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ในนิทรรศการ Conversation Piece ลัทธพล กอเกียรติตระกูล นำเสนอผลงานชุดโมโนโครม ท่ีเนนกระบวนการ 
อาศัยการใครครวญตริตรอง และแฝงรายละเอียดแยบยล เปนสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการทางศิลปะของเขา 
ผลงานไมไดสื่อสารในรูปแบบของภาพเเทนของวัตถุหรือเนื้อหาใดในเชิงภาพวาด  หากแตศิลปนมุงที่จะแสดง
ภาวะตอเนื่องในการสรางผลงานภาพ (pictorial practice) โดยอาศัยวิธีการพื้นฐาน นั่นก็คือ การวาดเสน และ
การระบายสี ดวยกรอบการทำงานที่ไมมีการกำหนดตายตัว ลัทธพลใชองคประกอบพื้นฐานทางศิลปะ อันไดแก 
เสน คาน้ำหนัก สี พื้นผิว และระนาบของภาพ เปนแกนในการทำงานเพื่อที่จะทาทายการรับรูแบบวัตถุวิสัย 
อยางที่ชื่อนิทรรศการบอกไวเปนนัย ผลงานเหลานี้เปดกวางใหผูชมไดเขามารับรูงาน 
 
ชุดผลงานโมโนโครมเหลานี้ที่ใชชื่อวา Painting และ Drawing ลัทธพล ไดประยุกตใชวิธีการ การทำงานของ 
“เสน” (linear) และ “ฝแปรง” (painterly) ผานวัสดุที่เปนตัวกลางหลายหลายชนิด เชน ดินสอดำ หมึก และสี 
ถายทอดกระบวนการไปสู แผนกระดาษ เเละ ผาใบ งานชุด Drawing ใชดินสอเกรดตางๆ ทั้ง F และ HB และ
ความเขมในระดับตางๆ ของ H (hard) และ B (black) สวนงานชุด Painting ใชวัสดุอื่นๆ ไดแก น้ำมันลินสีด 
ตัวเคลือบ (varnish) หมึก และสี ระนาบของผลงานถูกปรับสภาพไปตามแรงกดที่เทากันไมเทากันบางในแตละ
ชั้น บวกกับระดับความเขมของไสดินสอหรือชั้นของสี ความถี่และความสม่ำเสมอจากการถมดินสอ และการ
เคลื่อนฝแปรงที่สงผลตอพื้นผิวของวัสดุรองรับ รวมถึงการจัดการกับสิ่งที่ตกลงสูระนาบของภาพระหวางที่ศิลปน
ทำงานในสตูดิโอ บนระนาบของผลงานศิลปนไมไดเพียงแคสรางเอกภาพในการมองเทานั้น แตยังทำใหผูชมรับรู
ถึงระนาบ รวมไปถึงกระบวนการตางๆ ที่ซอนทับกันอยูในผลงานที่เปนนามธรรม แทจริงแลว นัยจากตัววัสดุ 
วิธีการใช และกรอบความคิดที่ศิลปนตั้งไวทำใหทั้งสภาพของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป และความเปนวัสดุปรากฏชัด
ย่ิงกวาเดิม การทำงานท่ีทลายกรอบความคิดทางศิลปะแบบเดิมส่ือสารออกมาเปนลักษณะทางกายภาพของผลงาน
ที่จัดแสดงอยู และชวยขยายขอบเขตการรับรูภาพของผูชม 
 
ดวยวิธีการสรางผลงานโมโนโครมที่เนนกระบวนการและไมกำหนดตายตัว ลัทธพลเนนที่ความเปนวัสดุของสิ่ง
ที่เขาใช จากมุมมองแบบ Formalism จิตรกรรมคือวัตถุรูปรางแบนที่ไมควรลวงตาใหเห็นเปนสามมิติ ดังนั้น 
องคประกอบทุกอยางของจิตรกรรมควรอยูบนระนาบผิวของงาน ดวยความคิดในแนวทางนี้ ศิลปนเขาไปแตะ
ลักษณะที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพและความเปนวัสดุตามกลยุทธแบบ Formalism โดยมี
ระนาบของภาพเปนจุดสำคัญในการทำงาน ทวา สีและดินสอที่ซอนทับกันเปนชั้นๆ ไดเปลี่ยนลักษณะทาง
กายภาพของกระดาษจากสิ่งที่เรียบแบนใหมีความเปนสามมิติ เมื่อเทียบเคียงกับภาพยนตร ซึ่งเปนทัศนศิลป
อีกประเภทหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่แบนราบดวยเทคนิคการเปลี่ยนภาพแบบ black dissolve นั้น ถูกนำ
มาใชเพ่ือเช่ือมพ้ืนท่ีและเวลาจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ในนิทรรศการ Conversation Piece ลัทธพล ไดสราง
ประสปการณในลักษณะคลายคลึงกัน โดยการเรียบเรียงผลงานในนิทรรศการขึ้นใหมผานการติดตั้งภายในพื้นที่
เเสดงผลงาน เพื่อสรางบรรยากาศ และขับเนนความเปนวัตถุของผลงาน เชื่อมโยงผลงานจากชิ้นหนึ่งไปสูผลงาน
อีกชิ้นหนึ่ง
 
เม่ือเขาใจคุณลักษณะทางศิลปะในแบบฉบับของลัทธพลแลว ผลงานชุด Painting และ Drawing ก็จะถูกประมวล
ผลดวยกระแสทางความคิดและอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการมอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานชุด Drawing 
เสนทางของเวลาในกระบวนการทำงานเผยใหเห็นสัญญาณตางๆ ที่สงออกมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปนความหนักเบา
ของเสนและอาการที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวงาน ซึ่งแสดงถึงการทำงานอันยาวนานที่ปนอยูกับความคิดของศิลปนที่มี
ตอตัววัสดุและความคิดเรื่องเวลา ศิลปนอธิบายการทำงานของตนเองวา “เวลาทำงานในสตูดิโอ ผมทำงานไป
เรื่อยๆ แกไขปญหาที่คางไวใหจบ และทำงานเพิ่มขึ้น”  และกับคำถามที่วางานเสร็จเมื่อไหร ศิลปนตอบวา 
“มีชวงหนึ่ง ผมชอบวาด drawing ผมจะชอบหยุดแคตอนชวงที่กำลังรางภาพ” ในมุมนี้ ความเปนวัตถุภาพของ
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Painting และ Drawing แสดงรองรอยตางๆ ทั้งที่มองเห็นบางไมเห็นบางออกมา และสงผานไปยังผูชม ดังนั้น 
นิทรรศการ Conversation Piece เปนงานที่ตองถอดความ ทำความเขาใจ หรืออยางนอยที่สุดรูสึกกับมัน 
 
ในอีกมุมมองหนึ่ง น้ำหนักและความถี่ของการวาดเสนและเหตุบังเอิญอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติการ 
ในผลงานของลัทธพลเปรียบไดกับเสียงซา (hiss)ในคลื่นสัญญาณเสียง ซึ่งโดยปกติเปนเสียงที่ไมไดมีใครอยาก
ไดยิน แตวาก็ปรากฏอยูในเสียงที่บันทึกไว และเปนความไมสมบูรณแบบที่แทรกเขามา เฉกเชนเดียวกับงาน
ภาพถาย จุดรบกวนในภาพ (noise) เปนดั่งรอยเปอนที่เขามาบดบังรายละเอียดและทำใหรูปดูเหมือนกับไม
สมบูรณอยางมีนัยสำคัญ ในขณะที่ เสียงคลื่นความถี่ที่ไมรบกวน (white noise) คือผลพวงจากการที่เราไดยิน
ชวงความถี่ของคลื่นเสียงทั้งหมดที่รับรูไดในเวลาเดียวกัน ในบริบทของผลงานชุด Painting และ Drawing 
การรวมตัวกันของเสียงซาและคลื่นความถี่ คือการรวมตัวของคลื่นสัญญาณของสิ่งที่เราสามารถรับรูไดทาง
สายตาในหลายๆ ระดับ การเรียงตัวของรองรอยฝุน แมลง เศษผม เศษยางลบ และเศษสี บนพื้นผิวที่โปรงแสง
และไมชัดเจน สะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอมการทำงานของลัทธพลในชวงเวลานั้นๆ 
 —  
 
“แตยิ่งจดจองมองภาพตรงหนา ผมก็เริ่มรูสึกทีละนอยวาเรื่องนี้อาจไมแปลกก็ได คงเพราะเสนสายจากปลาย
พูกันของจิตรกรใหญพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตกระมัง ความจริงกับสิ่งนอกเหนือจากนั้น ระนาบกับมิติ  รูปธรรม
กับนามธรรม พรมแดนระหวางทั้งสองฝายนั้นยิ่งพินิจดูก็ยิ่งลางเลือน เชนเดียวกับภาพบุรุษไปรษณียที่แวนโกะ
วาด ซ่ึงแมจะไรความสมจริง แตย่ิงจองมองกลับย่ิงเห็นถึงชีวิตชีวาราวกับมีลมหลายใจ ก็เหมือนกับอีกาท่ีเขาวาด 
แมเปนเพียงเสนตวัดลวกๆ สีดำ แตกลับดูคลายกำลังโผบินอยูบนฟาจริง” 
– ฮารูกิ มูราคามิ, “สังหารจอมทัพอัศวิน”, 2560 

บทความตนฉบับภาษาอังกฤษ โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา
แปลเปนภาษาไทย โดย สิริวัฒน โพธิ์กระเจน
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