องค์ ความรู้ จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่ การเดินทางแห่ งการสร้ างสรรค์ ศิลปะของ
ศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
ศิริชยั พุม่ มาก
บทนา
ประเทศไทยมี ศิลปะประจาชาติ ที่เรี ยกว่า ศิ ลปะไทย (Thai Art) อันเป็ นผลงานการสร้างสรรค์
ศิ ล ปะที่ บ รรพบุ รุ ษ ได้เลื อ กเอารู ปแบบ เนื้ อ หา อุ ด มคติ วัส ดุ แ ละวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมกับ รสนิ ย มและ
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของคนไทยมาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ปรากฏออกมาในรู ปแบบของ
ผลงานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทยและสถาปั ตยกรรมไทย ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉกเช่ นเดี ยวกับ
ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของไทย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สืบทอดกันมาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของสาย
วัฒนธรรมไทย สะท้อนให้เห็ นถึ งรสนิ ยมทางความงาม และความรู ้ ในวิทยาการแขนงต่างๆ ที่บรรพบุรุษ
ไทยคิดค้นขึ้นหรื อได้ศึกษาเอาจากแหล่งความเจริ ญข้างเคียง เป็ นสิ่ งแสดงความผูกพันของคนไทยกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นสิ่ งสู งสุ ดของสังคมไทย ศิลปะไทยจึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมเป็ น
สิ่ งแสดงลักษณะทางความดีงามของสังคมไทยที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
กล่าวเฉพาะงานจิตรกรรมไทยอันเป็ นมรดกทางศิลปกรรมที่มีคุณค่ายิง่ แขนงหนึ่งของไทย ซึ่ ง
อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของประเทศอินเดีย โดยมีววิ ฒั นาการที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี จนมี
เอกลักษณ์ที่เป็ นของตนเอง ทั้งวิธีการเขียน การใช้เส้นสี ลักษณะลีลาการใช้เส้น สี สันที่อ่อนช้อย นุ่มนวล
รวมไปถึ งคติความบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ที่แตกต่างจากงานจิตรกรรมของชนชาติอื่น และจิตนาการ
ของคนไทยแต่ล ะยุค แต่ล ะสมัย อี ก ทั้งยังสะท้อนให้เห็ นถึ งความเป็ นอยู่ ชี วิต สั งคม ประเพณี ระบบ
กษัตริ ย ์ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เป็ นอย่างดี (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,2528: 3)
จิ ต รกรรมดัง กล่ า วนี้ จัด เป็ นศิ ล ปะแบบอุ ด มคติ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก เหนื อ ธรรมชาติ ท ั่วไป การ
พิจารณางานจิตรกรรมไทยจึงต้องใช้ความลึกซึ้ งของภูมิปัญญาที่ดี และความเข้าใจในศิลปะประเภทนี้ ควบคู่
ไปด้วย ภาพผลงานที่ มีการสื บทอดต่อเนื่ องมานับหลายช่ วงอายุคน ได้ปรากฏให้ผูส้ นใจได้ศึกษาตามฝา
ผนังภายในพระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป พระปรางค์ พระระเบียง พระสถูปเจดีย ์ ศาลาการเปรี ยญ
ปราสาทราชวัง ตลอดจนผนังถ้ าและเพิงผา รวมไปถึงสมุดข่อย พระบฏ กาพย์มหาชาติ และตูพ้ ระธรรม
ต่าง ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรทางปั ญญา อันเกิดจากความคิดและความ
บันดาลใจตลอดจนและความศรัทธาของบรรพบุรุษในการรวบรวมสิ่ งดี งามเหล่านั้นมาบันทึกไว้เป็ นงาน
จิ ต รกรรม เพื่ อ ให้ เป็ นประจัก ษ์ พ ยานแสดงความเจริ ญ รุ่ ง เรื องทางด้ า นศิ ล ปกรรม และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่ชนรุ่ นหลังได้ศึกษาและสื บทอดต่อไป
ฉะนั้นแล้วในบทความนี้ ขา้ พเจ้าจึงต้องการนาเอาลักษณะขององค์ความรู ้ ต่างๆ ที่ได้ศึกษาจาก
งานจิตรกรรมไทยมานาเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลปกรรมประจาชาติของไทยแขนงนี้ น้ นั เป็ นต้นทุนเดิม
ของชาติพนั ธุ์ ที่บรรพบุ รุษในสังคมของอดี ตได้สั่งสมไว้ เพื่อให้บุคคลปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นต้นทางแห่ งการ

สร้ างสรรค์ศิ ล ปกรรมสู่ ค วามเป็ นสากลสมัยได้ ดัง ที่ ข้าพเจ้าได้น าเอาลัก ษณะส าคัญ ของงานจิ ตรกรรม
ประเพณี ไทยมาปรับใช้ร่วมกับแรงบันดาลใจและแนวความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับสังคมภาคใต้ปัจจุบนั
เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตน อีกทั้งยังมุ่งหวังว่าการเดินทางของ
ศิลปะโดยอาศัยสาระจากกระบวนการดังกล่าวนี้ จะสามารถสร้างรู ปแบบผลงานจิตรกรรมประเพณี ไทยที่มี
ความเป็ นเอกลักษณ์ปักษ์ใต้ได้ต่อไปในอนาคต
ลักษณะสาคัญของงานจิตรกรรมประเพณีไทย
งานจิตรกรรมไทยเป็ นงานศิลปกรรมที่ สร้ างขึ้นตามระเบียบแบบแผนที่ทาสื บต่อกันมาจนเป็ น
ประเพณี ที่มีความงดงามที่มีลกั ษณะเฉพาะประจาชาติ ซึ่ งพอจะสรุ ปลักษณะสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1. งานจิตรกรรมไทยส่ วนใหญ่เขียนด้วยสี ฝนผสมกาว
ุ่
ซึ่ งไม่วา่ จะเขียนบนฝาผนัง ผ้า ไม้ หรื อ
กระดาษ ฯลฯ ย่อมต้องมีการเตรี ยมพื้น และรองพื้นไว้เป็ นอย่างดี
2. งานจิตรกรรมไทย เป็ นงานศิลปะที่สร้ างขึ้นในลักษณะของอุดมคติ มีรูปแบบและความงาม
เหนื อธรรมชาติ มีปรัชญาและแนวคิดทางศาสนา ทาให้เกิ ดการเนรมิตจากมโนภาพ ปรากฏเป็ นรู ปธรรม
รู ป ร่ างของสิ่ งที่ เขี ยนก็ ได้อาศัยเค้าโครงจากสิ่ งที่ มี อยู่ในชี วิตของคนไทย ไม่ ว่าจะเป็ นท่ าทางของบุ คคล
ปราสาทราชวัง อาคารบ้านเรื อน สัตว์ แม่น้ า ป่ าเขา ก็ได้อาศัยธรรมชาติของสิ่ งนั้น
3. งานจิตรกรรมไทย เป็ นงานที่นามาสร้างขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ของจิตรกรรมไทยที่เขียนสี
เรี ยบๆ แบนๆ ใช้เส้นสี เข้มตัดเน้น แสดงรู ปร่ างของสิ่ งนั้นๆให้ชดั เจน
4. งานจิตรกรรมไทยมี การกาหนดภาพให้มีระยะใกล้ ไกล โดยการยกตาแหน่ งของภาพให้
สู งขึ้น หรื อห่ างออกไปโดยตาแหน่ งที่ต้ งั ของสิ่ งต่าง ไม่ได้ใช้ขนาดเล็ก ใหญ่ของภาพที่เขียนแสดงระยะ
ของภาพอย่างภาพเขียนตะวันตก (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2528 : 50- 52)
5. จิตรกรรมไทยมักจะแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับเทพและกษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นภาพตามคตินิยมมาตั้งแต่
อดีต เป็ นความศรัทธาและเทิดทูนพระมหากษัตริ ยใ์ ห้ทรงเป็ นดัง่ เทพ
6. ตัวภาพมีขนาดเล็ก ไม่นิยมแสดงความรู ้ สึกทางใบหน้า แต่สื่อความหมาย แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ด้วยกริ ยาอาการ และอิริยาบทต่างๆ
7. รู ป แบบของตัวภาพมี ลกั ษณะคล้ายกัน เช่ นภาพเทพ กษัตริ ย ์ เจ้านาย ข้าราชบริ พ ารและ
บุคคลสามัญ ฯลฯ ตัวภาพเหล่านี้ มีรูปแบบเป็ นแม่บทที่มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษ และนิ ยมเขียนตามแบบสื บ
ต่อกันมา รู ปแบบดังกล่าวนี้อาจคัดจากแบบจริ งในธรรมชาติ หรื อสร้างสรรค์จากจินตนาการ
8. ภาพที่สร้ างขึ้นเพื่อแสดงเรื่ องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งคติธรรมในพระพุทธศาสนา
ให้ปรากฏเป็ นภาพเขียนที่สื่อความหมายเป็ นนามธรรม
9. ภาพแสดงกาลเวลาด้วยกิ ริยาของตัวภาพ โดยไม่ ใช้แสงเงา หรื อความมื ดสว่าง เช่ นภาพ
บุคคลนอนหมายถึงเวลากลางคืน

10. จิตรกรรมไทยประเพณี นิยมการแบ่งพื้นที่ฝาผนังโดยการใช้ลายเส้นลวด เส้นสิ นเทา เส้นฮ่อ
เส้ น แผลง หรื อแม้ก ระทั่งการใช้ภาพล าน้ า ภู เขา ต้น ไม้ ถนน ก าแพง เป็ นเส้ น แบ่ งภาพ เพื่ อการจัด
องค์ประกอบของภาพเป็ นกลุ่มเล็กๆ เรี ยงลาดับกันบนพื้นผนังอันกว้างใหญ่ ให้เรี ยงต่อเนื่ องกันอย่างลงตัว
และมีช่องไฟ
11. ลักษณะของอาคารบ้านเรื อนหรื อสถาปั ตยกรรมต่างๆนั้น เขี ยนขึ้นประกอบกับตัวภาพให้
เข้าใจเรื่ องของภาพได้ มิได้เขียนเข้ามาตราส่ วนให้สัมพันธ์กบั ตัวภาพบุคคล สถาปั ตยกรรมจึงมักมีขนาดเล็ก
เพียงพอดีกบั การคลุม หรื อล้อมภาพบุคคลนั้น (วรรณิ ภา ณ สงขลา, 2533: 9-12)
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกิดจากการที่ขา้ พเจ้าได้ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งในส่ วนที่เป็ นเอกสาร
และสถานที่จริ ง ซึ่ งได้สรุ ปรวบรวมและนาเสนอให้เห็ นเป็ นข้อๆเพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจในผลงาน
จิตรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากจะพบว่ามีคุณค่าทางด้านสุ นทรี ยศาสตร์ และศาสนาอย่างสู งแล้ว ยังพบว่า
งานจิตรกรรมเหล่านี้ ได้บนั ทึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึ งลักษณะบ้านเมือง สภาพแวดล้อม ชี วิตความเป็ นอยู่
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็ นประวัติศาสตร์ ของชาติ ไว้ดว้ ย กล่าวได้ว่างานจิตรกรรมฝาผนังเป็ น
แหล่งข้อมูลขององค์ความรู ้ ที่ละเอี ยดและชัดเจนที่ สุด ซึ่ งข้าพเจ้าสามารถศึกษาถึ งรู ปแบบ กระบวนการ
และลักษณะต่างๆเพื่อที่จะนามาใช้ในการสร้ างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า และนับว่าคุ ณค่าแห่ งความงาม
ของงานจิตรกรรมฝาผนังมีอิทธิพลและเป็ นแรงบันดาลใจสาคัญในการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า
มาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปั จจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญสู งสุ ดคือ การสร้างรู ปแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี ที่มีความเป็ นอัตลักษณ์ปักษ์ใต้ในอนาคต ซึ่ งจะขออธิ บายถึงผลงานของตนเองในแต่ละชุดของ
การสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

การสร้ างสรรค์ ศิลปะของ ศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ผลงานสร้ างสรรค์ ชุด จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย พ.ศ.2548
ส าหรั บ ผลงานชุ ดนี้ เป็ นผลงานที่ ข้ า พ เจ้ า ได้ ส ร้ า งขึ้ นในช่ วงเรี ยนป ริ ญ ญ าตรี ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยเกิ ดความคิดที่จะนาเอาส่ วนของพื้นผิวที่รองรับ
รู ปทรงต่างๆในงานจิ ตรกรรมฝาผนังวัดมาเป็ นสื่ อสัญลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆ ซึ่ ง
ประเด็นสาคัญจะอยูท่ ี่ภาพร่ องรอยการกะเทาะที่เกิดขึ้นบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง กล่าวคือ ข้าพเจ้าเปรี ยบ
ความงามของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในอดีตนั้นเสมือนดัง่ ความงามของวิถีชีวิตผูค้ นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข ในส่ วนของร่ องรอยการกะเทาะที่เกิดขึ้นเปรี ยบเสมือนดัง่
ภาพความสงบสุ ขที่มีมาจากอดีตนั้นได้เริ่ มสลายไปเพราะสถานการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ภาพประกอบที่ 1 แสดงภาพร่ องรอยการกะเทาะที่เกิดขึ้นบนจิตรกรรมฝาผนังวัด ซึ่งเป็ นสื่ อสัญลักษณ์ที่
ข้าพเจ้านามาใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกส่ วนตน ในผลงานชุด จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย พ.ศ.2548
แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
เป็ นที่ ทราบกันดี ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปั จจุบนั นี้ ได้ กลายเป็ นพื้นที่ เกิ ดปั ญหา
ความไม่ สงบมากที่สุดของประเทศ ซึ่ งปั ญหาดังกล่ าวยังไม่ มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงได้ และ
นับวันจะทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผลต่ อวิถีการดารงชี วิตของประชาชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม กล่ าวคือในอดี ตประชาชนอยู่อาศัยร่ วมกันอย่ างสงบสุ ข ใน
รู ปแบบวิถีแห่ งการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิ น แม้ว่ าประชาชน
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีความแตกต่ างกันเรื่ องการนับถือศาสนา วัฒนธรรมประเพณี แต่
เหตุการณ์ ความไม่ สงบที่เกิ ดขึ้นส่ งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้ อน ไม่ สามารถประกอบ
อาชีพได้ ดัง่ เดิม เกิดความรู ้ สึ กหวาดกลัว รวมถึงความรู ้ สึ กแตกแยก จนกลายเป็ นปั ญหาที่นบั วันจะ

ทวีค วามรุ นแรงขึ้ นเรื่ อยๆ ข้าพเจ้ าได้ ตระหนักต่ อสภาพปั ญ หาความไม่ ส งบนี้ และเล็ งเห็ นว่
าปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ ี เปรี ยบเสมื อนกับ รอยกะเทาะที่ เกิ ดขึ้นในงาน
จิตรกรรมไทย ซึ่ งในอดี ตงานจิ ตรกรรมไทยเหล่ านั้นเคยมี ค วามงดงาม วิจิตรตระการตา และมีความ
สมบูรณ์ แต่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปงานจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นโดนแดด โดนฝน หรื อเกิ ดจากความ
เสื่ อมของวัตถุดิบที่ครู ช่างนามาสร้ างสรรค์ ทาให้ เกิดร่ องรอยการกะเทาะขึ้น ซึ่ งปรากฏให้ เห็น
ความเสื่ อมสลายเป็ นธรรมดา หวังเพียงให้ คนรุ่ นหลังเล็งเห็ นคุ ณค่า และช่ วยกันบูรณะซ่ อมแซมต่
อไป เฉกเช่นเดี ยวกับปั ญหาความไม่ สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนทุกคนต้ องช่
วยกันนาความสงบสุ ขกลับสู่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ในการสร้ างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมชุ ดนี้ ข้าพเจ้ าได้ นาเสนอเรื่ องราวของวิถีชีวิตอัน
สงบสุ ข ซึ่ งมี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ นของประชาชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทยในอดีตได้ เปลี่ยนแปลงไป เพราะเกิดสถานการณ์ ความรุ นแรงขึ้นใน
พื้ นที่ ส่ งผลให้ วิถี ชี วิตอันสงบสุ ข เหล่ านั้นก าลังจะเลื อนหายไป ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนร่ องรอยการ
กะเทาะที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมที่นบั วันจะผุกร่ อนไปตามกาลเวลา

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

ภาพประกอบที่ 4 แสดงภาพพื้นผิวฝาผนังที่มีร่องรอยการกะเทาะ ในผลงานสร้างสรรค์ชุด จินตภาพจากวิถี
ชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย พ.ศ.2548

ผลงานสร้ างสรรค์ ชุด วิถีชีวติ พืน้ ถิ่นปักษ์ ใต้ พ.ศ. 2552
สาหรั บผลงานสร้ างสรรค์ชุดนี้ เป็ นผลงานที่ ได้ส ร้ างสรรค์ข้ ึนในช่ วงของการศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาโท สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นที่ที่ขา้ พเจ้าสามารถได้
เรี ยนรู ้ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากสถานที่จริ ง ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีวดั ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังมากมายให้ได้
ศึกษา จนเกิ ดความเข้าใจในองค์ความรู ้ ของลักษณะสาคัญต่างของงานจิ ตรกรรมประเพณี ไทย ตามที่ ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับคาแนะนาจากคณาจารย์และศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงระดับชาติ ที่ส่งผลให้งาน
ศิลปะของข้าพเจ้ามีพฒั นาการที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ จากการเขียนตัวรู ปทรงหรื อตัวภาพขนาดใหญ่
เพียง 2-3 รู ปทรงบนพื้นผิวที่สร้างขึ้นให้มีร่องรอยการกะเทาะ เปลี่ยนมาเป็ นการเขียนตัวรู ปทรงหรื อตัวภาพ
ขนาดเล็กมากมายรวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ตามหลักการเขียนภาพจิตรกรรมประเพณี ไทยทัว่ ไป อีกทั้งได้ตดั
ร่ องรอยการกะเทาะออกไปจากพื้นผิวของผลงาน ทั้งนี้ เพราะกระบวนการคิดของคณาจารย์ให้การแนะนา
ที่ ว่า “แม้ว่าเราจะรั บ รู ้ แ ละมี ค วามหวาดกลัวกับ สถานการณ์ ค วามรุ น แรงที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ส ามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ เราก็ไม่ควรซ้ าเติมสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ ห้ผคู ้ นรับรู ้ผา่ นงานศิลปะ แต่ควรที่จะถ่ายทอดภาพ
ผลงานที่ แสดงออกถึ งความงาม ความสงบสุ ขที่ มีมาในอดี ต ผ่านงานศิลปะจึงจะมี แนวความคิดที่ คมคาย
ยิง่ ขึ้นไป”
ส าหรั บ อิ ท ธิ พ ลของงานจิ ตรกรรมประเพณี ไ ทยในชุ ดนี้ ข้าพเจ้าได้อาศัยหลัก การเขี ยนภาพ
จิตรกรรมไทยในสมัยอยุธยาตอนต้นมาเป็ นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ กล่าวคือ ภาพเขียนจิตรกรรมไทย
ในสมัยดังกล่ าว จะใช้ก ระบวนการตัดเส้ นตัวภาพหรื อตัวรู ป ทรงก่ อนการลงสี จากนั้นจึ งใช้น้ าสี บ างๆ
ระบายลงบนรู ปทรง ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะทาให้เส้นที่ตดั ในตัวรู ปทรงได้แสดงออกอย่างชัดเจน สี ที่ใช้ส่วน

ใหญ่จะเป็ นโครงสี เอกรงค์ เช่ นสี น้ าตาล สี แดง สี ขาวและสี ดา ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวได้กลายเป็ นที่มา
ของสาระสาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดช่องนนทรี สมัยอยุธยาตอนต้น
แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมภาคใต้ 2 แห่ ง คือ ในสังคมบ้านเกิดที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
กับสังคมที่อยูอ่ าศัยขณะศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซ่ ึ งเป็ นสังคมของชาวมุสลิมในจังหวัดปั ตตานี เป็ นที่มาของ
การเรี ย นรู ้ และท าความเข้าใจในรู ป แบบการดาเนิ น ชี วิตของผูค้ นที่ มี ล ัก ษณะต่ างและลัก ษณะร่ วมอย่าง
น่ าสนใจ ดังที่ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ(2545: 5) ได้กล่ าวไว้ว่า ด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่ น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ของผูค้ น รวมไปถึ งความคิดความเชื่ อในเรื่ อง
ศาสนา ซึ่ งโดยภาพรวมกล่าวได้วา่ ชาวภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จงั หวัดสงขลาขึ้นไปส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ส่ วนภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส) ส่ วนใหญ่นบั ถื อ
ศาสนาอิสลาม หรื อที่เรี ยกว่าชาวไทยมุสลิม เหล่านี้ลว้ นมีผลโดยตรงต่อรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูค้ นทั้ง
การประกอบอาชี พ ประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน แต่เนื่ องจากการติดต่อสัมพันธ์ กนั มาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน ส่ งผลให้ผคู ้ นในท้องถิ่ นภาคใต้ยงั คงมีวิถีชีวิตผูกพันกันอันเป็ นสานึ กร่ วมในความเป็ นคนภูมิภาค
เดียวกัน ดังที่มีคาเรี ยกว่า “คนปักษ์ใต้” และยังมีผลถึงการรับเอาวัฒนธรรมบางอย่างไปใช้ในท้องถิ่นตน เช่น
อาหารการกิน การแต่งกาย เครื่ องใช้ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม เช่นอาคารบ้านเรื อน เป็ นต้น จนเกิดเป็ นการ
หลอมรวมทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบนั
กล่าวเฉพาะถิ่นที่อยูท่ ้ งั 2 แห่ ง ซึ่ งข้าพเจ้าผูกพันและประทับใจ ในรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่แม้จะ
แตกต่างกัน แต่ก็มีวิถีชีวติ ที่ดีงามของผูค้ นในสังคมเหมือนกัน นัน่ คือการรับสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี กนั
มาจากบรรพบุ รุษ การอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ พึ่งพาซึ่ งกันและกัน และน้ าใจไมตรี ของคนใน
ท้องถิ่นต่อคนในท้องถิ่นเดียวกันหรื อกับคนต่างถิ่น อันส่ งผลให้ขา้ พเจ้าใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ข

ประกอบกับการศึกษางานศิลปะแล้วเกิดความประทับใจในในรู ปลักษณ์ ของจิตรกรรมฝาผนังที่
นอกจากจะมีคุณค่าในแง่สุนทรี ยศาสตร์ แล้วยังแสดงถึ งมรดกทางวัฒนธรรมของคนในสังคมที่ทรงคุ ณค่า
ทางประวัติศาสตร์ อีกด้วย จึงเป็ นที่มาและแรงบันดาลใจสาคัญในการสร้างสรรค์งานผลงานชุด “วิถีชีวติ พื้น
ถิ่นปั กษ์ใต้” ขึ้น
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ข้าพเจ้ามองว่าวิถีชีวติ ของผูค้ นในพื้นถิ่นปั กษ์ใต้เป็ นสิ่ งดีงามและมีคุณค่า เนื่องจากการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างช่ วยเหลื อพึ่ งพาอาศัยของผูค้ นในวิถี ช นบทยัง คงดารงอยู่ กิ จกรรมต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ น ล้วนแล้วแต่ เป็ น
วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า ควรที่จะได้รับการบันทึกและถ่ายทอดให้ได้ร่วมกันรับรู ้ โดยนากระบวนการ
ทางเทคนิ คจิตรกรรมไทยประเพณี มาผสานเพื่อเสนอเรื่ องราววิถีชีวิตของผูค้ นในปั จจุบนั ที่ยงั คงดาเนิ นอยู่
อย่างเรี ยบง่าย แต่งดงามและกลมกลืน

ภาพประกอบที่ 6-7 แสดงภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด วิถีชีวติ พื้นถิ่นปั กษ์ใต้

ผลงานสร้ างสรรค์ ชุด ตลาดปักษ์ ใต้ : ความกลมกลืนของความแตกต่ างพ.ศ. 2555
ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็ นผลงานที่ถูกสร้ างสรรค์ข้ ึนในช่วงที่ทางานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นผลงานที่มีพฒั นาการที่สืบเนื่ องมาจากผลงานชุ ด วิถี
ชีวิตพื้นถิ่นปั กษ์ใต้ กล่าวคือผลงานชุ ดที่ผา่ นมาจะอาศัยรู ปแบบอิทธิ พลของงานจิตรกรรมประเพณี ไทยใน
สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่ งจะใช้โครงสี โดยรวมแบบเอกรงค์ แต่ผลงานชุ ดนี้ ขา้ พเจ้าได้ศึกษารู ปแบบของงาน
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ซึ่ งจะมีวธิ ี การตัดเส้นรู ปทรงหรื อตัวภาพก่อนลง
สี หรื อบางครั้งก็มีการตัดเส้นรู ปทรงหรื อตัวภาพซ้ าลงไปอีก เพื่อเป็ นการเน้นค่าน้ าหนักของรู ปทรงหรื อตัว
ภาพนั้นๆให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งในภาพผลงานมีการใช้เนื้อสี ที่มีความหนามากยิง่ ขึ้น พร้อมๆกับ

การใช้สีที่มีความหลากหลาย เช่ น สี ดา ขาว แดง เขี ยว น้ าตาล ฟ้ า เหลื อง เขี ยว และสี ท อง เป็ นต้น
ด้วยกระบวนการดังกล่าวส่ งผลให้ผลงานในชุ ดนี้ ให้ความรู ้สึกสดชื่ นด้วยค่าสี ที่มีความหลากหลาย พร้อมๆ
กับค่าน้ าหนักที่ปรากฏในตัวผลงานที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

ภาพประกอบที่ 8 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุ วรรณาราม สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
จากประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมปั กษ์ใต้ ทั้งสังคมบ้านเกิดที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และ
สังคมของสถานที่ทางานที่จงั หวัดปั ตตานี ทาให้ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ทั้ง
ในลักษณะร่ วมและลักษณะแตกต่างอย่างน่าสนใจ ดังที่ บุรีรัตน์ สามัตถิยะ(2545:6)ได้กล่าวไว้วา่ วิถีชีวิต
ของผูค้ นในท้องถิ่นปั กษ์ใต้ของไทยได้รับการหล่อหลอม ปรับเปลี่ ยนและสื บทอดวิธีคิดในการดาเนิ นชี วิต
มาอย่างยาวนาน และด้วยภู มิ ป ระเทศติ ดต่อกับ ทะเล หลายพื้ นที่ ได้ก ลายเป็ นเมื องท่ าส าหรั บ ค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ ด้วยเหตุน้ ี คนไทยในภาคใต้จึงรับเอาวัฒนธรรมใหม่เสมอ ส่ งผลต่อระบบความคิดความเชื่อที่
หลากหลาย ดังจะกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า ชาวภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จงั หวัดสงขลาขึ้นไปส่ วนใหญ่นบั ถื อ
ศาสนาพุทธ มีรูปแบบวัฒนธรรมอีกรู ปแบบหนึ่ ง ส่ วนคนภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จงั หวัดปั ตตานี ลงมา ส่ วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม หรื อที่เรี ยกว่าชาวไทยมุสลิม ซึ่ งจะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมอีกรู ปแบบหนึ่ง และ
นอกเหนือจากชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมแล้ว ภาคใต้ของไทยยังคงมีชาวพื้นเมืองอีก 2 กลุ่มคือชาวน้ า
หรื อชาวเล และชาวซาไก ที่มีรูปแบบวิถีชีวติ และความเชื่อแตกต่างกันออกไป
ดัง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่า พื้ น ที่ โ ดยรวมของภาคใต้ป ระกอบไปด้ว ยผู ้ค นที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้งในด้านความคิด ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แต่เนื่ องด้วยชาวไทยเหล่านี้ ได้มีการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ส่ งผลให้ผคู ้ นในภาคใต้ยงั คงมีวิถีชีวิตที่ผกู พัน อันเป็ นสานึกร่ วม
ในความเป็ นคนภูมิภาคเดียวกัน

พื้นที่ร่วมหนึ่ งที่กลุ่ มชนต่างๆในภาคใต้ได้ไปมาหาสู่ และมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกันคือ “ตลาด” อัน
เป็ นศูนย์รวมใหญ่แห่ งการนัดพบของผูค้ นมาตั้งแต่อดีต ซึ่ งในทางตรงแล้วนั้นตลาดจะทาหน้าที่สาหรับเป็ น
ที่ซ้ื อขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้า แต่ในทางอ้อมแล้วตลาดยังเป็ นสถานที่สาหรับผสานความหลากหลายแห่ งวิถี
ผูค้ น ให้มาพบปะพูดคุยและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างกลมกลืน รวมไปถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดี
อย่างกว้างขวาง
แม้ว่าปั จจุ บ นั ภาคใต้ในบางพื้ นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ ด้เกิ ดสถานการณ์ ค วาม
รุ นแรงขึ้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด สร้ างความหวาดระแวงและความสงสัยแก่ผูค้ น ภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ในหลายๆครั้งเสมือนว่าภาคใต้กาลังเกิดความแตกแยก แต่ขา้ พเจ้ายังคงรับรู ้และมองเห็นภาพความกลมกลืน
ในความแตกต่างของผูค้ นได้จากพื้นที่ร่วมที่เรี ยกว่า “ตลาดปักษ์ใต้” อันจะคอยทาหน้าที่ผสานความเป็ นคน
ไทยเข้าด้วยกัน
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ข้าพเจ้ามองว่า “ตลาดปั กษ์ใต้” เป็ นพื้นที่ร่วมหนึ่งที่จะผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้
มาดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกันอย่างกลมกลืน การได้พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจกันด้วยความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
และไมตรี จิต จะส่ งผลให้สังคมปั กษ์ใต้เกิ ดความสงบสุ ข ภาพกิ จกรรมในหลายๆแง่มุมที่เกิ ดขึ้นในตลาด
สอนข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้วา่ สังคมปั กษ์ใต้แม้ผคู ้ นจะมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ก็สามารถร่ วมสร้างความ
กลมกลื นด้วยกันได้ เหล่ านี้ ค วรที่ จะได้รับ การบันทึ ก และถ่ ายทอดให้สั งคมได้ร่วมกันรั บ รู ้ โดยอาศัย
กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ภาพประกอบที่ 9-10 แสดงภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด ตลาดปักษ์ใต้ : ความกลมกลืนของความแตกต่าง

ผลงานสร้ างสรรค์ ชุด สุ นทรียะในความมืด พ.ศ. 2557

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็ นผลงานการสร้ างสรรค์ชุดปั จจุบนั ที่มีพฒั นาการต่อเนื่ องจากผลงาน
ชุดที่ผา่ นมา โดยอาศัยกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมประเพณี ไทยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกประการ ซึ่ ง
สาระส าคัญ ของผลงานการสร้ างสรรค์ชุ ด นี้ คื อการสลายข้อ ก าหนดที่ ว่า “ภาพจิ ตรกรรมไทยจะแสดง
กาลเวลาด้วยกิริยาอาการ โดยไม่ใช้แสงเงาและความสว่างหรื อความมืด เช่นภาพบุคคลนอนหมายถึงความ
มืด” แต่สาหรับผลงานชุ ดนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างบรรยากาศของภาพผลงานให้รู้สึกถึงเวลากลางคืนที่มี
ความมืด เพื่อถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกต่างๆออกมา อี ก ทั้งมี ความมุ่งหวังว่าผลงานสร้ างสรรค์ชุดนี้ จะ
สามารถค้นพบรู ปแบบกระบวกการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแนวใหม่ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตนต่อไป
แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
มนุ ษย์ทวั่ ไปมักจะได้รับการหล่อหลอมและปลู กฝั งประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทุกๆสรรพสิ่ งของธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป กล่าวโดยเฉพาะเรื่ องราวของ
สิ่ งต่างๆที่ เกิ ดขึ้นในความมืดนั้น มีความหมายทางความรู ้ สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้ นเชิ งจากสิ่ งที่ อยู่ใน
แสงสว่าง ดังประเด็นตัวอย่างหนึ่ งจากประสบการณ์ ในวัยเด็กของผูส้ ร้างสรรค์เอง เมื่อครั้งปู่ ย่าตายาย คน
เฒ่าคนแก่เล่านิ ยายเรื่ องผีสางให้ฟัง อันมีสาระสาคัญที่วา่ ผีสางเหล่านั้นจะออกมาหลอกหลอนผูค้ นในตอน
กลางคืนที่มีความมืด ทั้งที่แท้จริ งแล้วเรื่ องราวดังกล่าวเป็ นเพียงอุบายที่ท่านใช้สาหรับห้ามมิให้เราออกไป
เที่ ยวเล่นในที่มืด เพราะอาจจะเกิ ดอันตรายได้ง่าย สิ่ งนี้ เองได้กลายเป็ นประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะหนึ่ งที่
สร้างความสะเทือนใจให้เกิดเป็ นมโนภาพที่สั่งสมความรู ้สึกของตนเองให้เกิดความกลัวต่อความมืดมาตั้งแต่
วัยเยาว์
ผูส้ ร้ า งสรรค์จึงได้น าสาระข้อมู ล ที่ ก ล่ าวมาข้างต้น มาพิ จารณาเพื่ อท าความเข้าใจ และเกิ ด
ความคิดที่จะนาเอาความรู ้สึกกลัวที่มีต่อความมืด มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ทั้งนี้ ได้ยดึ เอาความรู ้สึกส่ วนตนที่ครั้งหนึ่ งในอดีตเคยเป็ นคน
นอกพื้นที่และมองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยความรู ้สึกหวาดกลัว ปั จจุบนั การได้ใช้ชีวติ ในพื้นที่แห่งนี้
และกล้าที่จะใช้ประสบการณ์ตรงของตนเองเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้วฒั นธรรมใหม่ที่แตกต่างออกไป ทาให้ได้เห็น
แง่ มุ ม ความงามของวิถี ชี วิตอย่างน่ าสนใจ และเห็ น ว่า สถานการณ์ ค วามรุ น แรงที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ แห่ ง นี้
เปรี ยบเสมือนความมืดที่คอยบดบัง ครอบงาความรู ้สึกในจิตใจของกลุ่มคนนอกพื้นที่ให้เกิดความวิตกกังวล
และหวาดกลัว จนไม่กล้าที่จะเข้ามาเยีย่ มชม สัมผัสวิถีชีวติ อันงดงามของพื้นที่แห่งนี้เท่านั้น
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ผูส้ ร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจที่จะนาภาพความงดงามแห่ งวิถีชีวติ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย มาถ่ ายทอดให้สังคมภายนอกได้รับรู ้ ในทุกๆด้าน โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
หยิบยกเอาเรื่ องราวกิจกรรมการดาเนิ นชี วิตของผูค้ นท่ามกลางธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมช่ วงเวลากลางคืน
ซึ่ งเป็ นอีกแง่มุมหนึ่ งมานาเสนอ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุ ณค่าแห่ งสุ นทรี ยะในความมืดของชี วิตชายแดนใต้

ภาพประกอบที่ 11-12 แสดงภาพผลงานสร้างสรรค์ชุด สุ นทรี ยะในความมืด
บทสรุ ป
ศิ ลปวัฒนธรรม เป็ นมรดกอันสาคัญ ยิ่งของประเทศชาติ ซึ่ งผูค้ นแห่ งประเทศชาติ ใดๆ ย่อมมี
มรดกด้านวัฒนธรรมอยู่ดว้ ยกันทั้งนั้น กล่าวเฉพาะศิลปกรรมเป็ นวัฒนธรรมสาคัญประการหนึ่ ง ซึ่ งสาแดง
คุณสมบัติให้ประจักษ์ และเป็ นเครื่ องชี้วดั หมู่คนชาติพนั ธุ์แห่งบ้านเมือง หรื อประเทศชาติน้ นั ๆ เป็ นอยูม่ าแต่
อดี ต กาลด้วยอริ ย ธรรมเป็ นเครื่ อ งค้ า จุ น เผ่าพัน ธุ์ และสั งคม ทั้งทางกายภาพและจิ ตภาพมี ม ากหรื อน้ อ ย
ประณี ตหรื อหยาบกระด้าง ลุ่มลึกหรื อตื้นเขินเพียงใด(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์,2552:10)
ประเทศไทยมีผลงานศิลปะไทยอันเป็ นมรดกสาคัญที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจาชาติอยูห่ ลาย
สิ่ ง หนึ่ งในนั้นคือผลงานจิตรกรรมแบบประเพณี ไทย ซึ่ งเป็ นศิลปะแสดงออกด้วยความประณี ตสวยงาม
และความรู ้สึกมีชีวิตจิตใจ บ่งบอกความเป็ นไทยที่มีความอ่อนโยนอย่างชัดเจน การสร้างสรรค์น้ ี สืบต่อกัน
มาจนได้ลกั ษณะประจาชาติและรู ปแบบที่เป็ นพิเศษนิ ยม ผลงานสร้างสรรค์ที่ครู ช่างเขียนขึ้นเพื่ออุทิศถวาย
เป็ นพุ ท ธบู ชา ทั้งบนผนังภายในอาคารที่ เนื่ องในพุ ท ธศาสนาและสร้ างเนื่ องด้วยบุ ค คลชั้นสู ง เช่ นพระ
อุโบสถ วิหาร พระที่นงั่ บนผืนผ้า(พระบฏ) บนกระดาษ(สมุดไทย) เป็ นต้น เหล่านี้ ได้ส่งผลเป็ นอานิสงส์
แก่ผสู ้ ร้างสรรค์ศิลปะรุ่ นหลัง สามารถนาองค์ความรู ้ต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นงานจิตกรรมไทย ทั้งในส่ วนของ

รู ปแบบ วิธีการและแนวความคิด มาปรับใช้ในการสร้ างงานศิลปะไทยที่ มีความเป็ นร่ วมสมัยสากล ด้วย
ความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตนให้ปรากฏเป็ นศิลปะแห่งชาติพนั ธ์ของไทยต่อไป
ในผลส่ ว นของการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะของข้า พเจ้า ในทุ ก ๆชุ ด ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ก็
เช่นเดียวกัน ได้รับเอาหลักการทางแนวความคิด และวิธีการสร้างสรรค์ของภาพจิตรกรรมประเพณี ไทยมา
ปรั บ ใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะของตนเอง ทั้ง นี้ ก็ เพราะการเกิ ด ความรั ก ความชอบ และเล็ ง เห็ น
ความสาคัญในคุ ณค่าของผลงานดังกล่ าว ซึ่ งความรักและความชอบนี้ เอง จะเป็ นต้นทางแรกเริ่ มแห่ งการ
ค้นหาเพื่อสร้ างความเข้าใจในองค์ความรู ้ ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวผลงาน เสริ มสร้ างให้ขา้ พเจ้าดาเนิ นอยู่บน
เส้นทางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างเข้มแข็งและไม่มีวนั หยุด
สิ่ งสาคัญอีกประการ ที่เป็ นตัวกระตุน้ สาคัญให้ขา้ พเจ้าเกิ ดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานแนว
จิตรกรรมไทยประเพณี ก็คือ การศึ กษาภาพจิตรกรรมฝาผนังทัว่ ทุ กภู มิภาคของไทย ทั้งในรู ป แบบของ
เอกสาร และสถานที่ จริ ง ดังกล่ าวนี้ ท าให้พ บว่า ทั้งภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคอี สานนั้น มี ผ ลงาน
จิตรกรรมฝาผนังที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคอย่างชัดเจน แต่สาหรับภาคใต้ ภาพผลงานจิตรกรรม
ไทยเห็นจะพบได้ในตัวหนังตะลุงอันเป็ นมหรสพพื้นบ้านของปักษ์ใต้เท่านั้น ส่ วนภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง
ปั กษ์ใต้ส่ วนใหญ่ แล้วจะเป็ นฝี มื อของครู่ ช่างภาคกลางเขี ยนขึ้ นฝากฝี มื อเอาไว้ ส่ งผลให้ให้ปักษ์ใต้ไม่ มี
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนเอง ฉะนั้นแล้วความหวังสู งสุ ดอีกประการ
หนึ่งของข้าพเจ้าที่นอกเหนือจากการสร้างงานศิลปะที่มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตนแล้ว ก็คือการได้สร้าง
งานจิตรกรรมประเพณี ไทยที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่ นของปั กษ์ใต้โดยแท้ และฝากฝี มือเอาไว้บนฝา
ผนังของวัดใดวัดหนึ่งในปั กษ์ใต้บา้ นเกิด เพื่อให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลูกหลานชาวปั กษ์ใต้จะได้ศึกษา
สื บไปในอนาคต
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แบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ศิริชยั พุม่ มาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
1. ประวัตสิ ่ วนตัว
1.1 เกิดวันที่ 13 ธันวาคม 2526
1.2 อายุ 31 ปี
1.3 การศึกษา
พ.ศ. วุฒิปริ ญญา (ย่อ)
2552 (ปริ ญญาโท) ศ.ม.
2548 (ปริ ญญาตรี ) ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2
2. ประวัตกิ ารรับราชการ
วัน/เดือน/ปี
24 กุมภาพันธ์ 2553

ตาแหน่ง
อาจารย์

สาขาวิชา
ศิลปะไทย
ทัศนศิลป์

ระดับ
4

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุ งเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
สังกัด
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

3. ผลงานทางวิชาการ วิจยั งานสร้ างสรรค์
งานวิจยั /งานสร้างสรรค์
ศิริชยั พุม่ มาก. (2548). จินตภาพจากวิถีชีวติ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2548
ศิริชยั พุม่ มาก. (2552). วิถีชีวติ พื้นถิ่นปั กษ์ใต้
ศิริชยั พุม่ มาก. (2553). สัมพันธภาพแห่งวิถีชีวติ ไทยในชายแดนใต้
ศิริชยั พุม่ มาก. (2555). ตลาดปั กษ์ใต้ : ความกลมกลืนของความแตกต่าง
ศิริชยั พุม่ มาก. (2557). องค์ความรู ้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณี ไทย สู่การเดินทางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ศิริชยั พุม่ มาก พ.ศ. 2548 – ปั จจุบนั
4. ผลงานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่ (ย้ อนหลัง 4 ปี )
พ.ศ. 2554
-รางวัลที่2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
-นิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
-นิทรรศการทศวรรษที่3จิตรกรรมบัวหลวง หอศิลป์ พระนางเจ้าสิ ริกิตย์
-นิ ท รรศการ 10 Thai Contempory Artists Award From The Ministyy of Cuture Royal Thai Consulate –
General Los Angles USA.
-นิทรรศการร่ วมสมัย ไทย- เวียดนาม
-นิทรรศการศิลปะ “ไท -ไทย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
-นิทรรศการร่ วมสมัย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิ งคโปร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

-นิทรรศการศิลปะสัญจร ณ หอศิลป์ นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ
-นิทรรศการศิลปะชายขอบไทย – มุสลิม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2555
-นิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
-นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (อาเซียน) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-นิทรรศการผลงานศิลปกรรม เนื่องในโอกาสเปิ ดหอศิลป์ ศรี ธรรมราชศึกษา
-นิทรรศการศิลปกรรมกึ่งถาวร ณ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์วทิ ยาเขตภูเก็ต
-นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียนอาร์ต ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
-นิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม มอ.วิชาการ ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอรี่
-นิทรรศการศิลปะไทย “จากรุ่ น..........สู่รุ่น” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-นิทรรศการศิลปกรรมสาขาศิลปะประยุกต์ครั้งที่ 1 ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอรี่
-นิทรรศการครุ ศิลป์ รุ่ นที่ 1 ณ หออัครศิลปิ น จ.ปทุมทานี
-นิทรรศการโครงการจิตรกรรมร่ วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ ภาค มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556
-นิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
-นิทรรศการผลงานกลุ่มครุ ศิลป์ รุ่ นที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-นิทรรศการประมูลผลงานศิลปิ นด้านทัศนศิลป์ ครุ ศิลปิ นสร้างสรรค์งานศิลป์ กับศิลปิ นแห่งชาติ รุ่ นที่ 1-2
โดยกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
-นิทรรศการศิลปกรรม “ศิลป์ ครุ ศิลปิ น 1 ” ณ แกลเลอรี่ ปานิสา จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปิ นแห่งชาติ รุ่ นที่ 4 โดยกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
-นิทรรศการ “ธรรมชาติสู่งานศิลป์ ” ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอรี่
-นิทรรศการรวมบทกวีและภาพเขียนของเยาวชนชายแดนใต้ จากค่าย ดนตรี กวี ศิลป์ ณ ลาแมอาร์ ตแกล
เลอรี่
-นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียนอาร์ต ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
-นิทรรศการผลงานศิลปกรรม นักศึกษาสาขาศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 1 ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอรี่
พ.ศ. 2557
-ร่ วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการ Imprint..print ณ ชบาอาร์ตแกเลอรี่
-ร่ วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการ ครู ศิลปะมัธยมศึกษา ณ หอศิลป์ ร่ วมสมัยเมืองคอน
-เข้าร่ วมโครงการเชิงปฏิบตั ิการและแสดงผลงานศิลปะ ในงาน Krabi Art Workshop for Andaman
Museum ณ หอศิลป์ อันดามัน จ.กระบี่
-ให้ความอนุเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชุด ตลาดปั กษ์ใต้ ทาบัตรอวยพรปี ใหม่ ประจาปี 2557
-ร่ วมแสดงนิทรรศการ Clay Ative จินตนาการผ่านดิน ณ ลาแมอาร์ตแกลเลอรี่

