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บทน า  

 ประเทศไทยมีศิลปะประจ าชาติท่ีเรียกว่า ศิลปะไทย (Thai Art) อนัเป็นผลงานการสร้างสรรค์
ศิลปะท่ีบรรพบุรุษได้เลือกเอารูปแบบ เน้ือหา อุดมคติ วสัดุและวิธีการท่ี เหมาะสมกับรสนิยมและ
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของคนไทยมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ ปรากฏออกมาในรูปแบบของ
ผลงานจิตรกรรมไทย  ประติมากรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย  ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉกเช่นเดียวกบั 
ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาในความรู้สึกนึกคิดของสาย
วฒันธรรมไทย  สะทอ้นให้เห็นถึงรสนิยมทางความงาม  และความรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆ ท่ีบรรพบุรุษ
ไทยคิดคน้ข้ึนหรือไดศึ้กษาเอาจากแหล่งความเจริญขา้งเคียง เป็นส่ิงแสดงความผกูพนัของคนไทยกบัสถาบนั
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อนัเป็นส่ิงสูงสุดของสังคมไทย ศิลปะไทยจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมเป็น
ส่ิงแสดงลกัษณะทางความดีงามของสังคมไทยท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
  กล่าวเฉพาะงานจิตรกรรมไทยอนัเป็นมรดกทางศิลปกรรมท่ีมีคุณค่ายิ่งแขนงหน่ึงของไทย  ซ่ึง
อาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะของประเทศอินเดีย โดยมีววิฒันาการท่ีสืบทอดกนัมานานหลายร้อยปี  จนมี
เอกลกัษณ์ท่ีเป็นของตนเอง  ทั้งวธีิการเขียน  การใชเ้ส้นสี  ลกัษณะลีลาการใชเ้ส้น  สีสันท่ีอ่อนชอ้ย  นุ่มนวล 
รวมไปถึงคติความบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างจากงานจิตรกรรมของชนชาติอ่ืน  และจิตนาการ
ของคนไทยแต่ละยุคแต่ละสมยั  อีกทั้งยงัสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่  ชีวิต  สังคม  ประเพณี  ระบบ
กษตัริย ์ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี (วบูิลย ์ ล้ีสุวรรณ,2528: 3) 
 จิตรกรรมดังกล่าวน้ีจัดเป็นศิลปะแบบอุดมคติ  ท่ีให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติทั่วไป  การ
พิจารณางานจิตรกรรมไทยจึงตอ้งใชค้วามลึกซ้ึงของภูมิปัญญาท่ีดี  และความเขา้ใจในศิลปะประเภทน้ีควบคู่
ไปดว้ย   ภาพผลงานท่ีมีการสืบทอดต่อเน่ืองมานับหลายช่วงอายุคน  ไดป้รากฏให้ผูส้นใจไดศึ้กษาตามฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถ  พระวิหาร  พระมณฑป  พระปรางค ์ พระระเบียง  พระสถูปเจดีย ์ ศาลาการเปรียญ    
ปราสาทราชวงั  ตลอดจนผนงัถ ้ าและเพิงผา  รวมไปถึงสมุดข่อย  พระบฏ  กาพยม์หาชาติ และตูพ้ระธรรม
ต่าง  ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นงานศิลปะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพากเพียรทางปัญญา อนัเกิดจากความคิดและความ
บนัดาลใจตลอดจนและความศรัทธาของบรรพบุรุษในการรวบรวมส่ิงดีงามเหล่านั้นมาบนัทึกไวเ้ป็นงาน
จิตรกรรม เพื่ อให้ เป็นประจักษ์พยานแสดงความเจริญ รุ่งเรืองทางด้านศิลปกรรม  และมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าท่ีชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและสืบทอดต่อไป  
 ฉะนั้นแลว้ในบทความน้ีขา้พเจา้จึงตอ้งการน าเอาลกัษณะขององค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีไดศึ้กษาจาก
งานจิตรกรรมไทยมาน าเสนอ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ศิลปกรรมประจ าชาติของไทยแขนงน้ีนั้น  เป็นตน้ทุนเดิม
ของชาติพนัธ์ุท่ีบรรพบุรุษในสังคมของอดีตไดส้ั่งสมไว ้  เพื่อให้บุคคลปัจจุบนัได้ใช้เป็นตน้ทางแห่งการ



สร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่ความเป็นสากลสมัยได้  ดังท่ีข้าพเจา้ได้น าเอาลักษณะส าคญัของงานจิตรกรรม
ประเพณีไทยมาปรับใชร่้วมกบัแรงบนัดาลใจและแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดส้ัมผสักบัสังคมภาคใตปั้จจุบนั  
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตน  อีกทั้งยงัมุ่งหวงัวา่การเดินทางของ
ศิลปะโดยอาศยัสาระจากกระบวนการดงักล่าวน้ี  จะสามารถสร้างรูปแบบผลงานจิตรกรรมประเพณีไทยท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ปักษใ์ตไ้ดต่้อไปในอนาคต  
  

ลกัษณะส าคัญของงานจิตรกรรมประเพณไีทย 

  งานจิตรกรรมไทยเป็นงานศิลปกรรมท่ีสร้างข้ึนตามระเบียบแบบแผนท่ีท าสืบต่อกนัมาจนเป็น
ประเพณี  ท่ีมีความงดงามท่ีมีลกัษณะเฉพาะประจ าชาติ  ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. งานจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่เขียนดว้ยสีฝุ่ นผสมกาว  ซ่ึงไม่วา่จะเขียนบนฝาผนงั  ผา้ ไม ้ หรือ
กระดาษ  ฯลฯ  ยอ่มตอ้งมีการเตรียมพื้น  และรองพื้นไวเ้ป็นอยา่งดี 
 2. งานจิตรกรรมไทย  เป็นงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะของอุดมคติ  มีรูปแบบและความงาม
เหนือธรรมชาติ  มีปรัชญาและแนวคิดทางศาสนา  ท าให้เกิดการเนรมิตจากมโนภาพ  ปรากฏเป็นรูปธรรม  
รูปร่างของส่ิงท่ีเขียนก็ได้อาศยัเคา้โครงจากส่ิงท่ีมีอยู่ในชีวิตของคนไทย  ไม่ว่าจะเป็นท่าทางของบุคคล  
ปราสาทราชวงั  อาคารบา้นเรือน  สัตว ์ แม่น ้า  ป่าเขา  ก็ไดอ้าศยัธรรมชาติของส่ิงนั้น 
 3. งานจิตรกรรมไทย  เป็นงานท่ีน ามาสร้างข้ึนใหม่ตามหลกัเกณฑ์ของจิตรกรรมไทยท่ีเขียนสี
เรียบๆ  แบนๆ  ใชเ้ส้นสีเขม้ตดัเนน้  แสดงรูปร่างของส่ิงนั้นๆใหช้ดัเจน 
 4. งานจิตรกรรมไทยมีการก าหนดภาพให้มีระยะใกล้  ไกล  โดยการยกต าแหน่งของภาพให้
สูงข้ึน  หรือห่างออกไปโดยต าแหน่งท่ีตั้งของส่ิงต่าง  ไม่ไดใ้ช้ขนาดเล็ก  ใหญ่ของภาพท่ีเขียนแสดงระยะ
ของภาพอยา่งภาพเขียนตะวนัตก (วบูิลย ์ ล้ีสุวรรณ, 2528 : 50- 52) 
 5. จิตรกรรมไทยมกัจะแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัเทพและกษตัริย ์ ซ่ึงเป็นภาพตามคตินิยมมาตั้งแต่
อดีต  เป็นความศรัทธาและเทิดทูนพระมหากษตัริยใ์หท้รงเป็นดัง่เทพ 
 6. ตวัภาพมีขนาดเล็ก  ไม่นิยมแสดงความรู้สึกทางใบหน้า แต่ส่ือความหมาย แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ  ดว้ยกริยาอาการ  และอิริยาบทต่างๆ 
 7. รูปแบบของตวัภาพมีลกัษณะคล้ายกนั  เช่นภาพเทพ  กษตัริย ์ เจา้นาย  ขา้ราชบริพารและ
บุคคลสามญั  ฯลฯ  ตวัภาพเหล่าน้ีมีรูปแบบเป็นแม่บทท่ีมีลกัษณะเฉพาะพิเศษ  และนิยมเขียนตามแบบสืบ
ต่อกนัมา  รูปแบบดงักล่าวน้ีอาจคดัจากแบบจริงในธรรมชาติ  หรือสร้างสรรคจ์ากจินตนาการ 
 8. ภาพท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา  รวมทั้งคติธรรมในพระพุทธศาสนา
ใหป้รากฏเป็นภาพเขียนท่ีส่ือความหมายเป็นนามธรรม 
 9. ภาพแสดงกาลเวลาด้วยกิริยาของตวัภาพ  โดยไม่ใช้แสงเงา  หรือความมืดสว่าง  เช่นภาพ
บุคคลนอนหมายถึงเวลากลางคืน 



 10. จิตรกรรมไทยประเพณีนิยมการแบ่งพื้นท่ีฝาผนงัโดยการใชล้ายเส้นลวด  เส้นสินเทา  เส้นฮ่อ  
เส้นแผลง  หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพล าน ้ า  ภูเขา  ต้นไม้  ถนน  ก าแพง  เป็นเส้นแบ่งภาพ  เพื่อการจดั
องคป์ระกอบของภาพเป็นกลุ่มเล็กๆ  เรียงล าดบักนับนพื้นผนงัอนักวา้งใหญ่  ให้เรียงต่อเน่ืองกนัอยา่งลงตวั  
และมีช่องไฟ 
 11. ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนหรือสถาปัตยกรรมต่างๆนั้น  เขียนข้ึนประกอบกบัตวัภาพให้
เขา้ใจเร่ืองของภาพได ้มิไดเ้ขียนเขา้มาตราส่วนให้สัมพนัธ์กบัตวัภาพบุคคล สถาปัตยกรรมจึงมกัมีขนาดเล็ก
เพียงพอดีกบัการคลุม  หรือลอ้มภาพบุคคลนั้น (วรรณิภา  ณ สงขลา, 2533: 9-12) 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเกิดจากการท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัทั้งในส่วนท่ีเป็นเอกสาร
และสถานท่ีจริง  ซ่ึงได้สรุปรวบรวมและน าเสนอให้เห็นเป็นขอ้ๆเพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจในผลงาน
จิตรกรรมดงักล่าว  ทั้งน้ีนอกจากจะพบวา่มีคุณค่าทางดา้นสุนทรียศาสตร์และศาสนาอย่างสูงแลว้ ยงัพบว่า
งานจิตรกรรมเหล่าน้ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์ต่างๆ  รวมถึงลกัษณะบา้นเมือง  สภาพแวดลอ้ม  ชีวิตความเป็นอยู ่ 
สังคม  วฒันธรรม  ประเพณี อนัเป็นประวติัศาสตร์ของชาติไวด้ว้ย   กล่าวได้ว่างานจิตรกรรมฝาผนังเป็น
แหล่งขอ้มูลขององค์ความรู้ท่ีละเอียดและชัดเจนท่ีสุด  ซ่ึงขา้พเจา้สามารถศึกษาถึงรูปแบบ  กระบวนการ  
และลกัษณะต่างๆเพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของขา้พเจา้ และนบัวา่คุณค่าแห่งความงาม
ของงานจิตรกรรมฝาผนงัมีอิทธิพลและเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในการท่ีจะสร้างสรรคง์านศิลปะของขา้พเจา้
มาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบนัโดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัสูงสุดคือ  การสร้างรูปแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณีท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ปักษใ์ตใ้นอนาคต  ซ่ึงจะขออธิบายถึงผลงานของตนเองในแต่ละชุดของ
การสร้างสรรค ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสร้างสรรค์ศิลปะของ  ศิริชัย  พุ่มมาก  พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 

  

ผลงานสร้างสรรค์ชุด  จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย พ.ศ.2548 
 ส าห รับผลงาน ชุด น้ี   เป็นผลงาน ท่ีข้าพ เจ้าได้ส ร้างข้ึน ใน ช่วงเรียนป ริญญ าต รี ท่ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยเกิดความคิดท่ีจะน าเอาส่วนของพ้ืนผิวท่ีรองรับ
รูปทรงต่างๆในงานจิตรกรรมฝาผนังวดัมาเป็นส่ือสัญลกัษณ์เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ  ซ่ึง
ประเดน็ส าคญัจะอยูท่ี่ภาพร่องรอยการกะเทาะท่ีเกิดข้ึนบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั  กล่าวคือ  ขา้พเจา้เปรียบ
ความงามของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัในอดีตนั้นเสมือนดัง่ความงามของวิถีชีวิตผูค้นในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้อาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  ในส่วนของร่องรอยการกะเทาะท่ีเกิดข้ึนเปรียบเสมือนดัง่
ภาพความสงบสุขท่ีมีมาจากอดีตนั้นไดเ้ร่ิมสลายไปเพราะสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 แสดงภาพร่องรอยการกะเทาะท่ีเกิดข้ึนบนจิตรกรรมฝาผนงัวดั  ซ่ึงเป็นส่ือสัญลกัษณ์ท่ี
ขา้พเจา้น ามาใชเ้พื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน ในผลงานชุด จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องไทย พ.ศ.2548 
 
 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงาน 
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบนัน้ีได้ กลายเป็นพื้นท่ีเกิดปัญหา
ความไม่ สงบมากท่ีสุดของประเทศ  ซ่ึงปั ญหาดงักล่ าวยงัไม่ มีทีท่าว่าจะคล่ีคลายลงได้   และ
นบัวนัจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  ส่ งผลต่ อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ให้ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  กล่าวคือในอดีตประชาชนอยู่อาศยัร่วมกนัอย่ างสงบสุข  ใน
รูปแบบวิถีแห่งการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ สิน  แมว้่ าประชาชน
ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จะมีความแตกต่ างกนัเร่ืองการนบัถือศาสนา  วฒันธรรมประเพณี  แต่
เหตุการณ์ ความไม่ สงบท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้ อน  ไม่ สามารถประกอบ
อาชีพได้ ดัง่เดิม  เกิดความรู้ สึกหวาดกลวั  รวมถึงความรู้ สึกแตกแยก  จนกลายเป็นปัญหาท่ีนบัวนัจะ



ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  ขา้พเจ้ าได้ ตระหนักต่ อสภาพปัญหาความไม่สงบน้ีและเล็งเห็นว่
าปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ี้ เปรียบเสมือนกบัรอยกะเทาะท่ีเกิดข้ึนในงาน
จิตรกรรมไทย  ซ่ึงในอดีตงานจิตรกรรมไทยเหล่ านั้นเคยมีความงดงาม  วิจิตรตระการตา และมีความ
สมบูรณ์   แต่ เม่ือกาลเวลาผ่านไปงานจิตรกรรมฝาผนงัเหล่านั้นโดนแดด  โดนฝน  หรือเกิดจากความ
เส่ือมของวตัถุดิบท่ีครูช่างน ามาสร้ างสรรค์   ท าให้ เกิดร่ องรอยการกะเทาะข้ึน ซ่ึงปรากฏให้ เห็น
ความเส่ือมสลายเป็ นธรรมดา  หวงัเพียงให้ คนรุ่นหลงัเล็งเห็นคุณค่า และช่วยกนับูรณะซ่อมแซมต่
อไป  เฉกเช่นเดียวกบัปัญหาความไม่ สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   ท่ีประชาชนทุกคนต้ องช่

วยกนัน าความสงบสุขกลบัสู่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 
 

แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน 
 ในการสร้ างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมชุดน้ี  ขา้พเจ้ าได้ น าเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตอนั
สงบสุข  ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ินของประชาชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ของไทยในอดีตได้ เปล่ียนแปลงไป  เพราะเกิดสถานการณ์ ความรุนแรงข้ึนใน
พื้นท่ี  ส่ งผลให้ วิถีชีวิตอนัสงบสุขเหล่านั้นก าลงัจะเลือนหายไป  ซ่ึงเปรียบเสมือนร่ องรอยการ
กะเทาะท่ีเกิดข้ึนในงานจิตรกรรมท่ีนบัวนัจะผกุร่ อนไปตามกาลเวลา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2-3 แสดงภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของไทย พ.ศ.2548 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงภาพพื้นผวิฝาผนงัท่ีมีร่องรอยการกะเทาะ  ในผลงานสร้างสรรคชุ์ด จินตภาพจากวิถี
ชีวิตในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย พ.ศ.2548 
 
ผลงานสร้างสรรค์ชุด  วถิีชีวติพืน้ถิ่นปักษ์ใต้  พ.ศ. 2552 
 ส าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ี  เป็นผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนในช่วงของการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท  สาขาวิชาศิลปะไทย  มหาวิทยาลยัศิลปากร  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นท่ีท่ีขา้พเจา้สามารถได้
เรียนรู้ภาพจิตรกรรมฝาผนงัจากสถานท่ีจริงไดอ้ยา่งเต็มท่ี  เพราะมีวดัท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัมากมายให้ได้
ศึกษา  จนเกิดความเขา้ใจในองค์ความรู้ของลกัษณะส าคญัต่างของงานจิตรกรรมประเพณีไทย  ตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ประกอบกบัค าแนะน าจากคณาจารยแ์ละศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติ  ท่ีส่งผลให้งาน
ศิลปะของขา้พเจา้มีพฒันาการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  กล่าวคือ  จากการเขียนตวัรูปทรงหรือตวัภาพขนาดใหญ่
เพียง 2-3 รูปทรงบนพื้นผวิท่ีสร้างข้ึนให้มีร่องรอยการกะเทาะ  เปล่ียนมาเป็นการเขียนตวัรูปทรงหรือตวัภาพ
ขนาดเล็กมากมายรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่  ตามหลกัการเขียนภาพจิตรกรรมประเพณีไทยทัว่ไป  อีกทั้งไดต้ดั
ร่องรอยการกะเทาะออกไปจากพื้นผิวของผลงาน  ทั้งน้ีเพราะกระบวนการคิดของคณาจารยใ์ห้การแนะน า
ท่ีว่า  “แม้ว่าเราจะรับรู้และมีความหวาดกลัวกับสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ เราก็ไม่ควรซ ้ าเติมสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หผู้ค้นรับรู้ผา่นงานศิลปะ  แต่ควรท่ีจะถ่ายทอดภาพ
ผลงานท่ีแสดงออกถึงความงาม  ความสงบสุขท่ีมีมาในอดีต  ผ่านงานศิลปะจึงจะมีแนวความคิดท่ีคมคาย
ยิง่ข้ึนไป”  
 ส าหรับอิทธิพลของงานจิตรกรรมประเพณีไทยในชุดน้ี  ข้าพเจ้าได้อาศยัหลักการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยในสมยัอยุธยาตอนตน้มาเป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรค ์ กล่าวคือ  ภาพเขียนจิตรกรรมไทย
ในสมยัดังกล่าว  จะใช้กระบวนการตดัเส้นตวัภาพหรือตวัรูปทรงก่อนการลงสี  จากนั้นจึงใช้น ้ าสีบางๆ
ระบายลงบนรูปทรง  ซ่ึงวธีิการดงักล่าวจะท าให้เส้นท่ีตดัในตวัรูปทรงไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจน  สีท่ีใชส่้วน



ใหญ่จะเป็นโครงสีเอกรงค์  เช่นสีน ้ าตาล  สีแดง  สีขาวและสีด า  ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวไดก้ลายเป็นท่ีมา
ของสาระส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี   
  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัช่องนนทรี  สมยัอยธุยาตอนตน้ 

 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงาน 
 ประสบการณ์การใชชี้วิตในสังคมภาคใต ้2 แห่ง คือ ในสังคมบา้นเกิดท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กบัสังคมท่ีอยูอ่าศยัขณะศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงเป็นสังคมของชาวมุสลิมในจงัหวดัปัตตานี เป็นท่ีมาของ
การเรียนรู้และท าความเข้าใจในรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นท่ีมีลักษณะต่างและลักษณะร่วมอย่าง
น่าสนใจ ดงัท่ีบุรีรัตน์  สามตัถิยะ(2545: 5) ไดก้ล่าวไวว้่า ด้วยลกัษณะสภาพภูมิประเทศของแต่ละทอ้งถ่ิน 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางเช้ือชาติของผูค้น รวมไปถึงความคิดความเช่ือในเร่ือง
ศาสนา ซ่ึงโดยภาพรวมกล่าวไดว้า่ชาวภาคใตต้อนบนตั้งแต่จงัหวดัสงขลาข้ึนไปส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ   
ส่วนภาคใตต้อนล่างโดยเฉพาะ  4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สตูล ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส)  ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาอิสลาม  หรือท่ีเรียกวา่ชาวไทยมุสลิม  เหล่าน้ีลว้นมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นทั้ง
การประกอบอาชีพ ประเพณี วฒันธรรม ท่ีแตกต่างกนั แต่เน่ืองจากการติดต่อสัมพนัธ์กนัมาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน ส่งผลให้ผูค้นในทอ้งถ่ินภาคใตย้งัคงมีวิถีชีวิตผูกพนักนัอนัเป็นส านึกร่วมในความเป็นคนภูมิภาค
เดียวกนั ดงัท่ีมีค  าเรียกวา่ “คนปักษใ์ต”้  และยงัมีผลถึงการรับเอาวฒันธรรมบางอยา่งไปใชใ้นทอ้งถ่ินตน เช่น 
อาหารการกิน การแต่งกาย เคร่ืองใช ้ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม เช่นอาคารบา้นเรือน เป็นตน้ จนเกิดเป็นการ
หลอมรวมทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์จนถึงปัจจุบนั 

 กล่าวเฉพาะถ่ินท่ีอยูท่ ั้ง 2 แห่ง ซ่ึงขา้พเจา้ผกูพนัและประทบัใจ ในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแมจ้ะ
แตกต่างกนั แต่ก็มีวิถีชีวติท่ีดีงามของผูค้นในสังคมเหมือนกนั นัน่คือการรับสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีกนั
มาจากบรรพบุรุษ การอยู่ร่วมกนัด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พึ่ งพาซ่ึงกนัและกนั และน ้ าใจไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ินต่อคนในทอ้งถ่ินเดียวกนัหรือกบัคนต่างถ่ิน  อนัส่งผลใหข้า้พเจา้ใชชี้วติอยา่งมีความสุข  



 ประกอบกบัการศึกษางานศิลปะแลว้เกิดความประทบัใจในในรูปลกัษณ์ของจิตรกรรมฝาผนงัท่ี
นอกจากจะมีคุณค่าในแง่สุนทรียศาสตร์แลว้ยงัแสดงถึงมรดกทางวฒันธรรมของคนในสังคมท่ีทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์อีกดว้ย จึงเป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจส าคญัในการสร้างสรรคง์านผลงานชุด “วิถีชีวติพื้น
ถ่ินปักษใ์ต”้ ข้ึน 
 

 แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน 
 ขา้พเจา้มองวา่วถีิชีวติของผูค้นในพื้นถ่ินปักษใ์ตเ้ป็นส่ิงดีงามและมีคุณค่า เน่ืองจากการอยูร่่วมกนั
อย่างช่วยเหลือพึ่ งพาอาศยัของผูค้นในวิถีชนบทยงัคงด ารงอยู่  กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนล้วนแล้วแต่เป็น
วฒันธรรมพื้นถ่ินท่ีทรงคุณค่า ควรท่ีจะไดรั้บการบนัทึกและถ่ายทอดให้ไดร่้วมกนัรับรู้ โดยน ากระบวนการ
ทางเทคนิคจิตรกรรมไทยประเพณีมาผสานเพื่อเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัท่ียงัคงด าเนินอยู่
อยา่งเรียบง่าย แต่งดงามและกลมกลืน      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่6-7 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ด  วถีิชีวติพื้นถ่ินปักษใ์ต ้  

 

ผลงานสร้างสรรค์ชุด  ตลาดปักษ์ใต้ : ความกลมกลืนของความแตกต่างพ.ศ. 2555 
 ผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี  เป็นผลงานท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนในช่วงท่ีท างานท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เป็นผลงานท่ีมีพฒันาการท่ีสืบเน่ืองมาจากผลงานชุด  วิถี
ชีวิตพื้นถ่ินปักษใ์ต ้   กล่าวคือผลงานชุดท่ีผา่นมาจะอาศยัรูปแบบอิทธิพลของงานจิตรกรรมประเพณีไทยใน
สมยัอยุธยาตอนตน้  ซ่ึงจะใช้โครงสีโดยรวมแบบเอกรงค์  แต่ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษารูปแบบของงาน
จิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ซ่ึงจะมีวธีิการตดัเส้นรูปทรงหรือตวัภาพก่อนลง
สี  หรือบางคร้ังก็มีการตดัเส้นรูปทรงหรือตวัภาพซ ้ าลงไปอีก  เพื่อเป็นการเนน้ค่าน ้ าหนกัของรูปทรงหรือตวั
ภาพนั้นๆใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  อีกทั้งในภาพผลงานมีการใชเ้น้ือสีท่ีมีความหนามากยิง่ข้ึน  พร้อมๆกบั



การใช้สีท่ีมีความหลากหลาย  เช่น  สีด า  ขาว  แดง  เขียว  น ้ าตาล  ฟ้า  เหลือง  เขียว  และสีทอง  เป็นตน้  
ดว้ยกระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ผลงานในชุดน้ีให้ความรู้สึกสดช่ืนดว้ยค่าสีท่ีมีความหลากหลาย  พร้อมๆ
กบัค่าน ้าหนกัท่ีปรากฏในตวัผลงานท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน   
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่8 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัสุวรรณาราม  สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

 

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงาน 
 จากประสบการณ์การใชชี้วิตในสังคมปักษใ์ต ้ ทั้งสังคมบา้นเกิดท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  และ
สังคมของสถานท่ีท างานท่ีจงัหวดัปัตตานี  ท าให้ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต   ทั้ง
ในลกัษณะร่วมและลกัษณะแตกต่างอยา่งน่าสนใจ  ดงัท่ี  บุรีรัตน์  สามตัถิยะ(2545:6)ไดก้ล่าวไวว้า่  วิถีชีวิต
ของผูค้นในทอ้งถ่ินปักษใ์ตข้องไทยไดรั้บการหล่อหลอม  ปรับเปล่ียนและสืบทอดวิธีคิดในการด าเนินชีวิต
มาอย่างยาวนาน  และด้วยภูมิประเทศติดต่อกับทะเล  หลายพื้นท่ีได้กลายเป็นเมืองท่าส าหรับค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ  ดว้ยเหตุน้ีคนไทยในภาคใตจึ้งรับเอาวฒันธรรมใหม่เสมอ  ส่งผลต่อระบบความคิดความเช่ือท่ี
หลากหลาย  ดงัจะกล่าวโดยภาพรวมไดว้่า  ชาวภาคใตต้อนบนตั้งแต่จงัหวดัสงขลาข้ึนไปส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ  มีรูปแบบวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึง  ส่วนคนภาคใตต้อนล่างตั้งแต่จงัหวดัปัตตานีลงมา  ส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  หรือท่ีเรียกวา่ชาวไทยมุสลิม  ซ่ึงจะมีรูปแบบทางวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึง และ
นอกเหนือจากชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมแลว้  ภาคใตข้องไทยยงัคงมีชาวพื้นเมืองอีก 2 กลุ่มคือชาวน ้ า
หรือชาวเล  และชาวซาไก  ท่ีมีรูปแบบวถีิชีวติและความเช่ือแตกต่างกนัออกไป 
 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีโดยรวมของภาคใต้ประกอบไปด้วยผู ้คนท่ีมีความ
หลากหลาย  ทั้งในดา้นความคิด  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แต่เน่ืองดว้ยชาวไทยเหล่าน้ีไดมี้การ
เช่ือมต่อความสัมพนัธ์กนัมาอยา่งยาวนาน  ส่งผลใหผู้ค้นในภาคใตย้งัคงมีวิถีชีวิตท่ีผกูพนั  อนัเป็นส านึกร่วม
ในความเป็นคนภูมิภาคเดียวกนั 



 พื้นท่ีร่วมหน่ึงท่ีกลุ่มชนต่างๆในภาคใตไ้ดไ้ปมาหาสู่และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัคือ  “ตลาด”  อนั
เป็นศูนยร์วมใหญ่แห่งการนดัพบของผูค้นมาตั้งแต่อดีต  ซ่ึงในทางตรงแลว้นั้นตลาดจะท าหนา้ท่ีส าหรับเป็น
ท่ีซ้ือขาย  แลกเปล่ียนสินคา้  แต่ในทางออ้มแลว้ตลาดยงัเป็นสถานท่ีส าหรับผสานความหลากหลายแห่งวิถี
ผูค้น  ให้มาพบปะพูดคุยและสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกนัอยา่งกลมกลืน  รวมไปถึงการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดี
อยา่งกวา้งขวาง 
 แม้ว่าปัจจุบนัภาคใต้ในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้เกิดสถานการณ์ความ
รุนแรงข้ึนโดยไม่มีทีท่าวา่จะหยุด  สร้างความหวาดระแวงและความสงสัยแก่ผูค้น  ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในหลายๆคร้ังเสมือนวา่ภาคใตก้ าลงัเกิดความแตกแยก  แต่ขา้พเจา้ยงัคงรับรู้และมองเห็นภาพความกลมกลืน
ในความแตกต่างของผูค้นไดจ้ากพื้นท่ีร่วมท่ีเรียกวา่  “ตลาดปักษใ์ต”้ อนัจะคอยท าหนา้ท่ีผสานความเป็นคน
ไทยเขา้ดว้ยกนั 
 

 แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน  
 ขา้พเจา้มองวา่  “ตลาดปักษใ์ต”้ เป็นพื้นท่ีร่วมหน่ึงท่ีจะผสานความหลากหลายทางวฒันธรรมให้
มาด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งกลมกลืน  การไดพ้บปะ  พูดคุย  สร้างความเขา้ใจกนัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 
และไมตรีจิต  จะส่งผลให้สังคมปักษ์ใตเ้กิดความสงบสุข  ภาพกิจกรรมในหลายๆแง่มุมท่ีเกิดข้ึนในตลาด  
สอนขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วา่  สังคมปักษใ์ตแ้มผู้ค้นจะมีความแตกต่างกนัในหลายดา้น  ก็สามารถร่วมสร้างความ
กลมกลืนด้วยกันได้  เหล่าน้ีควรท่ีจะได้รับการบันทึก  และถ่ายทอดให้สังคมได้ร่วมกนัรับรู้  โดยอาศยั
กระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่9-10 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ด  ตลาดปักษใ์ต ้: ความกลมกลืนของความแตกต่าง 

 

ผลงานสร้างสรรค์ชุด  สุนทรียะในความมืด  พ.ศ. 2557 



 ผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี  เป็นผลงานการสร้างสรรค์ชุดปัจจุบนัท่ีมีพฒันาการต่อเน่ืองจากผลงาน
ชุดท่ีผา่นมา  โดยอาศยักระบวนการสร้างงานจิตรกรรมประเพณีไทยตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทุกประการ  ซ่ึง
สาระส าคญัของผลงานการสร้างสรรค์ชุดน้ีคือการสลายข้อก าหนดท่ีว่า  “ภาพจิตรกรรมไทยจะแสดง
กาลเวลาดว้ยกิริยาอาการ  โดยไม่ใชแ้สงเงาและความสวา่งหรือความมืด  เช่นภาพบุคคลนอนหมายถึงความ
มืด”  แต่ส าหรับผลงานชุดน้ี  ขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างบรรยากาศของภาพผลงานให้รู้สึกถึงเวลากลางคืนท่ีมี
ความมืด  เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกมา  อีกทั้งมีความมุ่งหวงัว่าผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีจะ
สามารถคน้พบรูปแบบกระบวกการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยแนวใหม่ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตนต่อไป 
 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงาน 
 มนุษยท์ัว่ไปมกัจะไดรั้บการหล่อหลอมและปลูกฝังประสบการณ์ทางสุนทรียะทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อทุกๆสรรพส่ิงของธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไป  กล่าวโดยเฉพาะเร่ืองราวของ
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในความมืดนั้น  มีความหมายทางความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไปอย่างส้ินเชิงจากส่ิงท่ีอยู่ใน
แสงสว่าง  ดงัประเด็นตวัอย่างหน่ึงจากประสบการณ์ในวยัเด็กของผูส้ร้างสรรคเ์อง เม่ือคร้ังปู่ยา่ตายาย  คน
เฒ่าคนแก่เล่านิยายเร่ืองผีสางให้ฟัง  อนัมีสาระส าคญัท่ีวา่ผีสางเหล่านั้นจะออกมาหลอกหลอนผูค้นในตอน
กลางคืนท่ีมีความมืด  ทั้งท่ีแทจ้ริงแลว้เร่ืองราวดงักล่าวเป็นเพียงอุบายท่ีท่านใช้ส าหรับห้ามมิให้เราออกไป
เท่ียวเล่นในท่ีมืด  เพราะอาจจะเกิดอนัตรายไดง่้าย  ส่ิงน้ีเองได้กลายเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะหน่ึงท่ี
สร้างความสะเทือนใจให้เกิดเป็นมโนภาพท่ีสั่งสมความรู้สึกของตนเองให้เกิดความกลวัต่อความมืดมาตั้งแต่
วยัเยาว ์  
 ผูส้ร้างสรรค์จึงได้น าสาระข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น  มาพิจารณาเพื่อท าความเข้าใจ  และเกิด
ความคิดท่ีจะน าเอาความรู้สึกกลวัท่ีมีต่อความมืด  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย  ทั้งน้ีไดย้ดึเอาความรู้สึกส่วนตนท่ีคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นคน
นอกพื้นท่ีและมองสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยความรู้สึกหวาดกลวั  ปัจจุบนัการไดใ้ชชี้วติในพื้นท่ีแห่งน้ี
และกลา้ท่ีจะใชป้ระสบการณ์ตรงของตนเองเพื่อศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ท่ีแตกต่างออกไป  ท าให้ไดเ้ห็น
แง่มุมความงามของวิถีชีวิตอย่างน่าสนใจ  และเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแห่งน้ี
เปรียบเสมือนความมืดท่ีคอยบดบงั  ครอบง าความรู้สึกในจิตใจของกลุ่มคนนอกพื้นท่ีใหเ้กิดความวติกกงัวล
และหวาดกลวั จนไม่กลา้ท่ีจะเขา้มาเยีย่มชม  สัมผสัวถีิชีวติอนังดงามของพื้นท่ีแห่งน้ีเท่านั้น 
  

 แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน 
 ผูส้ร้างสรรคเ์กิดแรงบนัดาลใจท่ีจะน าภาพความงดงามแห่งวถีิชีวติในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของไทย  มาถ่ายทอดให้สังคมภายนอกไดรั้บรู้ในทุกๆด้าน  โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ  
หยิบยกเอาเร่ืองราวกิจกรรมการด าเนินชีวิตของผูค้นท่ามกลางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มช่วงเวลากลางคืน
ซ่ึงเป็นอีกแง่มุมหน่ึงมาน าเสนอ  เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าแห่งสุนทรียะในความมืดของชีวิตชายแดนใต้
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่11-12 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ด  สุนทรียะในความมืด 

 

บทสรุป 
 ศิลปวฒันธรรม เป็นมรดกอนัส าคญัยิ่งของประเทศชาติ ซ่ึงผูค้นแห่งประเทศชาติใดๆ ย่อมมี
มรดกดา้นวฒันธรรมอยู่ดว้ยกนัทั้งนั้น กล่าวเฉพาะศิลปกรรมเป็นวฒันธรรมส าคญัประการหน่ึง ซ่ึงส าแดง
คุณสมบติัใหป้ระจกัษ ์และเป็นเคร่ืองช้ีวดั หมู่คนชาติพนัธ์ุแห่งบา้นเมือง หรือประเทศชาตินั้นๆ เป็นอยูม่าแต่
อดีตกาลด้วยอริยธรรมเป็นเคร่ืองค ้ าจุนเผ่าพันธ์ุและสังคม ทั้ งทางกายภาพและจิตภาพมีมากหรือน้อย 
ประณีตหรือหยาบกระดา้ง ลุ่มลึกหรือต้ืนเขินเพียงใด(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท,์2552:10) 
 ประเทศไทยมีผลงานศิลปะไทยอนัเป็นมรดกส าคญัท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ประจ าชาติอยูห่ลาย
ส่ิง  หน่ึงในนั้นคือผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีไทย  ซ่ึงเป็นศิลปะแสดงออกดว้ยความประณีตสวยงาม
และความรู้สึกมีชีวิตจิตใจ  บ่งบอกความเป็นไทยท่ีมีความอ่อนโยนอยา่งชดัเจน  การสร้างสรรค์น้ีสืบต่อกนั
มาจนไดล้กัษณะประจ าชาติและรูปแบบท่ีเป็นพิเศษนิยม  ผลงานสร้างสรรคท่ี์ครูช่างเขียนข้ึนเพื่ออุทิศถวาย
เป็นพุทธบูชา  ทั้ งบนผนังภายในอาคารท่ีเน่ืองในพุทธศาสนาและสร้างเน่ืองด้วยบุคคลชั้นสูง  เช่นพระ
อุโบสถ  วหิาร  พระท่ีนัง่  บนผนืผา้(พระบฏ)  บนกระดาษ(สมุดไทย)  เป็นตน้  เหล่าน้ีไดส่้งผลเป็นอานิสงส์
แก่ผูส้ร้างสรรค์ศิลปะรุ่นหลงั  สามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นงานจิตกรรมไทย  ทั้งในส่วนของ



รูปแบบ  วิธีการและแนวความคิด  มาปรับใช้ในการสร้างงานศิลปะไทยท่ีมีความเป็นร่วมสมยัสากล  ดว้ย
ความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตนใหป้รากฏเป็นศิลปะแห่งชาติพนัธ์ของไทยต่อไป 
 ในผลส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในทุกๆชุดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นก็
เช่นเดียวกนั  ไดรั้บเอาหลกัการทางแนวความคิด  และวิธีการสร้างสรรคข์องภาพจิตรกรรมประเพณีไทยมา
ปรับใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะของตนเอง  ทั้ งน้ีก็ เพราะการเกิดความรัก  ความชอบ  และเล็งเห็น
ความส าคญัในคุณค่าของผลงานดงักล่าว  ซ่ึงความรักและความชอบน้ีเอง  จะเป็นตน้ทางแรกเร่ิมแห่งการ
คน้หาเพื่อสร้างความเขา้ใจในองค์ความรู้ต่างๆท่ีซ่อนอยู่ในตวัผลงาน  เสริมสร้างให้ขา้พเจา้ด าเนินอยู่บน
เส้นทางแห่งการสร้างสรรคศิ์ลปะไดอ้ยา่งเขม้แขง็และไม่มีวนัหยดุ 
 ส่ิงส าคญัอีกประการ  ท่ีเป็นตวักระตุน้ส าคญัให้ขา้พเจา้เกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานแนว
จิตรกรรมไทยประเพณี  ก็คือ  การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังทัว่ทุกภูมิภาคของไทย  ทั้ งในรูปแบบของ
เอกสาร  และสถานท่ีจริง  ดังกล่าวน้ีท าให้พบว่า  ทั้ งภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคอีสานนั้น  มีผลงาน
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะภูมิภาคอยา่งชดัเจน  แต่ส าหรับภาคใต ้ ภาพผลงานจิตรกรรม
ไทยเห็นจะพบไดใ้นตวัหนงัตะลุงอนัเป็นมหรสพพื้นบา้นของปักษใ์ตเ้ท่านั้น  ส่วนภาพจิตรกรรมไทยฝาผนงั
ปักษ์ใตส่้วนใหญ่แล้วจะเป็นฝีมือของครู่ช่างภาคกลางเขียนข้ึนฝากฝีมือเอาไว ้  ส่งผลให้ให้ปักษ์ใตไ้ม่มี
ผลงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของตนเอง  ฉะนั้นแลว้ความหวงัสูงสุดอีกประการ
หน่ึงของขา้พเจา้ท่ีนอกเหนือจากการสร้างงานศิลปะท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตนแลว้  ก็คือการไดส้ร้าง
งานจิตรกรรมประเพณีไทยท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของปักษ์ใตโ้ดยแท ้ และฝากฝีมือเอาไวบ้นฝา
ผนงัของวดัใดวดัหน่ึงในปักษใ์ตบ้า้นเกิด  เพื่อให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีลูกหลานชาวปักษใ์ตจ้ะไดศึ้กษา
สืบไปในอนาคต  
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แบบประวตัส่ิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 

อาจารยศิ์ริชยั  พุม่มาก 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี   

1.  ประวตัส่ิวนตวั 

 1.1  เกิดวนัท่ี 13  ธนัวาคม  2526 

 1.2  อาย ุ 31  ปี 

 1.3  การศึกษา 

  พ.ศ. วฒิุปริญญา (ยอ่) สาขาวชิา สถาบนั 
  2552 (ปริญญาโท)  ศ.ม. ศิลปะไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร  กรุงเทพมหานคร 
  2548 (ปริญญาตรี)  ศ.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2 ทศันศิลป์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 
2.  ประวตักิารรับราชการ 

 วนั/เดือน/ปี ต าแหน่ง ระดบั สงักดั 
             24  กมุภาพนัธ์  2553 อาจารย ์        4 ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์                  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 
3.  ผลงานทางวชิาการ  วจิยั  งานสร้างสรรค์ 

 งานวจิยั/งานสร้างสรรค ์
 ศิริชยั  พุม่มาก.  (2548).  จินตภาพจากวถีิชีวติในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย  พ.ศ. 2548 
 ศิริชยั  พุม่มาก.  (2552).  วถีิชีวติพ้ืนถ่ินปักษใ์ต ้
 ศิริชยั  พุม่มาก.  (2553).  สมัพนัธภาพแห่งวถีิชีวติไทยในชายแดนใต ้
 ศิริชยั  พุม่มาก.  (2555).  ตลาดปักษใ์ต ้: ความกลมกลืนของความแตกต่าง 
  ศิริชยั  พุม่มาก.  (2557).  องคค์วามรู้จากลกัษณะจิตรกรรมประเพณีไทย  สู่การเดินทางแห่งการสร้างสรรคศิ์ลปะของ 

ศิริชยั  พุม่มาก  พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั 
 

4.  ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่  (ย้อนหลงั 4 ปี) 
พ.ศ. 2554 -รางวลัท่ี2  การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 
 -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๔  พรรษา  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 
 -นิทรรศการศิลปะนานาชาติคร้ังท่ี7  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 -นิทรรศการทศวรรษท่ี3จิตรกรรมบวัหลวง  หอศิลป์พระนางเจา้สิริกิตย ์ 
 -นิทรรศการ 10 Thai Contempory Artists Award From The Ministyy of Cuture Royal Thai Consulate – 
General Los Angles USA. 
 -นิทรรศการร่วมสมยั  ไทย- เวยีดนาม 
 -นิทรรศการศิลปะ “ไท -ไทย” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 -นิทรรศการร่วมสมยั ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ณ หอศิลปวฒันธรรมภาคใต ้



 -นิทรรศการศิลปะสญัจร  ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 
 -นิทรรศการศิลปะชายขอบไทย – มุสลิม ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2555 -นิทรรศการศิลปะนานาชาติคร้ังท่ี8  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 -นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (อาเซียน) ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 -นิทรรศการผลงานศิลปกรรม  เน่ืองในโอกาสเปิดหอศิลป์ศรีธรรมราชศึกษา 
 -นิทรรศการศิลปกรรมก่ึงถาวร ณ คณะวเิทศศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตภูเก็ต 
 -นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียนอาร์ต  คร้ังท่ี 1 ณ หอศิลปวฒันธรรมภาคใต ้
 -นิทรรศการงานสร้างสรรคท์างดา้นศิลปกรรม  มอ.วชิาการ ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี 
 -นิทรรศการศิลปะไทย “จากรุ่น..........สู่รุ่น” ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 -นิทรรศการศิลปกรรมสาขาศิลปะประยกุตค์ร้ังท่ี 1 ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี 
 -นิทรรศการครุศิลป์  รุ่นท่ี 1 ณ หออคัรศิลปิน  จ.ปทุมทานี 
 -นิทรรศการโครงการจิตรกรรมร่วมสมยับนพ้ืนฐานวฒันธรรมส่ีภาค มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2556 -นิทรรศการศิลปะนานาชาติคร้ังท่ี9  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 -นิทรรศการผลงานกลุ่มครุศิลป์  รุ่นท่ี 1 ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 -นิทรรศการประมูลผลงานศิลปินดา้นทศันศิลป์  ครุศิลปินสร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  รุ่นท่ี 1-2 
โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
 -นิทรรศการศิลปกรรม  “ศิลป์  ครุศิลปิน 1 ” ณ แกลเลอร่ีปานิสา  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 -นิทรรศการถ่ายทอดงานศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  รุ่นท่ี 4 โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
 -นิทรรศการ “ธรรมชาติสู่งานศิลป์” ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี 
 -นิทรรศการรวมบทกวีและภาพเขียนของเยาวชนชายแดนใต ้ จากค่าย ดนตรี  กว ี ศิลป์ ณ  ลาแมอาร์ตแกล
เลอร่ี 
 -นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียนอาร์ต  คร้ังท่ี 2 ณ หอศิลปวฒันธรรมภาคใต ้
 -นิทรรศการผลงานศิลปกรรม  นกัศึกษาสาขาศิลปะประยกุต ์ คร้ังท่ี 1 ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี 
พ.ศ. 2557 -ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค ์ นิทรรศการ Imprint..print ณ ชบาอาร์ตแกเลอร่ี 

 -ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค ์ นิทรรศการ ครูศิลปะมธัยมศึกษา ณ หอศิลป์ร่วมสมยัเมืองคอน 

 -เขา้ร่วมโครงการเชิงปฏิบติัการและแสดงผลงานศิลปะ ในงาน Krabi Art Workshop for Andaman 
Museum ณ หอศิลป์อนัดามนั จ.กระบ่ี 

 -ใหค้วามอนุเคราะห์ผลงานสร้างสรรคชุ์ด ตลาดปักษใ์ต ้ท าบตัรอวยพรปีใหม่ ประจ าปี 2557     

  -ร่วมแสดงนิทรรศการ Clay Ative จินตนาการผา่นดิน ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอร่ี 
 
 


