ยของนิุที่รรศการนุ่�จงึคุ�อยๆ ก�อร�างขึ�นุจากคุวามประทัี่บใจ พ่ร�อมๆ กับการสำารวจตัวตนุและคุวามคิุดของเขา
ในุวยั 35 ป ี
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และเขาแอบสารภาพ่กับเราว�า อยากเป็นุโมเนุต ์

“เราชอบงานุของโมเนุตตั์�งแต�เป็นุนัุกศึกษาแล�ว เริ�มศึกษางานุอมิเพ่รสชนัุนิุสมใ์นุห�องสมุด ดง้านุยุคุนัุ�นุว�ามใ่คุร ม่
วธิีก่ารเขย่นุยังไง แสงเงาเป็นุยังไง แล�วเราชอบโมเนุตม์าก ยิ�งดก็้ยิ�งชอบ ยิ�งชอบก็ยิ�งอยากวาด แล�วเราก็แบก
เฟรม กระเปา๋ส่ กับขาตั�งไปวาดรป้กลางแจ�งตรงแถวบ�านุ 

“แต�หลังๆ เริ�มซิาลงไป เพ่ราะเราโตขึ�นุและเริ�มที่ำาศิลปะสตรท่ี่ คุวามชอบมันุยังอย้� แคุ�เรามาเพ่นุตบ์นุกำาแพ่งแที่นุ 
พ่อได�เดินุที่างไปยุโรป เราไปด้งานุตามหอศิลป์และพิ่พิ่ธีภัณฑ์ ์ก็มโ่อกาสได�ดง้านุของโมเนุต ์แล�วระหว�างนัุ�นุมเ่ด็กๆ 
เข�ามาดง้านุ เดินุกันุเป็นุแถวเลย เราก็มองว�านุ�าอจิฉาจงัเลยเด็กพ่วกนุ่� (หวัเราะ) กว�าเราจะได�ด ้ก็อายุตั�ง 35 แล�ว 
เราก็เลยอยากจำาลองคุวามร้�สึกของพิ่พิ่ธีภัณฑ์แ์บบนัุ�นุมาอย้�ในุโชวเ์ราด�วย สมมติว�ามเ่ด็กๆ มา มนัุอาจจะไม�ใช�ของ
จรงิ แต�มนัุคุ่อการจำาลองคุวามร้�สึก คุวามประทัี่บใจท่ี่�เราได�ไปตรงนัุ�นุมา” 

จากอมิเพ่รสชนัุนิุสมส้์�สตรท่ี่อารต์: ศิลปะท่ี่�ถก้ปฏิิเสธี กับเสนุ�หข์องคุวามขบถ 

นุอกจากการจำาลองบรรยากาศการเดินุชมพิ่พิ่ธีภัณฑ์ศิ์ลปะในุต�างประเที่ศมาไว�ในุนิุที่รรศการนุ่� พั่ชรพ่ลยังที่ำางานุ
ศิลปะหลายชิ�นุ หลากประเภที่ และปล�อยทัี่กษะท่ี่�สั�งสมมาแบบจดัเต็มเพ่่�องานุนุ่�โดยเฉพ่าะ ดังนัุ�นุเราจะไม�ได�เห็นุแคุ�
ภาพ่วาดบนุกำาแพ่งเหมอ่นุอย�างเคุย หากรวมไปถึงงานุดรอวอ์ิ�ง จติรกรรม และประติมากรรมมหึมาแบบโอเวอร์
ไซิส!์ 

ท่ี่�สำาคัุญ พั่ชรพ่ลนุำาแรงบนัุดาลใจจากผลงานุชดุสระบวั (Water Lilies) ของโคุลด ์โมเนุต ์มาถ�ายที่อดใหม�ในุโลก
จนิุตนุาการของเขา แล�วเล�าถึงปัญหาสังคุมผสมผ�านุตัวละคุรเด็กสามตาหนุ�าบึ�งเช�นุเคุย 

“เราลองเอางานุศิลปะท่ี่�ชอบอย�างอมิเพ่รสชนัุนิุสมข์องโมเนุต ์มาเล�นุกับงานุของเรา เพ่ราะว�ามนัุมคุ่วามคุล�ายคุลึง
กันุบางอย�างตรงท่ี่�เปน็ุศิลปะท่ี่�ไม�ได�รบัการยอมรบัในุตอนุแรก งานุอมิเพ่รสชนัุนิุสมไ์ม�ถก้ยอมรบั เพ่ราะตอนุนัุ�นุคุนุ
มองว�าเปน็ุศิลปะท่ี่�ไม�สมบ้รณแ์บบ งานุยุคุนัุ�นุมนัุต�องเนุ่�ยบๆ ต�องที่ำางานุบ้ชาศาสนุา บ้ชาระบอบกษัตรยิ ์แต�เนุ่�อหา
ของงานุอมิเพ่รสชนัุนิุสมค่์ุอกลับมาส้�คุวามง�าย เขย่นุรป้ชว่ติประจำาวนัุของคุนุทัี่�วไป จนุตอนุหลังเป็นุท่ี่�ยอมรบั 
เพ่ราะสังคุมมนัุเปล่�ยนุ ก็เหมอ่นุกับสตรท่ี่อารต์ ตอนุแรกเราอยากที่ำางานุสตรท่ี่อารต์ท่ี่�ชอบส�งอาจารย ์เขาก็ไม�
ยอมรบั บอกว�ามนัุดเ้ป็นุการต้์นุ เวลาไปพ่�นุกำาแพ่ง คุนุก็มองเราแปลกๆ ไล�บ�าง ว�ามอ่บอนุบ�าง พ่อเราที่ำางานุมาสัก
ระยะหนึุ�ง กลายเปน็ุว�าสตรท่ี่อารต์ได�รบัการยอมรบัขึ�นุมา เราว�าตอนุนุ่�ทัี่�วโลกมส่ตรท่ี่อารต์หมด แล�วศิลปนิุก็อยาก
ออกไปที่ำางานุสตรท่ี่ด�วย เหมอ่นุมันุกระจายงานุของเราไปส้�คุนุดโ้ดยตรง เราไม�จำาเปน็ุต�องให�คุนุเข�ามาในุพ่่�นุท่ี่�ปดิ 
แต�เอางานุไปอย้�ในุพ่่�นุท่ี่�เปดิได�ตลอดเวลา” 

เราจำาลองบึงบวัของโมเนุตม์า เพ่ราะมันุก็สะที่�อนุเหตุการณท์ี่างการเมอ่งในุบ�านุเรา มันุเหมอ่นุกับประวติัศาสตรแ์ม�
งซิำารอยมาตลอด ไม�เคุยเปล่�ยนุเลย 

รอยยิ�มไม�ปรากฏิของเด็กนุ�อย กับสังคุมท่ี่�ก�าวไม�พ่�นุรอยประวติัศาสตร ์

คุนุท่ี่�ติดตามผลงานุของ อเล็ก เฟส มาโดยตลอด จะสังเกตเห็นุว�าเขามกัจะหยิบประเด็นุปญัหาต�างๆ มาต่แผ� หรอ่ไม�
ก็ตั�งคุำาถามกับสังคุม ผ�านุตัวละคุรท่ี่�ด้นุ�ารกัและเป็นุมติรในุแบบฉบับของเขา 

แม�ว�าคุราวนุ่�เขาจะหนัุมาจบัพ้่�กันุ ส่นุำามนัุ เฟรมผ�าใบ มองโลกด�วยคุวามคิุดอ�านุและประสบการณข์องคุณุพ่�อลก้
หนึุ�ง เขายังคุงสนุใจเร่�องราวเก่�ยวกับสังคุม ขณะเด่ยวกันุก็เก่�ยวโยงคุวามสัมพั่นุธีข์องเด็กและคุรอบคุรวัมากขึ�นุ 

เขาอธีบิายว�าเหตุผลท่ี่�เขาเล่อกผลงานุชดุสระบวัมาเปน็ุหนึุ�งในุคุอนุเซิปตห์ลักของนิุที่รรศการนุ่� เพ่ราะต�องการส่�อ
ถึงสภาพ่สังคุมไที่ยในุปจัจบุนัุ 

“บึงบวัมนัุสวย มนัุเปน็ุงานุชดุหลังๆ ของโมเนุตใ์นุช�วงท่ี่�เขาแก�แล�ว คุ�อนุข�างจะเปน็ุงานุแอบ็สแตรกตแ์ล�ว อก่อย�าง 



เรานึุกถึงวถ่ิชว่ติของเราท่ี่�เกิดและโตมาในุต�างจงัหวดั บ�านุติดคุลอง อย้�กับนุำา กับเรอ่ กับสภาพ่แวดล�อมท่ี่�คุล�ายๆ 
กันุ เราเลยสมมติว�าถ�าเข�าไปอย้�ในุบึงบัวนัุ�นุได� มนัุจะมอ่ะไรในุนัุ�นุบ�าง 

“เราร้�สึกว�าสภาพ่สังคุมในุตอนุนุ่� ปน่ีุ� มนัุนิุ�งๆ ไม�ม่ปญัหา ไม�มคุ่วามวุ�นุวาย แต�เราไม�สามารถพ้่ดอะไรได� มันุก็เหมอ่นุ
กับเราจมอย้�ในุบึงบวั และบึงบัวมนัุจะเกิดขึ�นุได�ในุภาวะท่ี่�เปน็ุนุำานิุ�งเที่�านัุ�นุ ถ�านุำาในุคุลอง ในุแม�นุำา บวัมันุไม�ขึ�นุหรอก 
มนัุต�องอย้�ในุบึง นัุ�นุคุ่อนุำานิุ�ง ภาวะท่ี่�มนัุนิุ�ง เราเลยอยากเอาคุวามร้�สึกตรงนุ่�มา เพ่่ยงแต�ไม�ได�พ้่ดถึงมนัุตรงๆ 
เพ่ราะเราพ้่ดอะไรไม�ได� เรายังอย้�บนุเรอ่ท่ี่�ใกล�จะจม แต�เราก็ยังมช่ว่ติอย้� แล�วบึงพ่วกนุ่�มนัุอนัุตรายสำาหรบัเด็ก เพ่ราะ
คุนุจะกลัวเด็กๆ ตกนุำา แต�เด็กของเรากลับไปอย้�ในุนัุ�นุ ในุภาวะท่ี่�คุรุ�นุคิุดกังวล 

“ท่ี่�จรงิแล�วเราจำาลองบึงบัวของโมเนุตม์า เราก๊อปปี� มาเลยนุะ เพ่ราะมนัุก็สะที่�อนุเหตุการณท์ี่างการเมอ่งในุบ�านุเรา 
มนัุเหมอ่นุกับประวติัศาสตรแ์ม�งซิำารอยมาตลอด ไม�เคุยเปล่�ยนุเลย ที่กุวนัุนุ่�ระบอบการปกคุรองท่ี่�เราอย้�มนัุยังก๊อปปี�
กันุมาเลย ที่ำาเหมอ่นุเดิม มนัุก็เหมอ่นุกับเป็นุนัุยยะท่ี่�ทัี่บซิ�อนุอย้�” 

เม่�อ The Momentum ถามต�อว�าเป็นุเพ่ราะสังคุมไม�ได�เปดิโอกาสให�เราพ้่ดหรอ่แสดงออกตรงๆ หรอ่เปล�า” พั่ชร
พ่ลปฏิิเสธี 

“คุนุเราก็ยังพ้่ดอย้� ผ�านุเฟซิบุ๊ก ผ�านุอะไรต�างๆ แต�ด�วยกฎท่ี่�มนัุตั�งขึ�นุมา เราไม�สามารถจะไปตรวจสอบหรอ่จะไปตั�ง
คุำาถามอะไรได� เราแคุ�ตั�งคุำาถามกันุเอง แต�เราไปตั�งคุำาถามกับระบบการปกคุรองไม�ได� เราก็พ้่ดตรงนัุ�นุอ�อมๆ ช่�อ
นิุที่รรศการ ‘ALIVE’ มนัุก็เหมอ่นุกับการกวนุนิุดๆ ว�าเรายังมช่ว่ติอย้� กยั้งที่ำางานุอย้�นุะ กยั้งไม�ตาย กยั้งเดินุที่างต�อ
ด�วย แล�วงานุของเราอาจจะแสดงถึงภาวะท่ี่�แย�แล�ว แต�กยั้งไม�ตาย พ่ยายามจะไม�จมนุำา แล�วอก่อย�างหนึุ�ง ก็อาจจะ
พ้่ดเร่�องวถ่ิชว่ติของคุนุท่ี่�ที่ำางานุแบบนุ่� บางท่ี่ก็อาจจะต�องดิ�นุรนุต�อส้� เราศึกษางานุอมิเพ่รสชนัุนิุสม ์เราอ�านุชว่ติโม
เนุต ์เขาก็ต�องต�อส้�เหมอ่นุกันุ ไม�ประสบคุวามสำาเรจ็ในุตอนุแรก ขายงานุไม�ได� ชว่ติลำาบาก มนัุก็เหมอ่นุกับสตร่
ที่อารต์ เหมอ่นุกับศิลปะที่กุอย�าง เหมอ่นุกับคุนุที่ำางานุทุี่กประเภที่ มนัุก็ต�องต�อส้� ต�องพ่ยายาม เพ่่�อให�เรามช่ว่ติอย้�
ให�ได�” 

ที่ำางานุเพ่่�อส่�อสารกับผ้�คุนุ และตัวตนุท่ี่�ไม�แบ�งแยก 

เม่�อเห็นุพั่ชรพ่ลลกุขึ�นุมาที่ำาอะไรหลายๆ อย�างแล�ว เราจงึอดสงสัยไม�ได�ว�าเขาอิ�มตัวจากการที่ำางานุกราฟฟิต่�และ
ศิลปะสตรท่ี่หรอ่เปล�า 

“ไม�ใช�คุรบั” เขาตอบ 

“ผมว�ามนัุเปน็ุเร่�องท่ี่�เล�ามากกว�า จรงิๆ แล�วเร่�องมนัุจะเปน็ุตัวกำาหนุดเที่คุนิุคุ บางคุรั�งเราอาจจะคิุดเร่�องหนึุ�งขึ�นุมา 
ซิึ�งอาจจะใช�การถ�ายหนัุงขึ�นุมาสักเร่�อง เราอาจจะที่ดลองอะไรแบบนัุ�นุ ถ�าเราเอาเที่คุนิุคุนุำาก�อนุแล�วเร่�องตามท่ี่หลัง 
มนัุก็อาจจะไม�แขง็แรง 

“การที่ำางานุข�างนุอกกับในุแกลเลอรมั่นุสนุุกกันุคุนุละแบบ ข�างนุอกเราเจอตัวแปรเยอะ เรามส่ภาพ่แวดล�อมเปน็ุ
โจที่ยก์ารที่ำางานุด�วย แต�เราก็อยากที่ำาให�มนัุออกมาให�ด่ท่ี่�สุด เพ่ราะมนัุเปน็ุ free art บางงานุท่ี่�เราที่ำามนัุที่ำาให�ชมุชนุ
ดม้ส่่สันุขึ�นุมา มคุ่นุมาถ�ายรป้ คุนุแถวนัุ�นุก็ขายของด่ขึ�นุ ที่ำาให�เกิดกิจกรรมในุแหล�งชมุชนุ 

“ท่ี่�งานุของเราคุยุกับคุนุหลายแบบ หลายรุ�นุ คุงเพ่ราะคุาแรกเตอรม์นัุดซ้ิอฟตม์ากกว�า ถึงเราจะเล�าเร่�องซิเ่รย่ส แต�
ตัวละคุรของเรามนัุดเ้ป็นุมติรกับคุนุ” 

ก�อนุจากกันุ เราถามเขาว�าคุาดหวงัจากโชวน่์ุ�มากนุ�อยแคุ�ไหนุ 

พั่ชรพ่ลยิ�ม 



“เวลาเราไปดง้านุศิลปะแล�วเห็นุคุนุอทุี่านุว�า เห่�ย! อะไรวะเนุ่�ย เจง๋ว�ะ เราอยากให�คุนุท่ี่�มาด ้หรอ่ว�าเพ่นุเตอรไ์ด�ดง้านุ
ของเราแล�วร้�สึกแบบนัุ�นุ เราว�านุ่�คุ่อการได�รบัการยอมรบัจากเพ่นุเตอรด์�วยกันุ เราก็อยากให�คุนุดร้้�สึกอย�างนัุ�นุ
เหมอ่นุกันุ อยากให�คุนุเข�ามาแล�วร้�สึกต่�นุตาต่�นุใจ ดแ้ล�วเพ่ลินุด�วยเที่คุนิุคุ ดทั้ี่กษะ ด่เที่ลของท่ี่แปรง และส่ ไม�ใช�มแ่ต�
ไอเด่ยอย�างเด่ยว เราอยากให�มนัุมทั่ี่กษะอย้�ในุนัุ�นุด�วย เพ่ราะเราเช่�อว�าลึกๆ แล�วคุนุเราก็ยังมคุ่วามสุขกับการได�มอง
รป้ เห็นุส่สวยๆ ดฟ้อรม์ ด้แสง ด้งานุสวยๆ เราอยากให�คุนุได�ตรงนุ่�ด�วย แต�หลังจากนัุ�นุเขาจะได�ไอเด่ยอะไรกลับไป ก็
แล�วแต�เขา อก่อย�างเราแคุ�อยากเต็มท่ี่�ให�มากท่ี่�สุด พ่อจบตรงนุ่�เราจะได�ก�าวต�อไปที่ำางานุใหม�ๆ  ไม�ต�องมาติดใจว�า
ตอนุนัุ�นุนุ�าจะที่ำาอย�างนุ่�”


