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Southern art and cultural influences in works of Chusak Srikwan and Jehabdulloh 
Jehsorhoh. Is a qualitative research and the principle purpose of the research is to study the 
concept and the influence effecting to creative artworks of two artists in 2004-2014 

In this research, the researcher chose two Thai artists who led the southern and local 
culture art created by Thai contemporary artworks. They were popular artworks since 2004-2014. 
The researcher collected data from various kinds of sources and in-depth interviews as a 
qualitative research. All contents are compiled by descriptive analysis with artworks. And 
analysis cultural in Thai contemporary is influence by six artworks. This research resulted to 4 
important points. effecting to creative artworks. 1. The local culture is the concept and motivation 
to show the creative artworks. 2. The social and culture are the causes that associate between 
human with nature and environment. 3. Art and religion are relation effecting to influence the 
creative artworks. 4. The revival of Thai unique is the main idea that led to creative artworks that 
showed Thai unique. 

Besides Southern art and cultural influence in works in Thai contemporary are unique 
and filled with valuable and beautiful southern art and culture. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีเจริญรุ่งเรืองมาชา้นาน เป็นส่ิงท่ีสวยงามแสดงถึงความมี
เสน่ห์ท่ีสร้างสีสันใหก้บัประเทศไทย ศิลปวฒันธรรมไทยสามารถบ่งบอกไดถึ้งเร่ืองราวและวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนท่ีแสดงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แต่ละภาคก็จะมีศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างกนั เพราะศิลปวฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไม่ว่าจะเป็น การละเล่น การแสดง 
การร้องเพลง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มชน  

ศิลปวฒันธรรมภาคใต้นับเป็นส่ิงท่ีเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็น
ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะตนท่ีแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองของศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรมพื้นบา้น การละเล่นพื้นเมือง ตลอดจนความเช่ือในเร่ืองของศาสนา 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดถึ้งวิถีชีวิตและอารยะธรรมของคนในทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมทาง
ภาคใตเ้ป็นศิลปวฒันธรรมท่ีมีความผสมผสานระหว่างวฒันธรรมของไทย  จีน และมุสลิมเขา้ไว้
ด้วยกันได้อย่างลงตวั เป็นเสมือนศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงจิต
วิญญาณของกลุ่มชนในภาคใตอ้ยา่งชดัเจน  

หนงัตะลุงและเรือกอและเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตข้องไทยท่ีรวมส่ือกลาง
ทางดา้นวฒันธรรมต่างๆ ของภาคใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั หนงัตะลุงคือศิลปะการแสดงประจ าทอ้งถ่ินของ
ภาคใตเ้ป็นมหรสพท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีเก่าแก่มีการเล่าเร่ืองราวและ
ด าเนินเร่ืองดว้ยบทร้อยกรองท่ีขบัร้องเป็นส าเนียงทอ้งถ่ิน โดยใชรู้ปหนังตะลุงแสดงเงาบนจอผา้
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดสายตาของผูช้มสะทอ้นให้เห็นถึงความมีเสน่ห์และสีสันท่ีนายหนังสามารถสร้าง
ความประทบัใจให้กบัคนดู ส่วนเรือกอและเป็นเรือประมงท่ีใชก้นัมากในบริเวณทะเลทางภาคใต้
ตอนล่าง เรือกอและคือสัญลกัษณ์แห่งทอ้งทะเลทางภาคใต ้มีความงามแตกต่างจากเรือประมง
ประเภทอ่ืนๆ มีเอกลกัษณ์ประจ าตวัท่ีโดดเด่นจากสีสันและลวดลายต่างๆ ท่ีผสมผสานกลมกลืน
ระหวา่งศิลปะไทย อิสลาม และจีนอยา่งลงตวั  
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หนังตะลุงและเรือกอและเป็นศิลปวฒันธรรมทางภาคใตท่ี้สามารถสะทอ้นให้เห็นถึง
จิตวิญญาณของกลุ่มชนในภาคใตท่ี้ประดิษฐ์และสร้างสรรคข้ึ์น หนังตะลุงและเรือกอและมีความ
เหมือนและสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของ การรับอิทธิพล การดดัแปลง และการผสมผสานวฒันธรรม
พื้นถ่ินและวฒันธรรมต่างถ่ินเขา้มาปรับใช ้ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนจากอิทธิพลทางดา้นวิถีชีวิตของชาว
ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวจีนท่ีสอดแทรกอยูใ่นการละเล่นหนงัตะลุง และในลวดลายของเรือกอ
และ อีกทั้งหนังตะลุงและเรือกอและเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีสร้างข้ึนมาจากรากฐานของความเจริญ
ทางดา้นวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในพื้นถ่ินภาคใตอ้นัทรงคุณค่าท่ีตอ้งใชท้ั้งความ
ประณีต ความละเอียดอ่อน เพื่อให้มีความสวยงาม มีสีสันสะดุดตา และเป็นศิลปกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวใต ้ 

ส าหรับความแตกต่างของหนงัตะลุงและเรือกอและนั้นกจ็ะเป็นในเร่ืองของ หนงัตะลุง
นั้นเป็นมหรสพท่ีชาวไทยภาคใตนิ้ยมเล่นกนัในเทศกาลต่างๆ เพื่อความบนัเทิง และเป็นกิจกรรม
นันทนาการ ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หลกัของหนังตะลุงเลยก็ว่าได ้แต่เรือกอและนั้นนอกจากจะเป็น
เรือประมงท่ีชาวไทยมุสลิมใชใ้นการประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียวนั้น เรือกอและยงัเป็น
กิจกรรมนนัทนาการของชาวประมงในการแข่งขนัพายเรือกอและในช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีการออก
เรือประมงเพื่อเป็นกิจกรรมนนัทนาการของคนในชุมชนอีกทั้งหนงัตะลุงส่วนใหญ่ใชค้ติความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนาและเร่ืองราววิถีชีวิตของคนในชุมชนมาเป็นตวัด าเนินเร่ืองราวและเล่าเร่ืองราว
ท่ีสอดแทรกคติความเช่ือและค าสอน ส่วนเรือกอและนั้นใชภ้าพสัตวใ์นจินตนาการจากศาสนาไทย
พทุธ ไทยมุสลิม และจีนเขา้มาผสมผสาน และสอดแทรกเป็นเร่ืองราวต่างๆ ผา่นลวดลายและสีสนัท่ี
สะดุดตาเพื่อให้เกิดความงามในทอ้งทะเล ทั้งหนงัตะลุงและเรือกอและนั้นสามารถสะทอ้นให้เห็น
ถึงคุณค่าทางดา้นความงามและความคิดของศิลปะพื้นถ่ินทางภาคใตไ้ดอ้ย่างงดงามจนกลายเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินอนัเป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความงามในการด าเนินชีวิตแบบชาวใต ้

ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เกิดเม่ือ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นคนจงัหวดัสงขลา ใชชี้วิตและเติบโต
ในชนบทอยูก่บัครอบครัวท่ีมีพ่อเป็นช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั ชูศกัด์ิชอบติดตามยา่ไปดูหนงั
ตะลุงตั้งแต่เด็กๆ ท าให้รับอิทธิพลทางดา้นหนังตะลุงมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะร่วมสมยั ประกอบกบัในวยัเด็กชูศกัด์ิเคยเป็นนายหนังตะลุงมาก่อนท าให้ไดเ้รียนรู้เทคนิค
ทางดา้นการแกะรูปหนงัและซึมซบัเร่ืองราวจากคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาท่ีมีหนงัตะลุงเป็น
ส่ือกลาง หนงัตะลุงจึงมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปะของชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นอยา่งมาก ส าหรับเจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะ เกิดเม่ือ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2526 เป็นคนจงัหวดัปัตตานี มีวิถีชีวิตและเติบโตใน
ครอบครัวชาวประมงมีพอ่เป็นช่างต่อเรือและประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั ในวยัเดก็ไดท้  างานหา
รายไดเ้สริมเพื่อเป็นค่าเรียนโดยการรับจา้งเขียนลวดลายบนเรือกอและกบัออกเรือประมงกบัพ่อ 
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ส่งผลใหเ้จะอบัดุลเลาะรับอิทธิพลทางดา้นวิถีชีวิตชาวประมงในน่านน ้ าปัตตานีและลวดลายเรือกอ
และมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั อิทธิพลทางดา้นศิลปวฒันธรรม
พื้นถ่ินทางภาคใต้ทั้ งหนังตะลุงและเรือกอและเป็นประเด็นส าคัญท่ีท าให้ศิลปินทั้ งสองเกิด
จินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 

จะเห็นได้ว่าหนังตะลุงและเรือกอและเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต้ท่ีมี
เอกลกัษณ์ เป็นมรดกทางดา้นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าในดา้นศิลปะ เป็นวฒันธรรมทางวตัถุท่ีน่าสนใจ
มีคุณค่าทางดา้นสุนทรียศาสตร์สะทอ้นถึงจิตวิญญาณของกลุ่มชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้ง
หนงัตะลุงและเรือกอและมีความสอดคลอ้งและแตกต่างกนัในเร่ืองราวต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีส่งอิทธิพล
และเป็นแรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ท่ีเร่ิมสั่งสมประสบการณ์การวาดภาพเบ้ืองตน้ตามแนวทางสถาบนัจนกระทัง่สามารถพฒันาและ
แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกภาพในการแสดงออกทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต้
สู่งานศิลปะร่วมสมยัไทย ผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะประเภททศันศิลป์ซ่ึงไดแ้ก่ จิตรกรรม 
และส่ือผสม ซ่ึงผลงานการสร้างสรรคท์ั้งหมดน้ีศิลปินลว้นมีเน้ือหาสาระท่ีสะทอ้นถึงสังคมไทยใน
ปัจจุบนั 

การวิจัยในค ร้ังน้ี เป็นการศึกษารวบรวมผลงานและศึกษาประ เด็นการน า
ศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตสู่้งานศิลปะร่วมสมยัไทย ของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 เพื่อศึกษาถึงพฒันาการทางดา้นแนวความคิด อิทธิพลทางดา้น
ศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจนอิทธิพลทางดา้นสภาพสงัคมและรูปแบบของผลงาน พร้อมกบัศึกษา
ความส าคญัของอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะควบคู่ไปกบัการผสมผสาน
ทางดา้นวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต ้โดยใชค้วามผกูพนัท่ีมีในวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นวยัเดก็มาเป็น
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยัไทย 

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต้ท่ีมีผลต่อการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
2. เพื่อศึกษาศิลปะแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะประเพณีไทยภาคใตท่ี้เป็นแรง

บนัดาลใจของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ี

โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยมีแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
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ตลอดจนการรับอิทธิพลทางด้านศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตม้าเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานจนสามารถน ามาพฒันาแนวความคิดสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน ถึงแมว้่าผลงานของ
ศิลปินทั้งสองเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย แต่ยงัไม่เคยมีผูใ้ดหยบิยกประเดน็การน า
ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ินทางภาคใตสู่้งานศิลปะร่วมสมยัไทยของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบั
ดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ การเลือกศึกษาและวิเคราะห์ถึงพฒันาการทางดา้นแนวความคิด และอิทธิพล
ทางดา้นต่างๆ จะสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการสร้างสรรคท่ี์โดดเด่นและความเป็นเอกลกัษณ์
ของศิลปินไดช้ดัเจนมากข้ึน 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. ศึกษาและรวบรวมผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

งานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 
2. ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมทางภาคใตท่ี้มีผลต่อการ

สร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน 

ค ำส ำคญั 

1. ศิลปะและวฒันธรรมภาคใต ้
2. ศิลปะร่วมสมยัไทย 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ขั้นตอนการ
วิจยั 

 
ก.ค. 

   
  ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

1. รวบรวมผล 
งานจากหนงั 
สือ จากสูจิบตัร 
และบทความ 

           

2. สัมภาษณ์ศิล 
ปิน และเกบ็ขอ้ 
มูลภาคสนาม 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงแนวความคิดและแนวทางการท างานศิลปะของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบั
ดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

2. เห็นถึงความเช่ือมโยงการน าเอาศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตม้าเช่ือมโยงในงาน
ศิลปะของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

วธีิกำรวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์จากผลงานศิลปะ เอกสาร

ขอ้มูลต่างๆ และจากการสมัภาษณ์ศิลปิน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาประวติัและรูปแบบผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

ขั้นตอนการ
วิจยั 

 
ก.ค. 

   
   ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

3. รวบรวมขอ้ 
มูลและเอกสาร
เพื่อจดัแบ่งกลุ่ม
ส าหรับใชใ้น
การศึกษาและ
วิเคราะห์ 

           
 
 
 
 
 

4. วิเคราะห์ขอ้ 
มูล 

           

5. สรุปผลการ 
ศึกษาและ
วิเคราะห์ 

           

6. เขียนรายงาน
การวิจยั 

           

7. จดัท าเอก 
สารตน้ฉบบั 
เป็นรูปเล่ม 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานของ ชู
ศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

3. ศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์งานและการรับอิทธิพลจากศิลปวฒันธรรมมาเป็น
เอกลกัษณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานจากเอกสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทาง
ภาคใต ้

เวลำทีใ่ช้ในกำรวจิัย  ประมาณ 11 เดือน 
คาดว่าจะเร่ิมงานวิจยั ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเสนอวิทยานิพนธ์ / การ

คน้ควา้อิสระ ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

แหล่งข้อมูล 
1. จากการสัมภาษณ์ศิลปิน 
2. ต ารา เอกสาร บทความ ตวัอยา่งวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุดต่างๆ 
3. ส่ือนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต ์
4. พิพิธภณัฑท์กัษิณคดีศึกษา จงัหวดัสงขลา 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
1. เอกสาร หนงัสือ 
2. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. กลอ้งถ่ายรูป 
5. สมุดจดบนัทึก 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวจิัย (โดยประมาณ) 100,000 บาท 

กำรเสนอผลงำน 
น าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ท่ีมีการจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม

การวิจยัท่ีสมบูรณ์ และน าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจยัต่อท่ีประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์
เผยแพร่ในแบบบทคดัยอ่ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลทางศิลปวฒันธรรมของไทยและภาคใต้

ตลอดจนศิลปะร่วมสมยัและศิลปะไทยร่วมสมยั เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงลกัษณะความหมายและ
ความเป็นมาเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ในบทต่อไป โดยจะแบ่งประเด็น
ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นมาของศิลปวฒันธรรมไทย 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยจากหนงัสือ สงัคมและวฒันธรรม 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหนังสือศิลปะ
และวฒันธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้่า ศิลปวฒันธรรมไทย
เป็นส่ิงท่ีสวยงามและเจริญรุ่งเรืองมาชา้นานเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งเร่ืองราวและวิถีชีวิตของ
คนในสังคมท่ีรวมทั้งความรู้ ความเช่ือ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และนิสัยของ
มนุษยใ์นฐานะสมาชิกของสังคม ศิลปวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
แผนเป็นวิถีชีวิตท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น การแสดง การร้องเพลง จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ความคิด ความเช่ือ ความรู้ ความเป็นระเบียบ ความประพฤติ และ
กิริยาหรือการกระท าใดๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถือปฏิบติัมาในรูปแบบเดียวกนัท่ีหลอมรวมให้
ออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณี ความรักความกลมเกลียว ความสามัคคี 
ความกา้วหนา้ของชาติ และศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน ซ่ึงศิลปวฒันธรรมไทยของแต่ละภาค
ในประเทศไทยนั้นมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างซ่ึงแตกต่างกนัตามแต่ละพื้นท่ี มีการสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมและดดัแปลงเพิ่มเติมบา้งเพื่อให้เขา้กบัชุมชนและสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ และ
สามารถเขา้กบัพฤติกรรมความเป็นอยูข่องคนในชุมชนจนสามารถน ามาปฏิบติักนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง1 

                                                            
1ประเสริฐ แยม้กล่ินฟุ้ง และคณะ, สังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), 23-25. 
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ประเทศไทยประกอบไปด้วยคนในชาติท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงในแต่ละทอ้งถ่ินมี
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่าง เน่ืองจากในสังคมกลุ่มใหญ่มกัมีวฒันธรรมยอ่ย หรือมีกลุ่ม
คนท่ีมีความเช่ือและพฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากสังคมใหญ่ท่ีตนอาศัยอยู่ องค์ประกอบของ
วฒันธรรมย่อยอาจเกิดจากเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ความเช่ือ อาชีพ การเมือง เพศ เช่นเดียวกบั
วฒันธรรมยอ่ยอ่ืนๆ ในสังคม ทศันคติก็เป็นอีกกระแสหน่ึงของประชากรและการส่ือความระหว่าง
กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยกัน  ซ่ึงวัฒนธรรมเหล่าน้ีแสดงออกผ่านทางดนตรี จิตรกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม สถาปัตยกรรม การละเล่นและการละคร ซ่ึงในแต่ละท้องถ่ินมี
ศิลปวฒันธรรมและประเพณียอ่ยท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การฟ้อนการร่ายร าอนัสวยงามของชาว
ภาคเหนือ การเซ้ิงหรือการแสดงหมอล าของชาวภาคอีสาน การร้องเล่นล าตดัของชาวภาคกลาง การ
ร ามโนราห์และการเชิดหนังตะลุงของชาวภาคใตท่ี้กล่าวมาทั้งหมดนั้นลว้นเป็นอารยะธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกันทั้ งการใช้ภาษา ท่าร า การแสดง และการแต่งกายท่ีไม่
เหมือนกนั ซ่ึงสามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณค่าของวฒันธรรม และบ่งบอกไดถึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนในแต่ละภาคตลอดจนความเช่ือในเร่ืองต่างๆ ในการน ามาใชเ้พื่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ รวมไปถึงรากเหงา้ของศิลปวฒันธรรมและประเพณีของคนในชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี 
ซ่ึงศิลปวฒันธรรมเป็นขอ้ก าหนดในการด าเนินชีวิตท่ีสร้างข้ึนมาโดยมนุษยจ์นกลายเป็นเคร่ืองมือท่ี
หล่อหลอมและก าหนดพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์2 

สังคมและศิลปวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ี เก้ือหนุนกันถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะรับ
วฒันธรรมของชาวต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลต่อศิลปวฒันธรรมไทยอยู่ตลอดเวลา แต่อิทธิพลของ
ต่างประเทศก็ไม่สามารถลบลา้งศิลปวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือของคนในชุมชนต่างๆ ได ้
เร่ืองของสังคมและศิลปวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนกัน เน่ืองจากการถ่ายทอดเร่ืองราวทาง
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดถึง
ลูกหลานและส่งต่อกนัรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางศิลปวฒันธรรมท่ีตอ้งอาศยัทั้ง 
ความรู้ ความคิด ทกัษะ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ท่ีแสดงออกผ่านทางภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ งานช่างฝีมือดั้งเดิม การละเล่น กีฬา ศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัว และความรู้เก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล จนกลายมาเป็นมรดกทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีทั้งมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้
ไดแ้ก่ โบราณวตัถุ และโบราณสถาน  ส่วนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัพวก

                                                            
2มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศิลปะและวัฒนธรรม, (สงขลา: ส านกัพิมพม์หาวิทยา 

ลยัสงขลานครินทร์, 2538), 16-26. 
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การสร้างสรรค ์สติปัญญา เช่นภาษาพื้นเมืองและการแสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง ดนตรี 
การเตน้ร า การฟ้อนการร่ายร า มหรสพ การปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรมและประเพณี ความรู้และการ
ปฏิบติัต่อธรรมชาติและส่ิงรอบตวั และหตักรรมพื้นบา้น  

ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีความแตกต่างและมีความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากรับอิทธิพล
ต่างชาติอยู่ตลอดเวลาไดแ้ก่ วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย วฒันธรรมดา้นภาษา และวฒันธรรมดา้น
อาหาร วฒันธรรมดา้นการแต่งกายนั้น การแต่งกายของคนในประเทศไทยตั้งแต่สมยัอยธุยาคนไทย
เป็นชาติท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นการแต่งกายในเร่ืองของผา้ไทยซ่ึงท ามาจากผา้ไหม ผา้ทอมือ และผา้
พื้นเมืองต่างๆ น ามาท าเป็นสไบและผา้นุ่งส าหรับผูห้ญิง ส่วนผูช้ายไทยมีการแต่งกายท่ีนิยมกนัมาก
คือผา้ขาวมา้ ซ่ึงในปัจจุบนัวฒันธรรมการแต่งกายของคนไทยแบบอดีตเร่ิมจางหายไปกบัยุคสมยั
เน่ืองจากคนไทยในปัจจุบนันิยมแต่งกายแบบชาวยโุรปท่ีมีความทนัสมยัและเห็นว่ามีความสะดวก
และรวดเร็วต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัมากกวา่3 

 วฒันธรรมดา้นภาษาประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและ
มีภาษาเป็นของตนเองมาชา้นานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไม่เคย
ตกเป็นเมืองข้ึนของชาติใดมาก่อนท าให้ประเทศไทยมีภาษาใช้เป็นของตนเองและใช้มาจนถึง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีภาษาราชการคือ ภาษากลาง ซ่ึงเป็นภาษาท่ีคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาค
ไหนก็ตอ้งใช้ภาษากลางในการส่ือสาร นอกจากภาษากลางแลว้ประเทศไทยยงัประกอบไปดว้ย
ภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถ่ินท่ีหลากหลาย เป็นภาษาท่ีคนในชุมชนใชก้นัเฉพาะถ่ินในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย ซ่ึงอาจแตกต่างจากภาษาราชการทั้งทางดา้นเสียง ค  า และส าเนียง ภาษาถ่ินจะ
แสดงถึงเอกลกัษณ์ ลกัษณะความเป็นอยู ่และวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ินของแต่ละภาคของประเทศ
ไทย เช่น ภาษาถ่ินใต ้มีทั้งภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นตน้ ภาษาถ่ินทุก
ภาษาเป็นภาษาส าคญัในสังคมไทย ภาษาถ่ินจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน 
ภาษาถ่ินหรือภาษาพูดนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ถ่ินใหญ่ๆ คือ ภาษาถ่ินกลาง ภาษาถ่ินเหนือ ภาษาถ่ิน
อีสานและภาษาถ่ินใต ้ 

วฒันธรรมดา้นอาหาร อาหารเป็นวฒันธรรมท่ีมีความส าคญักบัคนไทยมาชา้นาน แต่
ละภูมิภาคแต่ละพื้นท่ีมีอาหารท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งในเร่ืองของรสชาติและกรรมวิธีในการท า 
เน่ืองจากมีวิถีชีวิตและสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศท่ีไม่เหมือนกันจึงส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ เช่น อาหารภาคกลางเป็นอาหารท่ีมกัจะมีเคร่ืองเคียงรับประทานดว้ย
และมีการประดิษฐ์สร้างสรรคอ์ย่างวิจิตรบรรจง ผกัและผลไมม้กัจะมีการแกะสลกัอย่างสวยงาม 

                                                            
3ประเสริฐ แยม้กล่ินฟุ้ง และคณะ, สังคมและวัฒนธรรม, 26-27. 
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แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารไทยท่ีมีศิลปะและวฒันธรรมท่ีงดงาม ส่วนอาหาร
หลกัของภาคใตส่้วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลสด และนิยมใชเ้คร่ืองเทศในการปรุงอาหาร รสชาติจะ
ออกไปในทางเผด็ร้อน เคม็และเปร้ียว นิยมทานควบคู่กบัผกัเพื่อช่วยลดความเผด็ร้อน ซ่ึงเรียกวา่ผกั
เหนาะ อาหารของทางภาคเหนือจะใชโ้ก๊ะขา้วหรือท่ีเรียกกนัว่าขนัโตก แทนโต๊ะอาหาร โดยจะนัง่
ลอ้มวงเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน คนภาคเหนือจะรับประทานขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกั 
ภาคเหนือจะเป็นอาหารท่ีสุกมากๆ และเป็นอาหารประเภทท่ีผดักบัน ้ ามนัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาค
อีสานอาหารหลักจะเป็นข้าวเหนียวเน่ืองจากเป็นภาคท่ีแห้งแล้ง ส่วนพืชผกัและเน้ือท่ีน ามา
ประกอบอาหารไดม้าจากภายในทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ อาหารอีสานมกัใชป้ลาร้าเป็นเคร่ืองปรุงรส
ในอาหารเกือบทุกชนิด แต่จะไม่นิยมใส่ปลาร้าในอาหารประเภทผดั และมกัทานคู่กบัผกัสด  

ศิลปวัฒนธรรมหลักๆ ของประเทศไทยนั้ นจริงๆ แล้วยงัมีอีกมากมายเพียงแต่
วฒันธรรมเหล่าน้ีอาจจะใชก้นัในชุมชนหรือหมู่บา้นของแต่ละทอ้งถ่ิน อาจเป็นทั้งท่ีเราคุน้เคยกนัดี
และไม่คุน้เคยเป็นองคป์ระกอบย่อยขององคป์ระกอบหลกัทางศิลปวฒันธรรมของประเทศไทยท่ี
ทุกคนยดึถือและน ามาปฏิบติัจนเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย4 

2. ความเป็นมาของศิลปวฒันธรรมภาคใต้ 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมภาคใตจ้ากหนังสือ ศิลปวฒันธรรม

ภาคใต ้ผูแ้ต่ง ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ และ หนงัสือ ภูมิปัญญาทกัษิณ ผูแ้ต่ง เอกวิทย ์ณ ถลาง สามารถ
สรุปใจความส าคญัไดว้่าศิลปวฒันธรรมภาคใตเ้ป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเกิดจากการพฒันา 
การปรับตวัและปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใตท่ี้ประกอบไปดว้ยคนไทยและคนอีกหลายเช้ือชาติท่ี
อยู่ร่วมกันในคาบสมุทร ท่ีมีทั้ งคนมาเลย ์คนจีน และคนท่ีมาจากอินเดียทางใต ้แต่กลุ่มคนท่ีมี
จ านวนประชากรมากท่ีสุดคือ ไทยสยาม เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นแหลมทองมีทะเลกวา้ง
ใหญ่ขนาบอยูท่ ั้งสองขา้ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งในทะเล และบนแผ่นดินอนัลว้น
เป็นเขตมรสุมใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร มีผูค้นหลายชาติ หลายศาสนา หลายภาษา หลายวฒันธรรม เดินทาง
มาทั้งทางบกและทางน ้ าเพื่อมาปักหลกัและตั้งหลกัแหล่งในการแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทองและท า
มาคา้ขายเป็นเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าพนัปี มีการตั้งถ่ินฐานท ามาหากินกันหลายลกัษณะทั้ ง
บริเวณชายฝ่ังทะเล ท่ีราบระหวา่งชายทะเลกบัเทือกเขา หลงัเขา และตามแม่น ้านอ้ยใหญ่จ านวนมาก
ท่ีไหลจากเทือกเขาลงสู่ทะเลทั้งสองดา้น ปัจจยัเหล่านน้ีท าให้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
ภาคใตมี้ความหลากหลาย ทั้งท่ีไดม้าจากการพฒันาการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติหรือ
คนต่างถ่ินท่ีน าวฒันธรรมมาจากแหล่งอารยธรรมต่างๆ จนหลอมรวมกนัและเกิดเป็นภูมิปัญญา

                                                            
4เร่ืองเดียวกนั, 28-34. 
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ประจ าถ่ินข้ึน ซ่ึงมีอยู่หลายลกัษณะดว้ยกนัคือ ภูมิปัญญาในดา้นการด ารงชีพ ภูมิปัญญาในดา้น
ความสัมพนัธ์และการพึ่งพา ภูมิปัญญาในดา้นหัตถกรรมพื้นบา้น ภูมิปัญญาในดา้นสมุนไพร ภูมิ
ปัญญาในดา้นทศันคติ และภูมิปัญญาในดา้นการปลูกฝังคุณธรรม5 

2.1 วฒันธรรมและภูมิปัญญาในด้านการด ารงชีพ  
วฒันธรรมและภูมิปัญญาในดา้นการด ารงชีพเป็นการแสวงหาปัจจยัพื้นฐานของ

การด ารงชีวิตถือเป็นส่ิงส าคญัขั้นพื้นฐานของชนทุกชาติทุกภาษา ซ่ึงวิธีการในการด ารงชีวิตนั้นจะ
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม ส าหรับชาวใตท่ี้มีท าเลในการตั้งถ่ินฐานค่อนขา้งหลากหลายคือมี
ทั้งท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเล ปากอ่าว ท่าเรือ ท่ีราบเชิงเขา หลงัเขา ตามแนวสายน ้ านอ้ยใหญ่ บน
เกาะ อีกทั้ งยงัประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ท าให้ชาวใตไ้ด้เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ความสามารถอยา่งมากในการจดัการและการปรับตวัใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่ง
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ ซ่ึงมีอยูห่ลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. การขดุสระ เพื่อให้
ไดน้ ้ าจืดท่ีใสสะอาดไวมี้กินมีใช้ตลอดปี 2. การปลูกตน้ไมบ้ริเวณบา้น จะตอ้งเลือกปลูกเฉพาะ
ตน้ไมท่ี้มีช่ือเป็นมงคลและปลูกใหถู้กทิศทาง โดยมีประโยชน์แฝงไวเ้พื่อให้เกิดความร่มเยน็ทั้งกาย
ใจ 3. การปลูกสร้างบา้นเรือน ชาวใตนิ้ยมแผว้ถางพื้นท่ีบริเวณบา้นให้เตียนเรียบจนเห็นเป็นพื้น
ทรายขาวสะอาด บา้นเรือนมีหลงัคาเต้ียลาดชนั ยกพื้นสูง และไม่ฝังเสาลงดิน 4. อุบายในการครอง
ชีพสงัคมของชาวใตมี้เคลด็หรืออุบายในการด ารงชีพและการท ามาหากินตามสภาพแวดลอ้ม6  

2.2 วฒันธรรมและภูมิปัญญาในด้านความสัมพนัธ์ทางการพึง่พา  
จากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใตท่ี้มีความหลากหลายเป็นตวัก าหนดส าคญัท่ีท าให้

ชุมชนแตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆ ทั้งลกัษณะการตั้งถ่ินฐานและการท ามาหากิน ชุมชนต่างๆ ของชาว
ใตไ้ม่อาจอยู่ไดด้ว้ยการพึ่งพาตนเองโดยล าพงั มีการไปมาหาสู่กนัเพื่อแรกเปล่ียนขา้วปลาอาหาร
ของกินของใชส่ิ้งจ าเป็นรวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และไดท้ าต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลาชา้
นานก่อให้เกิดกลไกลทางความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี7 1. ธรรมเนียมการเป็นเกลอกนั เป็นการผกูมิตร
ไมตรีท่ีผูกพนักนัอยู่ก่อนแลว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 2. วนันัด เป็นวนัท่ีจดัเพื่อให้มีตลาดนัดข้ึนเพื่อ
ชุมชน เป็นวนันัดหมายเพื่อพบปะกนัทางสังคมส าหรับช้ีแจงขอ้ราชการ หรือจดักิจกรรมพฒันา
ทอ้งถ่ิน 3. วนัวา่ง ตรงกบัวนัสงกรานตข์องภาคอ่ืนๆ เป็นวนัแสดงความกตเวทีต่อผูใ้หญ่ดว้ยการรด

                                                            
5มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศิลปะและวัฒนธรรม, 16-22. 
6เอกวิทย ์ณ ถลาง, ภูมิปัญญาทกัษิณ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2544), 39-

49. 
7เร่ืองเดียวกนั, 51-54. 
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น ้าด าหัวและตกับาตรฟังธรรม 4. กินงาน กินวาน ขา้วหมอ้แกงหมอ้ เป็นการพึ่งพากนัโดยใชธ้รรม
เนียมการกินเป็นตวัชกัน าใหเ้กิดการร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในงานต่างๆ เช่น งานศพ 
งานบวช เก่ียวขา้ว ทอดกฐิน และทอดผา้ป่า8 

2.3 วฒันธรรมและภูมิปัญญาในด้านหัตถกรรมพืน้บ้าน 
หตัถกรรมพื้นบา้นของภาคใตเ้ป็นภูมิปัญญาและเป็นมรดกทางดา้นวฒันธรรมของ

สังคมเกษตรท่ีมีการสืบทอดผ่านความรู้ ความสามารถและความช านาญในดา้นต่างๆ มายงัคนรุ่น
ปัจจุบนั ส่ิงใดประดิษฐ์ข้ึนใชแ้ลว้ไม่ไดผ้ลหรือมีส่ิงอ่ืนท่ีดีกว่าก็จะเส่ือมสลายไป ส่วนส่ิงใดท่ีใชดี้
และสะดวกต่อการผลิตส่ิงนั้นกย็งัคงอยู ่อีกทั้งยงัมีการสอดแทรกคุณค่าทางดา้นศิลปะลงในงานดว้ย 
หัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้เป็นการน าเอาวตัถุดิบในธรรมชาติโดยเฉพาะพืชพรรณท่ีมีอยู่อย่าง
มากมาย ทั้งบนบกและในน ้ า เช่นไมไ้ผ่ หวาย กระจูด กก มะพร้าว ลิเพา รวมถึงหมวกและปาล์ม 
น ามาดัดแปลงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไมส้อยต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ไมไ้ผ่ ใช้เป็น
ส่วนผสมของยาหลายชนิด ใชท้  าเป็นท่ีดกัสตัว ์ท าตะกร้า กระบุง ชะลอม ท าแพ และหน่อยงัใชป้รุง
เป็นอาหาร มะพร้าวรากสามารถใชท้ ายา ล าตน้ใชท้  าเสาและเคร่ืองเรือน ผลน ามาปรุงอาหาร ใบใช้
ห่อหรือท าไมก้วาด ส่วนยา่นลิเพา น ามาท าของใชนิ้ยมน ามาท ากล่องยาเสน้ พาน และหมวก มีราคา
ค่อนขา้งสูงเพราะเป็นงานจกัสานท่ีตอ้งใชค้วามประณีตอ่อนชอ้ยและบรรจง ปาลม์และหมาก ใชท้  า
ภาชนะตกัน ้ าท่ีเรียกว่า หมา โดยท ามาจากส่วนท่ีเป็นกาบหรือใบ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีหัตถกรรมท่ี
ส าคญัอีกชนิดหน่ึงคือ เหล็กขูด หรือกระต่ายขูดมะพร้าว โดยจะมีการปรับปรุงรูปแบบไปตาม
จินตนาการของผูป้ระดิษฐ์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าเป็นรูปสัตว ์แสดงให้เห็นถึงความมีอารมณ์ขนัและมี
วฒันธรรมการรับประทานท่ีผกูพนัอยูก่บัมะพร้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัในดินแดนแถบน้ี9 

2.4 วฒันธรรมและภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 
ตั้งแต่อดีตภาคใตเ้ป็นดินแดนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายมีความอุดมสมบูรณ์

และเต็มไปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรถือเป็นศิลปะทางภูมิปัญญาท่ีชาวใตไ้ดรั้บ
การถ่ายทอดมาจนปัจจุบนั เน่ืองจากท่ีชาวใตส่้วนใหญ่ใชชี้วิตคลุกคลีกบัป่าดงพงไพร ความจ าเป็น
เม่ือเจ็บไขไ้ดป่้วยบงัคบัให้ตอ้งเส่ียงชีวิตเก็บเอาส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นพืช สัตว ์หรือสินแร่ต่างๆ มา
ทดลองใชใ้นลกัษณะลองผิดลองถูกจนรู้จกัและมีความเขา้ใจในสรรพคุณของส่ิงท่ีใชบ้  าบดัรักษา 
นอกจากการรักษาดว้ยสมุนไพรแลว้ทั้งคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม คนไทยเช้ือสายจีนเพื่อให้เกิดผล

                                                            
8เร่ืองเดียวกนั, 61-65. 
9เร่ืองเดียวกนั, 67-87. 
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ในทางจิตวิทยา หรือก าลงัใจให้กบัคนป่วย อาจมีการร่ายเวทมนตค์าถาประกอบตามความเช่ือของ
แต่ละศาสนาอีกดว้ย10 

2.5 วฒันธรรมและภูมิปัญญาด้านทศันคติ  
ทศันคติทางส่ิงแวดลอ้มของชาวใตผู้กพนัและแนบแน่นอยู่กับธรรมชาติท่ีเป็น

คาบสมุทร รวมทั้ งการแลกเปล่ียนสังสรรค์กับคนจากวฒันธรรมอ่ืนอย่างต่อเน่ืองกันมาเป็น
ระยะเวลานับพนัปี ท าให้เกิดการผสมผสานของวฒันธรรมอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสภาพดงักล่าวน้ีเป็น
ลกัษณะเด่นท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะถ่ินและถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานของชาว
ใต ้ดงัเช่นต่อไปน้ี 1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชาวใตมี้ความสัมพนัธ์แบบแนบแน่นกบัธรรมชาติในลกัษณะ
ท่ีไดรั้บการพึ่งพาเก้ือกูลจากธรรมชาติ คนใตมี้สถานะเป็นส่วนหน่ึงในธรรมชาติท่ียอมรับอิทธิพล
ของธรรมชาติ คนใตจึ้งดูสมถะ เรียบง่าย พอเพียง และอยูอ่ยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 2. 
ดา้นการปกครอง เมืองปักษใ์ตมี้อิสระในการปกครองกนัเอง ชาวใตจึ้งมีทศันะคติการปกครองแบบ
พึ่งพาตนเอง รักอิสรภาพและรักความยติุธรรม 3. ดา้นสถานภาพ ชาวใตใ้ห้ความส าคญักบัเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง การยกย่องบุรุษเพศในการเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีตอ้งมีคุณธรรม และตอ้งเป็น
คนจริง นอกจากน้ีชาวใตย้งัให้คุณค่าต่อพรหมจารีของผูห้ญิงสูงมาก สตรีตอ้งรักนวลสงวนตวั 
ส ารวมกิริยามารยาท และมีความเป็นแม่ศรีเรือน11 

2.6 ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
สังคมชาวใตมี้กรรมวิธีปลูกฝังรักษาความเช่ือและบรรทดัฐานของสังคมไวใ้น

หลายๆ วิธีดว้ยการอาศยับา้น ชุมชน วดั พิธีกรรม วรรณกรรมทอ้งถ่ิน เป็นตวัถ่ายทอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวรรณกรรมค าสอน สุภาษิต ตลอดจนการละเล่นต่างๆ เม่ือคนเติบโตข้ึนท่ามกลางค่านิยม
และแบบอย่างความประพฤติ ในสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีไดท้  าหน้าท่ีถ่ายทอด หรือตอกย  ้า ก็จะเกิดการซึมซับรับเอาโดยอตัโนมติั ซ่ึงชาวใตมี้
วิธีการปลูกฝังและรักษาบรรทดัฐานของสังคมดงัน้ี12 1. เพลงกล่อมเด็ก เป็นการปลูกฝังจึงเร่ิมตั้งแต่
เยาวว์ยัดว้ยการอบรมเล้ียงดูในบา้นอนัประกอบดว้ยพ่อแม่ และเครือญาติ 2. วรรณกรรม ค าสอน
และสุภาษิต สังคมภาคใตมี้วรรณกรรมท่ียดึหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมี
การสอดแทรกคตินิยมพื้นบา้นไวด้ว้ย 3. ไหวดี้ ชาวภาคใตเ้ช่ือว่าเม่ือไหวแ้ลว้จะเป็นมงคลแก่ตวัเอง 
4. พิธีลอยเคราะห์ ชาวใตจึ้งนิยมลอยเคราะห์เพื่อให้ตนพน้จากเคราะห์กรรมนั้น ดว้ยการน าตน้

                                                            
10เร่ืองเดียวกนั, 89-93. 
 

11เร่ืองเดียวกนั, 138-145. 
12เร่ืองเดียวกนั, 147-148. 
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กลว้ยมาท าเป็นแพแลว้เอาผม เลบ็ ข้ีไคล รวมทั้งดอกไมธู้ปเทียน ใส่ในแพลอยน ้า 5. การส่ือข่าวสาร 
การกีฬาและการละเล่นของชาวบ้านภาคใตท่ี้สืบทอดกันมา ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก 
ตลอดจนลิเกป่า ศิลปะการแสดงท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีท่วงท านอง จงัหวะ ถอ้ยค า ส านวนท่ีเต็มไปดว้ย
ปฏิภาณไหวพริบ และน ้ าเสียงอนัก่อให้เกิดความหรรษาร่ืนเริง การละเล่นชนววั ชนไก่ แข่งว่าว 
แข่งเรือยาว เรือกอและ เรือสั้น แข่งนกกรงหัวจุก แข่งนกเขา หมากขมุ และหัวลา้นชนกนั เป็นการ
กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของชาวปักษใ์ต้13 

3. ที่มาและความส าคญัของหนังตะลุง 
จากการศึกษาและสืบค้นเก่ียวกับหนังตะลุง จากหนังสือ ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หนงัสือ 100 เร่ืองเมืองใต ้ผูแ้ต่ง ประพนธ์ เรืองณรงค ์หนงัสือ มรดก
ทางวฒันธรรม “ภาคใต”้ ผูแ้ต่ง วิมล จิโรจพนัธ์, ประชิด สกุณะพฒัน์, กนิษฐา เชยกีวงษ ์และจาก
รายงานการวิจยัเร่ือง การแสดงพื้นบา้น:การเปล่ียนแปลงและความสมัพนัธ์กบัสงัคมและวฒันธรรม
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ผูแ้ต่ง พิทยา บุษรารัตน์ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณ 
สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้่า คนไทยมีอาชีพทางการเกษตรมาชา้นาน ซ่ึงการท านาหรือการ
ปลูกพืชไร่พืชสวนเป็นงานท่ีหนกัเม่ือเสร็จงานก็เหน่ือยลา้ คนไทยจึงคิดการแสดงหลายอยา่งข้ึนมา
เพื่อสร้างความร่ืนเริงและความสนุกสนานเพื่อให้คลายเหน่ือย เช่น ลิเก ล าตดั หนงัตะลุง มโนราห์ 
ในสังคมเกษตรกรรมผูค้นส่วนใหญ่จะอยู่รวมกนัเป็นชุมชน มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั รักใคร่
ช่วยเหลือจุนเจือซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีงานอะไรก็ช่วยเหลือกนั งานเกษตรกรรมเป็นงานท่ีเหน่ือยตอ้ง
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ดงันั้นเวลาท่ีผูค้นมาช่วยกนัท างานจึงไดคิ้ดวธีิการท างานท่ีผอ่นคลายให้
มีความสนุกสนานข้ึน เช่น เพลงฉ่อย เพลงเรือ ล าตดั ลิเก มโนราห์ หนังตะลุง การแสดงหรือ
มหรสพพื้นบ้านเหล่าน้ีแสดงออกถึงค่านิยม อุดมคติ แนวทางในการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ชาวบา้น และการแสดงหลายอยา่งอนัเป็นพื้นฐานของการแสดงระดบัสูงอีกดว้ย14 

หนังตะลุงเป็นมหรสพของชาวไทยทางภาคใตท่ี้ไดรั้บความนิยมมานานตั้งแต่สมยั
โบราณจนถึงปัจจุบนั เพราะหนังตะลุงมีความสนุกสนานเฮฮา และมีเน้ือหาท่ีให้แง่คิดในการใช้
ชีวิตประจ าวนั เน้ือเร่ืองและมุขตลกท่ีใชแ้สดงก็ไม่ลา้สมยั ผูเ้ชิดจะดดัแปลงหรือแต่งข้ึนมาใหม่

                                                            
13เร่ืองเดียวกนั, 169-170. 
 

14พิทยา บุษรารัตน์, รายงานการวจิัยเร่ืองการแสดงพืน้บ้าน: การเปลีย่นแปลงและ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรมบริเวณลุ่มแม่น า้ทะเลสาบสงขลา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ิน
ต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 220-221. 
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เพื่อให้เหมาะสมกบัยุคสมยัและทนัยุคทนัเหตุการณ์ ในสมยัก่อนนิยมเล่นเร่ืองรามเกียรต์ิ แต่ทุก
วนัน้ีมกัเล่นเร่ืองท่ีนายหนงัคิดข้ึนเองบา้ง นิทานบา้ง หรือเล่นเร่ืองละครนอก เช่น พระอภยัมณี สงัข์
ทอง ขุนชา้งขุนแผน หนังตะลุงเป็นรูปแบบของความบนัเทิงของชาวบา้นมาแต่สมยัโบราณเป็นท่ี
นิยมทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และลาว ในภาคใตข้อง
ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากหนงัตะลุงของอินโดนีเซีย ซ่ึงแผอิ่ทธิพลทางดา้นวฒันธรรมเขา้มา
ทางคาบสมุทรมลาย ูขนาดของตวัหนงัจะมีขนาดเลก็กวา่ตวัหนงัตะลุงท่ีเคยเล่นกนัในประเทศไทย 

หนงัตะลุงเป็นมหรสพทีไดรั้บความนิยมจากผูดู้อยา่งกวา้งขวาง หนงัตะลุงไม่ไดใ้หแ้ต่
ความบนัเทิงแก่ผูช้มเท่านั้น ยงัไดส้อดแทรกคติธรรม จริยธรรมการศึกษา ฯลฯ แก่ผูช้มเช่ือกนัว่า
หนังตะลุงนั้นเลียนแบบมาจากหนังใหญ่โดยเกิดจากการย่อรูปหนังให้มีขนาดเล็กลง ในยุคแรกๆ 
หนังตะลุงยงัคงแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิแต่เปล่ียนบทพากยม์าเป็นภาษาทอ้งถ่ิน เปล่ียนเคร่ืองดนตรี
จาก พิณพาทย ์ตะโพน มาเป็นทบั กลอง ฉ่ิง โหม่ง ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีอยู่เดิมในภาคใต ้ต่อมา
หนังภาคใต้หรือ หนังตะลุงนั้ นได้รับอิทธิพลของหนังชวาเข้ามาผสมผสานจึงท าให้เกิดเป็น
วิวฒันาการในการสร้างรูปหนงัข้ึนมา รูปหนงัใหญ่จะเป็นแผน่เดียวกนัทั้งตวัไม่สามารถเคล่ือนไหว
อวยัวะต่างๆ ได้ แต่รูปหนังชวานั้นสามารถเคล่ือนไหวมือและปากไดแ้ละส่วนใหญ่รูปหนังจะ
สามารถเคล่ือนไหวมือไดเ้พียงขา้งเดียว ยกเวน้รูปตวัตลกหรือรูปกากและรูปตวัพระตวันางบางตวั 
สามารถท่ีจะขยบัมือไปมาไดท้ั้งสองขา้งรูปหนังชวามีใบหน้าท่ีแตกต่างไปจากคนจริงและหนัง
ตะลุงไดรั้บแนวคิดและแรงบนัดาลใจน้ีมาปรับใชก้บัรูปตวัตลก เช่นการแกะรูปหนูนุย้ใหมี้ใบหนา้
คลา้ยววั และรูปนายเท่งใหมี้ใบหนา้คลา้ยกบันกกระฮงันัน่เอง 15 

หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงของชาวปักษ์ใต้ มีทั้ งบทพากษ์และบท
เจรจา ละครส่วนมากใชก้ลอนตลาด เดิมนิยมเล่นเร่ืองรามเกียรต์ิเป็นหลกัต่อมานายหนงัเลือกเร่ือง
อ่ืน ๆในวรรณคดีไทยบา้งชาดกบา้งแลว้แต่จะเห็นสมควร เช่น เร่ืองไกรทอง ไชยเชษฐ์ แกว้หนา้มา้
เป็นมหรสพอย่างหน่ึงซ่ึงมีราว ๆ สมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้ ตั้งแต่สมยัท่ีศาสนาพราหมณ์เขา้มามี
อิทธิพลเหนือศาสนาพุทธชาวภาคใตเ้รียกหนังตะลุงว่าหนัง บางทีเรียกว่าหนังลุงหรือหนังควนก็
มี  ส่วนช่ือเรียกว่าหนงัตะลุงมีผูส้ันนิษฐานว่า การมหรสพท่ีเรียกว่าหนงัตะลุงไดมี้แพร่หลายข้ึนท่ี
เมืองพทัลุงก่อนท่ีอ่ืนคนทัว่ไปจึงเรียกหนังท่ีมาจากจงัหวดัพทัลุงว่าหนงัพทัลุงหรือ หนังพดัลุงจน
เพี้ยนกลายมาเป็นหนงัลุง ในภาษาปักษใ์ตแ้ละเป็นหนงัตะลุงในภาษากลาง16 

ในอดีตตามวดัใหญ่ๆ จะสร้างโรงหนงัตะลุงไวอ้ย่างถาวร เพราะในวดัมกัจะมีการจดั
งานต่างๆ อยูบ่่อย เช่น งานศพ งานบวชนาค เม่ือหนงัเดินโรงมาขอหยดุพกั จะไดแ้สดงทนัทีโดยไม่
                                                            

15เร่ืองเดียวกนั, 220-223. 
16เร่ืองเดียวกนั, 234. 
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ตอ้งข้ึนโรง โดยทัว่ไปโรงหนังจะปลูกข้ึนชัว่คราว หนังเลิกแสดงแลว้ก็ร้ือออกไป แมจ้ะปลูกเป็น
โรงหนังชัว่คราวตอ้งมัง่คงและแขง็แรง เกิดโรงทรุดหรือหัก ถือว่าเป็นเร่ืองอปัมงคลอย่างร้ายแรง 
เจา้งานหรือผูรั้บหนงัตะลุงมาเล่น ตอ้งหาหมอมาท าพิธีคลอ้งนายหนงั และตอ้งเสียเงินราดเพิ่มข้ึน
เป็น 2 เท่า 3 เท่า ส่วนมากมกัมีความเช่ือทางไสยศาสตร์อย่างเคร่งครัด ถา้สถานท่ีสร้างโรงหนงัไม่
ถูกตอ้งตามต ารานายหนงัถึงกบัไม่ยอมแสดง สถานท่ีปลูกโรงหนงัตะลุงนั้นตอ้งเลือกท่ีโล่งแจง้ ไม่
ปลูกคร่อมราวตากผา้หรือคร่อมต้นไม้ใหญ่ คร่อมคูน ้ า คร่อมจอมปลวก คร่อมคนันา ไม่ปลูก
ระหว่างตน้ไมใ้หญ่ ไม่ปลูกในอาณาเขตของป่าชา้ ไม่หันหนา้โรงไปทางทิศตะวนัตก ไม่หันหน้า
โรงไปสู่ท่ีตั้งโรงศพ ไม่หนัทา้ยโรงไปทางป่ารกชฏั การปลูกโรงหนงัในปัจจุบนั ใชถ้งัน ้ ามนัต่างเสา
เพราะไมท่ี้มีขนาดใหญ่ในปัจจุบนันั้นหายาก หนงัสมยัใหม่เคร่งครัดทางคุณไสย โรงปลูกท่ีไหนก็
ได้ให้หน้าโรงมีความกวา้งขวาง คนดูนั่งดูได้จ  านวนมากๆ และเด๋ียวน้ีมีโรงส าเร็จรูปติดตั้ งได้
รวดเร็ว มีรถบรรทุกน าส่งทุกสถานท่ี17 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตวัอยา่งโรงหนงัตะลุงในอดีต 
 (ถ่ายจาก พิพิธภณัฑท์กัษิณคดีศึกษา จ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

จอหนงัตะลุงนิยมท าดว้ยผา้ขาวบาง ซ่ึงดา้นหนา้ของโรงหนงั ทาบรูปเชิดเล่นเงา และ
ปิดกั้นไม่ใหค้นหนา้โรงมองเห็นภายในโรง มีขนาดกวา้ง 1.8 – 3 เมตร และขนาด 2 – 4 เมตร ความ
กวา้งของจอหนงัตะลุงนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เหนือตะเขบ็ 1 ส่วน เป็นเขตของสวรรค ์รูปท่ีเชิดใน
เขตน้ีไดต้อ้งเป็นรูปพวกเทวดา เช่น พระอิศวร พระอินทร์ นางฟ้า และรูปท่ีมีอิทธิฤทธ์ิใตต้ะเขบ็ลง
มา 2 ส่วน เป็นเขตของมนุษยจ์ะเชิดรูปสามญัธรรมดาทัว่ไป ให้เลยบางส่วนท่ีเยบ็ผา้ไม่ได ้จอหนงั
ตะลุงในอดีตใชผ้า้ขาวทั้งผนื ในเวลาต่อมาเพื่อใหเ้กิดความสวยงามแขง็แรง ใชผ้า้มอบผา้สีแดงหรือ

                                                            
17เร่ืองเดียวกนั, 235-236. 
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สีน ้ าเงินซ่ึงมีความหนากว่าจอ โดยรอบทั้ง 4 ดา้น เพื่อสอดห่วงตรงริมขอบและดึงให้ตึงทั้ง 4 ดา้น 
ต่อมาเปล่ียนเป็นร้อยเชือกกับตะเข็บริมนอก เปล่ียนจากผา้ขาวธรรมดามาเป็นจอแพรเร่ิมมี
เคร่ืองประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยฉากและแสงไฟ ฉาก 2 ขา้งเขียนเป็นรูปวิว
ทิวทศัน์หรือกนกลวดลาย ฉากดา้นล่างมีขนาดใหญ่ประมาณเท่าคร่ึง มีไฟสีประดบัประดาเพื่อบอก
ช่ือผูส้นับสนุนท่ีมอบฉากไวใ้ห้อย่างชัดเจน ด้านบนจอมีม่านหรือป้ายยาวเท่ากับความยาวของ
โรงหนัง เขียนตวัอกัษรโต ประดบัดว้ยแสงไฟสีสันสดใสสะดุดตา บอกช่ือคณะหนังตะลุง เช่น 
หนงัพร้อมนอ้ย ตะลุง สากล หนงัจูล่ี เสียงเสน่ห์หนงัประทุม เสียงชาย18 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่งโรงหนงัตะลุงในปัจจุบนั 
 (ถ่ายจากวดัทบัชา้ง อ.นาทว ีจ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงเบ้ืองหลงัของจอหนงัตะลุง 

 (ถ่ายจากวดัทบัชา้ง อ.นาทว ีจ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
                                                            

18วิมล จิโรจพนัธ์ุ, ประชิด สกณุะพฒัน์ และ กนิษฐา เชยกีวงศ,์ มรดกทางวฒันธรรม 
“ภาคใต้” (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2551), 160-162. 
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ภาพท่ี 4 แสดงเบ้ืองหลงัของจอหนงัตะลุง 
  (ถ่ายจากวดัทบัชา้ง อ.นาทว ีจ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงเบ้ืองหนา้ของจอหนงัตะลุง 
 (ถ่ายจากวดัทบัชา้ง อ.นาทว ีจ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

รูปหนัง เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการแสดงหนังตะลุง หนังตะลุงคณะหน่ึงๆ ใชรู้ปหนัง
ประมาณ 150 -200 ตวั หนงัตะลุงแกะโดยนายช่างผูช้  านาญตน้แบบของหนงัตะลุงไดม้าจากรูปหนงั
ใหญ่ตน้แบบส าคญัคือรูปเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีฝาผนังรอบวดัพระแกว้ ผสมผสานกบัรูปหนังของชวา 
ท าใหรู้ปกะทดัรัดข้ึนและมือหนา้เคล่ือนไหวได ้รูปหนงัจะจดัเก็บไวใ้น แผงหนงั โดยวางเรียงอยา่ง
เป็นระเบียบและตามศกัด์ิของรูปนัน่คือ เอารูปเบด็เตลด็และรูปตลกท่ีไม่ส าคญัซ่ึงเรียกรวมกนัวา่ รูป
กาก ไวล่้างสุด ถดัข้ึนมาเป็นรูปยกัษ ์พระ นาง เจา้เมือง ตวัตลกส าคญั ในปัจจุบนั รูปหนงัแกะจาก
หนงัววัอยา่งเดียวซ่ึงสามารถซ้ือหาไดส้ะดวกซ้ือหนงัจากร้านคา้ท่ีฟอกส าเร็จรูปอยูแ่ลว้นายช่างวาง
หนังลงบนพื้นเขียงท่ีมีขนาดใหญ่แลว้ ใชเ้หล็กปลายแหลมวาดโครงร่าง และรายละเอียดของรูป
ตามท่ีตอ้งการลงบนผืนหนังใช้ตุ๊ดตู่ในการตอกลายเป็นแนวตามท่ีใช้เหล็กแหลมร่างไวเ้ม่ือท า
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ลวดลายตามท่ีร่างไวเ้สร็จจึงตดัออกจากแผ่นหนงั เรียกว่ารูปหนงั รูปหนังรูปใดนายช่างเห็นว่าได้
สัดส่วนสวยงาม นายช่างจะเก็บไวเ้ป็นแม่แบบ เพียงแต่จะระบายสีให้แตกต่างกนั รูปท่ีนิยมเก็บไว้
เป็นแบบ มีรูปเจา้เมือง นางเมือง รูปยกัษ ์รูปวานร รูปพระเอก รูปนางเอกสีท่ีใชร้ะบายรูปหรือลงสี
ส่วนใหญ่จะ นิยมใชน้ ้ าหมึก สียอ้มผา้ สียอ้มขนม มีสีแดง เหลือง แสด ชมพู ม่วง เขียว น ้ าเงิน และ
สีด า ตอ้งผสมสีหรือละลายสีให้เขม้ขน้ และจะ ตอ้งระบายเหมือนกนัทั้ง 2 หนา้ ระวงัไม่ให้สีเป้ือน
เพราะสีซึมเขา้ในเน้ือของหนงัเร็วช่างแกะรูปตอ้งมีความรู้ประวติัท่ีมาของรูปและศึกษาแบบของรูป 
จากรูปจริง จากรูปภาพ การเปล่ียนอิริยาบทของรูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การเบิกตา เบิกปากรูปนั้นตอ้งใช้
เวทมนตป์ระกอบดว้ย ท่ีส าคญัตอ้งมีสมาธิอยา่งแน่วแน่ เศษหนงั ท าเป็นมือรูป ริมฝีปากล่าง อาวุธ
ต่างๆ ใช้ร้อยมือให้ติดกนัเป็น 3 ท่อน เพื่อให้มือสามารถเคล่ือนไหวได ้เม่ือสีแห้งสนิทแลว้ ลง
น ้ ามนัยางใส เพื่อให้รูปเกิดความเงาวาววบั ปัจจุบนัหาน ้ ามนัยางไม่ได ้ใชน้ ้ ามนัชกัเงาแทน จากนั้น
ติดไมต้บั ติดไมมื้อ รูปท่ีชกัปากได ้ติดคนัเบด็ผกูเชือกชกัปาก จึงถือวา่เป็นรูปหนงัตะลุงท่ีสมบูรณ์19 

ภาพตัวอย่างรูปหนังตะลุง 

 
 
ภาพท่ี 6 ฤาษี  
ท่ีมา: Silpathai, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.silpathai.net /? s=
หนงัตะลุง 

                                                            
19ประพนธ์ เรืองณรงค,์ 100 เร่ืองเมืองใต้ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 146-150. 

http://www.postjung.com/
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ภาพท่ี 7 ตวัปรายหนา้บท  
ท่ีมา: Silpathai, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.silpathai.net /?s=
หนงัตะลุง 

 
 

ภาพท่ี 8 ตวันาง 
ท่ีมา: Silpathai, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.silpathai.net /?s=
หนงัตะลุง 
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ภาพท่ี 9 พระเอก 
ท่ีมา: Silpathai, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.silpathai.net /?s=
หนงัตะลุง 

 
 
ภาพท่ี 10 ยกัษ ์
ท่ีมา: Silpathai, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.silpathai.net /?s=
หนงัตะลุง 

http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
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ตวัตลก หรือ รูปกาก มีความส าคญัในการแสดงหนงัตะลุงเป็นอยา่งมาก สามารถดึงดูด
คนดูไดแ้ละมีความผกูพนักบัชีวิตของชาวบา้นมากกว่าตวัละครอ่ืนๆ หนงัคณะหน่ึงๆ มีตวัตลกไม่
นอ้ยกว่า 10 ตวัข้ึนไปและจะ พูดภาษาถ่ินใต ้การแต่งกายมกัเปลือยท่อนบน หนา้ตาจะผดิเพี้ยนจาก
คนปกติไปบา้ง แต่ละตวัมีเสียงพูดหรือส าเนียงโดยเฉพาะและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตน ตวัตลก
เอก นิยมน าหนงัตีนของอาจารยท่ี์ตนเคารพนบัถือ มาท าเป็นริมฝีปากล่าง เพื่อใหเ้กิดความขลงัและ
ความศกัด์ิสิทธ์ิ ปิดทองทั้งตวั ขนาดเชือกชกัปากท าดว้ยทองแบบสร้อยคอก็มี ตวัตลกมีเป็นจ านวน
มาก ตวัตลกท่ีส าคญัมีดงัน้ี นายสีแกว้นายยอดทอง นายเท่งนายขวญัเมือง นายสะหมอ้ อา้ยอินแกว้
อา้ยโถอา้ยพนู อา้ยกร้ัง  อา้ยปราบ อา้ยดิก อา้ยคงรอด อา้ยจีนจ๋อง20 

ภาพตัวอย่างตัวตลกในหนังตะลุง 

 
 
ภาพท่ี 11 อา้ยเท่ง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/ 
journal2 

                                                            
20เร่ืองเดียวกนั, 146-150. 

http://4.bp.blogspot.com/-Ok9xD0L7R38/TceOxt5EYRI/AAAAAAAAB2U/9wxhYsM5jZ0/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%879.jpg
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ภาพท่ี 12 อา้ยหนูนุย้ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

 
 
ภาพท่ี 13 นายสีแกว้ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

http://2.bp.blogspot.com/-j1M24f0-vu0/TceOn_dpDCI/AAAAAAAAB2M/oj-V_-UCTvg/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%878.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QoQRsZEc4KE/TceOanln00I/AAAAAAAAB2E/i0qAU7NCL_s/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%877.jpg
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ภาพท่ี 14 นายยอดทอง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 
 

 
 

ภาพท่ี 15 อา้ยขวญัเมือง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

http://1.bp.blogspot.com/-Z8PubPlY00s/TceOQ8PIzkI/AAAAAAAAB18/q0vRM_bmY3w/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%876.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ypeglfkKM2o/TceOBU99sMI/AAAAAAAAB10/2vrn0S2eK1Q/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%875.jpg
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ภาพท่ี 16 อา้ยสะหมอ้ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 
 

 
 
ภาพท่ี 17 อา้ยปราบ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

http://1.bp.blogspot.com/-B1txPfdy0Ss/TceN23C0fWI/AAAAAAAAB1s/BLBp5aQZoLo/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%874.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-0riuMlLuCRc/TceNonoM3EI/AAAAAAAAB1k/Hxj_qMCDIIk/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%871.jpg
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ภาพท่ี 18 ผูใ้หญ่พนู 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

 
 
ภาพท่ี 19 อา้ยโถ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ส านกัหอสมุดกลาง, หนังตะลุง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2 

http://1.bp.blogspot.com/-20rsFHJc2Ws/TceNdm3VlmI/AAAAAAAAB1c/WBPwNbrFhRY/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%873.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8vzv-NwFT5E/TceNRZv4YVI/AAAAAAAAB1U/QHjUIillmpE/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%872.jpg
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โอกาสในการแสดงของหนังตะลุง เดิมหนังตะลุงนิยมแสดงเฉพาะในงานสมโภช 
เฉลิมฉลอง ไม่แสดงงานอปัมงคล เช่น งานศพ แต่ความเช่ือในเร่ืองน้ีไดห้มดไป โอกาสแสดงของ
หนงัตะลุงจ าแนก ออกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. งานบา้น เช่น แกเ้หมรย บวชนาค แต่งงาน ข้ึนบา้นใหม่ งานศพ งานสระหัว งาน
ท าบุญบา้น สวดบา้น 

2. งานวดั เช่น ฝังลูกนิมิต งานฉลองกุฏิวิหาร งานเทศกาลประจ าปีของวดั งานชกัพระ 
งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ 

3. งานจดัรายการ ชาวบา้นเรียกว่างานสวนสนุก มีการแข่งขนัประชันโรง เช่น งาน
แข่งขนักรีฑา งานมหกรรมหนงัตะลุง งานปีใหม่ งานสงกรานต์21 

4. ที่มาและความส าคญัของเรือกอและ 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัเรือกอและ จากหนงัสือ ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอ

และในจงัหวดัปัตตานี ผูแ้ต่ง วุฒิ วฒันสิน และหนังสือ 100 เร่ืองเมืองใต ้ผูแ้ต่ง ประพนธ์ เรือง
ณรงค ์สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้า่เรือกอและเป็นเรือประมงท่ีใชก้นัมากแถบชายฝ่ังตะวนัออก
ของอ่าวไทย ในอดีตชาวไทยมุสลิมไดใ้ชป้ระโยชน์จากเรือกอและเพื่อปฏิบติัการปกป้องเอกราช
ชาติไทยในฐานะเรือราดตระเวน เป็นเรือขนส่งสินคา้ เพื่อการติดต่อคา้ขาย นนัทนาการ และการท า
ประมง เรือกอและจึงเป็นเรือท่ีอยูคู่่กบัน่านน ้ าในเขตชายแดนภาคใตม้าตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน 
เรือกอและเภท ปาตะกือระ เป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงท่ีมีคุณค่าของจงัหวดัปัตตานี มีการตกแต่ง
ลวดลายจิตรกรรมท่ีประกอบไปดว้ยวฒันธรรมของศิลปะไทย ศิลปะอิสลามและศิลปะจีน ท่ีมีความ
กลมกลืนสวยงาม22 

เรือกอและเป็นเสมือนผลงานศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าและสามารถสะท้อนถึงจิต
วิญญาณของกลุ่มชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นกระจกเงาท่ีสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย ์
ความพิเศษทางดา้นวฒันธรรมเช่นน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัดา้นภูมิประเทศซ่ึงเป็นตวักระตุน้ ท า
หน้าท่ีจ  ากดัความเจริญเติบโตทางวฒันธรรม การท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบริมฝ่ังทะเล มีทิวเขาทอดยาวเหยียดจากทิศเหนือจรดทิศใต ้ท าให้เกิดแม่น ้ าหลายสายไหลผ่าน
และไหลลงสู่ทะเลฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทร ลกัษณะภูมิประเทศจึงเป็นปัจจยัสนับสนุนให้เกิด
                                                            

21พิทยา บุษรารัตน์, รายงานการวิจัยเร่ืองการแสดงพื้นบ้าน: การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรมบริเวณลุ่มแม่น า้ทะเลสาบสงขลา, 304-307. 

22วฒิุ วฒันสิน, ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานี (กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2542), 1.  
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อาชีพประมง และการใชเ้รือเป็นพาหนะจะเห็นไดว้่าสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์มีส่วนท าให้การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนหน่ึงในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้อาศยัพื้นน ้ าเป็นส าคญั ช่วยให้เขา
เหล่านั้นรู้จกัใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางและการท าการประมง จึงท าให้เรือกอและเป็นเรือท่ี
นิยมใชก้นัในทอ้งถ่ินจนกลายเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของศิลปวฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้นับตั้ งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เร่ือยลงไปจนถึงนราธิวาส23 

สันนิษฐานกนัว่าเรือกอและน่าจะเกิดข้ึนก่อนสมยัสุโขทยัพร้อมกบัการแผ่ขยายของ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย และการตั้งรกรากถ่ินฐานในภาคใตต้อนล่างของชาวมุสลิมเรียบ
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงแหลมมลายตูั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยั ชาวไทย
มุสลิมภาคใตมี้ความช านาญในการออกทะเล ดงันั้นประชากรส่วนใหญ่จึงยดึอาชีพการประมง และ
เน่ืองจากเป็นชาวพื้นเมืองท่ีมีเงินน้อย จึงคิดประดิษฐ์เคร่ืองมือในการออกทะเลเพื่อท าการประมง 
นัน่คือการคิดสร้างเรือท่ีมีขนาดพอดีและสามารถออกทะเลและสามารถต่อสู้กบัแรงลมกลางทะเล
ไดดี้ สะดวกและคล่องตวัในการออกทะเลและเขน็ข้ึนเก็บบนชายหาดเม่ือกลบัเขา้สู่ฝ่ังโดยง่ายดาย 
ลกัษณะและประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของชาวพื้นเมือง น่าจะเป็นสาเหตุท าให้
เกิดเรือกอและ และการปรากฏเร่ืองราวเรือกอและในภาคกลางตามบนัทึกของพระยาอนุมานราชธน
ท่ีสนันิษฐานวา่อาจเป็นเพราะเรือกอและมีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสมยักรุงสุโขทยั24  

เม่ือเร่ิมตน้สมยัรัชกาลท่ี 1 ในยคุกรุงศรีอยธุยาหัวเมืองต่างๆในคาบสมุทรมลายรูวมทั้ง
เมืองปัตตานีต่างเป็นเมืองภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรอยธุยา เมืองปัตตานีมีภาระในการร่วม
ป้องกนัภยัจากศึกสงครามในยามท่ีอาณาจกัรอยุธยาถูกรุกราน เรือกอและในนามของเรือ กุไล่แง่
ซาย หรือ หรือหย่าหยบั ของปัตตานีท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามีความสามารถในการปฏิบติัทางทะเล จึงมี
ส่วนร่วมในการศึกสงครามโดยท าหนา้ท่ีหลกัเป็นเรือลาดตระเวน เน่ืองจากลกัษณะของเรือกอและ
มีความคล่องตวัและรวดเร็ว และจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของเรือกอและนั้ นเป็นท่ี
ยอมรับ เร่ือยมาตั้งแต่ยคุ แห่งการท าสงครามนบัตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึงสมยัรัชการท่ี 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ดังนั้ นเรือกอและจึงมีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญในฐานนะเรือประมงในยามท่ี
บา้นเมืองสงบ และเป็นเรือลาดตระเวนท่ีมีประสิทธิภาพในยามท่ีบา้นเมืองมีศึกสงคราม25 

                                                            
23เร่ืองเดียวกนั, 2. 
 

24เร่ืองเดียวกนั, 3. 
25เร่ืองเดียวกนั, 3-5. 
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ชาวไทยมุสลิมเร่ิมตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เน่ืองจากชาวไทยมุสลิมในเขตชายแดนภาคใตมี้วฒันธรรมทางศิลปะมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงแสดงให้เห็น
ในดา้นการประดบัตกแต่ง การแต่งกาย และสถาปัตยกรรม ชาวไทยมุสลิมท่ีอาศยัอยู่เรียบชายฝ่ัง
ทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ชาวประมงเหล่าน้ีมีเรือกอและไว้
ในครอบครองและเป็นมรดกสืบทอดต่อกนัมา ผนวกกบัชาวประมงหรือนักรบเหล่านน้ีเคยเห็น
ความงามวิจิตรของเรือในพระราชพิธีทางภาคกลาง จึงเกิดความประทบัใจและมีความตอ้งการท่ีจะ
ตกแต่งเรือกอและของตนเองใหดู้สวยและสง่างาม เม่ือบา้นเมืองมีความสงบสุขปราศจากการท าศึก
สงครามและความวุน่วาย การตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและจึงเกิดข้ึน26 

ในระยะแรกการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและจะเลียนแบบเทคนิคการ
ตกแต่งเรือแบบในพระราชพิธี ใชเ้ทคนิคในการแกะสลกัท่ีตอ้งใชฝี้มือและความประณีตเป็นอยา่ง
มาก การแกะสลกัได้ความงามเฉพาะดา้นแสง-เงา และรูปร่าง ซ่ึงท าให้ไม่เป็นท่ีพึงพอใจส าหรับ
ชาวบา้น จึงพบว่ามีการตกแต่งลวดลายโดยการแกะสลกัและมีการระบายสีลงไปดว้ยเป็นการเพิ่ม
สีสันให้กับเรือกอและ เน่ืองจากเทคนิคการแกะสลักยุ่งยากและมีขอ้ก าจดัในการใช้เคร่ืองมือ 
ลวดลายท่ีไดจึ้งดูหยาบและตอ้งใชเ้วลาตกแต่งนาน ในเวลาต่อมาช่างต่อเรือกอและ และช่างตกแต่ง
ลวดลายเห็นว่าการตกแต่งเรือกอและดว้ยการใช้สีในการวาดลวดลายจิตรกรรมมีความสวยงาม 
สะดุดตา และท าไดส้ะดวกกว่าการแกะสลกัอีกทั้งการตกแต่งลวดลายบนเรือกอและดว้ยการวาด
ภาพระบายสีนั้นสามารถตอบสนองจินตนาการและความปรารถนาของช่างและเจา้ของเรือไดเ้ป็น
อยา่งดี ในท่ีสุดชาวบา้นจึงตกแต่งเรือกอและดว้ยวิธีการวาดลวดลายและระบายสีในส่วนประกอบ
ของเรือกอและ ไดแ้ก่ จาปิง  บางา ซางอ และรอแย นอกจากน้ียงัมีการฉลุใหเ้กิดลวดลายแลว้จึงวาด
ลวดลายและระบายสี แต่จะไม่มีการแกะสลักอีกต่อไป นับจากนั้ นก็มีการพัฒนารูปแบบของ
ลวดลายจิตรกรรมไปตามยคุสมยัของสังคมจนถึงปัจจุบนั27 สภาพปัจจุบนัของเรือกอและคือเรือกอ
และแบบดั้ งเดิมก าลังจะสูญหายทั้ งในด้านรูปทรงและการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือ 
เน่ืองจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่นั้นมีราคาแพงและหายากข้ึนทุกวนัอีกทั้งการวา่จา้งในการต่อเรือก็มีราคา
สูงข้ึน และค่าใชจ่้ายในการออกเรือเพื่อใชง้านสูงข้ึนท าใหร้ายไดท่ี้ไดรั้บจึงไม่คุม้กบัแรงงานท่ีทุ่มเท
ลงไป28 

                                                            
26เร่ืองเดียวกนั, 5-7. 
27ประพนธ์ เรืองณรงค,์ 100 เร่ืองเมืองใต้, 348. 
28วฒิุ วฒันสิน, ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานี, 7. 
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ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและนบัไดว้่าเป็นงานสร้างสรรคท์างศิลปะเพื่อเพิ่มความ
สวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์ให้กับเรือกอและ ช่างเขียนท่ีจะมาตกแต่งเรือกอและจึงตอ้งมี
ความสามารถและมีทกัษะในการคิดและการสร้างสรรค์สูง หน้าท่ีของช่างเขียนจะเร่ิมตั้งแต่การ
ระบายสีลงพื้น ส่วนของเร่ืองการวาดลวดลายช่างจะคิดราคาเหมาจ่ายเป็นล าๆ ไป จะคิดตามขนาด
และความยาวของล าเรือและประเภทของภาพและลวดลายท่ีก าหนดใหว้าด ส่วนใหญ่ลวดลายท่ีช่าง
วาดนั้นจะวาดตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง โดยให้ผูว้่าจา้งบอกลกัษณะลวดลายท่ีตอ้งการแบบ
ยอ่ๆ เช่น ลายไทย ลายอิสลาม ลายจีน ลายผสมไทย-อิสลาม หรืออินโดนีเซีย รูปหวันก ลายดอกไม ้
เป็นตน้ ส่วนในเร่ืองของรายละเอียดปลีกย่อยช่างวาดลายจะเป็นผูป้ระดิษฐ์ข้ึนมาเอง ในการวาด
ลวดลายนั้นจะใชช่้างเพียงคนเดียวในการเขียนลวดลายตั้งแต่หัวเรือจนถึงทา้ยเรือ สีท่ีใชใ้นการวาด
ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและคือสีน ้ ามันผสมกับน ้ ามันก๊าด สีท่ีใช้โดยทั่วไปจะใช้ 9 สี 
ประกอบดว้ย สีขาว สีด า สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีน ้ าเงิน สีเขียวอ่อน สีชมพ ูสีเหลืองอ่อน สีฟ้า29 

ลวดลายต่างๆ ท่ีปรากฏบนเรือกอและเป็นลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์
และอิทธิพลท่ีช่างเขียนลวดลายไดรั้บจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสังคมความเป็นอยู่ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ยชนชาติ 3 ชนชาติอาศยัอยูร่วมกนั คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทย
มุสลิม และชาวจีน การอยูอ่าศยัร่วมกนัในสังคมไดเ้สริมสร้างใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีและเกิดเป็น
วฒันธรรมสัมพนัธ์ดงัปรากฏในผลงานศิลปกรรมท่ีผสมผสานกนัระหว่าง ศิลปะไทย ศิลปะอิสลาม 
ศิลปะจีน และศิลปะอ่ืนๆ สภาพเช่นน้ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ช่างเขียนไดส้ร้างสรรคศิ์ลปกรรมท่ีมี
การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมทางศิลปะของ 3 ชนชาติบนเรือกอและ จิตรกรรมตกแต่งบนเรือ
กอและมีขอ้จ ากดัในดา้นหลกัของความเช่ือทางศาสนาอิสลาม ดงันั้นลวดลายทั้งหมดจะไม่ปรากฏ
ภาพคนร้องร าท าเพลง หรือภาพท่ีมีลกัษณะยัว่ยกุามารมณ์ 30 

                                                            
29เร่ืองเดียวกนั, 29-30. 
30เร่ืองเดียวกนั, 30. 
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ภาพท่ี 20 แสดงการเขียนลวดลายเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
 

 
 
ภาพท่ี 21 แสดงลวดลายเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
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ภาพท่ี 22 แสดงลวดลายเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
 

 
 
ภาพท่ี  23 แสดงลวดลายเรือกอและ 
ท่ีมา : biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
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ภาพท่ี 24 แสดงลวดลายเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 

จิตรกรรมท่ีน ามาตกแต่งเรือกอและท่ีเป็นฝีมือของช่างชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่นั้นจะ
ปรากฏเป็นภาพของสัตวน์ ้ า เช่น ปู ปลา กุง้ หอย และปลาหมึก สัตวใ์นจิตนาการจากประเพณี เช่น 
ภาพนกกาเฆาะซูรอ นกกรุดา (นกครุฑ) นกบือ นกเฆาะมาส (นกยงู) และ นกบุหรงซีงอ (นกสิงห์
,นกไกรสรปักษา) ศาสนา วรรณคดี เช่น ภาพตวัหนงัวายงัเซียม ศิลปะการแสดงต่างๆ เช่น ภาพตวั
หนงัวายงัเซียม สัตวหิ์มพานตข์องไทย เช่น ภาพสิงห์ คชสิงห์ สิงหรามงักร ไกรสรราชสีห์ ไกรเทพ 
สิงหะ หนุมาน นาค นาคปักษิณ เหราพต มจัฉานาคา เงือก และมงักรสกุณี ภาพสัตวใ์นจินตนาการ
ของจีน เช่น ภาพกิเลน มงักร นกยูง และนกกระเรียน และภาพทิวทศัน์บกและภาพทิวทศัน์ทะเล 
ลวดลายท่ีน ามาตกแต่งเรือกอและไดแ้ก่ ลวดลายไทย เช่น ลวดลายกระจงั ลวดลายดอกพุดตาน 
ลวดลายประจ ายาม ลวดลายหนา้กระดาน ลวดลายดอกรักซอ้น ลวดลายกา้นขด ลวดลายกนก 3 ตวั 
ลวดลายน่องสิงห์ หรือแข้งสิงห์ และลวดลายนกคาบ ลวดลายจีน เช่น ลวดลายหน้ากระดาน 
ลวดลายเรขาคณิต และลวดลายพรรณไม้ ลวดลายมลายูท้องถ่ิน เช่น ลวดลายอักษรประดิษฐ ์
ลวดลายพรรณไมแ้บบเถาเล้ือย และลวดลายเรขาคณิต และจะมีการเขียนช่ือของเรือเป็นภาษาไทย
บนกาบเรือดา้นล่าง31 

 
                                                            

31เร่ืองเดียวกนั, 37-53. 
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ภาพตัวอย่างสัตว์ในจิตนาการจากประเพณี 

 
 
ภาพท่ี 25 นกกาเฆาะซูรอ หรือ นกกรุดา (นกครุฑ) 
ท่ีมา: ประเพณี.net, นกกาเฆาะซูรอ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://ประเพณี.
net/category/ประเพณีแห่นก 

 

 
 
ภาพท่ี 26 นกบุหรงซีงอ (นกสิงห์, นกไกรสรปักษา) 
ท่ีมา: himmapan, นกไกรสรปักษา, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.himmapan.com/thai/himmapan_lion_kraisornpuksa.html 
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ภาพท่ี 27 ไกรสรราชสีห์ 
ท่ีมา: himmapan, ไกรสรราชสีห์, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.himmapan.com/thai/himmapan_lion_kraisornrajasri.html 

 

 
 
ภาพท่ี 28 สิงหรามงักร 
ท่ีมา: himmapan, สิงหรามังกร, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงได ้
http://www.himmapan.com/images/subnav_cr_lion_th_on.gif 
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ภาพท่ี 29 นกนาคาปักษิณ หรือ นาคปักษิณ 
ท่ีมา: himmapan, นกนาคาปักษิณ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.himmapan.com/thai/himmapan_bird_nakpuksin.html 
 

ภาพตัวอย่างลวดลายทีป่รากฏในเรือกอและ 

 
 
ภาพท่ี 30 แสดงภาพสตัวท่ี์ปรากฏในเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 

http://www.biogang.net/upload_img/blog/blog-46546-11f745b0cc09f328063360935fb5e673.jpg
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ภาพท่ี 31 แสดงภาพสตัวท่ี์ปรากฏในเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 

 
 
ภาพท่ี 32 แสดงภาพสตัวท่ี์ปรากฏในเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog, เรือกอและ, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
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ภาพท่ี 33 แสดงสัตวท่ี์ปรากฏในลวดลายเรือกอและ 

(ถ่ายจากชุมชนเกา้เสง้ จ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 
 
ภาพท่ี 34 แสดงสัตวท่ี์ปรากฏในลวดลายเรือกอและ 
 (ถ่ายจากชุมชนเกา้เสง้ จ.สงขลา โดยผูว้ิจยั เม่ือ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 35 แสดงภาพสตัวท่ี์ปรากฏในเรือกอและ 
ท่ีมา: biogang blog,เรือกอและ,เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.biogang.net/ 
blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1389 
  

 
 
ภาพท่ี 36 แสดงลวดลายท่ีปรากฏในเรือกอและ 
 (ถ่ายจากหาดนราทศัน์ จงัหวดันราธิวาส โดยผูว้ิจยั เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2557) 
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ภาพท่ี 37 แสดงลวดลายท่ีปรากฏในเรือกอและ 
 (ถ่ายจากหาดนราทศัน์ จงัหวดันราธิวาส โดยผูว้ิจยั เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2557) 

 
 
ภาพท่ี 38 แสดงลวดลายท่ีปรากฏในเรือกอและ 
 (ถ่ายจากหาดนราทศัน์ จงัหวดันราธิวาส โดยผูว้ิจยั เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2557) 
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5. ศิลปะร่วมสมัย 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปะร่วมสมยั จากหนงัสือศิลปะในประเทศไทย ผู ้

แต่ง วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ หนงัสือ จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ และหนงัสือชุด เรียนรู้ศิลปะไทย ทศันศิลป์ 
ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท์ สามารถสรุปใจความส าคญัได้ว่า ประเทศไทยเปิดรับวฒันธรรมจาก
ประเทศมหาอ านาจตะวนัตก โดยการปรับรับวฒันธรรมจากภายนอกมาผสมผสานกบัวฒันธรรม
ดั้งเดิมจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเอง ทั้งในดา้นศิลปะแบบประเพณี ศิลปะแบบ
ตะวนัตก ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยเร่ิมตน้เม่ือใดนั้นยากท่ีจะก าหนดอย่างชัดเจน แต่มีการ
ก าหนดระยะเวลาแนวทางคือ เม่ือนาย คอร์ราโด เฟโรซี เขา้มารับราชการในต าแหน่งช่างป้ันในกรม
ศิลปากร ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2466 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 และได้สร้างผลงานไวอ้ย่างมากมายและก่อตั้ ง
โรงเรียนศิลปะเพื่อสอนศิลปะตะวนัตกข้ึนในประเทศไทย ในยุคน้ีเป็นยุคท่ีประเทศไทยมีการ
เป ล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เหตุการณ์น้ีท าใหศิ้ลปะตามแนวประเพณีนิยมไดเ้ส่ือมสูญ ขนบธรรมเนียมประเพณี
แนวคิดต่างๆเปล่ียนไป ต่อมาเม่ือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีไดเ้ปล่ียนความคิด
และสร้างเง่ือนไขทางวฒันธรรมแบบใหม่ มุ่งปรับพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน มี
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการแต่งกายและการใชภ้าษาใหม่ ท าให้ประเทศไทยมีวฒันธรรมใหม่ 
เป็นประวติัศาสตร์ชาตินิยมท่ีรับแบบอย่างมาจากตะวนัตก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การ
เปล่ียนช่ือประเทศเป็นเพียงการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตามกระแสการเมือง ช่างและศิลปินก็ยงัคง
ท าหนา้ท่ีของตนตามจิตวิญญาณท่ีสัง่สมมาจากบรรพชนมิไดค้ลอ้ยตามเสียทั้งหมด 32 

การเคล่ือนไหวทางศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 6 ท่ีส าคญัคือการตั้งกรมศิลปากรข้ึนเพื่อเป็น
หน่วยงานรับผดิชอบดูแลงานช่าง เป็นแหล่งรวบรวมช่างและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะในขณะนั้น 
ช่างและศิลปินท่ีมีบทบาทส าคญัในขณะนั้น คือ พระสรลกัษณ์ลิขิต (มุ่ย จนัทรลกัษณ์) เป็นจิตกรท่ี
ฝึกฝนการวาดภาพเหมือนจากยุโรป เป็นจิตรกรยุคแรกท่ีวาดภาพสีน ้ ามนั ท าให้กระแสจิตรกรรม
แบบตะวนัตกแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนชาวไทย จนท าให้ในระยะเวลาต่อมามีการตัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการก้าวสู่ยุคการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ สถาบันน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การศึกษาศิลปะแบบตะวนัตก รวมทั้งการศึกษาวิจยัศิลปะแบบประเพณีตามระเบียบวิธีการสากล 
เป็นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาศิลปะใหก้า้วหนา้มาจนถึงปัจจุบนั33 

                                                            
32วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือลาดพร้าว, 2548), 

175-188. 
33เร่ืองเดียวกนั, 187-188. 
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ยคุประชาธิปไตยท่ีเร่ิมตั้งแต่รัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว จนถึง
รัชกาลปัจจุบนัเป็นช่วงระยะเวลาท่ีส าคญัของศิลปะสมยัใหม่ และศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทยัในงานศิลปะจน
ทรงงานจิตรกรรมดว้ยพระองค์เอง ท าให้ศิลปะสมยัใหม่ไม่เป็นส่ิงแปลกในสังคมไทยอีกต่อไป 
ประกอบกบัพระปรีชาสามารถดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันา ส่งผลให้สถานภาพของ
กษตัริยเ์ร่ิมมีความเขม้แขง็ข้ึนเร่ือยๆ ท าให้เกิดกระแสสังคมและประวติัศาสตร์ในลกัษณะท่ีเรียกว่า 
“ราชาชาตินิยมใหม่” และการจดัตั้งและจดัสร้างอนุสาวรียก์ษตัริยท่ี์เพิ่มมากข้ึน การร้ือฟ้ืนกษตัริย์
นิยมในคร้ังนั้ นไดร้วมไปถึงการจดัสร้างอนุสาวรียพ์ระบรมรูปเป็นจ านวนมาก นับตั้งแต่ 2493 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2500 ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของกระแสการจดัสร้างอนุสาวรีย์
กษตัริยใ์นประเทศไทย ความนิยมและความศรัทธาในการบูชารูปเคารพ ไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพ
ทางดา้นศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ฮินดู และผ ีตลอดจนรูปเคารพท่ีเป็นพระบรมรูปกษตัริย ์ไดก้ลาย
มาเป็นวฒันธรรมและเป็นกระแสหลกัของสังคมไทย กระแสความนิยมน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการ
ร้ือฟ้ืนระบบกษตัริยนิ์ยมและประเพณีนิยมไดเ้ป็นอยา่งดี พระบรมรูปกษตัริยแ์บบเหมือนจริงท่ีคร้ัง
หน่ึงนั้นไดเ้คยถูกห้ามสร้างเป็นของท่ีแปลกตาและไม่มีความเป็นไทย ขณะน้ีไดก้ลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของความเป็นไทยหรืองานแบบประเพณีอยา่งหน่ึงส าหรับคนไทยไปแลว้34 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นเวลาท่ี
ประเทศไทยกา้วสู่ภาวะสมยัใหม่มีการเปิดรับวฒันธรรมภายนอกเขา้มาอย่างกวา้งขวาง ศิลปิน
สมยัใหม่ยคุแรกๆ สร้างงานศิลปกรรมท่ีมีแนวคิดเฉพาะตวัเสนอต่อสาธารณชนเพื่อเป็นแรงกระตุน้
ให้เกิดการต่ืนตวัในการเปิดรับศิลปะแบบตะวนัตก ศิลปินจึงรวมตวักนัเพื่อจดักิจกรรมทางศิลปะ 
เช่น มีการจดัประกวดงานศิลปกรรม จดังานศิลปกรรมให้ประชาชนชม มีทั้งผลงานจิตรกรรมแบบ
ไทยโบราณ จิตรกรรมสมยัใหม่ และศิลปะภาพถ่าย เป็นจุดเร่ิมตน้การแสดงผลงานศิลปะสมยัใหม่
ในประเทศไทยท่ีส าคญั การแสดงผลงานศิลปะยงัเป็นเวทีใหศิ้ลปินไดเ้สนอผลงานศิลปะของตนแก่
ประชาชน เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีช่วยใหว้งการศิลปะสมยัใหม่ขยายตวัมากข้ึน ต่อมาไดมี้การผลกัดนั
ใหเ้กิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจึงเป็นเสมือนสะพานเช่ือมความรู้
ความเขา้ใจระหวา่งศิลปินกบัประชาชน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังแรกแบ่งเป็นประเภทของ
งานศิลปะออกเป็น ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะประยกุต ์มณัฑนศิลป์ และศิลปะเดก็ จดั
ข้ึนทุกปีๆ ละคร้ัง แต่ละคร้ังผลงานศิลปะจะมีลกัษณะพิเศษต่างๆ กัน ผลงานศิลปะสมยัใหม่ท่ี

                                                            
34สุธี คุณาวิชยานนท,์ จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 48-51. 
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ปรากฏในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมทางแนวความคิดของศิลปิน
สมยัใหม่ในประเทศไทย35 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยไดน้ าเสนอผลงานแก่
สาธารณชนอย่างเป็นระบบ ท าให้ประเทศไทยมีผลงานศิลปะสมยัใหม่ท่ีเป็นสมบติัของชาติซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการแนวความคิด รูปแบบศิลปะ และหลกัสุนทรียภาพของศิลปินแต่ละคน
ในแต่ละช่วงเวลาได้นับได้ว่าเป็นก้าวส าคัญของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ศิลปินไทย
สร้างสรรคง์านศิลปะบนพื้นฐานทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าชาติ แนวความคิด 
รูปแบบ และหลกัสุนทรียภาพของศิลปินก็ตาม แต่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทยในยุคแรกท่ี
ปรากฏในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยุค ศิลป์ พีระศรี ก็ยงัไม่หลุดพน้จากอิทธิพลของศิลปะ
ตะวนัตก ถึงแมศิ้ลปินบางคนจะพยายามน าศิลปะแบบประเพณีมาประยุกต์ให้เกิดรูปแบบใหม่ 
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ รูปแบบศิลปะท่ีนิยมท ากนัในประเทศไทย พบว่ามีแนวทาง 3 แนวทาง
หลกัดว้ยกนัท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก จะแบ่งไดต้ามลกัษณะของผลงาน คือ 1.ศิลปะแบบ
เหมือนจริงหรือแนวเหมือนจริง 2.ผลงานศิลปะแบบประเพณีสมยัใหม่หรือแบบศิลปะไทยประยกุต ์
3.ผลงานศิลปะแนวประทับใจ หรือศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิส ท่ีเน้นฝีแปรง สีสันและความมี
ชีวิตชีวา36 

ผลงานศิลปะแนวเหมือนจริง (Realistic) ท่ีปรากฏในผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ส่วนมากเป็นผลงานของศิลปินท่ีไดรั้บการศึกษาตามแนวศิลปะตะวนัตกจากสถาบนัต่างๆ ศิลปินท่ี
สร้างงานเหมือนจริงยุคแรกๆ ได้แก่ จ  ารัส เกียรติก้อง มีความสามารถสูงในการวาดภาพบุคคล 
พิมาน มูลประมุขมีความสามารถในการป้ันรูปบุคคลและสร้างงานเหมือนบุคคล แสวง สงฆม์ัง่มี ผู ้
ป้ันรูปเดก็หญิงเปลือย ช่ือ แรกแย้ม ผลงานศิลปะสมยัใหม่ของไทยท่ีปรากฏในผลงานศิลปกรรมยคุ
แรกๆ อาจไดรั้บแบบอยา่งมาจากตะวนัตก แต่ศิลปินไทยไดส้ร้างจากรูปร่าง สัดส่วน กิริยาท่าทาง 
และหนา้ตาของหญิงไทยซ่ึงมีรูปร่างและสัดส่วนท่ีแตกต่างไปจากผูห้ญิงชาวตะวนัตก ช่วงแรกของ
ศิลปกรรมแห่งชาติเป็นยุคทองของประติมากรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะประติมากรท่ีสร้างงาน
ประติมากรรมแนวเหมือนจริงมีประติมากรท่ีมีความสามารถสูงหลายคน เช่น ไพทูรย ์เมืองสมบูรณ์ 
เป็นประติมากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ อาจกล่าวได้ว่าศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย
เร่ิมตน้จากงานศิลปะแนวเหมือนจริงก่อนท่ีจะพฒันาผลงานไปสู่แนวทางอ่ืนๆ37 

                                                            
35วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย, 223-234. 
36เร่ืองเดียวกนั, 257-260. 
37เร่ืองเดียวกนั, 260-270. 
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ผลงานศิลปะแบบประเพณีสมยัใหม่ หรือศิลปะไทยแบบประยกุต ์เป็นผลงานท่ีศิลปิน
ไทยพยายามท่ีจะน ารูปแบบและเน้ือหาของศิลปะแบบประเพณีมาสร้างข้ึนใหม่ ตามแบบอยา่งของ
ศิลปะตะวนัตก มีการจดัวางรูปทรงโครงสร้างและองคป์ระกอบศิลป์ข้ึนใหม่แต่ยงัคงรูปลกัษณ์และ
เอกลักษณ์บางอย่างของศิลปะแบบประเพณีไวง้านศิลปกรรมแนวน้ีมีทั้ งงานจิตรกรรม และ
ประติมากรรม เช่น ผลงานของ ประสงค ์ปัทมานุช ช่ือผลงาน วัดพระแก้ว นอกจากน้ียงัมีศิลปินท่ี
สร้างงานแนวจิตรกรรมไทยประยุกตรุ่์นบุกเบิก คือ สนิท ดิษฐพนัธ์ุ, ชลูด น่ิมเสมอ, มานิต ภู่อารี 
และ ประหยดั พงษด์ า ส่วนงานประติมากรรมท่ีไดรั้บแนวความคิดมาจากศิลปะไทยท่ีปรากฏใน
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยคุแรกไดแ้ก่ผลงานของ เขียน ยิม้ศิริ ศิลปินในแนวไทยประเพณีใหม่
ท่ีมีความโดดเด่นท่ามกลางศิลปะเหมือนจริงท่ีครอบง าวงการศิลปะประติมากรรมอย่างยาวนาน 
ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงและโด่งดงัมากไดแ้ก่ ขลุ่ยทิพย์ (พ.ศ.2492) และ ดินแดนแห่งความยิม้แย้ม 
(พ.ศ.2493) ผลงานของ เขียน ยิม้ศิริ เป็นผลงานแบบประเพณีสมยัใหม่หรือแบบศิลปะไทยประยกุต์
ยคุแรกของไทยผลงานของเขียน ยิม้ศิริ มีการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบประเพณีกบัศิลปะแบบ
ใหม่ไดอ้ย่างลงตวั รูปทรงคนท่ีดูเรียบง่ายและกลมกลึงไร้รายละเอียดไม่ลอกเลียนแบบให้เหมือน
ธรรมชาติสอดคลอ้งกบัหลกัประเพณี การลดทอนรายละเอียดและความเหมือนจริง การปรับรูปทรง
ให้เกินจริงจากธรรมชาติ และการหารูปทรงใหม่โดยใช้วิธีการลดทอนและดัดแปลงรูปทรงใน
ธรรมชาติ เนน้การแสดงอารมณ์และความอิสระ มีนยัของการปฏิเสธแนวประเพณีก่อนสมยัใหม่ท่ี
ท างานแบบเหมือนจริงลอกเลียนธรรมชาติ เร่ืองราวท่ี เขียน ยิม้ศิริ น ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานคือ
เร่ืองราวของคนธรรมดาทัว่ไป ไม่ใช่เร่ืองของศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย ์นับได้ว่าคือ
วิธีการและจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริงแบบหน่ึงของศิลปะลทัธิสมยัใหม่ของตะวนัตกตน้ฉบบัของศิลปะ
สมัยใหม่ทั้ งโลกศิลปินอีกคน คือ ชิต เหรียญประชา ประติมากรผูถ้นัดงานสลกัไม ้ผลงานท่ีมี
ช่ือเสียง ไดแ้ก่ ร ามะนา (พ.ศ.2493), ในปี (พ.ศ.2497) แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการถ่ายทอดความ
อ่อนชอ้ยของลกัษณะไทยประเพณีผสมกบัวิธีคิดแบบศิลปะสมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ในช่วงน้ีผลงาน
ของศิลปินส่วนใหญ่มีแต่ผลงานการสร้างสรรค์ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพุทธศิลป์มากกว่า
สร้างสรรคผ์ลงานแบบอิสลามหรือตามแบบศาสนาอ่ืนๆ38 

ทางดา้นจิตรกรรมผลงานในแนวไทยสมยัใหม่ของ ประสงค ์ปัทมานุช มีความแปลก
แหวกแนวและมีแตกต่างไปจากจิตรกรรมของศิลปินคนอ่ืนๆ คือมีการใชว้ิธีการจดัวางภาพแนวคิว
บิสท่ีเน้นในเร่ืองของการใชเ้ส้นและรูปทรงเรขาคณิต ผสมกบัเคา้โครงอิทธิพลของลทัธิฟิวเจอร์

                                                            
38เร่ืองเดียวกนั, 270-276. 
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ริสมใ์นส่วนของการใชเ้ส้นทศันียวิทยาท่ีแสดงความเคล่ือนไหวรุนแรงผสมกบัรูปลกัษณ์ของความ
เป็นไทย ไดแ้ก่ วดัวาอาราม เช่น ผลงานวดัพระแก้ว (พ.ศ.2493), วดัโพธ์ิ (พ.ศ.2501)39 

ชลูด น่ิมเสมอ เป็นศิลปินท่ีท างานทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์ผลงานท่ี
มีช่ือเสียงไดแ้ก่ ชาวนาไทย (พ.ศ.2498), สงกรานต์ (พ.ศ.2499), ผลงานของ ชลูด บางภาพมีลกัษณะ
ผสมผสานกนัระหวา่งแนวไทยประเพณีและรูปทรงเรขาคณิตในแบบก่ึงนามธรรม40 

ประหยดั พงษด์ า เป็นศิลปินท่ีท างานภาพพิมพไ์มแ้สดงวิถีชีวิตไทย เช่น ผลงาน ท าบุญ 
(พ.ศ.2490), ช่างป้ันหม้อ  (พ.ศ.2499), สามแม่ลูก (พ.ศ.2505), ตุ๊กแก (พ.ศ.2506), ผลงานของ
ประหยดั เน้นเก่ียวกับเร่ืองราวของวิถีชีวิตไทยในชนบท บา้นเรือนและวดัแบบไทยๆ ภาพของ
ครอบครัวและสัตวเ์ล้ือยคลาน ภาพวิถีชีวิตในบรรยากาศแบบไทยๆ ไดก้ลายมาเป็นแนวทางเฉพาะ
ของประหยดัในการสร้างสรรคผ์ลงานจนไดรั้บรางวลัมากมายและไดรั้บการยกย่องให้เป็นศิลปิน
ชั้นเยีย่มสาขาภาพพิมพ ์พ.ศ. 252441 

ผลงานศิลปะแนวลทัธิประทับใจ (Impressionism) เป็นแนวทางท่ีแพร่หลายในหมู่
ศิลปินสมยัใหม่ของไทย จิตรกรท่ีสร้างงานแนวน้ียุคแรกๆ คือ มีเซียม ยิบอินซอย เธอเป็นศิลปิน
หญิงคนแรกท่ีมีผลงานแนวประทบัใจปรากฏในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติระยะหลงัหนัไปสร้าง
งานประติมากรรมแนวลทัธิประทบัใจและแบบเหมือนจริงเฟ้ือ หริพิทกัษ ์เป็นจิตรกรผูบุ้กเบิกการ
สร้างงานจิตรกรรมแนวลทัธิประทบัใจและบาศกนิยมเป็นศิลปินหัวกา้วหน้าในยุคนั้นท่ีวาดภาพ
แนวลทัธิประทบัใจและ บาศกนิยมและระยะหลงัหนัไปสนใจจิตรกรรมไทยและการท างานอนุรักษ์
จิตรกรรมไทย42 

ผลงงานศิลปะสมยัใหม่ท่ีแสวงหาลกัษณะเฉพาะตน เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีมีเน้ือหา
และรูปแบบกา้วหนา้ในขณะเดียวกนัก็แสวงหาแนวทางท่ีจะสร้างศิลปะแนวใหม่ท่ีแสดงความเป็น
ไทยไปดว้ย โดยเฉพาะประเภทศิลปะภาพพิมพศิ์ลปินท่ีมีความโดดเด่นไดแ้ก่ ประหยดั พงษ์ด า, 
มานิตย ์ภู่อารีย์, ประพันธ์ ศรีสุตา ส่วนศิลปินท่ีมีผลงานประเภทจิตรกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
แนวทางเฉพาะตนท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ ด ารง วงศอุ์ปราช, ก าจร สุนพงษศ์รี, ปรีชา อรชุนกะ ส่วนงาน
ประติมากรรมมี ช าเรือง วิเชียรเขตตผ์ลงานของศิลปินท่ีปรากฏในผลงานของศิลปกรรมแห่งชาติยคุ 
ศิลป์ พีระศรี แสดงใหเ้ห็นถึงการเร่ิมตน้ของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยผลงานส่วนใหญ่จึงเป็น

                                                            
39เร่ืองเดียวกนั, 271. 
40เร่ืองเดียวกนั, 271-272. 
41เร่ืองเดียวกนั, 273. 
42 เร่ืองเดียวกนั, 277-282. 
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แบบเหมือนจริงเป็นส่วนมาก และเม่ือถึงช่วงยุคปลายของ ศิลป์ พีระศรี การศึกษาศิลปะและการ
ติดต่อส่ือสารกบัโลกภายนอกกวา้งขวางมากข้ึน ศิลปินหัวกา้วหน้าจึงสร้างงานศิลปะท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายและมีความทนัยคุทนัสมยั43 

เฉลิม นาคีรักษ์ อาจารยแ์ละศิลปินแห่งโรงเรียนเพาะช่าง เป็นผูน้ ากลุ่มศิลปินท่ีมี
สมาชิก เช่น เหม เวชกร, จุลทศัน์ พยาฆรานนท ์และ กมล ทศันาญชลี ซ่ึงก าลงัเป็นนกัศึกษาอยูใ่น
ขณะนั้น ท าการเคล่ือนไหวสร้างสรรคง์านจิตรกรรมเพื่อรักษาความเป็นไทย เป็นการแสดงปฏิกิริยา
ต่อกระแสศิลปะสมัยใหม่ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในหมู่ศิลปินรุ่นใหม่ ซ่ึงมักจะถูกกล่าวหาว่า
ลอกเลียนแบบฝร่ังจนท าให้เสียความเป็นไทย รูปแบบผลงานของศิลปินกลุ่มน้ีท าให้เกิดเป็น
แนวทางเขียนภาพท่ีเรียกกนัว่า “แนวตลาดน ้ า” นอกจากจะเขียนภาพตลาดน ้ าศิลปินกลุ่มน้ียงันิยม
เขียนภาพวิถีชีวิตไทยในแบบอุดมคติ มีทั้งภาพการชนไก่ งานกฐินและงานบุญแบบไทยๆ 

ผลงานศิลปะในแนวประเพณีใหม่ในช่วง พุทธทศวรรษ 2490 - 2500 คือเม่ือใดท่ี
ศิลปินพยายามท่ีจะคิดคน้และเสาะแสวงหาความเป็นไทยหรืออตัลกัษณ์ประจ าชาติ เร่ืองราวท่ี
ศิลปินนิยมน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะมากท่ีสุดก็คือ เร่ืองราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นในแบบชนบทไทย เป็นภาพแนวไทยๆ มีลกัษณะโหยหาอดีตท่ีแสนจะงดงามและมีความ
งามแบบไทยแท้ๆ ในขณะท่ีบ้านเมืองก าลงัเผชิญหน้ากับความเปล่ียนแปลงทั้ งบ้านเรือนและ
กรุงเทพฯ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามศิลปะในแนวน้ีถือไดว้่าเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของคนไทยท่ี
ก าลงัจะสูญหาย และในยคุปัจจุบนัก็ยงัคงมีความพยายามคิดคน้สืบสานงานศิลปะในแนวน้ีกนัอยู่
ตลอดเวลา44 

5.1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลงัยุคศิลป์ พรีะศรี (พ.ศ. 2506-2515)  
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลงัยคุศิลป์ พีระศรีเร่ิมตั้งแต่การแสดงแห่งชาติคร้ัง

ท่ี 14 พ.ศ. 2506 จนถึงคร้ังท่ี 21 พ.ศ. 2515 หลงัจากศิลป์ พีระศรีถึงแก่กรรม การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติโดยเฉพาะการตดัสินรางวลัเร่ิมไม่ไดรั้บการยอมรับจากศิลปินหัวสมยัใหม่ เน่ืองจากมี
กรรมการท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากศิลปินมาร่วมตดัสินงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ท าให้ศิลปิน
บางกลุ่มไม่พอใจและไม่เช่ือถือการคัดเลือกและการตัดสินการให้รางวลัของคณะกรรมการ 
ประกอบกบัช่วงเวลาดงักล่าวนั้นศิลปินเร่ิมมีความคิดอิสระมีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน เม่ือ
ศิลปินกลุ่มหน่ึงไม่พอใจในทีมของคณะกรรมการตดัสิน เน่ืองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ัง
ท่ี 15 ตดัสินให้ผลงานจิตรกรรม ช่ือ ชักกระดานหมายเลข 2 ของ ประพฒัน์ โยธาประเสริฐ เป็น

                                                            
43เร่ืองเดียวกนั, 283-290. 
44สุธี คุณาวิชยานนท,์ ทศันศิลป์ (กรุงเทพฯ: TK park, 2554), 69-70. 
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ผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีสมยัใหม่ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
จิตรกรรม เป็นเหตุใหศิ้ลปินหวักา้วหนา้ 14 คนท าการประทว้งการตดัสินของคณะกรรมการ เพราะ
เห็นวา่กรรมการมีความเอนเอียงไปทางดา้นงานจิตรกรรมแบบประเพณีสมยัใหม่มากกว่าจิตรกรรม
สมยัใหม่ แต่คณะกรรมการผูจ้ดัการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติไม่ให้ความส าคญัของการประทว้ง
และไดขู้่อีกว่าจะลงโทษศิลปินท่ีท าการประทว้งดงักล่าว ซ่ึงเป็นสาเหตุใหศิ้ลปินหัวสมยัใหม่หลาย
คนประทว้งโดยการไม่ส่งผลงานของตนเขา้ร่วมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอีกเลย  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงทราบเร่ืองเหตุการณ์ประทว้งและความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ทั้งสองฝ่ายไปร่วมรับประทานอาหารกลางวนัในพระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายปรองดองและปรับความเขา้ใจกนั เหตุการณ์น้ีเป็นคร้ังแรกท่ี
พระองค์ทรงเข้ามาเก่ียวข้องกับความขัดแย้งในวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย และการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯทรงสร้างงานจิตรกรรมและทรงเห็นความส าคญัของการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ท าใหศิ้ลปะและศิลปินสมยัใหม่ไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากยิง่ข้ึน45 

5.2 ศิลปะสมัยใหม่หลงัทศวรรษการเปลีย่นแปลงการเมืองและสังคม (พ.ศ.2517-2527) 
นบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศไทยกา้วเขา้สู่ระบบทุนนิยมกระแส

ศิลปกรรมแห่งชาติยงัด าเนินต่อไปตามแนวทางเดิม ผลงานศิลปกรรมเป็นศิลปะแนวนามธรรมท่ีไร้
วตัถุวิสัยและจิตรกรรมขอบคมซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีกา้วหน้ามากในขณะนั้น แต่ในขณะเดียวกนัก็มี
ศิลปินหลายคนกลบัไปสนใจศิลปะแบบประเพณี สร้างงานศิลปะท่ีมีรากฐานมาจากศิลปะไทย เช่น 
ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินท่ีสร้างจิตรกรรมมาจากศิลปะประเพณีดว้ยหลกัศิลปะวิชาการตะวนัตก 
งานศิลปะสมยัใหม่ในเอเชียเฉพาะประเทศไทยนั้นศิลปินสมยัใหม่สร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณี
สมยัใหม่สืบเน่ืองกนัมาหลายยุคตั้งแต่ยุค ศิลป์ พีระศรี เช่น ประสงค ์ปัทมานุช, มานิตย ์ภู่อารีย,์ 
องัคาร กลัยาณพงศ,์ ถวลัย ์ดชันี, เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ นอกจากศิลปกรรมแนวดงักล่าวแลว้ศิลปิน
ยุคน้ียงัแสวงหาแนวคิดและสร้างงานแนวอภิสัจนิยมท่ีน่าสนใจ ศิลปินผูส้ร้างงานตอ้งมีฝีมือและ
ทกัษะในการสร้างงานเหมือนจริงสูงในขณะเดียวกนักต็อ้งมีแนวคิดใหม่ๆ ในการน าเสนอ46 

งานจิตรกรรมแนวประเพณีในพุทธทศวรรษน้ี มีการผสมแนวใหม่เขา้ไป ศิลปิน
ในแนวไทยประเพณีท่ีมีช่ือเสียง เร่ิมสร้างสรรคง์านจิตรกรรมฝาผนงัท่ีไม่ไดอ้ยูเ่ฉพาะในวดัและใน
วงัอีกต่อไป จิตรกรรมท่ีสร้างข้ึนใหม่นั้นปรากฏอยูใ่นอาคารพาณิชยข์องเอกชน เช่น โรงแรม และ
พระท่ีนัง่สรรเพชรปราสาทท่ีเมืองโบราณสมุทรปราการศิลปินแนวประเพณีใหม่คนส าคญัท่ีแหวก

                                                            
45วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย, 295-323. 
46เร่ืองเดียวกนั, 325-330. 
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กรอบออกไปจากจารีต คือ ถวลัย ์ดชันี เขาท างานเก่ียวกบัศาสนาพุทธและฮินดูเป็นงานจิตรกรรม
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นภาพกองทพัมาร มีทั้งมนุษย ์สัตว ์และมนุษยผ์สมสัตวมี์ทั้งแบบท่ีไดแ้หล่งอา้งอิง
จากต าราโบราณของไทยและฮินดูผสมกบัจินตนาการ และการสร้างสรรคอ์นัวิจิตรพิสดารของเขา
เอง และศิลปินอีกคน คือ ปรีชา เถาทอง ผลงานชุดคลาสสิคท่ีสร้างช่ือใหเ้ขามากท่ีสุด คือ จิตรกรรม
ชุดแสงและเงา (พ.ศ.2518-2522)47 

จิตรกรรมแนวเหนือจริง หรือ ศิลปะแนวนามธรรม เป็นศิลปกรรมอีกแนวทาง
หน่ึงท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมแห่งชาติมานาน แมใ้นทศวรรษหลงัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
และสังคมก็ยงัมีศิลปินท่ียงัคงสร้างงานแนวน้ี เช่น เกียรติศกัด์ิ ชานนนารถ, สมพงษ ์อดุลยสารพนั, 
ศุภชยั สุกขีโชติ ในทศวรรษหลงัการเปล่ียนแปลงการเมืองและสังคม ศิลปะนามธรรมไดแ้พร่หลาย
มากกวา่ศิลปะแนวอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมแบบขอบคมไดรั้บความสนใจจากศิลปินหลายคน 
นอกจากงานจิตรกรรมแลว้รูปแบบของศิลปะแบบจิตรกรรมขอบคมยงัปรากฏในงานภาพพิมพข์อง 
สุเมธ สว่าง, อิทธิพล ตั้งโฉลก, พิษณุ ศุภนิมิต ในช่วงระยะเวลาหน่ึงทศวรรษหลงัการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองศิลปินร่วมสมยัมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างกวา้งขวาง ศิลปินแต่ละคนแสวงหา
แนวคิด กลวิธีในการสร้างงานศิลปะได้อย่างกวา้งขวางและหลากหลาย การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติหลงัการเปล่ียนแปลงมีงานศิลปกรรม เทคนิคส่ือผสม เพิ่มข้ึนมาอีกประเภทหน่ึง ศิลปินท่ีมี
ผลงานโดดเด่นในยคุนั้นไดแ้ก่ รุ่ง ธีระพิจิตร, ถาวร โกอุดมวิทย,์ กมล เผา่สวสัด์ิ ผลงานส่ือผสมเป็น
ศิลปกรรมท่ีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งสูงในยคุนั้น48 

ในขณะท่ีหน่วยงานธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจเติบโตและขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ชน
ชั้นกลางและปัญญาชนเพิ่มจ านวนมากข้ึนส่งผลให้กระแสความตอ้งการอิสรเสรีภาพและการ
ปกครองท่ีเป็นธรรมเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากข้ึนเป็นเท่าตวั ส่งผลให้เกิดกระแสการเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญจนน าไปสู่การโค่นลม้รัฐบาลเผด็จการในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในขณะนั้น
วงการศิลปะมีความเคล่ือนไหวท่ีน่าต่ืนเตน้ ท่ีมีทั้งประเด็นความขดัแยง้เร่ืองอุดมการณ์ทางดา้น
ศิลปะ ทั้งทางดา้นรูปแบบ เน้ือหา และบทบาทหน้าท่ีของผลงานและศิลปิน ระหว่างฝ่ายท่ีท างาน
สร้างสรรคแ์ละฝ่ายท่ีใชศิ้ลปะเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง 49 อาจ
กล่าวไดว้่าหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นยคุท่ีเสรีภาพเบ่งบานท่ีสุด ท าให้กระแสสังคม

                                                            
47เร่ืองเดียวกนั, 330-334. 
48เร่ืองเดียวกนั, 334-339. 
49สุธี คุณาวิชยานนท,์ จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: บา้นหวัแหลม

, 2546), 88. 
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นิยมคอมมิวนิสตไ์ดรั้บความสนใจและเขา้มามีอิทธิพลในวงการศิลปะ นกัศึกษาศิลปะ อาจารย ์และ
ศิลปินบางกลุ่ม เห็นว่าศิลปินควรมีเสรีภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ
สามารถสะทอ้นความเป็นไปของสังคม ไม่ควรให้งานศิลปะเป็นเพียงศิลปะท่ีแสดงความรู้สึกนึก
คิดของปัจเจกชน ส่งผลให้เกิดแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยเพื่อท ากิจกรรมทางศิลปะท่ีปลอด
จากระบบราชการและอิทธิพลทางการเมือง เป็นยคุท่ีไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา 
เขา้มาเก่ียว มีทั้งงานจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความทุกขย์ากของผูค้นและความเดือดร้อนของชน
ชั้นผูใ้ชแ้รงงาน นอกจากจิตรกรรมสีน ้ ามนัแลว้ยงัใชเ้ทคนิคและวิธีการปะติดโดยใชห้นงัสือพิมพท่ี์
ลงข่าวความเดือดร้อนของผูย้ากไร้และการถูกเอาเปรียบจากนายทุนมาสร้างเป็นองคป์ระกอบศิลป์ 
รวมไปถึงผลงานประเภทส่ือประสมท่ีน าวสัดุต่างชนิดกนัมาน าเสนอ ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ี
เสรีภาพเบ่งบานศิลปินสามารถน าเสนอผลงานศิลปะของตนท่ีมีเอกลกัษณ์ของแต่ละคนไดอ้ยา่งเสรี 
และเป็นช่วงเวลาของการขยายตวัของวงการศิลปะสมยัใหม่และมีศิลปินจ านวนมากเกิดข้ึน แนวคิด
หรือรูปแบบทางศิลปะมีความหลากหลายและน่าสนใจ ท าให้เกิด แกลเลอร่ีหรือศิลปะสถานข้ึน
หลายแห่ง ท าใหว้งจรของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง 50 

และในปี พ.ศ. 2519 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากรไดจ้ดัตั้งภาควิชาศิลปะ
ไทยข้ึน โดยมีแกนน าคนส าคญั คือ ชลูด น่ิมเสมอ เป็นผูผ้ลกัดนัให้เปิดสาขาเปิดใหม่ คือ ภาควิชา
ศิลปะไทย โดยเนน้การแสดงออกลกัษณะไทยในทศันศิลป์ เป็นหลกัสูตรท่ีกระตุน้ใหศิ้ลปินรุ่นใหม่
ท างานดา้นน้ีมากข้ึนอยา่งมากมาย ท าใหเ้กิดการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานแนวไทยประเพณีไปสู่
แนวใหม่ดว้ยอิทธิพลของศิลปะตะวนัตกเป็นกลุ่มกวา้งๆ ข้ึน และเกิดศิลปินท่ีมีความโดดเด่นอีกคน
หน่ึง คือ เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์51 

นอกจากการประกวดศิลปกรรมแห่งประเทศไทยท่ีได้เกิดข้ึนอย่างทา้ทาย การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติแลว้ องคก์รเอกชนอยา่งธนาคารกรุงเทพกไ็ดเ้ร่ิมจดัการประกวดจิตรกรรม
บวัหลวงข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2517 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของการประกวด “จิตรกรรมบวัหลวง” โดย
ธนาคารกรุงเทพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. “จิตรกรรมไทยประเพณี” 2. “จิตรกรรมร่วมสมยั” นบั
ได้ว่าเป็นการจดัประกวดท่ีจุดประกายและปลุกกระแสให้กับกระแสโหยหาความเป็นไทยคร้ัง
ส าคญัและกระแสความเป็นไทยในยคุ 2490 และ 250052 

                                                            
50วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย, 341-343. 
51เร่ืองเดียวกนั, 346. 
52เร่ืองเดียวกนั, 354. 
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ช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดของการเกิดศิลปะเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ระหว่าง 2524-2525 
มีการเตรียมงานและสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและ
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของกรุงรัตน์โกสินทร์แลว้ยงัมีการจดัโครงการสร้างสรรคภ์าพ
จิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแ์ห่งพระพระบรมจกัรีวงศท์ั้งหมด 110 ภาพ โดยมีศิลปิน
ช่ือดงัมากมายมาร่วมงาน เช่น พิชยั นิรันต,์ เฉลิม นาคีรักษ,์ วิโชค มุกดามณี ภายในหนังสือเล่มน้ี
เต็มไปด้วยภาพท่ีเล่าเร่ืองราวของกษตัริยต์ั้ งแต่รัชกาลท่ี 1-9 ซ่ึงมีพระราชกรณียกิจส าคญัต่างๆ 
ควบคู่ไปกบัประวติัศาสตร์ของการสร้างชาติไทย53 

หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทย ไดจ้ดัการประกวดรางวลัพู่กนัทองข้ึน
ในหัวขอ้เก่ียวกับกรุงรัตนโกสินทร์ใน 200 ปี นับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของกระแสการประกวด
จิตรกรรมภาพประวติัศาสตร์ หรือ “ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ” นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาธนาคารกสิกร
ไทยได้จดัประกวดรางวลั “พู่กันทอง” อีกหลายงานในเวลาใกลเ้คียงกัน จะเห็นได้ว่านอกจาก
หน่วยงานของรัฐในระบบราชการแลว้ยงัมีหน่วยงานเอกชนเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนวงการ
ศิลปะสมยัใหม่มากข้ึนท าให้วงการศิลปะมีความคึกคกัส่ิงเหล่าน้ีเป็นบทบาทส าคญัของศิลปินท่ี
ผลกัดนัใหศิ้ลปะสมยัใหม่กา้วหนา้มาจนถึงปัจจุบนั54 

6. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยท่ีน าเอาเร่ือง 

“ความเป็นไทย”  จากหนงัสือ ทศันศิลป์ ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท ์สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้่า 
ช่วงเวลาพุทธทศวรรษ 2520 เป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟูและยุคแห่งการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 
หลงัจากเส่ือมความนิยมไปในระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสาเหตุของการเส่ือมมาจาก การสร้างชาติ-ไทยใหม่ 
ในยุคของคณะราษฎร และยุคของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม การฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมของไทย
นั้นเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2519 มีการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระราชินูปถมัภข้ึ์น เป็นการร้ือ
ฟ้ืนประเพณีนิยมในทศันศิลป์และการร้ือฟ้ืนศิลปหัตถกรรม เกิดเป็นกระแสท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการร้ือ
ฟ้ืนกษตัริยนิ์ยม ซ่ึงท าให้เกิดกระแสการน าของเก่าท่ีสูญหายมาร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ เช่น การบูรณะ
โบราณสถาน การจ าลอง หรือการลอกเลียนแบบพระพทุธรูปท่ีไดรั้บความนิยมและศรัทธามากมีทั้ง
การน ามาท าใหม่ให้มีความเหมือนของเก่า และมีศิลปวตัถุทางวฒันธรรมท่ีเขา้สู่ระบบทุนนิยม 
ผลงานพุทธศิลป์กลายเป็นงานแบบพุทธพาณิชย ์จนกลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมส าหรับขาย

                                                            
53สุธี คุณาวิชยานนท,์ ทศันศิลป์ (กรุงเทพฯ: TK park, 2554), 74-75. 
54เร่ืองเดียวกนั, 75-76. 
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ให้กบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและคนไทยในระดบัชนชั้นกลาง ท าให้กลายเป็นศิลปวตัถุส าหรับ
ตกแต่งบา้น อาคาร ต่างๆ โดยไม่ไดค้  านึงถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของผลงาน55 

ปัจจุบนัแนวทางในการร้ือฟ้ืนประเพณีนิยมนั้นค่อนขา้งท่ีจะแยกออกไปจากวงการ
ศิลปะอาจกล่าวไดว้่าไม่ไดถู้กรวมให้อยู่ในบริบทของศิลปะสมยัและศิลปะร่วมสมยั แต่กระจาย
ออกไปในแวดวงของพระเคร่ืองและดา้นธุรกิจการคา้ของเก่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โรงแรม 
สถาปัตยกรรมและพวกงานประดบัตกแต่ง56 

แมว้่าสังคมไทยจะถูกต าหนิติติงวา่หลงใหลในวฒันธรรมของต่างชาติมากจนท าใหลื้ม
รากเหงา้และวฒันธรรมของความเป็นไทย แต่แนวทางศิลปะยอดนิยมท่ีนอกเหนือไปจากศิลปะแนว
เหมือนจริงและป็อปอาร์ตแลว้ ศิลปะแนวประเพณี เป็นอีกแนวทางศิลปะหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมทั้ง
ในแง่ความชอบของคนทัว่ไปและในแง่ธุรกิจในเชิงพาณิชย์57 

7. กระแสพุทธศิลป์ร่วมสมัย: อตัลกัษณ์ประจ าชาติ (คน้หาความเป็นไทยร่วมสมยั) 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปะสมยัใหม่และศิลปะร่วมสมยัท่ีน าเอาเร่ือง ความ

เป็นไทย  จากหนงัสือ ทศันศิลป์ ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท ์สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้า่ กระแส
คน้หาความเป็นไทยร่วมสมยัในงานทศันศิลป์แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ พุทธศิลป์ร่วมสมยั 
กลุ่มท่ี 2 คือ กระแสทอ้งถ่ินนิยม: ท าไทยแบบชาวบา้น ใหเ้ป็นร่วมสมยั58 

7.1 พุทธศิลป์ร่วมสมัย 
ผลงานศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมยัเป็นการน ารูปแบบของศิลปะประเพณีท่ีก าลงั

เป็นกระแสหลกัในขณะนั้นมาใช ้เน้ือหาส่วนใหญ่ในผลงานมกัมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
หรือเก่ียวข้องกับประเพณีของไทย ศิลปะแบบประเพณีกระแสหลักก็ คือศิลปะท่ีมาจาก
พระพุทธศาสนาหรือตามแบบอยา่งของราชส านกั แบบราชการ ศิลปะประเพณีมกัมีลกัษณะท่ีเต็ม
ไปดว้ยความอลงัการ อ่อนชอ้ย และเต็มไปดว้ยรายละเอียดท่ีสลบัซบัซอ้นและดูเป็นทางการ พุทธ
ศิลป์ร่วมสมยัจะมีทั้งการลดทอนในแบบผสมผสาน หาแบบ ลูกผสม ในแบบ หลงัสมยัใหม่ อาจมี
การผสมคอนเซ็ปชวลและส่ือใหม่ อาจไม่มีรูปแบบแนวประเพณี แต่จะมีเน้ือหาเก่ียวกับพุทธ

                                                            
55เร่ืองเดียวกนั, 85-86. 
56เร่ืองเดียวกนั, 87. 
57เร่ืองเดียวกนั, 87. 
58เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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ศาสนาและประเพณีเข้ามาเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกับกระแสฟ้ืนฟูความเป็นไทยประเพณีนิยม ใน
ภาพรวมนั้นการคน้หาความเป็นไทยร่วมสมยัเร่ิมเกิดข้ึนชดัเจนในพทุธทศวรรษ 252059 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเร่ิมส่งผลมากข้ึนเร่ือยๆ จนท าให้เกิดความต่ืนตวั
ตั้งแต่กลางพุทธทศวรรษ 2530 ประชาชนนกัวิชาการและศิลปินบางกลุ่มพยายามท่ีจะคน้หาตวัตน
ของความเป็นไทยส าหรับยุคสมัยตนเอง โดยใช้ความเป็นไทยเป็นจุดแข็งในการต่อสู้และใช้
แนวความคิดในลกัษณะการใช้เอกลกัษณ์ไทย ในการแข่งขนับนเวทีโลก ท าให้ความใหม่ของ
สมยัใหม่ในปลายพุทธทศวรรษ 2530 และ 2540 ถูกทา้ทายดว้ยความเก่าท่ีมาพร้อมกบัความเป็น
ท้องถ่ินหรือความเป็นไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานใหช้าวนาไทย60 

การก่อร่างสร้างไทยร่วมสมัย ศิลปินร่วมสมัยหลายคนมีวิธีการท างานและมี
รูปแบบการสร้างงานศิลปะท่ีมีรากฐานมาจากศิลปะแนวประเพณีและมักมีเน้ือหาส่วนใหญ่
เก่ียวขอ้งไปในทางศาสนา แต่มีการน าเสนอออกไปในรูปแบบท่ีมีความเป็นสากลและหลุดพน้
ออกไปจากกรอบและข้อจ ากัดในแบบเดิมๆ ศิลปินผูบุ้กเบิกท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ประจ าชาติในงานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์, ปัญญา วิจินธนสาร เป็นตน้ 61 

เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินสาขาทศันศิลป์เป็นศิลปินท่ีเป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่างดี
นับตั้งแต่ในราวกลางพุทธทศวรรษ 2530 เป็นตน้มา ผลงานช่วงแรกของเขาเป็นผลงานจิตรกรรม
ชีวิตชาวบา้น แสดงให้เห็นถึงกิจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้วดัฟังธรรม ร่วมงานบุญงานมงคลและ
งานอวมงคลต่างๆ รูปแบบการเขียนภาพในช่วงแรกของเฉลิมชยัจะเนน้ในเร่ืองของความเรียบง่าย มี
สีสันออกไปในทางเคร่งขรึม ลวดลายยงัไม่โดดเด่น ต่อมา 2520 งานจิตรกรรมของเฉลิมชยัจะมี
ความชดัเจนมากข้ึน มีการเล่าเร่ืองราวแบบอุปมาอุปไมยและแบบตรงไปตรงมา สีสันท่ีใชใ้นช่วงน้ี
จะมีความสดสว่าง จนถึงสีสันท่ีสวยหวานและฉูดฉาด และมีการใชล้วดลายประดบัประดาเพื่อเป็น
การเนน้ย  ้าอยา่งชดัเจน ตน้ 2540 ลวดลายประติมากรรมและจิตรกรรมของเฉลิมชยัมีการใชสี้สันท่ี
สดและได้กลายมาเป็นตน้แบบส าหรับงานศิลปะแนวไทยประเพณีใหม่ท่ีแพร่กระจายไปอย่าง
กวา้งขวาง ส่งผลให้เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัใหศิ้ลปินรุ่นใหม่น าไปพฒันาและต่อยอดทางความคิด 
จนถึงคดัลอกเป็นงานเลียนแบบท่ีมีขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด62 

                                                            
59เร่ืองเดียวกนั, 90-91. 
60เร่ืองเดียวกนั, 91. 
61เร่ืองเดียวกนั, 92. 
62เร่ืองเดียวกนั, 93-96. 
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ปัญญา วิจินธนสาร เป็นอีกหน่ึงศิลปินร่วมสมัยคนส าคญั ปัญญาเป็นศิลปินท่ี
ตอบสนองความตอ้งการในแบบ ความเป็นไทย ควบคู่ไปกบั ความร่วมสมยัผลงานจิตรกรรมของ
ปัญญาไดรั้บการน าไปจดัวางและออกแบบในสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ประดบัในโถงประธานของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่, จดัท าเป็นตน้แบบการออกแบบเพื่อน าไปสร้างเป็นอตัลกัษณ์
องคก์รส าหรับการบินไทยนอกเหนือจากผลงานในโครงการใหญ่ๆ แลว้นั้น จิตรกรรมช้ินเด่ียวๆ 
ของปัญญากไ็ดรั้บความนิยมและไดรั้บการยกยอ่งเป็นอยา่งมาก63 

 7.2 ไทยร่วมสมัย: กระแสท้องถิ่นนิยม 
ศิลปะนอกกรุง ศิลปินท่ีมีภูมิล าเนาและเติบโตมาจากชนบทในท่ีต่างๆของไทย

หรือศิลปินท่ีมีบรรพบุรุษมาจากท่ีอ่ืนหรือนอกเมืองไทยและพยายามคน้หาตวัตนจากรากเหงา้ของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความแตกต่างในงานศิลปะของพวกเขา มีการจดัตั้งกลุ่มศิลปินท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ทางภูมิภาค เช่น การรวมตวัในแถบภาคเหนือ อีสาน และใต ้โดยมีศิลปิน เช่นประสงค ์ลือเมือง จิตร
กรจากหมู่บา้นพนัตาเก่ิน จงัหวดัล าพูน ผลงานของเขาน าเสนอลวดลายแบบวฒันธรรมวฒันธรรม
ลา้นนาทางภาคเหนือของไทยท่ีผสมผสานกล่ินอายบางอยา่งท่ีใหบ้รรยากาศของชาวไทยใหญ่หรือ
จีนตอนใตแ้ละยงัมีการใชอ้กัษรลา้นนาในงานจิตรกรรมของเขา64 

กระแสศิลปะที่มีการค้นหาความเป็นไทย มีการตีความ ความเป็นไทยแบบร่วม
สมัยเป็นแนวทางท่ีศิลปินพยายามเสาะแสวงหาแนวทางหลุดพ้นไปจากความเป็นไทยแบบ
ทางการ65และแบบประเพณี หรือท้าทายความเป็นไทยในแบบท่ีขายนักท่องเท่ียวทั่วไปตาม
ทอ้งตลาด เช่น พยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นไทย พยายามท่ีจะไม่ใชล้วดลาย
ไทยในงานศิลปะแบบประเพณี พยายามหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างผลงานประติมากรรมไทยท่ี
ปราศจากความงามคลาสสิคแบบพระพุทธรูปสุโขทยั ซ่ึงอาจจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีบา้ง 
แต่จะเนน้ลกัษณะแบบชาวบา้น มกัเป็นผลงานท่ีเนน้ความคิดแบบส่ือผสมและศิลปะแบบจดัวาง 

                                                            
63เร่ืองเดียวกนั, 96-101. 
64เร่ืองเดียวกนั, 115-116. 
65ศิลปะแบบทางการและศิลปะแนวเฉลิมพระเกียรติ มีรูปแบบทางศิลปะคลา้ยคลึงกนั 

มกัเป็นแนวเหมือนจริงและแสดงเร่ืองราวชดัเจน บางคร้ังน าเสนอในรูปแบบศิลปะไทยประเพณี 
และมีส่วนน้อยท่ีใชส้ัญลกัษณ์แนวนามธรรม การน าเสนอศิลปะแนวน้ีจะเน้นในดา้นความดีและ
ความสวยงาม ไม่มีอะไรท่ีขดัต่อกฎระเบียบและศีลธรรมของสังคม เป็นการแสดงออกในแบบท่ีรัฐ
และราชการสอนผา่นส่ือและแบบเรียนต่างๆ 
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กลุ่มกระแสทอ้งถ่ินนิยม หรือ ไทยแบบชาวบา้นศิลปินกลุ่มน้ีจะสนใจคน้หา
ความเป็นไปไดจ้ากวสัดุพื้นบา้นท่ีหาไดใ้นชนบท วสัดุแบบชาวบา้นในเมืองและวสัดุธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินแบบไทยๆ ศิลปินกลุ่มน้ีจะน าวสัดุท่ีหามาไดม้าใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานร่วมสมยั และผูน้ าของแนวทางน้ีคือ มณเฑียร บุญมา66 

8. ไทยร่วมสมัย: แบบโหยหาอดีต 2530-ปัจจุบัน 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปะสมยัใหม่และศิลปะร่วมสมยัท่ีน าเอาเร่ือง ความ

เป็นไทย จากหนงัสือ ทศันศิลป์ ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท ์สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้า่ ในพทุธ
ทศวรรษ 2530 มณเฑียร บุญมาเป็นผู ้ริเร่ิมและเป็นผู ้จุดประกายการค้นหาแนวทางในการ
สร้างสรรค์ ความเป็นไทยแบบร่วมสมยัด้วยการใช้วสัดุแบบไทยๆ และเร่ืองราวแบบชาวบ้าน 
นอกจากแบบไทยร่วมสมยัแลว้ผลงานของศิลปินบางคนยงัมีลกัษณะโหยหาอดีตและระลึกถึง
ความหลงั ศิลปินในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สมภพ บุตราช (การใชว้สัดุจ าพวกดิน เขม่าไฟ เทียนไข บาตรพระ 
และปรัชญาพุทธศาสนา), สุธี คุณาวิชยานนท ์(การพยายามตีความความเป็นไทยและประเพณีไทย
ในรูปแบบร่วมสมยั), นิพนัธ์ โอฬารนิเวศน์ (การใชว้สัดุแบบไทยพุทธ, ธวชัชยั พนัธ์ุสวสัด์ิ (การหา
วสัดุและภูมิปัญญาแบบชาวบา้น) และ อดุลย ์บุญฉ ่า (การใชว้สัดุจากธรรมชาติและของในชนบท)67 

ศิลปินช่างไม้ ธวัชชัย พัน ธ์ุสวัส ด์ิ  เป็นอีกหน่ึงศิลปินท่ี มีความโดเด่นทั้ งงาน
ประติมากรรมและงานวาดเส้น ผลงานของธวชัชยัช่วยปลุกกระแสเก่าๆ ของศิลปะไทยท่ีผกูพนักบั
งานช่าง งานฝีมือ วสัดุธรรมชาติท่ีหาไดใ้นเมืองร้อนอย่างไมส้ัก หินชนวน ท่ีดูเขา้กนัไดดี้กบัการ
สร้างบา้นในสมยัโบราณและเร่ืองเก่าๆ ท่ีนบัวนัจะจางหายไป68 

กระแสความนิยมในการน าวสัดุพื้นบ้านชนบทไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแนว
ประติมากรรมไดข้า้มแนวทางไปผสมกบัแนวนามธรรม ผลงานเหล่านน้ีมีความคาบเก่ียวระหว่าง
กระแสทอ้งถ่ินนิยมท่ี ท าไทยแบบชาวบา้นให้เป็นศิลปะร่วมสมยักบัการคิดและการสร้างงานใน
แบบนามธรรม ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ สาธิต เทศนา, อดุลย ์บุญฉ ่า และ มงคล 
เกิดวนั69 

นอกจากกระแสของความนิยมในการใชว้สัดุพื้นฐานแลว้นั้น ยงัคงมีศิลปินท่ีอาจจะ
ไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก มณเฑียร บุญมา โดยตรง แต่มีวิธีคิดและเทคนิควิธีการท างานแบบ

                                                            
66สุธี คุณาวิชยานนท,์ ทศันศิลป์, 116. 
67เร่ืองเดียวกนั, 129. 
68เร่ืองเดียวกนั, 130-131. 
69เร่ืองเดียวกนั, 132. 
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ร่วมสมยัในแนวท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น ผลงานของประติมากรร่วมสมยั อยา่ง จกัรพนัธ์ วิลาสินีกุล เขา
น าภาพลักษณ์ของขา้วของเคร่ืองใช้แบบธรรมดาท่ีสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวนัน ามา
สร้างใหม่ หรือประดิษฐ์เป็นรูปทรงใหม่ข้ึนมาแลว้น ามาสร้างเป็นเร่ืองราวและบรรยากาศให้นึกถึง
อดีต ผลงานบางช้ินของจกัรพนัธ์ไดน้ าไปสู่ประเด็นทางสังคม และชวนใหคิ้ดถึงความหลงัและคน
ดอ้ยโอกาสทางสังคมพร้อมๆกบัความสนุกสนานในการใชว้สัดุต่างๆมาประกอบกนัไดอ้ยา่งอิสระ
และมีเน้ือหาสาระของช้ินงานท่ีน่าสนใจ70 

9. ศิลปะไทยร่วมสมัยในปัจจุบัน 
จากการศึกษาและสืบคน้เก่ียวกบัศิลปะไทยร่วมสมยัในปัจจุบนั จากหนงัสือศิลปะใน

ประเทศไทย ผูแ้ต่ง วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ และหนงัสือจากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท ์
สามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า ปัจจุบันศิลปะในประเทศไทยมีความน่าสนใจและมีความ
หลากหลายและเกิดศิลปินหน้าใหม่ข้ึนอย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกนันั้นก็ยงัคงมีศิลปินไทยท่ี
ยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีอยู่บนพื้นฐานของศิลปะแบบประเพณีและน าศิลปวฒันธรรม
ท้องถ่ินของไทยเขา้มาผสมผสานในงานศิลปะได้อย่างลงตวัและมีรากฐานมาจากศิลปะไทย71 
ศิลปินท่ีท างานศิลปะร่วมสมยัแนวประเพณีไดแ้ก่ องัคาร กลัยาณพงศ ์เป็นศิลปินอีกคนท่ีบุกเบิก
การสร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณี สร้างรูปแบบใหม่จากแบบแผนเดิม โดยปรับให้เรียบง่าย 
ปรีชา เถาทอง แมผ้ลงานของปรีชา เถาทอง จะเป็นผลงานท่ีแสวงหาความงามจากแสงท่ีตกกระทบ
ฐาน ผนงัโบสถ ์วิหาร ปราสาท จนเกิดเป็นแสงเงาและรูปทรงท่ีต่างกนั ศิลปินไดน้ าแรงบนัดาลใจ
มาสร้างเป็นองคป์ระกอบข้ึนมาใหม่ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตน ถวลัย ์ดชันี ศิลปินท่ีน า
แนวคิดและปรัชญาทางพทุธศาสนามาสร้างเป็นงานจิตรกรรมผลงานมีลกัษณะคลา้ยงานวาดเส้นจะ
เนน้การใชห้นกัหนกัขาว-ด ามากกว่าการลงสี และศิลปินอีกคนหน่ึงก็คือ ช่วง มูลพินิจ เป็นศิลปินท่ี
สร้างงานจิตรกรรมและงานวาดเส้นบนพื้นฐานของศิลปะแบบประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  เป็นศิลปินท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแบบประเพณีและ
พระพุทธศาสนา ไพรวัลย์ ดาเกล้ียง เป็นศิลปินท่ีน าแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโบราณวตัถุ
โบราณสถานมาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม อภิชยั ภิรมยรั์กษ ์เป็นศิลปินท่ีแสวงหาแนวทางในการ
สร้างสรรคศิ์ลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองโดยการน ารูปทรงและสัญลกัษณ์บางอย่างในงาน
ศิลปะไทยประเพณีมาเป็นส่ือในการน าเสนอปรัชญาความเช่ือทางพุทธศาสนาในรูปแบบศิลปะ

                                                            
70เร่ืองเดียวกนั, 133. 
71วิบูล ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย, 348. 
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นามธรรมและน าเสนอเน้ือหาแบบใหม่ท่ีแหวกแนวไปจากจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีรูปแบบ
ตายตวั72 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นตน้มาเกิดศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมยัไทยเป็นจ านวนมาก ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานผา่นการน าเร่ืองราวของวฒันธรรม
พื้นถ่ินทางภาคใต้มาน าเสนอและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ได้แก่ กลุ่มศิลปินท่ีน าวสัดุหนังมา
สร้างสรรค์ผลงานและได้รับแรงบนัดาลใจส่วนใหญ่มาจากหนังตะลุง โดยการน าวสัดุหนังมา
สร้างสรรค์ผลงานไดแ้ก่ อภิชัย ภิรมยรั์กษ์, ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง และไพโรจน์ 
ทองวัน่ ศิลปินกลุ่มน้ีน าเสนอในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมยั ใส่แนวคิดทางคติพุทธ ผสานแนวคิด
จินตนาการ แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปิน และกลุ่มศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานโดย
การน าเสนอเร่ืองราวผา่นความงามความประทบัใจในธรรมชาติ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากความ
งามในวิถีชีวิตในแบบไทยมุสลิม เร่ืองราวและเหตุการณ์การสูญเสียในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
และความเช่ือความศรัทธาตามหลกัของศาสนา มาสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอ
เหาะ, คีตต์า อิสร่ัน, สุจิตรา พาหุการณ์ และ ธิดารัตน์ จนัทเช้ือ ศิลปินกลุ่มน้ีน าเสนอผลงานท่ีเป็น
เอกลกัษณะเฉพาะตนท่ีสอดแทรกเร่ืองราวความงามในวิถีชีวิตและเร่ืองราวความสวยงามตามหลกั
ของศาสนาอิสลาม 

ศิลปินรุ่นใหม่ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีคือศิลปินท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีความเป็นไทยร่วมสมยัท่ีสอดแทรกวฒันธรรมพื้นถ่ินและประเพณีมาเป็นส่ือในการ
น าเสนอผลงาน โดยการสร้างสรรคผ์ลงานไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตและจาก
ชีวิตประจ าวนั เป็นศิลปินท่ีมีความโดดเด่นทั้งดา้นวิธีการน าเสนอและการเลือกใชเ้ทคนิคในการ
สร้างสรรคง์านท่ีมีลกัษณะและรูปแบบเฉพาะตวั คือ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
เป็นสองศิลปินท่ีมีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงในยุคปัจจุบนัท่ีน าเอาศิลปะไทยและประเพณีไทย
พื้นบา้น เช่น หนังตะลุง และเรือกอและ มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณีและวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชาวใต ้โดยมีเทคนิคและวิธีการคิดคน้ดดัแปลงผลงาน
ของตนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและมีความแตกต่าง ให้เขา้กบัยุคสมยัท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว  

ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ีได้รับแรงบันดาลใจแนวพุทธศิลป์และมีแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานมาจากศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นสอดแทรกปรัชญาธรรมะผ่านตวัหนัง
ตะลุงในเชิงลอ้เลียนและเสียดสีสังคมและสร้างจิตส านึกตามหลกัปรัชญาของพุทธศาสนาควบคู่กบั

                                                            
72สุธี คุณาวิชยานนท,์ จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 99-101. 
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การด าเนินชีวิตในสังคม เป็นศิลปินท่ีแจง้เกิดในวงการศิลปะจากการประกวด และไดรั้บรางวลั
อยา่งมากมาย เช่น รางวลับวัหลวงคร้ังท่ี 28 รางวลัเหรียญทองแดงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
คร้ังท่ี 52 รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรีงานศิลปกรรมร่วมสมยัศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 23 
เป็นตน้ 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินไทยเช้ือสายมุสลิมผลงานของเจะอบัดุลเลาะเนน้การ
น าเสนอคุณค่าและความงดงามในการด าเนินชีวิตของชาวมลายูทอ้งถ่ินปัตตานี และความงามใน
แบบอิสลามผา่นรูปทรง ลวดลาย สีสันท่ีประณีต อ่อนชอ้ยและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินมาเป็นแรง
ขบัเคล่ือนและเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเชิงบวกโดยน าเอาความโดด
เด่นของวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือความศรัทธาตามหลกัศาสนาอิสลามมาเป็นเคร่ืองมือใน
การเยียวยาจิตใจของตนเองให้ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นศิลปินท่ีแจง้เกิดในวงการศิลปะจากการ
สร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนผ่านวิถีชีวิตของชาวมลายู และไดรั้บรางวลัอย่างมากมาย เช่น 
รางวลัดีเด่นศิลปกรรมรุ่นเยาวภ์าคใต ้คร้ังท่ี 2 และ 3 รางวลัเหรียญทองบวัหลวง จิตรกรรมร่วมสมยั
คร้ังท่ี 30 เป็นตน้ 

ในทางรูปแบบหรือกระบวนการต่างๆ ของศิลปะร่วมสมยัต่างมีการสร้างผลงานให้ดู
สะดุดตาเพื่อเรียกร้องให้เกิดความน่าสนใจอย่างรวดเร็วจากผูช้ม ศิลปินต่างเสาะหาส่ิงสะดุดตา
สะดุดใจใหม่ๆ แปลกๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผลงานนั้ น
เกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของผูช้มให้เกิดความรู้สึกทั้ งทางตาและทางใจในเวลาอนัรวดเร็ว เป็น
ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะสมยัใหม่และศิลปะร่วมสมยั อนาคตของศิลปกรรมอาจเป็นการยากท่ีจะ
ก าหนดทิศทางของศิลปะในอนาคตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด แต่ถึงกระนั้นศิลปินคงจะไม่หยดุอยู่
กบัท่ี ศิลปินยงัคงสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและพยายามคิดคน้รูปแบบการสร้างสรรคง์านแบบใหม่ๆ 
อยูต่ลอดเวลา เพราะศิลปะเป็นเคร่ืองแสดงอนัน่าสรรเสริญของมนุษยซ่ึ์งมีส่วนสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึง
ต่อจริยธรรมของประชาชน ต่อสภาพของความตอ้งการทางใจและปัญญาอนัไม่มีวนัส้ินสุดเปรียบ
ดุดดงัเงาท่ีเคล่ือนตามสภาพของสงัคมและความเป็นมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงเร่ืองราวของศิลปวัฒนธรรมของไทย
ตลอดจนศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นทางภาคใต ้และความเป็นมาของศิลปะแนวไทยประเพณีและ
ศิลปะร่วมสมยัของไทย ผูว้ิจยัมองว่าเป็นขอ้มูลส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะน าไปประกอบการศึกษาและ
วิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์ในบทท่ี 3 เพื่อให้เขา้ใจถึงหลกัการและแนวความคิดของ
ศิลปินถึงอิทธิพลต่างๆ ทั้ งอิทธิพลจากภายในและภายนอกของจิตใจท่ีศิลปินหยิบยกน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ รวมทั้งการท่ีศิลปินเลือกใชเ้ทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์
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งานแบบต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาใชร่้วมเป็นแนวทางเพื่อใชว้ิเคราะห์ร่วมกบักรอบแนวความคิดทาง
ทฤษฎีในบทต่อไป 
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บทที่ 3 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
ปัจจุบนัศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยถือไดว้่ามีการพฒันาและเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งมาก จากอดีตท่ีศิลปินไทยมุ่งสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการขององคก์รหรือรับใชส้ถาบนัใดสถาบนัหน่ึง จนกลายมาเป็นศิลปะท่ีสร้างสรรคเ์พื่อ
ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินเอง มีการท างานในแบบอย่างอุดมการณ์ของตวัเอง 
และพฒันาผลงานศิลปะสู่ระดบันานาชาติอย่างมากมาย จนกระทัง่พฒันากลายเป็นเอกลกัษณ์และ
แบบอยา่งเฉพาะตนของแต่ละคน ศิลปินบางท่านมีการคิดคน้เทคนิคและวิธีการแบบใหม่ๆ เพื่อมา
ปรับและพฒันาสร้างสรรค์ผลงาน บางท่านมีการปรับรับทั้ งอิทธิพลตะวนัตกและอิทธิพลทาง
วฒันธรรมท้องถ่ินของไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการสอดแทรก
การละเล่นพื้นบา้น เทศกาลต่างๆ อยา่งเช่นการรับอิทธิพลจากศิลปวฒันธรรมทางภาคใต ้เช่น หนงั
ตะลุง มโนราห์ หนงัใหญ่ ลิเก และ เรือกอและ เพื่อใหผ้ลงานมีความหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจ 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงงานศิลปกรรมจากเวทีระดบัชาติต่างๆ โดยเฉพาะในการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติและจิตกรรมร่วมสมยั “บวัหลวง” ก่อให้เกิดศิลปินหนา้ใหม่ท่ีมีผลงานการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีการน าเสนอในรูปแบบแปลกใหม่ท่ีน่าสนใจเกิดข้ึนอย่าง
มากมาย 

จากเน้ือหาในบทท่ี 2 ท าให้ผูว้ิจยัสามารถทราบถึงภาพรวมทางลกัษณะของวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต ้ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ  อนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมไปถึงความเป็นมาของศิลปะร่วมสมยัไทยตั้งแต่ความเป็นมาและกระแส
ศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมยั รวมไปถึงกระแสต่างๆ ท่ีส่งอิทธิพลถึงศิลปะและศิลปินตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ส าหรับในบทท่ี 3 น้ี จะเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจยัเล็งเห็น
แลว้ว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งต่อแรงบนัดาลใจและการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ 
เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 ว่ามีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฎีอยา่งไร 
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ในบทน้ีผูว้ิจยัศึกษาและทบทวนทฤษฎีท่ีจะน ามาใชว้ิเคราะห์ศิลปิน 2 คน และอิทธิพล
ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โดยผูว้ิจยัเห็นวา่
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิด ทฤษฎี และอิทธิพล เพื่อจะไดเ้ขา้ใจภาพรวมถึง
ลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานและแนวคิดของศิลปินไดดี้ยิ่งข้ึน เพื่อน าไปเช่ือมโยงและพิจารณา
ประกอบการวิเคราะห์ในบทต่อไปซ่ึงสามารถแบ่งทฤษฎีต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีศิลปะพื้นบา้น แนวคิดและแรงจูงใจและการแสดงออกในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของศิลปิน ความเช่ือมโยงเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้นและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งต่อการสร้างสรรคผ์ลงานแบบศิลปะพื้นบา้น 

2. ทฤษฎีสังคมและวฒันธรรม 
2.1 ทฤษฎีว่าดว้ยรูปลกัษณ์ของวฒันธรรม ลกัษณะของวฒันธรรม อิทธิพลหรือการ

หล่อหลอมท่ีเป็นวิถีชาวบา้นตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของสงัคมท่ีศิลปินเป็นอยู ่
2.2 ทฤษฎีมานุษยวิทยาศาสนา ปัจจัยท่ีเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความเช่ือ ท่ีศิลปินยดึถือและปฏิบติั 
3. ศิลปะกบัศาสนา 

3.1พุทธศิลป์ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับพระพุทธศาสนา ท่ีส่งผลต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแต่ละยคุแต่ละสมยั 

3.2 อิสลามกบัความเช่ือและศิลปะ หลกัการและขอ้หา้มตามหลกัของศาสนาอิสลาม
ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย หลกัการและกระแสในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีคน้หาความ
เป็นไทยผลงานศิลปะ 

4.1 ไทยร่วมสมยัแบบทอ้งถ่ินนิยม 
4.2 ไทยร่วมสมยัแบบโหยหาอดีต 

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บ้าน (Folk Art) 
ทฤษฎีศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์และได้รับความนิยมกันใน

ทอ้งถ่ิน มีทั้งศิลปะท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับการด ารงชีวิต 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับภารกิจประจ าวนั ในรูปแบบของศิลปหัตถกรรม ในทางปรัชญาศิลปะไดใ้ห้
ความสนใจในเร่ืองการแสดงออกถึงสาระส าคญัทางศิลปะมากกว่าวิธีการกระท า เช่น เพลง ดนตรี 
จิตรกรรม ประติมากรรม หรือนิยายพื้นบา้น โดยเฉพาะผลงานดา้นการแสดงออกในเชิงศิลปะจะให้
ความสนใจลักษณะเด่นของการแสดงออก กระบวนแบบ และกลวิธีการสร้างสรรค์ ท่ีมีการ
แสดงออกและมีกรรมวิธีอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ือสตัย ์ส่วนใหญ่มกัมีเน้ือหาสาระท่ีสมัพนัธ์กบับริบท
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ต่างๆ ทางสังคมของศิลปินหรือผูส้ร้าง ผลงานมีทั้งแสดงออกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนและการแสดงออก
ในเชิงสัญลกัษณ์1 ดงัเช่นหนงัตะลุงและเรือกอและ 

หนงัตะลุงและเรือกอและเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตข้องไทย หนงัตะลุงคือ
ศิลปะการแสดงประจ าท้องถ่ินของภาคใต้เป็นมหรสพท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายและเป็น
ศิลปวฒันธรรมท่ีเก่าแก่มีการเล่าเร่ืองราวและการด าเนินเร่ืองดว้ยบทร้อยกรองท่ีขบัร้องเป็นส าเนียง
ทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีดึงดูดสายตาของผูช้มสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความมีเสน่ห์และสีสันท่ีสร้าง
ความประทบัใจให้กบัคนดู2 ส่วนเรือกอและเป็นเรือประมงท่ีใชก้นัมากในบริเวณทะเลทางภาคใต้
ตอนล่าง เรือกอและคือสัญลกัษณ์แห่งทอ้งทะเลทางภาคใต ้ท่ีมีความสวยงามและมีความแตกต่าง
จากเรือประมงประเภทอ่ืนๆ มีเอกลกัษณ์ประจ าตวัท่ีโดดเด่นจากสีสันและลวดลายต่างๆ ท่ีประดบั
ตกแต่งและผสมผสานกลมกลืนระหวา่งศิลปะไทย อิสลาม และจีนอยา่งลงตวั3 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 
2.1 ทฤษฎว่ีาด้วยรูปลกัษณ์ของวฒันธรรม 

ทฤษฎีรูปลกัษณ์ของวฒันธรรม รูธ เบเนดิคท ์(Ruth Benedict) นักคิดทฤษฎีและ
นกัศึกษาพฤติกรรมมานุษยวิทยา ชาวเยอรมนั เธอไดใ้หค้วามสนใจแก่รูปลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
แต่ละสงัคม เบเนดิคท ์เช่ือวา่รูปลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีแต่ละสงัคมมีอยูอ่าจจะมีหลายแบบอยา่ง แต่
ท่ีเป็นหลกัหรือเป็นแบบท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือจะมีอยูจ่  านวนหน่ึง โดยอิทธิพลหรือการหล่อหลอม
จะท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมมีบุคลิกภาพแบบปกติ เบเนดิคท ์กล่าวว่าวฒันธรรมมีรูปแบบท่ี
อ่อนโยน พฤติกรรมของสมาชิกของสังคม4จะมีลกัษณะน่ิมนวล โลกทศัน์ ค่านิยม และทศันคติก็มี
ลกัษณะสอดคลอ้งกนัไปหมด คนทุกคนท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัจะมีนิสยัท่ีคลา้ยคลึงกนั แทบจะเรียก
ไดว้่าไม่มีความขดัแยง้ในสงัคมเลยเป็นวฒันธรรมของคนในชนบท ส่วนวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึง
                                                            

1ก าจร สุนพงษศ์รี, สุนทรียศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), 184. 
 

2พิทยา บุษรารัตน์, การแสดงพืน้บ้าน: การเปลีย่นแปลงและความสัมพนัธ์กบัสังคม
และวฒันธรรมบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 
220. 

3ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ, ศิลปวฒันธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์, 2548), 127-
128. 

4ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สังคม
และวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), 54. 
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คือ วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะลุ่มหลงและกา้วร้าว คนในสังคมน้ีจะลุ่มหลงมวัเมากบัการเสพสุรายาเมา 
มีนิสัยคบยากและค่อนขา้งจะดุร้ายความขดัแยง้ในสังคมมีอยู่สูงซ่ึงค่อนขา้งตรงกบัสังคมเมืองใน
ปัจจุบนั และกระบวนการขดัเกลาทางสังคมของแต่ละสงัคมจะหล่อหลอมใหนิ้สัยใจคอของสมาชิก
ในสงัคมมีลกัษณะนิสยัท่ีต่างกนั5 

ในแต่ละสังคมมีวฒันธรรมย่อยอยู่ซ่ึงเรียกว่าวิถีชาวบา้น วิถีชาวบา้นคือบรรทดัฐาน
ทางสังคม แต่เป็นประเภทท่ีมีความส าคญันอ้ยในสังคมใหญ่ แมว้ิถีชาวบา้นจะเป็นบรรทดัฐานทาง
สังคมท่ีมีความส าคญันอ้ยแต่เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากส าหรับคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนั วิถีชาวบา้น
จึงเป็นพฤติกรรมท่ีคนจ านวนมากเห็นว่าเหมาะสมถูกตอ้งในสถานการณ์นั้นๆ วิถีชาวบา้นเป็น
พฤติกรรมท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของสังคมไวเ้กือบหมด เช่น การ
แต่งกาย การพดูจาปราศรัยกนั การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งผูใ้หญ่ผูน้อ้ยและมารยาททางสงัคมต่างๆ 

วิถีชาวบา้นเกิดข้ึนเองโดยไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหน้า เกิดจากการท่ีในตอนแรกมีการ
ทดลองพฤติกรรมหลายประเภท ในท่ีสุดคนจ านวนมากเห็นว่าแบบแผนพฤติกรรมนั้นๆ เหมาะสม
กบัสถานการณ์นั้นๆ และยอมรับพฤติกรรมเหล่านั้น พฤติกรรมนั้นจึงกลายเป็นนิสัยหรือความเคย
ชิน เม่ือคนจ านวนมากเห็นว่าเหมาะสม วิถีชาวบา้นนั้นๆ จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไป 
วิถีชาวบา้นมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมมนุษยอ์ยู่ไม่น้อย วิถีชาวบา้นกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมบางอย่างหรือกระตุน้ไม่ให้มีพฤติกรรมบางอย่าง ซ่ึงมีผลท าให้ทุกคนในสังคมตอ้งท า
ตาม6 

2.2 ทฤษฎมีานุษยวทิยาศาสนา (Anthropology of Religion) 
ศาสนาคือระบบสัญลกัษณ์ระบบหน่ึงท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีมนุษย์จ  าเป็นต้องเก่ียวข้องด้วยตั้ งแต่เกิดจนตายอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจท่ีบุคคลแสดงออกมาทางความเช่ือ และความเช่ือ
น้ีเองท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมาหลายๆ รูปแบบ ศาสนาเป็นระบบสังคม
สงเคราะห์ท่ีช่วยขจดัความกลวัของบุคคลใหห้มดส้ินไป7 

ศาสนาเกิดมาจากความกลวั(ภยัธรรมชาติ)เม่ือมนุษยห์าเหตุผลมาตอบไม่ไดแ้ละ
เกิดความกลวัจึงสร้างศาสนาข้ึนมาเพื่อตอบสนองความรู้สึกกลวั เพื่อจะไดส้บายใจข้ึนว่าพระเจา้จะ

                                                            
5เร่ืองเดียวกนั, 54-56. 
6เร่ืองเดียวกนั, 62-64. 
7นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ, มานุษยวทิยาสังคมและวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540), 263.  
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เป็นตวักลางระหว่างคนกบัธรรมชาติ เป็นผูร้ะงบัทุกขจ์ากธรรมชาติ เม่ือมนุษยคิ์ดว่าพระเจา้จะช่วย
ตนไดใ้นทุกๆ ทาง กจ็ะท าใหม้นุษยมี์จิตใจสบายหายกงัวล8 

ปราชญท์างมานุษยวิทยาและทางสังคมวิทยาจ ากดัความของค าวา่ศาสนาตรงกนัว่า
ศาสนาเป็นระบบความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมากกบัธรรมชาติ บา้งก็ใช้ค  าว่าเหนือธรรมชาติ เป็น
พฤติกรรมท่ีส่ือระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ โดยสรุปแล้วศาสนาก็คือระบบสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็น
ส่ือกลางระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติรอบๆตวัมนุษย ์ศาสนาถูกแสดงออกในรูปแบบ
ทางความเช่ือ ความศรัทธา ความขลงั และความศกัด์ิสิทธ์ิ 

มนุษยส์ร้างระบบศาสนาข้ึนเพื่อให้ตนอยูใ่นโลกซ่ึงแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติอนัน่า
หวาดกลวัไดอ้ยา่งมัน่คง ระบบศาสนาจะไดรั้บการยอมรับนบัถืออยา่งเขม้ขน้ และกวา้งขวาง ในยคุ
ท่ีผูค้นยงัคงหาค าตอบและอธิบายในเร่ืองของธรรมชาติไม่ได ้จะเห็นไดว้่าศาสนาเป็นเร่ืองลึกลบั 
ศรัทธา ความเช่ือ อารมณ์ ท่ีไม่ตอ้งการค าอธิบายไม่ตอ้งการคน้ควา้หาเหตุผล ไม่ตอ้งการความ
กระจ่าง มีแต่ความเช่ือและศรัทธาในความขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้น ยิง่ลึกลบัมากเท่าไร ยิง่ไม่เขา้ใจ
ไดม้ากเพียงใด ท าใหศ้าสนายิง่ดูขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิมากข้ึนเท่านั้น9 

มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัศิลปะซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเป็นในสังคมมนุษยท์ั้งในดา้นผู ้
ช่ืนชมศิลปะและจิตรกรผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน  เม่ือศิลปะมีความจ าเป็นเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์ การ
สืบทอดประสบการณ์ทางศิลปะก่อให้เกิดทศันะทางคุณค่าหรือสุนทรียะ  ศิลปะในสังคมไทยมี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความศรัทธาทางศาสนา  ศิลปะในศาสนาไม่ไดเ้นน้ถึงเร่ืองราวของความ
งามเป็นการเฉพาะ แต่มีบางแง่มุมท่ีสัมพนัธ์อยู่กบัความเป็นจริงและความดีในพระพุทธศาสนา
กล่าวถึงธรรมะเป็นเร่ืองหลกั ส่วนศาสนาอิสลามนั้นจะช่ืนชมในความงามในธรรมชาติและความดี
ท่ีอยูใ่นศีลธรรม ซ่ึงกคื็อความจริงท่ีเป็นจริงและกฎเกณฑธ์รรมชาติกล่าวคือ  ความสมัพนัธ์แห่งเหตุ
และปั จจัย   การพึ่ งพ าอาศัย เก้ื อกู ล เป็ น เห ตุ เป็ นผล ซ่ึ งกัน และกัน ในธรรมชาติ ท่ี เป็ น
ปรากฏการณ์  อาการต่าง ๆ นั้นมีความเป็นปกติธรรมดาของมนัเอง  และมีความงามอยู่ในตวัเอง
แลว้  เป็นความงามทางสุนทรียภาพในลกัษณะหน่ึง10 

 

                                                            
8เร่ืองเดียวกนั, 263. 
9นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ, มานุษยวทิยาสังคมและวฒันธรรม, 264. 
10มโน  พิสุทธิรัตนานนท,์ สุนทรียวจัิกษณ์ในจิตรกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: โอ

เดียนสโตร์, 2547), 101. 
 



64 

 

3. ศิลปะกบัศาสนา 
จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองของศิลปะกบัศาสนาจากหนงัสือ ศิลปะทศัน์ ผู ้

แต่ง วิทย ์พิณคนัเงิน หนงัสือ สุนทรียวิจกัษณ์ในจิตรกรรมไทย ผูแ้ต่ง มโน พิสุทธิรัตนานนท ์และ
หนังสือจิตรกรรมไทย พุทธศิลป์ ผูแ้ต่ง สุวฒัน์ แสนขติั สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้่าศาสนา
และการนบัถือศาสนาของมนุษยเ์ปรียบเสมือนการมีแนวทางในการด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตท่ีด าเนิน
ตามแนวค าสอนหรือความเช่ือในหลกัศาสนา ย่อมมีความปลอดภัย การปลูกฝังนิสัยและความ
ประพฤติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือจริยธรรมในศาสนา ยอ่มก่อให้เกิดความสามคัคีร่วมกนั
และกระท าในส่ิงเดียวกนั แต่จะบรรลุสันติสุขไดม้ากน้อยเพียงใดนั้นแลว้แต่ผูน้ับถือนั้นๆ จะมี
บทบาทของตนเอง11 

ศิลปะเป็นส่ิงสร้างสรรคข์องมนุษย ์มนุษยจึ์งมีการน าเอาศิลปะมาจรรโลงศาสนาเพื่อ
เสริมสร้างศรัทธาให้มีพลงัมากยิ่งข้ึน ศาสนาต่างๆ ในโลกก็ลว้นแต่มีศิลปะเป็นส่ิงจรรโลงโลก
ทั้งส้ิน รูปแบบของศิลปะท่ีสร้างสรรคเ์พื่อศาสนาอาจจะแตกต่างออกไปจากรูปแบบของศิลปะท่ีใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวนับา้ง แต่ก็มกัเป็นความกลมกลืนกนัหรืออาจใชรู้ปแบบกลางๆ ท่ีมีอยู่ทั้งในแต่
ละศาสนาและแต่ละสงัคมในประเทศไทยเราศาสนาและศิลปะเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัมาทุก
ยคุทุกสมยั 12 

ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ ดงันั้นการใชศิ้ลปะเขา้ตกแต่ง
และจรรโลงศาสนา นบัไดว้่าเป็นความศรัทธาเล่ือมใสท่ีตอ้งการให้ศาสนาเป็นหลกัมัน่คงเพื่อชีวิต
ของปวงชน โดยท่ีศาสนาแต่ละศาสนานั้นย่อมมีประวติั มีต านาน มีขนบธรรมเนียมและมีค าสั่ง
สอนสืบต่อกนัตลอดมา ความเคล่ือนไหวของสังคมส่วนใหญ่มีส่วนให้เกิดความเคล่ือนไหวทาง
ศาสนาและศิลปะดว้ย จะเห็นไดว้่าในอดีตนั้น การสร้างสรรคง์านศิลปะจะท าข้ึนเพื่อรับใชศ้าสนา
เกือบทั้ งส้ิน เพราะถือว่าศาสนาเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์และเป็นมงคลต่อชีวิต อาจกล่าวได้ว่าการ
สร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อศาสนานั้นเป็นส่ิงสร้างสรรคอ์นัสูงสุด ไม่วา่จะเป็นความคิด ฝีมือ วสัดุอุปกรณ์
ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่เลือกสรรอยา่งดีแทบทั้งส้ิน 

ต่อมาเม่ือศิลปะมีความคล่ีคลายขยายตัวและมีการพัฒนาการมากข้ึน จึงมีการ
สร้างสรรค์ศิลปะตามแนวคิดใหม่ เปล่ียนจากการการยึดเอาเน้ือหาทางศาสนาเป็นหลกัในการ
สร้างสรรคท์ัว่ไป มาเป็นการสร้างสรรคแ์บบเป็นกระจกสะทอ้นสังคมให้เห็นถึงความลุ่มหลงอยา่ง

                                                            
11วิทย ์พณิคนัเงิน, ศิลปะทรรศน์ (กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพยก์ารพิมพ,์ 2547), 182-183. 
12เร่ืองเดียวกนั, 183. 
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คลัง่ไคลข้องศาสนา หรือส่ิงท่ีสะทอ้นสังคม แต่ก็ยงัคงยึดมัน่ในเร่ืองศาสนาอยู ่โดยน าเอาส่ิงดีงาม
ในค าสอนมาใชใ้นการด าเนินชีวิตอยูต่ลอดมา 

ศิลปะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในศาสนาแต่ละศาสนาไม่เพียงแต่สร้างสรรคเ์พื่อความสวยงาม
และเพื่อประดบัตกแต่งส าหรับจรรโลงศาสนาให้เด่นงามเพียงอย่างเดียว ถึงแมเ้ราดูผิวเผินอาจจะ
เหมือนส่ิงท่ีสร้างสรรคเ์พื่อประดบัตกแต่งอยา่งธรรมดาทัว่ไป แต่ถา้หากเราพิจารณาอยา่งมีเหตุมีผล
แลว้จะเห็นไดช้ดัเจนว่าเป็นส่ิงดลบนัดาลใจผูพ้บเห็นใหเ้กิดความตระหนกัในความประพฤติปฏิบติั
ของตนเองว่า ไดด้ าเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมตามค าสอนของศาสนานั้นๆ มากนอ้ยเพียงไร 
การสร้างสรรคศิ์ลปกรรมในศาสนาในผลงานส่วนใหญ่นั้น จะตอ้งใชแ้นวปรัชญาระดบัต่างๆ ของ
ศาสนามากลัน่กรองออกเป็นผลงานทางรูปธรรม ศิลปะเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นผลทางจิตใจซ่ึงมี
ความส าคญัต่อชีวิตอยา่งยิง่13 

3.1 พุทธศิลป์กบังานศิลปะ 
จิตรกรรมไทยแนวพุทธศิลป์มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาท่ีรับอิทธิพลมาจาก

ประเทศอินเดีย อาจกล่าวได้ว่าเกิดข้ึนหลังยุคก่อนประวติัศาสตร์ นักวิชาการศิลปะหรือนัก
ประวติัศาสตร์ไดค้าดคะเนว่าจิตรกรรมไทยปรากฏข้ึนในสมยัสุโขทยั ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะ
ขอมและน ามาประยุกต์ร่วมกับรูปแบบจิตรกรรมลงักาและศรีวิชัย จิตรกรรมไทยได้พฒันาจน
กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในสมยัอยุธยา ในระยะแรกยงัมีอิทธิพลของจิตรกรรมจากขอมในเร่ือง
ของเคร่ืองทรง แต่ในส่วนของเน้ือหาลว้นเป็นเร่ืองท่ีมาจากคติความเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
ทั้งส้ิน มกัใช้สีน้อยสี เช่น สีแดง หรือ สีด าและสีท่ีใช้มีความหลากหลายเกิดมากข้ึนในช่วงของ
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย จากนั้นมาจิตรกรรมก็เขา้สู่ยุครัตนโกสินทร์ลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรม
ไทยต่างไปจากจิตรกรรมของตะวนัตก โดยท่ีจิตรกรรมไทยน าเสนอภาพท่ีใชใ้นจินตนาการมาร่วม
ในเชิงอุดมคติ ภาพจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นภาพท่ีน าเสนอแบบสองมิติไม่มีแสงเงาระยะใกล-้
ไกล ลกัษณะภาพจิตรกรรมไทยมกัจะเป็นภาพแบบเล่าเร่ืองโดยการตดัตอนเอาเฉพาะส่วนส าคญัๆ 
ต่างๆ มาเสนอโดยไม่เสียอรรถรสของเน้ือเร่ือง และมกันิยมแสดงความรู้สึกดว้ยเส้นและท่าทาง แต่
ในบางคร้ังภาพจิตรกรรมไทยกน็ าเสนอตวัเองในเชิงสญัลกัษณ์14 

การท่ีพระพุทธศาสนาไดแ้พร่หลายเขา้สู่ประเทศไทย ไดน้ าเอาศิลปกรรมท่ีเป็นทั้ง
รูปเคารพและส่ือระลึกถึงพุทธองคเ์ขา้มาดว้ย จากนั้นจิตรกรรมก็ท าหน้าท่ีรับใชพ้ระพุทธศาสนา
และกลายเป็นจิตรกรรมไทย พุทธศิลป์ ในท่ีสุด นอกจากน้ีภาพจิตรกรรมไทยยงัคงสอดแทรก

                                                            
13เร่ืองเดียวกนั, 183. 
14สุวฒัน์ แสนขติั, จิตรกรรมไทย พุทธศิลป์ (กรุงเทพฯ: เทนเดอร์, 2545), 4.  
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ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตและวฒันธรรมอนัเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ วรรณคดี วิถีชีวิตของ
ผูค้นในสมยันั้นดว้ย15 

พุทธศิลป์จิตรกรรมไทย 
จากบทความของ สมปอง อคัรวงษ์ ในหนังสือ จิตรกรรมไทย พุทธศิลป์ ผูแ้ต่ง 

สุว ัฒน์  แสนขัติ  สามารถสรุป ได้ว่า ผลงานจิตรกรรมไทยนั้ น ถือได้ว่าเป็น เค ร่ืองรับใช้
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงนบัตั้งแต่สมยัเม่ือพระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแพร่เขา้สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ 
ผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่มีความเป็นธรรมชาติและสวยงาม มีสีสันดูน่าสนใจ และรูปแบบก็
สามารถบรรยายความในเร่ืองราวของพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งชดัเจน งานจิตรกรรมไทยในยคุแรก
ได้รับอิทธิพลมาจากครูบาอาจารยอิ์นเดียท่ีเขา้มาหลายทางและหลายคร้ัง สมัยกรุงสุโขทัยรับ
อิทธิพลจากภาพจิตรกรรมในถ ้า AJANTA ในประเทศอินเดีย และ SIGIRIYA ศรีลงักา ในสมยักรุง
ศรีอยธุยารับอิทธิพลจากศิลปะในสมยัสุโขทยัท่ีรับอิทธิพลต่อมาจากศิลปะพกุามในพม่าดว้ย 16 

ในสมยักรุงศรีอยุธยา งานจิตรกรรมไทยไดรั้บอิทธิพลจากจีนเขา้มาเพิ่มเติมจาก
อิทธิพลอินเดียท่ีเราเคยมีอยู่เดิมและเด่นชดัข้ึนในสมยัของอยุธยาตอนปลาย ปรากฏอิทธิพลของ
ศิลปะจีนเพิ่มข้ึนมาในงานจิตรกรรมซ่ึงส่งผลมาถึงงานจิตรกรรมในยคุกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอยา่ง
มาก เม่ือจิตรกรรมไทยเดินทางมาถึงยคุสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นยคุท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงใน
หลายๆ ส่ิง และงานจิตรกรรมไทยท่ีเดิมนั้นเคยแต่รับใชพ้ระพุทธศาสนาเพียงอยา่งเดียวก็เปล่ียนมา
เป็นถึงเร่ืองราวอ่ืนๆ แทนท่ีจะเขียนเร่ืองพุทธประวติั เร่ืองทศชาดก เร่ืองอดีตพระพุทธเจา้ นิทาน
ชาดก ฯลฯ จิตรกรรมเร่ิมเขียนเร่ืองในวรรณกรรม เร่ืองชีวิตความเป็นอยู ่เร่ืองความรู้และคติสอนใจ
ต่างๆเพิ่มเขา้มา ยิง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นิยมเขียนเร่ือง รามเกียรต์ิ เป็นภาพลายรดน ้ าตูพ้ระธรรม และ
ภาพประดบัมุกบานประตู17 

การเปล่ียนแปลงการเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือตน้รัชกาลท่ี 4 แมรู้ปแบบของ
ผลงานศิลปะจะมีการพฒันาข้ึนบา้ง แต่เร่ืองราวยงัคงเร่ืองเดิมๆ อยู ่คือเร่ืองในทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปินท่านส าคญัในสมยันั้น คือ ท่านขรัวอินโข่ง เป็นผูป้ฏิวติัการเขียนภาพแบบอยา่งร่วมสมยักบั
ศิลปะยโุรป แต่กย็งัคงแสดงเร่ืองราวธรรมะ คือภาพปริศนาธรรมในเชิงการตีความหมาย ใหค้นดูได้

                                                            
15เร่ืองเดียวกนั, 10. 
16เร่ืองเดียวกนั, 20-50. 
17เร่ืองเดียวกนั, 50-51. 
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ใชส้ติปัญญาและใชค้วามคิดแลว้โยงความหมายไปสู่หัวขอ้ธรรมต่างๆ18ภาพเขียนเช่นน้ีนิยมเขียน
กนัในสมยัรัชกาลท่ี 4  

จากยุคจิตรกรรมแบบประเพณี เปล่ียนแปลงมาถึงยุคท่ี จิตรกรรมไทยจะมี
ลกัษณะร่วมสมยัถดัจากรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา ผลงานจิตรกรรมไทยในทางพระพทุธศาสนากย็งัคงมี
ให้เห็นอยู่โดยไม่ขาดสายถึงในรัชกาลท่ี 6-7 จนถึงรัชกาลปัจจุบนั การท างานจิตรกรรมไทยแนว
พุทธศิลป์แมจ้ะหลุดออกมาจากผนังและหลุดออกจากกรอบพื้นท่ีจ ากดัและเปล่ียนวตัถุประสงค์
แทนท่ีจะเล่าเร่ืองในทางพระพุทธศาสนากลบัเป็นเพื่อการตกแต่ง ศิลปินส่วนนอ้ยท่ีจะสร้างสรรค์
ผลงานทางจิตรกรรมใหเ้ป็นธรรมบนัทึก เพื่อสอนความรู้ทางพระพทุธศาสนา 19 

พุทธศิลป์แนวใหม่ 
การเปล่ียนแปลงของผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนิยมมาสู่ผลงาน

จิตรกรรมไทยแนวใหม่หรือจิตรกรรมไทยประยุกต์นั้ น นับได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองและเป็นท่ีน่าสนใจ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยัแสดงให้เห็นถึง
รอยต่อของวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึน จิตรกรรมไทยแบบประเพณียคุสมยัหน่ึงมกัจะไดรั้บความนิยมสืบ
ทอดรูปแบบและวิธีการสืบต่อกนัมาอย่างมัน่คงเหนียวแน่นนับไดว้่าเป็นการสืบทอดศิลปะแบบ
ดั้งเดิมเป็นแบบอยา่งศิลปะขั้นสูงสุดทั้งรูปแบบและความคิดต่างๆ20 

ปัจจุบนัในสมยัรัชกาลท่ี 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นบัไดว้่าเป็นยคุท่ีงานจิตรกรรม
ไทยแนวใหม่เฟ่ืองฟู ซ่ึงสาเหตุมาจากกระแสอิทธิพลตะวนัตกได้หลัง่ไหลเขา้มาอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการส่ือสารท่ีไร้
พรมแดน ไดส่้งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆดา้นแมว้่าจิตรกรไทยบางกลุ่มจะพยายาม
อนุรักษจิ์ตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอย่างดี แต่ก็มีจิตรกรหัวกา้วหนา้จ านวนมากท่ีพยายามจะ
ก้าวออกนอกกรอบเพื่อท่ีแสวงหาแนวทางใหม่ๆจิตรกรตอ้งการแสวงหาอิสรภาพทั้ งทางด้าน
ความคิด จินตนาการและการแสดงออกท่ีเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน21 

จิตรกรไทยหัวกา้วหน้าหลายท่านท่ีพยายามสร้างสรรคผ์ลงานจนกระทัง่ประสบ
ความส าเร็จโดยการน าแบบอย่างมาจากจิตรกรรมไทยแบบดั้ งเดิมและน ามาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่าง
น่าช่ืนชมจนสามารถมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เฉลิม นาคีรักษ,์ ประสงค ์ปัทมานุช, 

                                                            
18เร่ืองเดียวกนั, 52. 
19เร่ืองเดียวกนั, 52. 
20เร่ืองเดียวกนั, 53. 
21เร่ืองเดียวกนั, 56. 
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ถวลัย ์ดชันี, องัคาร กลัยาณพงษ,์ ช่วง มูลพินิจ, ปรีชา เถาทอง, เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์, ปัญญา วิจิน
ธนสาร ฯลฯ เป็นตน้22 ศิลปินทั้งหมดน้ีนบัไดว้่าเป็นเหมือนคล่ืนลูกเก่าและคล่ืนลูกใหม่ท่ีมีบทบาท
ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในแนวพุทธศิลป์ และนบัไดว้่าเป็นศิลปินท่ีมุ่งเน้นและพฒันาตนเองเพื่อ
กา้วสู้การเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรคผ์ลงานแนวพุทธศิลป์สมยัใหม่อย่างไม่หยุดย ั้ง ท าให้เกิด
ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแนวจิตรกรรมไทยแบบพุทธศิลป์ร่วมสมยัเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอยา่งมากมาย  

3.2 อสิลามกบัความเช่ือและศิลปะ 
จากการศึกษาขอ้มูลและสืบคน้เก่ียวกบัศาสนาอิสลามกบังานศิลปะในหนังสือ

วฒันธรรมอิสลาม ผูแ้ต่ง เสาวนีย ์จิตตห์มวด จากบทความของ สมเกียรติ ตั้งนโม “มุมมองกวา้ง
ศิลปะอิสลาม” และจากหนงัสือ ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจงัหวดัปัตตานี ผูแ้ต่ง วฒิุ วฒัน
สิน สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้า่ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ
และเรียกร้องให้ทุกอยา่งไปสู่ความสวยงาม ศิลปะในทศันะของศาสนาอิสลามก็คือ การสร้างสรรค์
ส่ิงท่ีสวยงามซ่ึงไม่ขดัต่อหลกัของศาสนาอิสลาม อิสลามนั้นไดใ้หค้วามส าคญัดา้นศีลธรรมมากกว่า
ดา้นความสวยงาม ศาสนาอิสลามเห็นว่าความสวยงามนั้นข้ึนอยู่กบัศีลธรรมและน่ีคือทศันะของ
อิสลามท่ีมีต่อศิลปะทุกๆแขนงคือ “ส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงท่ีดี และส่ิงท่ีชัว่ร้ายเป็นส่ิงท่ีผดิ” 

ศิลปกรรมท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเกิดจากความเช่ือมัน่และศรัทธาในหลกัของศาสนา
อิสลามและตอ้งอยู่ในกรอบของศาสนา และเป้าหมายของงานศิลป์คือการส่งเสริมสติปัญญาและ
ความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อนนั้นอิสลามก็ไม่ขดัขอ้ง แต่หากศิลปะเหล่านั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของ
หลกัศาสนา และไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรคใ์นทางท่ีดี ตรงกนัขา้มกลบัท าลายและขดัต่อศีลธรรม 
อิสลามไม่ยอมรับอยา่งแน่นอน ส่วนการท ารูปป้ันนั้น มีตวับทระบุอยา่งชดัเจนในคมัภีร์อลักุรอาน
ว่า ห้ามกระท าดังกล่าว ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการท่ีคนส่วนใหญ่บูชารูปป้ันแทนพระเจา้ท่ีแทจ้ริง23

ศิลปินมุสลิมไม่เคยใชรู้ปร่างของมนุษยเ์ป็นวตัถุในการแสดงทางงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการป้ันรูป
หรือการเขียนภาพเพราะเกรงวา่จะเป็นการเลียนแบบพระผูเ้ป็นเจา้ 

ศิลปะและสุนทรียศาสตร์อิสลามได้ให้ความสนใจไปท่ีการเขียนลวดลายและ
ตวัอกัษรอาราบิก มากกว่าการเขียนภาพคนเน่ืองจากความเกรงกลวัโดยชนมุสลิมจ านวนมากวา่ การ
เขียนภาพคนนั้นเป็นเร่ืองการบูชารูปป้ันและการกระท าเช่นนั้นถือเป็นบาปต่อองคอ์ลัลอฮ ์ซ่ึงเป็น
เร่ืองตอ้งหา้มในพระคมัภีร์อลั-กุรอ่าน องคป์ระกอบในศิลปกรรมอิสลามส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองของ

                                                            
22เร่ืองเดียวกนั, 56. 
23เสาวนีย ์จิตตห์มวด, วฒันธรรมอสิลาม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพท์างน า, 2535), 10-17. 
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การเขียนภาพซ ้ าๆ ยกตวัอยา่ง เช่น การใชล้วดลายดอกไม ้ลวดลายเรขาคณิต หรือแบบของพนัธ์ุพืช
ต่างๆ 

ศิลปะในการเขียนตวัอกัษรดว้ยลายมือข้ึนเป็นภาพในศิลปะอิสลาม ในโลกและ
มุมมองของชาวมุสลิมส่วนใหญ่นั้นยงัมีดา้นท่ีเก่ียวกบัการน าตวัอกัษรมาสร้างข้ึนเป็นภาพโดยการ
ประกอบค าต่างๆ ข้ึนเป็นรูปร่าง ซ่ึงนกัเขียนตวัอกัษรหรือศิลปินจะเขียนดว้ยลายมือของตนและจะ
สร้างภาพคนข้ึนมา อาจจะเป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในอุดมคติอนัน่าเล่ือมใสคนก าลงัละหมาด
ใบหน้าภาพตวัแทนพระผูเ้ป็นเจา้ทั้งหลายท่ีแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปสัตวต่์างๆ หรือ
แมก้ระทัง่ส่ิงมีชีวิตในเชิงสัญลกัษณ์เช่นภาพปลา นกกระสา หรือนกอ่ืนๆ และภาพของส่ิงไม่มีชีวิต
ต่างๆ เช่น ดาบ สุเหร่า-มสัยดิ เรือ กโุบร์ และ กริช  เป็นตน้24 

ความเช่ือและหลกัของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของศาสนาอิสลามนั้น ศิลปะ
แบบไทยมุสลิมจะตอ้งไม่ปรากฏภาพคนร้องร าท าเพลง หรือลกัษณะท่ีย ัว่ยทุางกามารมณ์ และภาพ
ศิลปะส่วนใหญ่นั้นจะตอ้งเป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพของสัตวน์ ้ า สัตวใ์นจินตนาการจากประเพณี 
ศาสนา วรรณคดี ศิลปะการแสดงต่างๆ สัตวหิ์มพานตแ์ละภาพทิวทศัน์ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัของศาสนา
อิสลาม25 

 

 
 

ภาพท่ี 39 กโุบร์หรือสุสานเจา้เมืองปัตตานี โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิของปัตตานี   
ท่ีมา: kroojisatit, กโุบว,์ เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kroojisatit.blogspot.com/2014/02/blog-post.html 
                                                            

24สมเกียรติ ตั้งนโม, “มุมมองกว้างศิลปะอสิลาม”, เขา้ถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2558, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.azizstan.ac.th. 

25วฒิุ วฒันสิน, ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานี(คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2542), 43 . 
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ภาพท่ี 40 ภาพวาดลายเส้นกโุบว ์
 (วาดโดยผูว้ิจยั เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2558) 

 

 
 
ภาพท่ี 41 กริช   
ท่ีมา: thailandoutdoor, กโุบว,์ เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thailandoutdoor.com/ArtOfWeapons/Bundaisara/bundaisara.html 



71 

 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย 
จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสการร้ือฟ้ืนความเป็นไทย จากหนงัสือชุด 

การเรียนรู้ศิลปะไทย ทศันศิลป์ ผูแ้ต่ง สุธี คุณาวิชยานนท ์สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้่า การร้ือ
ฟ้ืนประเพณีนิยมในผลงานทัศนศิลป์และศิลปหัตถกรรม เป็นกระแสท่ีเก่ียวขอ้งกับการร้ือฟ้ืน
กษตัริยนิ์ยมท่ีเร่ิมตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2490 และงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 
2525 เกิดกระแสการน าของเก่าท่ีสูญหายไปแลว้มาร้ือฟ้ืนท าข้ึนมาใหม่ มีทั้ งการท าของใหม่ให้
เหมือนของเก่า และมีทั้งศิลปะและวตัถุทางวฒันธรรมท่ีเขา้สู่ระบบทุนนิยม ผลงานทางพุทธศิลป์
กลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมเป็นศิลปวตัถุท่ีใชต้กแต่งบา้น สวน ร้านอาหาร สปา โรงแรม หรือรี
สอร์ท ต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบติัและความหมายท่ีแทจ้ริงและการใช้งานท่ีแทจ้ริงและไม่
สนใจล าดบัชั้นสูง-ต ่าของศิลปวตัถุการใชว้สัดุท่ีแสดงถึงความเป็นไทยเหล่าน้ีท าให้เกิดการพราก
วตัถุนั้นออกไปจากบริบทเดิม แลว้น ามาสร้างเป็นบริบทใหม่และใหค้วามหมายข้ึนมาใหม่ เช่นการ
น าพระพุทธรูปท่ีจากเดิมเคยเป็นรูปเคารพในวดัวาอารามกลบัแปลเปล่ียนไปเป็นบริบทใหม่ท่ีน ามา
เป็นประติมากรรมเพื่อใชส้ าหรับประดบัตกแต่งตามสถานท่ีต่างๆ เท่านั้น 

4.1 ไทยร่วมสมัยท้องถิ่นนิยม 
กระแสไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยมเป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีมีความส าคญัต่อวงการ

ศิลปะ เป็นกระแสท่ีน่าสนใจและมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงและการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยมีลกัษณะของผลงานในแบบท่ีพยายามคน้หาความเป็นตวัตนและรากเหงา้
ของตนเองเพื่อให้เกิดความแตกต่างในงานศิลปะ เป็นแนวทางท่ีศิลปินพยายามเสาะแสวงหาแนว
ทางการหลุดพน้ไปจากความเป็นไทยแบบทางการ26และแบบประเพณี ทา้ทายความเป็นไทยแบบ
ขายนักท่องเท่ียวตามทอ้งตลาด ซ่ึงอาจจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีบา้ง แต่จะเน้นลกัษณะ
แบบชาวบา้น มกัเป็นผลงานท่ีเนน้ความคิดแบบส่ือผสมและแบบจดัวาง ศิลปินกลุ่มน้ีจะสนใจท่ีจะ
คน้หาความเป็นไปไดจ้ากวสัดุพื้นบา้นท่ีหาไดใ้นชนบท เป็นวสัดุแบบชาวบา้นและแบบธรรมชาติท่ี

                                                            
26ศิลปะแบบทางการและศิลปะแนวเฉลิมพระเกียรติ มีรูปแบบทางศิลปะคลา้ยคลึงกนั 

มกัเป็นแนวเหมือนจริงและแสดงเร่ืองราวชดัเจน บางคร้ังน าเสนอในรูปแบบศิลปะไทยประเพณี 
และมีส่วนน้อยท่ีใชส้ัญลกัษณ์แนวนามธรรม การน าเสนอศิลปะแนวน้ีจะเน้นในดา้นความดีและ
ความสวยงาม ไม่มีอะไรท่ีขดัต่อกฎระเบียบและศีลธรรมของสังคม เป็นการแสดงออกในแบบท่ีรัฐ
และราชการสอนผา่นส่ือและแบบเรียนต่างๆ 
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หาไดต้ามสภาพแวดลอ้มทัว่ไปตามทอ้งถ่ิน และน าวสัดุท่ีหามาไดม้าใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะร่วมสมยั27 

4.2 ไทยร่วมสมัยแบบโหยหาอดีต 
กระแสไทยร่วมสมยัแบบโหยหาอดีตเป็นการคน้หาแนวทางการสร้างสรรคค์วาม

เป็นไทยแบบร่วมสมยั โดยการใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานแบบไทยๆ และเร่ืองราวแบบ
ชาวบา้นมาสร้างสรรคผ์ลงาน และเน้ือหาของผลงานมีลกัษณะไปในแนวทางโหยหาอดีตและระลึก
ถึงความหลงั เป็นกระแสความนิยมในการน าวสัดุพื้นบา้นของชนบทไทยมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
ศิลปะร่วมสมยั มีการน าวสัดุพื้นบา้นท่ีหามาไดจ้ากทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะร่วมสมยั
และการสร้างสรรคผ์ลงานในแบบนามธรรม28 

ปัจจุบนัการร้ือฟ้ืนประเพณีนิยมค่อนขา้งท่ีจะแบ่งแยกออกไปจากวงการศิลปะอาจ
ไม่ถูกรวมให้อยูใ่นบริบทของศิลปะร่วมสมยั ถึงแมว้่าสังคมไทยมกัจะถูกต าหนิติติงว่าหลงใหลใน
วฒันธรรมของชาวต่างชาติจนท าให้หลงลืมรากเหงา้ของความเป็นไทย แต่แนวศิลปะยอดนิยม
นอกเหนือไปจากแนวศิลปะแบบเหมือนจริงและพอ็พแลว้นั้น ศิลปะแนวประเพณีนั้นก็ยงัคงเป็น
ศิลปะยอดนิยมของไทยอีกแนวทางหน่ึง ไม่ว่าจะในแง่ของความชอบของคนทัว่ไปในหลายระดบั 
หรือในแง่ธุรกิจการคา้เพื่อเป็นส่ิงประดบัตกแต่งในเชิงพาณิชยก์ต็าม29 

สังคมไทยในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวของสังคมและมีการ
กา้วหนา้พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเมือง การปกครอง การศึกษา ตลอดจน
เร่ืองของศิลปวฒันธรรมต่างๆ ของไทยมีการปรับรับอิทธิพลทั้ งตะวนัตกและตะวนัออกเขา้มา
ผสมผสานไดอ้ย่างกลมกลืน หากพูดถึงการเช่ือมโยงระหว่างศิลปวฒันธรรมกบัผลงานศิลปะนั้น 
เราอาจจะกล่าวไดว้า่ปัจจยัส าคญัๆ ของแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่าน
นั้นส าคญัมาก ปัจจยัส่วนใหญ่ลว้นมาจากอิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมแทบทั้งส้ิน แต่เราไม่
สามารถท่ีจะระบุไดแ้น่ชดัว่าปัจจยัเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเพียง
อยา่งเดียว นอกจากน้ียงัมีความเช่ือมโยงถึงความคิดในจิตไร้ส านึกของศิลปินตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดการน าเสนอผลงานศิลปะท่ีรับอิทธิพลทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมออกมาในรูปแบบ
ศิลปะร่วมสมยั  

                                                            
27สุธี คุณาวิชยานนท,์ ทศันศิลป์ (กรุงเทพฯ: TK park, 2554), 116. 
28เร่ืองเดียวกนั, 133. 
29เร่ืองเดียวกนั, 86-87. 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 และจากทฤษฏีขา้งตน้จะสามารถน ามาเป็น
กรอบทฤษฎีในการศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะของศิลปินในบทต่อไปผูศึ้กษามีความเห็นว่าปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นภายในท่ีเกิดจากจิตใต้
ส านึก โดยการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาจากการสั่งสมประสบการณ์และจากการเรียนรู้ใน
ศิลปะพื้นถ่ิน และจากปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางด้านสังคมและลักษณะของ
วฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน การแต่งกาย 
แนวคิด และค่านิยม หรือแมแ้ต่กระทัง่ในเร่ืองของความเช่ือทางดา้นศาสนาท่ีศิลปินยึดถือน ามา
ปฏิบติั ลว้นแลว้แต่เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินทั้งส้ิน และ
จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถแบ่งเป็นกรอบทฤษฎีไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 

 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

 
ผลการวเิคราะห์ 

 
ชูศักดิ์ ศรีขวญั 

 

 
เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บ้าน / / 
-หนงัตะลุง /  
-เรือกอและ  / 
-บาติกและผา้ปาเต๊ะ  / 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม / / 
2.1 ทฤษฎีวา่ดว้ยรูปลกัษณ์

ของวฒันธรรม 
/ / 

2.2  ทฤษฎีมานุษยวิทยาและ
ศาสนา 

 / 

-ความเช่ือความศรัทธา  / 
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ตารางท่ี 1   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น      
 ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

 
ผลการวเิคราะห์ 

 
ชูศักดิ์ ศรีขวญั 

 

 
เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

3. ศิลปะกบัศาสนา / / 
3.1 พทุธศิลป์ /  
-แสดงเร่ืองราวธรรมะเชิง
ปริศนาธรรม 

/  

-ไทยดั้งเดิมประยกุต ์ /  
3.2 อิสลามกบัความเช่ือและ
ศิลปะ 

 / 

-ความงามในธรรมชาติ  / 
     -การเขียนลวดลายจากอิทธิพล
ตวัอกัษรอาราบิก 

 / 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย / / 
-น าของเก่ามาร้ือฟ้ืนใหม่ / / 
-ไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยม / / 

-ไทยร่วมสมยัแบบโหยหา
อดีต 

/  

ดังนั้นขอ้มูลหลกัในการวิเคราะห์จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้ทราบถึงเหตุและผลท่ีจะ
สามารถน ามาพิจารณาถึงแนวความคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะของศิลปิน                   
ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นแนวทางส าคญั
ท่ีผูศึ้กษาสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปประกอบการหาเหตุและผล ถึงแนวคิด และอิทธิพลต่างๆ 
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เพื่อน าไปเช่ือมโยงประกอบการวิเคราะห์และพิจารณา ซ่ึงผูศึ้กษาจะมีการศึกษาในงานของศิลปิน
ในบทต่อไป 
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บทที่ 4 
วเิคราะห์และอภิปรายผล 

 
ในบทท่ี 4 น้ีจะศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุล

เลาะ เจ๊ะสอเหาะ และมีการแบ่งการน าเสนอเน้ือหาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ออกเป็น 3 หัวขอ้ใหญ่
ดว้ยกนั โดยจะแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

ในหัวข้อท่ี  1 จะเก่ียวข้องกับประวัติของศิลปิน ประสบการณ์การท างานและ
พฒันาการผลงานของศิลปินชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ บรรยายถึงความเป็นมา
สภาพแวดลอ้มภายในครอบครัว และแรงจูงใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

หัวขอ้ท่ี 2 แสดงถึงแนวคิดพฒันาการรูปแบบและอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมทาง
ภาคใตใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน และเน้ือหาส่วนประกอบต่างๆ ในการสร้างสรรคผ์ลงานของชูศกัด์ิ 
ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  

หวัขอ้ท่ี 3 จะเป็นการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะ
สอเหาะ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์โดยการน าทฤษฎีมาศึกษาในประเด็นของทฤษฎีสังคมและ
วฒันธรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ทฤษฎี โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ  

1. การศึกษาและรวบรวมผลงานการสร้างสรรคแ์ละแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  

2. ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลดา้นศิลปวฒันธรรมภาคใตท่ี้มีผลต่อการสร้างสรรคง์าน
ของศิลปินช่วงปี พ.ศ.2547-2557 มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชป้ระกอบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2   ตารางแสดงทฤษฎีแนวคิดและหลกัค าส าคญัของทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้นผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 

 

ทฤษฎ/ีแนวคดิ หลกัส าคญัของทฤษฎ ี

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บ้าน  
        -ผลงานศิลปะท่ีสร้างและนิยมกนัในทอ้งถ่ินมี

ทั้งศิลปะท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอย และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด ารงชีวิตส าหรับการยงัชีพ 
ในรูปแบบของศิลปะและหตัถกรรม 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม  
  -ทฤษฎีว่าด้วยรูปลักษณ์ของ

วฒันธรรม 
-บรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีความส าคัญต่อวิถี

ชาวบา้นและครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ของคนใน
สังคม เช่น ลกัษณะการแต่งกาย การพูดจา มารยาท
ทางสังคม โลกทศัน์ ค่านิยม และทศันคติของคนใน
สงัคมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

-ทฤษฎีมานุษยวิทยาศาสนา -ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของความเช่ือ 
ท่ีมีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

3. ศิลปะกบัศาสนา  
-พทุธศิลป์ -การน ารูปแบบของศิลปะประเพณีกระแสหลกั

มาใช้ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับพุทธศาสนาหรือเก่ียวขอ้ง
กบัประเพณีไทย 

-การสร้างสรรค์งานศิลปะจากการประยุกต ์
และพัฒนารูปแบบ  ลดทอนรูปแบบและมีการ
ผสมผสานระหวา่งความเก่ากบัใหม่ 

-อิสลามกบัความเช่ือและศิลปะ -สร้างสรรคส่ิ์งท่ีสวยงามซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อหลกั
ของศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคญั
ต่อความสวยงามและข้ึนอยูก่บัศีลธรรม 
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ตารางท่ี 2   ตารางแสดงทฤษฎีแนวคิดและหลกัค าส าคญัของทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้นผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
 

ทฤษฎ/ีแนวคดิ หลกัส าคญัของทฤษฎ ี

 -ศิลปกรรมต้องก าเนิดจากความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในหลักของศาสนาอิสลาม และตอ้งอยู่ใน
กรอบของศาสนา 

-จะตอ้งไม่ปรากฏภาพคนร้องร าท าเพลง หรือ
ลกัษณะท่ีย ัว่ยุทางกามารมณ์ และห้ามการท ารูปป้ัน
และรูปเคารพ 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย -การร้ือฟ้ืนประเพณีนิยมในทัศนศิลป์และ
ศิลปหัตถกรรม เป็นการน าของเก่าท่ีสูญหายไปแลว้
มาร้ือฟ้ืนท าใหม่ และท าใหม่ให้เหมือนของเก่า มีทั้ง
ศิลปะและวตัถุทางวฒันธรรม 

-ไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยม -การพยายามค้นหาความ เป็นตัวตนและ
รากเหงา้ของตนเอง เพื่อเสาะแสวงหาแนวทางใน
การหลุดพน้ไปจากความเป็นไทยแบบทางการและ
แบบประเพณี 

-เนน้ลกัษณะแบบชาวบา้น มกัเป็นผลงานท่ีเนน้
ความคิดแบบส่ือผสมและจดัวาง ใชว้สัดุพื้นบา้นท่ี
หาไดต้ามสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

-ไทยร่วมสมยัแบบโหยหาอดีต -ใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานแบบไทยๆ 
และเร่ืองราวแบบชาวบา้นมาสร้างสรรคผ์ลงานโดย
เน้ือหาของผลงานมีลกัษณะไปในทางโหยหาอดีต
และระลึกถึงความหลงั 

-นิ ยม ใช้ ว ัส ดุ พื้ น บ้ าน ใน ชนบท ไท ยม า
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยและการ
สร้างสรรคผ์ลงานในแบบนามธรรม 
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หลกัเกณฑท่ี์ใชส้ าหรับบ่งช้ีความส าคญัในแต่ละกรณี และเน้ือหาทั้ง 3 หวัขอ้ใหญ่ เกิด
จากการวิเคราะห์และคน้ควา้ภาคเอกสาร จากบทสัมภาษณ์ศิลปิน และการเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อแสดง
ถึงเน้ือหาสาระส าคญัต่างๆ ทั้งพฒันาการรูปแบบ ก่อนและระยะขอบเขตการศึกษา  

ขอ้มูลหลกัในการวิเคราะห์คือผลงานของศิลปินในช่วงของการท างานท่ีมีการน าเสนอ
ศิลปวฒันธรรมทางภาคใตใ้นผลงาน ในขอบเขตท่ีผูศึ้กษาก าหนดไวแ้ต่อาจจะมีการอา้งอิงถึงผลงาน
ก่อนระยะขอบเขตการศึกษาบ้าง วิจยัเล่มน้ีผูศึ้กษาจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงแรงบันดาลใจและ
อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินวา่มีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนั
มากนอ้ยเพียงใดและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  

ประวัติและประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะของ ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 
  

 
 

 

 
 
 
ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เกิดเม่ือ 22 เมษายน พ.ศ.2526 เกิดและใชชี้วิตเติบโตในจงัหวดัสงขลา 

จบการศึกษาชั้ นมัธยมจากโรงเรียนมหาวิชิราวุธ และเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.ท่ีสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตภาคใต ้จากนั้นเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยั
ศิลปากร และส าเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ ์และศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เม่ือจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทไดมี้โอกาสไปสอนท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลา และยา้ยเขา้มาบรรจุในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
เป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นทั้ งศิลปินและ
อาจารยท่ี์มีผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งมากมายทั้งนิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการเด่ียว ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น นิทรรศการกลุ่ม การแสดงเน่ืองในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 53 
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พ.ศ. 2550, รอยยิ้มสยาม ( ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก ) ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพ พ.ศ. 2551, เป็นตน้1 

จะเห็นไดว้่าจากประวติัการศึกษาและประวติัชีวิตของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และพื้นฐานใน
การใชชี้วิตเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะสามารถบ่งบอกไดถึ้งอิทธิพลและแรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไดเ้ป็นอย่างดี ศิลปินรับอิทธิพลโดยตรงจากศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนังตะลุงและ
จากการเชิดหนังและการแกะตวัหนังตะลุง จากการคลุกคลีกบัหนังตะลุงและสัมผสัตั้งแต่วยัเด็ก
ประกอบกบัความสนใจเฉพาะตน ตลอดจนการศึกษาศิลปะการเรียนการสอนทางดา้นศิลปะและ
การศึกษาดูงานและแสดงงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง ท าให้รูปแบบในการน าเสนอเน้ือหาสาระของ
ศิลปินมีลกัษณะท่ีโดดเด่นเฉพาะตน  และมีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่สนุกสนานผ่านตวั
ละครสมมุติท่ีศิลปินคิดข้ึนมาในสถานการณ์ต่างๆ ของบา้นเมือง อิทธิพลต่างๆ รอบตวัท่ีศิลปิน
ไดรั้บเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความเป็นเอกลกัษณ์และความสนุกสนานในผลงานแต่ละ
ช้ินไดแ้ตกต่างกนัซ่ึงศิลปินมองว่าเป็นทั้งความสุขในเชิงทางช่างท่ีสามารถรู้สึกภูมิใจซ่ึงแตกต่าง
จากความรู้สึกทางศิลปะท่ีสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อความรู้สึกสนุกเพียงอยา่งเดียวและการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความรู้สึกส่วนตนและขั้นตอนและ
กระบวนการสร้างสรรคมี์ดงัต่อไปน้ี 

พฒันาการรูปแบบและแนวความคดิจากอทิธิพลทางศิลปวฒันธรรมทางภาคใต้ 
จากการสมัภาษณ์ศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ท าใหส้ามารถ

ทราบถึงพฒันาการผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ในช่วงแรกไดรั้บอิทธิพลและแรงบนัดาลใจมาจาก
การละเล่นหนังตะลุงท่ีเกิดจากความทรงจ าฝังใจในวยัเด็ก และเร่ิมซึมซับงานแกะหนังตะลุงกบั
เน้ือหาสาระของเร่ืองราวอย่างจริงจัง จึงเกิดเป็นความประทับใจและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพื่อสะทอ้นเร่ืองราวผ่านตวัละครสมมุติท่ีศิลปินสร้างข้ึนเอง โดยใชส่ื้อ
หนงัตะลุงเป็นส่ือศิลปะพื้นบา้น ใหป้รากฏเป็นศิลปะร่วมสมยั ดว้ยวิธีการปรับเปล่ียน ยดึ ขยาย จดั 
และสร้างรูปทรงใหม่ เพื่อเช่ือมโยงโครงสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั และสร้างจิตส านึก
ตามหลกัปรัชญาทางพระพุทธศาสนาควบคู่กบัการด าเนินชีวิตข้ึนมา แต่ผลงานบางชุดจะไม่เน้น
ศาสนา แต่จะเป็นการแสดงผ่านเร่ืองราวตวัละครท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ ส่วนผลงานท่ีเป็นงานวิจยัจะ
เป็นในเร่ืองของหนงัตะลุงธรรมมะ 

                                                            
1สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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อิทธิพลทางดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นส่งผลอยา่งมากในการสร้างสรรคผ์ลงาน เกิด
จากการรับอิทธิพลจากการเชิดหนงัและการแกะตวัหนงั อิทธิพลทางดา้นเทคนิค มีหนงัตะลุง ช่าง
แกะ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการช านาญทางเทคนิคช่างผสมกบัความรู้ทางศิลปะ และคิดคน้ข้ึนมาใหม่คือ
เทคนิคการเขา้หนงัใชห้นงักบัหนงัเช่ือมเขา้กนัไม่ใชเ้ทคนิคร้อย ใชว้สัดุหนงัร้อยเป็นเส้นเช่ือมเขา้
กนัโดยไม่ใชว้สัดุอ่ืน ใชค่้าน ้าหนกัสีพื้นของหนงัท่ีต่างกนัท าใหเ้กิดค่าน ้าหนกั2 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน 
ศิลปินตอ้งการน าเสนอผลงานศิลปะโดยมีแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติและวิถีชีวิต

ความเป็นอยูต่ลอดจนการรับอิทธิพลทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตแ้ละศาสนามา
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจแนวพุทธศิลป์
และมีแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานมาจากศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีสอดแทรกปรัชญาธรรมมะ
ผ่านตวัละครหนังตะลุงในเชิงสร้างสรรค ์และลอ้เลียนเสียดสีสังคมควบคู่กบัการด าเนินชีวิตใน
สังคม 3 

การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลของศิลปินเกิดจากการหาขอ้มูลเน้ือหาสาระจากข่าวสาร
ต่างๆจากส่ืออินเตอร์เน็ตและจากต าราเอกสารจากสูจิบตัรการแสดงงานของศิลปิน รวมไปถึงจาก
การสัมภาษณ์ศิลปิน ในการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงาน ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั จึงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะทราบถึงขอ้มูลต่างๆ ขา้งตน้ของศิลปิน เพื่อให้เกิดความชดัเจนในดา้นเน้ือหาเพื่อน าไปสู่
กระบวนการคิดและวิเคราะห์ในขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี  

 

 

 

 

 

                                                            
2สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารยค์ณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
3สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารยค์ณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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พฒันาการและรูปแบบความคดิของผลงานก่อนขอบเขตการวจัิย 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ในน า้มีปลาในนามีข้าว, 2549, สลกัหนงั, 150 x 150 ซม. 
ท่ีมา: thapra, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?offset=-1&program=0104 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, สุขใจกนิใช้พอเพยีง, 2549, สลกัหนงั, 195 x 160 ซม. 
ท่ีมา: thapra, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?offset=-1&program=0104 
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ภาพท่ี 44 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เห็นเขียวๆอย่าเฉลีย่วว่าองค์อนิทร์, 2549, สลกัหนงั, 195 x 160 ซม. 
ท่ีมา: thapra, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?offset=-1&program=0104 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, มาต้า “ฉันมิตร”, สลกัหนงั, 150 x 150 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. 22 (กรุงเทพฯ: จ าปาทองพร้ินต้ิง, 2550 ), 59. 



84 

ผลงานของศิลปินในระยะก่อนขอบเขตการศึกษา เป็นช่วงท่ีศิลปินหยบิยกพวกรูปทรง
ต่างๆ และวสัดุหนังแบบดั้ งเดิมมาใช้ โดยท่ียงัไม่ได้คิดถึงเน้ือหาและสาระของผลงานมากนัก 
ศิลปินคิดเพียงแค่ในเร่ืองของความเช่ือ จนมองเห็นว่าเป็นเอกลกัษณ์และเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและ
ประทบัใจมาตั้งแต่เล็กๆ จึงมีการพฒันาผลงานต่อมาเร่ือยๆ ผลงานในระยะแรกของศิลปินนั้นมี
เน้ือหาเร่ืองราวของผลงานส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชาวใตม้าผสมกบัเน้ือหาสาระต่างๆ เช่น 
แม่คา้ ชาวประมง ผา่นตวัละครหนงัตะลุงท่ีศิลปินสร้างข้ึนมาใหม่ 

การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้และทดลองส่ิงใหม่ๆ เพื่อคน้หา
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เป็นช่วงท่ีมีความหลากหลายของเน้ืองานและแนวความคิด รวมทั้ง
การยึดติดรูปแบบแนวประเพณีเดิมของตวัหนังตะลุงซ่ึงผลงานในแต่ละช้ินนับไดว้่าเป็นรากฐาน
ทางความคิดท่ีส าคญั และเป็นวิถีแนวทางของการสร้างสรรค ์เพื่อการด าเนินตามความตอ้งการอยา่ง
ชดัเจนและลึกซ้ึงข้ึนส าหรับการพฒันาผลงานในระยะต่อไป4 

ชุดผลงานของชูศักดิ์ ศรีขวญั 
ผลงานชูศกัด์ิ ศรีขวญั ชุดเด่นๆ ประมาณ 6 ชุด ไดแ้ก่ ชุดมือถือสากปากถือศีล ชุดหนงั

เงา ชุด Shadow Play ชุด หนังตะลุงธรรมะ ชุดเล่น (PLAY) และชุดจิตรกรรมไทยในรูปแบบหนัง
ตะลุง 

ผลงานชุดที่  1 ชุดมือถือสากปากถือศีล เเสดงเด่ียวคร้ังท่ี 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปี พ.ศ. 2549 

 

 
 

ภาพท่ี 46 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, มือถือสากปากถือศีล, 2549, สลกัหนงั, ผนัแปรตามพื้นท่ี 
 (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 12 ธนัวาคม 2557) 
                                                            

4สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารยค์ณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 47 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, มือถือสากปากถือศีล, 2548, สลกัหนงั, 185 x 185 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ ศิลปะร่วมสมัย Panasonic คร้ังที ่8 (กรุงเทพฯ: พลสัเพลส, 2549), 21. 
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ภาพท่ี 48 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, กบัดักบริสุทธ์ิ, 2548, สลกัหนงั, ผนัแปรตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: thapra, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?offset=-1&program=0104 

ผลงานชุด มือถือสากปากถือศีล เป็นผลงานการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกของอารมณ์
ความรู้สึกผ่านเทคนิคกระบวนการสลกัหนังแบบประเพณีและการคน้ควา้หาแนวทางสร้างสรรค ์
ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและสร้างรูปทรงข้ึนมาใหม่มีเน้ือหาทางเร่ืองราว
ทางสญัลกัษณ์ 

 ผลงานชุดน้ีน าเสนอในลกัษณะจดัวางประเภทศิลปะส่ือผสมเป็นผลงานสร้างสรรค์
เร่ืองศาสนาโดยน าหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนามาตีความและแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์
ธรรมะ5 

 

 

 

 

                                                            
5สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ผลงานชุดที ่2 ชุดหนงัเงาปี พ.ศ. 2549 

 
 
ภาพท่ี 49 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, หนังเงา, 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: thapra, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?offset=-1&program=0104 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 51 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 52 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 



89 

 
 

ภาพท่ี 53 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 54 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: oknation, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.oknation.net/blog/index2.php 
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ภาพท่ี 55 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, (รายละเอียดชุดผลงานหนงัเงา), 2549, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
ท่ีมา : oknation, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.oknation.net/blog/index2.php 

ผลงานชุด หนังเงา เป็นผลงานท่ีเร่ิมตน้จากแรงบนัดาลใจจากหนังตะลุงพื้นบา้นของ
ภาคใตม้าสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของสังคมการเมือง โดย
แสดงออกในรูปแบบเชิงสัญลกัษณ์และส่ือความหมายดว้ยตวัละครท่ีแสดงทศันคติสอดแทรกไวใ้น
เงาหนงัตะลุง เพื่อสร้างจิตส านึกผา่นจงัหวะ ลีลา รูปทรงตวัหนงัท่ีจดัวางเป็นหนงัตะลุงร่วมสมยั ซ่ึง
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สอดคลอ้งกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางภาคใต ้ศิลปินจึงหยิบยกเอาเร่ืองราวความรุนแรงน้ีมา
ผสมผสานกบัวิถีชีวิตจนกลายเป็นงานอีกชุดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาชายแดนภาคใต้6 

ชุดที ่3 ชุด Shadow Play 2550 

 
 
ภาพท่ี 56 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, Shadow Play, 2550, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

                                                            
6สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 57 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รถเกราะเฉพาะเจ้าอาวาส, 2550, สลกัหนงั, ขนาดผนัแปรตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 58 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ทหาร, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก              
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 
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ภาพท่ี 59 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เสือ, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก              
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 
 

 
 

ภาพท่ี 60 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ไก่ชน, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก              
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 



94 

 
 

ภาพท่ี 61 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, สุวรรณ-แพะ, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, นกกระยาง, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก              
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 
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ภาพท่ี 63  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, พระภิกษุสงฆ์, 2550, สลกัหนงั 
ท่ีมา: portfolios, ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก              
www.portfolios.net/profiles/blogs/2988839:BlogPost:1572789 
 

ผลงานชุดน้ีเป็นผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ ผนวกกบัการศึกษาวิเคราะห์ผลงาน
การสร้างสรรคท่ี์ผา่นมาพบว่ามีแนวความคิดร่วมท่ีมีความมุ่งหมาย คือ การยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึน
โดยส่ือสารผ่านผลงานศิลปะ ท่ีแสดงนัยความหมายของการสร้างกรรมดีกรรมชัว่ผ่านตวัหนงั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเร่ือง กิเลส โลภ โกรธ หลง เป็นส่ิง
ท่ีท าใหจิ้ตใจเศร้าหมองและแฝงอยูใ่นตวัปุถุชนตั้งแต่ถือก าเนิดจนถึงส้ินชีวิตศิลปินจึงหยบิแนวเร่ือง
และเน้ือหาจากคติธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาตีความและประมวลความคิด เร่ิมมองเห็น
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ความโลภในตวัการเมือง ศิลปินเลยดึงเฉพาะเร่ืองของความโลภมาเป็นสัญลกัษณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานผา่นตวัละครท่ีศิลปินสร้างข้ึนมา7 

ผลงานชุดที ่4 ชุด Shadow Play –Dharma "หนงัตะลุง - ธรรมะ" 

 
 

ภาพท่ี 64 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ตัณหา, 2550, สลกัหนงั, 300 x 350 ซม. 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เขา้ถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

                                                            
7สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 65 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดจากผลงานตณัหา, 2550, สลกัหนงั, 300 x 350 ซม. 
ท่ีมา: ardelgallery, หนังตะลุง ธรรมะ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.ardelgallery.com/ 
 

 
 

ภาพท่ี 66  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ภาพรวม เกดิ แก่ เจ็บ ตาย (ชุด หนังตะลุง ธรรมะ ), 2553, สลกัหนงั, 
    ขนาดแปรผนัตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: ardelgallery, หนังตะลุง ธรรมะ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.ardelgallery.com/ 
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ภาพท่ี 67  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เกดิ, 2553, สลกัหนงั, 165 x 155 ซม. 
ท่ีมา: ardelgallery, หนังตะลุง ธรรมะ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.ardelgallery.com/ 
 

 
 

ภาพท่ี 68  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, แก่, 2552, สลกัหนงั, 185 x 115 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ ศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ศิลปกรรมส่ิงพิมพ,์ 2552), 24. 
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ภาพท่ี 69 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เจ็บ, 2552, สลกัหนงั, 195 x 70 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ Shadow Play-Dharma (กรุงเทพฯ: ARDL gallery, 2553), 25. 
 

 
 

ภาพท่ี 70 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ตาย, 2552, สลกัหนงั, 140 x 180 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ Shadow Play-Dharma (กรุงเทพฯ: ARDL gallery, 2553), 25. 
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ภาพท่ี 71  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เกดิ แก่ เจ็บ ตาย, 2553, สลกัหนงั, 150 x 165 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการ Shadow Play-Dharma (กรุงเทพฯ: ARDL gallery, 2553), 26. 
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ภาพท่ี 72  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, พระพุทธบาท, 2552, สลกัหนงั, 102 x 55 ซม. 
ท่ีมา: ardelgallery, หนังตะลุง ธรรมะ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.ardelgallery.com/ 

 

 
 

ภาพท่ี 73  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, กลัปพฤกษ์, 2552, สลกัหนงั, 270 x 400 ซม. 
ท่ีมา: thaiartspace, หนังตะลุง ธรรมะ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www. 
thaiartspace.blogspot.com  
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ผลงานชุด “หนังตะลุง ธรรมะ” เป็นการน าเสนอเร่ืองราวผ่านเน้ือหาทางธรรมมะ 
แทรกสาระความคิดซ่ึงถูกตีความหมายภายใตส้ัญลกัษณ์ รูปทรงของตวัหนงัมีความสมบูรณ์ทั้งใน
แง่ของรูปลกัษณ์ และแสดงความหมายในตวัเองตามบทบาทท่ีศิลปินก าหนด  

ผลงานในชุดน้ีจะเป็นเร่ืองของธรรมะ เร่ืองของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นหัวใจของหนัง
ตะลุงอยา่งชดัเจน และผลงานในชุดน้ีจะเนน้ไปท่ีตวัวสัดุ คือ หนงั จากเม่ือก่อนท่ีเนน้ไปทางทกัษะ
การแกะหนังตะลุงเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลงานชุดน้ีจะเน้นไปท่ีคุณสมบติัเดิมของหนังโดยใชว้ิธีการ
เขา้หนัง ศิลปินพยายามท่ีจะใชห้นังเพียงอย่างเดียว และพยายามลงสีให้น้อยท่ีสุด ใชก้ารทบัซ้อน
ของหนงัเพื่อเล่นกบัแสงเงา 

“หนังตะลุง-ธรรมะ” ถูกสร้างสรรคข้ึ์นดว้ยการผสมผสานสารัตถะในนิทานชาดกซ่ึงมี
คติธรรมตามหลกัของพุทธศาสนาและแสดงออกด้วยรูปทรงตวัหนังในเชิงสัญลกัษณ์หรือใน
ลกัษณะของภาพปริศนาธรรม โดยมุ่งหวงัส่ือ "สาร" คือ "พุทธิปัญญา"พฒันาให้เขา้ในส่วนลึกของ 
"จิตใจ" มนุษย ์เพื่อเป็นแนวทางของการด ารงชีวิตตามวิถีพุทธธรรมอนัดีงาม สร้างความสงบสุขให้
เกิดข้ึนทั้งในตนเองและสงัคม8 

ผลงานชุดที ่5 ชุด เล่น (PLAY) พ.ศ. 2555 
 

 
 

ภาพท่ี 74 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

                                                            
8สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 75 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, Chusak robot, 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 76 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดของผลงานชุด เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตาม
พื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 77 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ม้า, 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 
 

ภาพท่ี 78 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดของผลงานชุด เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตาม
พื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 79  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดของผลงานชุด เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตาม
พื้นท่ี 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 80  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, หุ่นยนต์, 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: goplaymagazine, เล่น(PLAY) ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.goplaymagazine.com./ 
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ภาพท่ี 81  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, หุ่นยนต์กบัม้า, 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
ท่ีมา: goplaymagazine, เล่น(PLAY) ชูศักดิ์ ศรีขวญั, เขา้ถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2557,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.goplaymagazine.com./ 
 

 
 

ภาพท่ี 82 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, เด็กหญงิเด็กชาย, 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตามพื้นท่ี 
   (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 83 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดของผลงานชุด เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตาม
พื้นท่ี 
 (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 84  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, รายละเอียดของผลงานชุด เล่น (PLAY), 2555, สลกัหนงั, แปรผนัตาม
พื้นท่ี 
 (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ผลงานในชุด เล่น (PLAY) เป็นผลงานท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวระลึกถึงวยั
เด็ก แต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างไปจากเดิม ท่ีเดิมของเล่นของศิลปินในวยัเด็กเป็นพวกของเล่น
ท่ีท ามาจากวสัดุใบไม ้หุ่นยนตส์ังกะสี ศิลปินไดห้ยิบยกเร่ืองราวความประทบัใจในวยัเด็กเป็นการ
ต่อยอดทางความคิดหลงัจากชุดของเล่นจากใบไม ้แต่เป็นของเล่นหุ่นกระป๋องสังกะสี โดยศิลปิน
มองว่าโครงสร้างของเล่นมันเหมือนตวัหนังตะลุงท่ีมีแขนขาขยบัได้ และโดยส่วนตวัศิลปินมี
ความชอบและสะสมของเล่นสงักะสีดว้ย9 

ผลงานชุดที ่6 ชุดจิตรกรรมไทยในรูปทรงหนงัตะลุงปี 2556-2557 

 
 

ภาพท่ี 85 ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, กระซิบรักปักษ์ใต้, 2557, สลกัหนงั, 30 x 40 ซม. 
                (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
                                                            

9สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารยค์ณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 86  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, นางมัทรี, 2557, สลกัหนงั, 60 x 80 ซม. 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 87  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, นางกนิรี, 2557, สลกัหนงั, 60 x 80 ซม. 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 88  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, งามงอนแขนอ่อนดั่งงวงไอยรา, 2557, สลกัหนงั, 80 x 60 ซม. 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 89  ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, นางมณเีมขลา, 2557, สลกัหนงั, 60 x 80 ซม. 
    (ภาพถ่ายจากศิลปิน เม่ือ 9 ธนัวาคม 2557) 
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ผลงานในชุด จิตรกรรมไทยในรูปแบบหนังตะลุง ผลงานในชุดน้ีศิลปินสร้างสรรค์
ผลงานจากความรู้สึกจากความรักและการซึมซบัในจิตรกรรมไทย ท าใหเ้กิดความคิดท่ีจะท างานชุด
น้ีข้ึน โดยการหยิบโครงสร้างของหนังตะลุงมาทับซ้อนกับโครงสร้างของจิตรกรรมไทย และ
บุคลิกลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ส่วนเน้ือหาไม่ตายตวั จะเนน้ไปท่ีความประทบัใจในตวั
พระ ตวันาง และตวัหนงัตะลุงต่างๆ มากกวา่เร่ืองราว10 

ประวัติและประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เกิดเม่ือ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2526 เกิดและเติบโตในจงัหวดั
ปัตตานี มีวิถีชีวิตและเติบโตในครอบครัวชาวประมงมีพ่อเป็นช่างต่อเรือและประกอบอาชีพประมง
เป็นหลกั เร่ิมเรียนรู้และสนใจในศิลปะจากครอบครัวของตนเอง ในวยัเด็กไดท้  างานหารายไดเ้สริม
เพื่อเป็นค่าเรียนโดยการรับจา้งเขียนลวดลายบนเรือกอและกบัออกเรือประมงกบัพ่อ จบการศึกษา
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จงัหวดัปัตตานี และเขา้ศึกษาต่อสาขาวิจิตร
ศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลยัอาชีวะศึกษา จงัหวดัปัตตานี จากนั้นเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
ตรีท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และส าเร็จการศึกษาดว้ยเกียรตินิยมอนัดบั 2 
สาขาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทภาควิชาศิลปะไทย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทเป็นอาจารยป์ระจ าในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะเป็นทั้งอาจารย์
และศิลปินท่ีมีผลงานการสร้างสรรคอ์ยา่งมากมายทั้งนิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการเด่ียว ไม่ว่าจะ
เป็นในประเทศและต่างประเทศ เช่น นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 4 ณ หอศิลป์เพาะช่าง พ.ศ. 
2551, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 56 ณ หอศิลป์แห่งชาติ พ.ศ. 2553, การแสดงนิทรรศการ
                                                            

10สมัภาษณ์ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั, ศิลปินและอาจารย ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 22 มกราคม 2557. 
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จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 33 พ.ศ. 2554, นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายทูอ้งถ่ินปัตตานี 
ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2555 เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าจากประวติัการศึกษาและประวติัชีวิตของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ และ
พื้นฐานในการใช้ชีวิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถบ่งบอกไดถึ้งอิทธิพลและแรงบนัดาลใจต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดเ้ป็นอย่างดี ศิลปินรับอิทธิพลจากวิถีชีวิตชาวประมงในน่านน ้ าปัตตานี
และความสนใจลวดลายเรือกอและเป็นอยา่งมาก ท าใหส่้งผลต่อการสร้างสรรคง์านอยา่งเตม็ตวัและ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน การสร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็นศิลปะท่ีแสดงถึง
สุนทรียภาพทางศิลปะบนคาบสมุทรมลายูปัตตานีท่ีอดัแน่นดว้ย วฒันธรรม ความเช่ือ และความ
ศรัทธาของศิลปินเอง การสร้างสรรคผ์ลงานจะมีเร่ืองราวท่ีปรากฏถึงตน้ทุนทางวฒันธรรมและจาก
ส่ิงท่ีศิลปินไดส้ัมผสัมา ทั้งวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือความศรัทธาของศิลปิน ลว้นแลว้แต่เป็น
ตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ และการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ของศิลปินเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความรู้สึกและความรู้สึกรักและศรัทธาใน
ทอ้งถ่ินของตนมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั ส่วนขั้นตอนและ
กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะมีดงัต่อไปน้ี 

พฒันาการรูปแบบและแนวความคดิจากอทิธิพลทางศิลปวฒันธรรมทางภาคใต้ 
พัฒนาการและรูปแบบผลงานของ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ในช่วงแรกได้รับ

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจมาจากความงามในธรรมชาติ ทศันะของอิสลามในธรรมชาติ คือส่ิงท่ี
มหัศจรรยท่ี์พระผูเ้ป็นเจา้ดลบนัดาลสร้างมาให้แก่มนุษยชาติรู้จกัและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 
ความงามของธรรมชาติลว้นแลว้แต่เป็นความงามท่ีสัมผสัไดด้ว้ยกายและใจรวมอยู่ดว้ยกนั และ
ต่อมาศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจจากลวดลายเรือกอและ ศิลปินน าเสนอถึงเร่ืองราวความงามของ
ลวดลายเรือกอและในจงัหวดัปัตตานีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมลายทูอ้งถ่ินปัตตานี โดยมีเร่ืองราว
ของลวดลายเรือกอและท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปในทอ้งถ่ินมาแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของลวดลายเรือกอและ
ในจงัหวดัปัตตานี ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้มีแนวความคิดท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม โดยใช้
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานแบบวสัดุส่ือผสม ท่ีมีเอกลกัษณ์รูปแบบเฉพาะตน ศิลปินได้
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมส่ือผสมเก่ียวกบัลวดลายเรือกอและ ซ่ึงหยิบยกในเร่ืองของความงาม
ของ รูปทรง ลวดลาย สีสัน เพื่อศึกษาท่ีมาของลวดลายบนเรือกอและ ตลอดจนคน้ควา้ทดลองและ
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สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมต่อไป 11 

อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นส่งผลอยา่งมากในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของ
ศิลปิน เกิดจากการรับอิทธิพลจากลวดลายเรือกอและ ท่ีมีเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางด้าน
วฒันธรรมอนัทรงคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์สะท้อนถึงจิตวิญญาณของกลุ่มชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เกิดจากการรับอิทธิพลทางดา้นเทคนิคจากการเขียนลวดลาย และการผสมผสาน
ทางดา้นศิลปะ ไทย จีน มุสลิมเขา้ไวด้ว้ยกนั ส่ิงเหล่าน้ีส่งอิทธิพลและเป็นแรงบนัดาลใจต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ จนสามารถพฒันาฝีมือและแสดงออกถึงความ
เป็นปัจเจกภาพในการแสดงออกทางดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตสู่้งานศิลปะร่วมสมยั 
ผ่านการสร้างสรรค์งานประเภทจิตรกรรม และส่ือผสม ซ่ึงผลงานการสร้างสรรค์แสดงออกถึง
เน้ือหาสาระท่ีสะทอ้นถึงสังคมไทยในปัจจุบนั 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน 
ศิลปินตอ้งการน าเสนอผลงานศิลปะโดยมีแรงบนัดาลใจผา่นความงามของดินแดนอนั

หลากหลายทางวฒันธรรม และความรักความศรัทธาในวิถีแห่งทอ้งถ่ิน เช่น วฒันธรรมการด าเนิน
ชีวิต การกิน อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือความศรัทธาตาม
หลกัศาสนาอิสลาม และความงามตามธรรมชาติ ตลอดจนการรับอิทธิพลทางดา้นศิลปวฒันธรรม
พื้นถ่ินทางภาคใตแ้ละศาสนามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจจากความงามในธรรมชาติตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม และมีแนว
ทางการสร้างสรรคผ์ลงานมาจากศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินในจงัหวดัปัตตานี ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้มี
แนวความคิดท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมวสัดุผสม ท่ีมีลกัษณะรูปแบบเฉพาะตวั ซ่ึงหยบิยกใน
ความงามของรูปทรง ลายเส้น ลวดลาย สีสัน ตลอดจนคน้ควา้ทดลองและสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อ
เป็นการหาแนวทางในการแสดงออกในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป12 

การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลของศิลปินเกิดจากการหาขอ้มูลเน้ือหาสาระจากข่าวสาร
ต่างๆจากส่ืออินเตอร์เน็ตและจากต าราเอกสารจากสูจิบตัรการแสดงงานของศิลปิน รวมไปถึงจาก
การสัมภาษณ์ศิลปิน ในการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงาน ของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
                                                            

11สมัภาษณ์ เจะอบัดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ. ศิลปินและอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 

 

 

12สมัภาษณ์ เจะอบัดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะทราบถึงขอ้มูลต่างๆขา้งตน้ของศิลปิน เพื่อให้เกิดความชดัเจนในดา้นเน้ือหา
เพื่อน าไปสู่กระบวนการคิดและวิเคราะห์ในขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี  

พฒันาการและรูปแบบความคดิของผลงานก่อนขอบเขตการวจัิย 
 

 
 

ภาพท่ี 90  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547, วสัดุผสม, 60 x 160 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 178. 

 

 
 

ภาพท่ี 91  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547, วสัดุผสม, 35 x 105 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 176. 



115 

 
 

ภาพท่ี 92  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547, วสัดุผสม, 70 x 200 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 176. 
 
 

 
 

ภาพท่ี 93  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547, วสัดุผสม, 35 x 105 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 176. 

 

 
 

ภาพท่ี 94  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547, วสัดุผสม, 60 x 160 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 178. 
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ภาพท่ี 95  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ, 2547, วสัดุผสม, 49 x 
109 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 172. 
 

 
 

ภาพท่ี 96  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ, 2547, วสัดุผสม, 79 x 
120 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 167. 
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ภาพท่ี 97  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, แรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ, 2547, วสัดุผสม, 79 x 
120 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 170. 

 
ผลงานของศิลปินในระยะก่อนขอบเขตการศึกษา เป็นช่วงท่ีศิลปินสร้างสรรคผ์ลงาน

เก่ียวกบัเร่ืองความงามในธรรมชาติตามทศันะคติของอิสลามธรรมชาติและความงามจากลวดลาย
เรือกอและ เป็นความงามท่ีสัมผสัไดด้ว้ยกายและใจ เป็นความงามท่ีศิลปินเห็นถึงลกัษณะรูปลกัษณ์
สัณฐานท่ีมีความงดงามตามทศันะธาตุของศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรง  พื้นผิว น ้ าหนกั และลกัษณะ
ของสีต่างๆ ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ดลบนัดาลมาให้ และพฒันาผลงานต่อมาเร่ือยๆ ระยะแรกนั้นเน้ือหา
เร่ืองราวของผลงานส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความงามในธรรมชาติและความงามจากลวดลายเรือกอ
และ การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ทดลองเพื่อหาเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซ่ึง
ผลงานในแต่ละช้ินนับเป็นรากฐานทางความคิดท่ีส าคญั และเป็นวิถีแนวทางของการสร้างสรรค ์
เพื่อการด าเนินตามความมุ่งหมายอย่างชัดเจนและลึกซ้ึงข้ึนส าหรับการพฒันาผลงานในระยะ
ต่อไป13 

 

 

                                                            
13สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ชุดผลงานของศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ผลงาน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ชุดเด่นๆ ประมาน 6 ชุด ไดแ้ก่ ชุดรูปลกัษณ์จาก

ทอ้งถ่ินปัตตานี, ชุดสีสันจากทอ้งถ่ิน, ชุดพระจนัทร์ คือ ชีวิต, ชุดรูปลกัษณ์ปัตตานี และชุดดอกไม้
งามท่ีถูกซอ้นเร้นในปัตตานีชุดความงามในความมืด 

ผลงานชุดที ่1 ชุดรูปลกัษณ์จากทอ้งถ่ินปัตตานี พ.ศ. 2550 
 

 
 

ภาพท่ี 98  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 65 x 40 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 140. 
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ภาพท่ี 99  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 56 x 38 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 142. 

 
 

ภาพท่ี 100  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 117 x 98 
ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 143. 
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ภาพท่ี 101  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 108 x 97 
ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 144. 

 

 
 

ภาพท่ี 102  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 116 x 173 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 150. 
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ภาพท่ี 103  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 135 x 211 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 149. 

 

 
 

ภาพท่ี 104  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, วสัดุผสม, 129 x 193 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 148. 
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ผลงาน รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคต่์อเน่ืองจากผลงานวสัดุผสม
ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากลวดลายเรือกอและ ดว้ยเร่ืองราวของชาวมลายูทอ้งถ่ินปัตตานีท่ีเป็นมุสลิม
ผา่นเร่ืองราวของเรือกอและท่ีมีการประดบัลวดลายจิตรกรรมท่ีงดงามและสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินท่ี
เป็นโดมโคง้ของมัสยิด ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจจากกริช บ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ทอ้งถ่ินท่ีเห็นถึงความประณีตอ่อนชอ้ยของผูค้นในพื้นท่ี เป็นเร่ืองราวท่ีมีความงดงามดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นให้ความส าคญัและสร้างสรรคข้ึ์นมา โดยไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมวสัดุ
ผสมเก่ียวกบัความงามของรูปทรง ลวดลาย สีสัน เพื่อให้ผูค้นไดเ้ห็นถึงความงามอนัเป็นทรัพยท์าง
สุนทรียจ์ากผูค้นในทอ้งถ่ินท่ียดึถือวิธีแห่งความสุนทรียม์าอยา่งยาวนาน 14 

ผลงานชุดที ่2 ชุด สีสนัจากทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. 2550 

 

 
ภาพท่ี 105  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สีสันจากท้องถิ่น, 2550, วสัดุผสม, 112 x 96 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 132. 

                                                            
14สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 



123 

 
 

ภาพท่ี 106  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สีสันจากท้องถิ่น, 2550, วสัดุผสม, 120 x 100 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 124. 

 

 
 

ภาพท่ี 107  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สีสันจากท้องถิ่น, 2550, วสัดุผสม, 120 x 100 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 125. 
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ภาพท่ี 108  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สีสันจากท้องถิ่น, 2550, วสัดุผสม, 51 x 38 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 126. 

 

 
 

ภาพท่ี 109  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สีสันจากท้องถิ่น, 2550, วสัดุผสม, 60 x 49 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 131. 
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ผลงานชุด สีสันจากท้องถิ่น  ศิลปินน าเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตมลายูในท้องถ่ิน
ปัตตานีท่ีประกอบอาชีพประมงผา่นเร่ืองของเรือกอและท่ีมีการประดบัลวดลายจิตรกรรมท่ีมีสีสนัท่ี
งดงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เป็นเร่ืองราวท่ีมีความงดงามดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีชาวบา้นให้
ความส าคญัในการประกอบอาชีพซ่ึงสะทอ้นถึงคุณค่าทางความงามของลวดลายเรือกอและท่ีมี
รูปทรงและสีสนัประณีตอ่อนชอ้ยและสวยงามในจงัหวดัปัตตานี15 

ผลงานชุดที ่3 ชุดพระจนัทร์ คือ ชีวิต ปี พ.ศ. 2551-2552 

 
 

ภาพท่ี 110  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 184 x 201 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 110. 

                                                            
15สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ภาพท่ี 111  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 83 x 116 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 109. 

 

 
 

ภาพท่ี 112  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 150 x 150 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 119. 
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ภาพท่ี 113  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 300 x 300 ซม.  
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 120. 
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ภาพท่ี 114  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 220 x 220 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 117. 

 

 
 

ภาพท่ี 115  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, พระจันทร์ คือ ชีวติ, 2551-2552, วสัดุผสม, 83 x 125 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 111. 
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ผลงานชุด พระจันทร์ คือ ชีวิต เป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวประมงท่ีก่อนจะออกทะเล
จะดูน ้ าข้ึนน ้ าลง ชาวบา้นจะดูขา้งข้ึนขา้งแรมจากพระจนัทร์ ประกอบกบัความเช่ือตามหลกัศาสนา
อิสลามจะดูเวลาจากดวงจนัทร์ในการท ากิจกรรมต่างๆของศาสนา 

ศิลปินจึงเปล่ียนรูปแบบและฟอร์มแต่ยงัคงความเป็นวิถีชีวิตความเช่ือของชาวประมง 
ผ่านรูปทรงของลวดลายประกอบกนัให้เกิดรูปทรงเส้ียวจนัทร์ รูปทรงเรือ รูปทรงสัตวท์ะเล และ
สัตวใ์นวรรณคดี แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงามในการด าเนินชีวิตของชาวปัตตานีในการ
ประกอบอาชีพประมง ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 16 

ผลงานชุดที ่4 รูปลกัษณ์ทอ้งถ่ินปัตตานี พ.ศ. 2551-2553 

 
 

ภาพท่ี 116  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 76 x 118 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 90. 

                                                            
16สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ภาพท่ี 117  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 47 x 118 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 90. 
 

 
 

ภาพท่ี 118  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 150 x 200 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 93. 
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ภาพท่ี 119  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 100 x 216 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 92. 

 

 
 

ภาพท่ี 120  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 260 x 300 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 101. 
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ภาพท่ี 121  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, วสัดุผสม, 250 x 300 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 104. 

 

 
 

ภาพท่ี 122  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2553, วสัดุผสม, 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 86. 
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ภาพท่ี 123  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2553, วสัดุผสม, 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 85. 

 

 
 

ภาพท่ี 124  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2553, วสัดุผสม, 320 x 500 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 84. 
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ภาพท่ี 125  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2553, วสัดุผสม, 150 x 150 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 82. 
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ภาพท่ี 126  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี, 2553, วสัดุผสม, 60 x 40 ซม. 
ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 80. 

 

ผลงานชุด รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี เป็นช่วงท่ีเปล่ียนแปลงความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานโดยการน าเอาความคิดในเร่ืองของวิถีชีวิตใกลต้วัมาใชใ้นการน าเสนอผลงานศิลปะมากข้ึน 
น าเสนอถึงความงามของวิถีชีวิตของชาวมลายทูอ้งถ่ินปัตตานีท่ีประกอบอาชีพประมงโดยใชเ้รือกอ
และท่ีประดบัลวดลายจิตรกรรมเป็นยานพาหนะ อนัเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินของชาวมลายท่ีูเป็นไทย
มุสลิม โดยมีเร่ืองราวเรือกอและท่ีมีอยู่ไปในท้องถ่ินท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัและสร้างสรรค์
ลวดลายเรือกอและข้ึนมา ผา่นรูปทรงของลวดลายประกอบกนัให้เกิด รูปทรงเรือ รูปทรงสัตวท์ะเล 
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และสัตวใ์นวรรณคดี แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงามในการด าเนินชีวิตของชาวปัตตานีในการ
ประกอบอาชีพประมง ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

รูปลกัษณ์ทอ้งถ่ินของชาวมลายูทอ้งถ่ินปัตตานี เป็นการบอกเล่าถึงความงาม ความ
พอเพียงในการประกอบอาชีพ นับเป็นสุนทรียข์องชาวมลายูทอ้งถ่ินปัตตานี โดยน ามาแสดงออก
ด้วยทัศนธาตุ เทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อท่ีจะค้นพบรูปแบบและแนวทางการ
สร้างสรรคง์านแบบใหม่ๆ ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของชาวมลายทูอ้งถ่ินของศิลปินเอง17 

ผลงานชุดที ่5 ดอกไมง้ามท่ีถูกซ่อนเร้นในปัตตานี พ.ศ. 2554 

 
 

ภาพท่ี 127  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 150 x 
150 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 68. 

                                                            
17สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ภาพท่ี 128  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 270 x 
350 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 71. 

 

 
 

ภาพท่ี 129  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 200 x 
150 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 70. 
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ภาพท่ี 130  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 140 x 
100 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 65. 

 

 
 

ภาพท่ี 131  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 60 x 
90 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 64. 
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ภาพท่ี 132  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ดอกไม้งามทีถู่กซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, วสัดุผสม, 60 x 
70 ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 63. 

ผลงานชุด ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี ศิลปินน าเสนอผลงานในลกัษณะของ
การรวมตวักนัของลวดลายสัตวท์ะเล อยูบ่นผนืผา้คลุมศรีษะ(ฮิญาบ) ของมุสลิมะห์ หรือสตรีมุสลิม 
แสดงถึงความงามท่ีอยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนา เพื่อสะท้อนถึง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ส่งผลต่อความรู้สึกของผูค้นโดยทัว่ไปวา่แผน่ดินน้ี
มีแต่ความน่ากลวั แต่ในอีกมุมหน่ึงยงัมีความงามท่ีถูกซ่อนเร้น คือความงามอนัเป็นวิถีชีวิตของชาว
มลายทูอ้งถ่ินปัตตานี อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั18 

 

 

 
                                                            

18สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ผลงานชุดที ่6 ความงามในความมืดท่ีปัตตานี พ.ศ. 2555 

 
 

ภาพท่ี 133  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 63 x 63 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 44. 

 

 
 

ภาพท่ี 134  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 100 x 143 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 45. 
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ภาพท่ี 135  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 70 x 106 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 42. 

 

 
 

ภาพท่ี 136  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 150 x 200 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 48. 
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ภาพท่ี 137  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 150 x 200 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 47. 

 

 
 

ภาพท่ี 138  เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ความงามในความมืดทีปั่ตตานี, 2555, วสัดุผสม, 180 x 150 
ซม. 

ท่ีมา: นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2555 (ม.ป.ท., 2555), 49. 
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ผลงานชุด ความงามในความมืดที่ปัตตานี เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอ้งการ
น าเสนอถึงเร่ืองราวสัจธรรมของการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติในทศันะของศาสนาอิสลาม ท่ี
ให้มนุษยแ์สวงหาความงามของชีวิตและตระหนักถึงความสูญส้ินของชีวิตความงามท่ีปรากฏให้
เห็นมกัซ้อนเร้นความมืดมิดท่ีสร้างความสะเทือนอารมณ์จนท าให้เกิดการคน้พบสัจธรรมในชีวิต 
ผลงานชุดน้ีแสดงให้เห็นถึงความงามในความมืดผา่นรูปทรงของมุสลิมะห์ หรือสตรีมุสลิม ท่ีคลุม
ฮิญาบ โดยหนัหนา้เขา้หากนั ระหว่างช่องตรงกลางปรากฏรูปทรงของเสากุโบว ์เป็นเสาส าหรับปัก
ไวบ้นหลุมฝังศพของชาวมุสลิม เสมือนเป็นสัญลกัษณ์แห่งความตาย ท่ีแสดงเส้นใยอนัเปราะบาง
กั้นระหวา่งความเป็นกบัความตาย19 

วเิคราะห์ผลงานของศิลปิน ชูศักดิ์ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  
อิทธิพลของศิลปวฒันธรรมไทยและอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้นผลงานของ             

ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ท่ีผูศึ้กษาคดัและรวบรวมชุดผลงานทั้งหมด 6 ชุด 
จากการเลือกชุดผลงานท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ โดยเน้ือหาและแนวความคิด
ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในลกัษณะเดียวกนั คือ มีการสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองราววิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องคนในสังคม และเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบา้นเมืองตลอดจนความสวยงาม
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใตท่ี้ศิลปินพยายามสอดแทรกเน้ือหาสาระต่างๆ เหล่าน้ีเขา้
ไวด้ว้ยกนั   ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความสวยงามทางดา้นอารยธรรมพื้นถ่ิน 
ตลอดจนเร่ืองราวความดีงามทางดา้นคติธรรมความเช่ือและศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัความเช่ือ
ทางดา้นศาสนาท่ีศิลปินยดึถือและยดึปฏิบติั และเม่ือพิจารณาตามกรอบแนวความคิดและทฤษฎีท่ีผู ้
ศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ทฤษฎี ซ่ึงสามารถน าไปเช่ือมโยงและพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ถึงอิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมท่ีมีต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะการ
วิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะศึกษา
และวิเคราะห์ถึงแนวคิด ทฤษฎี และอิทธิพล เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงภาพรวมถึงลกัษณะการสร้างสรรค์
ผลงานและแนวความคิดของศิลปิน เพื่อน าไปเช่ือมโยงและพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ใน
ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

 

                                                            
19สัมภาษณ์ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ศิลปินและอาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 22 พฤศจิกายน 2556. 
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ตารางท่ี 3   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น 
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บาน   

-หนงัตะลุง -หนังตะลุงประดิษฐ์ข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยดา้นความบนัเทิง 
แต่ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญัไม่ได้
ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อความบนัเทิง แต่
เพื่อการแสดงงานศิลปะ 

 -หนังตะลุงเป็นมหรสพ แต่
งานของชูศัก ด์ิ  ศ รีขวัญ  ไม่ ใช่ 
มหรสพเพราะไม่มีดนตรีประกอบ 

-หนั งตะ ลุ งมี ก ารน านิ ยาย
พื้ นบ้ านห รือ ศิลปวัฒ นธรรม
พื้ น บ้ าน ม าดัด แปลง  ห รือน า
เร่ืองราวจาก เห ตุการณ์ จ ริงมา
น าเสนอ ผลงานของชูศัก ด์ิ  ศรี
ขวัญ น า เห ตุ ก ารณ์ เร่ื อ งราว ท่ี
เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง ม าน า เส น อ เช่ น 
เร่ื อ งร าวของสภ าพ สั งคม ใน
ปัจจุบันและในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  และ  เห ตุ ก ารณ์ ความ
รุนแรงความไม่สงบต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย 

-หนังตะลุงและผลงานของชู
ศกัด์ิ ศรีขวญั มีลกัษณะสอดคลอ้ง 
 

 



145 

ตารางท่ี 3   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

 กนัคือการสอดแทรกคติธรรม
และจริยธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 
     -หนงัตะลุงและผลงานของชู
ศัก ด์ิ  ศ รี ข วัญ  มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี
เห มื อ น กั น คื อ  รู ป ห นั ง ท่ี
สามารถขยบัแขนขาและส่วน
ต่างๆไดจ้ริง 

-หนงัตะลุงและผลงานของชู
ศัก ด์ิ  ศ รีขวัญ  มีการใช้สีสัน
สดใสเหมือนกนั 

 

        -เรือกอและ       -เรือกอและประดิษฐ์ข้ึน
เพื่ อประโยชน์ ใช้สอย แต่
ผ ล ง าน จิ ต ร ก ร ร ม แ บ บ
ส่ือผสมของเจะอับดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะสร้างสรรค์เพื่อ
ส ะท้อน ให้ เห็ น ถึ งความ
สวยงามของอ ารยธรรม
พื้นบา้น 
     -เรือกอและและผลงาน
จิตรกรรมของเจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ เป็นเอกลักษณ์
ทางวฒันธรรมท่ีสวยงามทาง 
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 ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

  ภาคใต ้
     -เ รื อ ก อ แ ล ะ มี ก า ร
ผสมผส านของลวดลาย
ระหว่างศิลปะไทย จีน และ
มุสลิม และผลงานของเจะ
อับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มี
การรับอิทธิพลจากลวดลาย
บนเรือกอและ และลวดลาย
จากศิลปะไทย จีน มุสลิมมา
ดดัแปลงเพิ่มเติมจนเกิดเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง 
     -ลวดลายท่ีพบในเรือกอ
และ และผลงานของเจะอบั
ดุลเลาะ เจะ๊สอเหาะ ส่วน
ใหญ่จะเป็น สตัวน์ ้ า พืช
พรรณ และสตัวใ์นวรรณคดี 

-บาติกและผา้ปะเตะ๊  -ผลงานของ เจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีลกัษณะ
ลวดลายท่ีส่อส่ือไปทางผา้
บาติกและผา้ปาเตะ๊ 
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ตารางท่ี 3   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น 
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม   

2.1 ทฤษฎีวา่ดว้ยรูปลกัษณ์
ของวฒันธรรม 

-ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั 
ปรากฏในเร่ืองของค่านิยมและ
ทัศนคติ ห รือวิ ถีชาวบ้านใน
ผลงาน 
     -ผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวญั 
เป็นผลงานแนวพุทธศิลป์แบบ
ชาวใต ้โดยมีลกัษณะเด่นคือ มี
ความคลา้ยหนงัตะลุง 

 

    -ผลงานของ เจะอับ ดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะปรากกฏใน
เร่ืองของวิ ถีชาวบ้าน และ
เร่ืองของการแต่งกาย 

-ผลงานของ เจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีการ
แสดงออกในลกัษณะศิลปะ
แนวมุสลิมและสอดแทรกวิถี
ชีวิตแบบชาวใต ้

2.2 ทฤษฎีมานุษยวิทยาและ
ศาสนา 

 -ผลงานของ เจะอับ ดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะ แสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติท่ีเช่ือมโยงกัน
และก่อให้เกิดเป็นความเช่ือ
ในศาสนา 

-ความเช่ือความศรัทธา  -ผลงานของ เจะอับ ดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะปรากฏให้
เห็นถึงความเช่ือในเร่ืองของ
มนุษย์กับธรรมชาติท่ีต้อง
พึ่งพาอาศยักนั 
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แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

3. ศิลปะกบัศาสนา   

3.1 พทุธศิลป์   

-แสดงเร่ืองราวธรรมะ
เชิงปริศนาธรรม 

     -ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั 
ปรากฏเร่ืองราวของพระพทุธ 
ศาสนา ในเชิงปริศนาธรรมและ
ในเชิงสัญลกัษณ์ 

 -ผลงานส่วนใหญ่มกัมีเน้ือ 
หาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัพระ 
พทุธศาสนาและคติสอนใจ 

 

-ไทยดั้งเดิมประยกุต ์      -ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั มี
การพฒันารูปแบบของศิลปะ
หนงัตะลุงแบบดั้งเดิม ใหมี้
ความสมยัใหม่และเป็นส่ือใน
การแสดงออกทางดา้นความคิด 

-มีการลดทอนรูปทรงและ
ผสมผสานความเก่าความใหม่
ของรูปแบบหนงัตะลุง 

 

3.2 อิสลามกบัความเช่ือและ
ศิลปะ 

  

-ความงามในธรรมชาติ       -ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ สร้างสรรคข้ึ์นจาก
ความประทับใจในความงาม
ของธรรมชาติ 
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แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

  -ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะเน้นในเร่ืองของ
ความ เช่ื อความศ รัทธาต่อ
ศาสนาอิสลามและธรรมชาติ 
     -ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ ปรากฏภาพของ
สตัวใ์นวรรณคดี สตัวน์ ้ า และ
พืชพรรณต่างๆในทอ้งถ่ิน 

-การเขียนลวดลายจาก
อิทธิพลตวัอกัษรอาราบิก 

 -ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ มีลักษณะของ
ลายเส้นและรูปทรงในผลงาน
ส่อไปในทางของอิทธิพลจาก
การเขียนลวดลายตวัอกัษรอา
ราบิ ก แบบ อิส ล าม  แ ต่ จ ะ
แตกต่างกนัตรงท่ีลวดลายเป็น
ลวดลายจากความสวยงามใน
ธรรมชาติ ไม่ใช่ลวดลายจาก
อกัษรอาราบิก 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย   

-น าของเก่ามาร้ือฟ้ืนใหม่ -ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั 
มีการร้ือฟ้ืนศิลปวฒันธรรมใน 
เร่ืองของหนงัตะลุงพื้นบา้นมา
ดดัแปลงใหม่ เกิดความทนัสมยั 
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ตารางท่ี 3   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

 และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
-ผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวญั

เป็นผลงานจิตรกรรมผสมกับ
ประติมากรรม 

-ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั 
บางช้ินมีลกัษณะจดัวาง และ
น าเสนอแบบศิลปะจดัวาง 

-ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ น าเร่ืองราวของ
เรือกอและมาดดัแปลงและ
พฒันาแนวความคิดจน
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานใน
แบบทศันศิลป์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 

-ไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยม -ผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวญั 
บางชุดมีการค้นหาความเป็น
ตวัตนและรากเหงา้ของตนเอง
เพื่อแสวงหาการหลุดพน้ความ
เป็นไทยแบบทางการและแบบ
ประเพณี 

-ผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวญั 
บางชุดมีการเน้นลักษณะการ
น าเสนอในแบบชาวบา้นโดยใช้
ว ัส ดุ ท่ีหาได้ในท้องถ่ิน  เป็น
ผลงาน ท่ี เน้นความ คิดแบบ
ส่ือผสมและแบบจดัวาง 

-ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ ะสอ เห าะ  บ างชุ ด มี ก าร
ค้นหาความเป็นตัวตนและ
รากเหงา้ของตนเอง 

-ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะใช้วสัดุท่ีหาไดใ้น
ท้องถ่ินมาผสมผสานและ
น าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรม
ส่ือผสมในแบบศิลปะร่วม
สมยัแต่ไม่น าเสนอในรูปแบบ
ของศิลปะแบบจดัวาง 
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ตารางท่ี 3   ตารางแสดงผลแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมภาคใตใ้น
ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 (ต่อ) 

แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามา
ประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ 

 
ชูศักดิ์ ศรีขวญั 

 

 
เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

-ไทยร่วมสมัยแบบโหยหา
อดีต 

-ผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวัญ 
ใช้ว ัส ดุในการสร้างสรรค์
แบบไทยๆ และมีลักษณะ
ของเน้ือหาไปในทางโหยหา
อดีตและระลึกถึงความหลัง
ใ น วั ย เ ด็ ก แ ล ะ น า ม า
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ
ร่วมสมยัในแบบนามธรรม 

 

 
ผลการวเิคราะห์ 

ศิลปวฒันธรรมไทยนอกจากจะเป็นมรดกทางดา้นวฒันธรรมท่ีสวยงาม และสามารถ
บ่งบอกไดถึ้งวิถีชีวิตตลอดจนเร่ืองราวของคนในสังคม ศิลปวฒันธรรมยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอก
ไดถึ้ง ความรู้ ความเช่ือ การละเล่น จิตรกรรม ประติมากรรม และพฤติกรรมของคนในสังคมตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงแต่ละสังคมและแต่ละสภาพแวดลอ้มยอ่มมีศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัตามแต่ละพื้นถ่ิน มีการสืบทอดและดดัแปลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวิตและชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึง
ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลทางศิลปวฒันธรรมและอิทธิพลต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยั ให้
ศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ รับอิทธิพลจนสามารถน ามาพฒันาและ
ดดัแปลงจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรคใ์นงานทศันศิลป์ ไดแ้ก่แนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีศิลปะพื้นบา้น 
2. ทฤษฎีสังคมและวฒันธรรม 

2.1 ทฤษฎีวา่ดว้ยรูปลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
2.2 ทฤษฎีมานุษยวิทยาและศาสนา 

3. ศิลปะกบัศาสนา 
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3.1 พทุธศิลป์ 
3.2 อิสลามกบัความเช่ือและศิลปะ 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย 
4.1 ไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยม 
4.2 ไทยร่วมสมยัโหยหาอดีต 

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บ้าน 
ศิลปะพื้นบา้นท่ีปรากฏในผลงานของศิลปินทั้ง 2 คน สามารถบ่งบอกไดถึ้งความ

นิยมในทอ้งถ่ิน และศิลปหตัถกรรมท่ีนิยมประดิษฐข้ึ์นเพื่อประโยชน์ใชส้อยในการด ารงชีวิต ซ่ึงจะ
มีลกัษณะและค่านิยมท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละสภาพสงัคม สามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

หนังตะลุง 
ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั มีลกัษณะการน าเสนอผลงานผ่านรูปแบบของตวัหนัง 

จากการรับอิทธิพลของหนังตะลุง เน่ืองจากศิลปินเกิดความประทบัใจจนเกิดความตราตรึงอยู่
ภายในจิตใจของศิลปิน และมองเห็นว่าหนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์ประกอบกับ
ศิลปินมีทกัษะในเร่ืองของการแกะหนังและเคยเป็นนายหนังมาก่อน และศิลปินเล็งเห็นถึงความ
น่าสนใจท่ีจะพฒันารูปหนงัตะลุงใหเ้ป็นผลงานการสร้างสรรคท์างศิลปะร่วมสมยัจนก่อใหเ้กิดเป็น
ผลงานสร้างสรรคใ์นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัหนงัตะลุง 

ลกัษณะของหนังตะลุงเหมือนกบัผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั คือ มีการใชเ้ทคนิค
กระบวนการในการแกะหนังและลงสีเหมือนกนัหรือมีความใกลเ้คียงกนั แต่แตกต่างกนัตรงท่ีรูป
หนังตะลุงเกิดจากตวัละครในนิยายพื้นบา้น นิทานชาดก ส่วนผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั รูปหนัง
ส่วนใหญ่เกิดจากจินตนาการของศิลปินท่ีสร้างสรรคอ์อกมาจากตวัละครสมมุติ ตวัละครแต่ละตวัจะ
แฝงสญัลกัษณ์ท่ีใหแ้ง่คิดและคติสอนใจท่ีส่อส่ือไปในทางพทุธปรัชญาและเชิงธรรมมะ   

เร่ืองราวของหนงัตะลุงมาจากนิยายพื้นบา้นและนิทานชาดก แต่ผลงานของ ชูศกัด์ิ 
ศรีขวญัเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงจากสภาพแวดลอ้มและสภาพของสังคมมาเป็นเร่ืองราวในการ
น าเสนอ มีทั้ งเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และเกิดข้ึนในปัจจุบันให้มีความร่วมสมัยและเล่า
เร่ืองราวในทอ้งถ่ินภาคใต ้และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในระดบัประเทศ เช่น เหตุการณ์เร่ืองราวความ
รุนแรงในภาคใตท่ี้ส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ ของประเทศ รวมไปถึงเร่ืองราวของสภาพสังคมท่ี
เกิดข้ึนในจงัหวดัสามชายแดนภาคใต ้เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาวะของสังคมในขณะนั้น และหนงั
ตะลุงกบัผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั มีลกัษณะเหมือนกนัคือการสอดแทรกคติธรรมและจริยธรรม
ในพระพุทธศาสนา ในเร่ืองของคติความเช่ือ คติสอนใจ หลกัธรรมค าสอนต่างๆ เขา้ไปในเร่ืองราว
ท่ีน าเสนอ 
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วิธีการน าเสนอของหนังตะลุงจะน าเสนอโดยการเชิดรูปหนังหลงัจอผ่านแสงเงา
และมีบทพากษ์บทเจรจาประกอบกับดนตรี เป็นมหรสพท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้
ตอนล่าง แต่ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ไม่จดัว่าเป็นมหรสพเพราะวิธีการน าเสนอไม่เหมือนหนัง
ตะลุงคือไม่มีดนตรีประกอบ จะใชแ้ค่แสงเงาเล่นกบัรูปหนังมากกว่าและไม่มีการน าเสนอผลงาน
ผา่นจอหนงัตะลุงและลกัษณะอีกอยา่งท่ีเหมือนกนัคือรูปหนงัตะลุงและตวัละครสมมุติของ ชูศกัด์ิ 
ศรีขวญั ส่วนต่างๆ ของรูปหนงัสามารถขยบัไปมาไดจ้ริงเหมือนรูปหนงัตะลุง เช่น แขน ขา ปาก มือ 
เป็นตน้ อาจจะแตกต่างกนัตรงท่ีขนาดของรูปหนังตะลุงมีขนาดเล็กกว่าขนาดของรูปหนังจากตวั
ละครสมมุติของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ผลงานและตวัละครสมมุติต่างๆ ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั มีลกัษณะแบบ
จิตรกรรมผสมประติมากรรม โดยมีลักษณะเด่นของผลงานคือ ชูศักด์ิ ศรีขวญั มีการน าเสนอ
เร่ืองราวและมีการแสดงออกผ่านลวดลายของหนังตะลุงในรูปแบบของการจดัวางและเล่นกับ
สถานท่ีจริง มีวิธีการน าเสนอผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนโดยน าเสนอผลงานในรูปแบบของ
จิตรกรรมผสมประติมากรรมแบบลอยตวั และผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั มีการน าเทคนิคของการ
เขา้หนังมาเป็นจุดเด่นในการน าเสนอเร่ืองราวและมีการจดัวางรูปทรงของตวัหนังตะลุงในแบบ 3 
มิติซ่ึงแตกต่างจากหนงัตะลุงท่ีมีการน าเสนอแบบงานจิตรกรรมบนหนงัเท่านั้นนอกจากน้ีลกัษณะ
เด่นในผลงานแบบจิตรกรรมผสมประติมากรรมแลว้ ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ยงัมีลกัษณะและมี
วิธีการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากหนงัตะลุงแบบดั้งเดิมท่ีน าเสนอผา่นจอเพียงอยา่งเดียว 
และส่ิงท่ีเราไม่สามารถมองขา้มไปไดคื้อ ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็น Art Object แบบทศันศิลป์
เป็นงานศิลปะท่ีสร้างเพื่อเอาไวดู้ไวแ้สดงงานและสะทอ้นความคิด ตลอดจนเร่ืองราวของสภาพ
สงัคม ไม่ไดส้ร้างเพื่อเอาไปเล่นแบบหนงัตะลุงตน้ฉบบัหรือหนงัตะลุงแท้ๆ  แบบดั้งเดิม 

เรือกอและ 
การสร้างสรรค์ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีการน าลกัษณะเด่นของ

ลวดลายเรือกอและ และสีสันของเรือกอและมาเป็นอิทธิพลและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
งาน เน่ืองจากศิลปินมีความคุ้นเคยและเติบโตมากับการประกอบอาชีพประมง ศิลปินเห็นว่า
ลวดลายบนเรือกอและเป็นส่ิงท่ีสวยงามเป็นอารยธรรมแห่งน่านน ้ าปัตตานี ประกอบกบัศิลปินมี
ทกัษะในเร่ืองของการเขียนลวดลายเรือกอและ ศิลปินจึงไดห้ยิบยกเร่ืองราวของเรือกอและมาเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และน ามาพฒันาดัดแปลงจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตนข้ึนมา และลกัษณะลวดลายต่างๆ ท่ีปรากฏในผลงานของศิลปินมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัลวดลายท่ีปรากฏในเรือกอและเน่ืองจากการรับอิทธิพลจากลวดลายมาโดยตรงนัน่เอง 

เรือกอและถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาวประมงในภาคใต ้เป็นเรือท่ีชาวบา้นประดิษฐ์
ข้ึนมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีวิต ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ สร้างสรรค์



154 

ผลงานในรูปแบบของเรือกอและเพื่อเป็นส่ือในการแสดงออกทางศิลปะ และส่ือในการแสดงออก
ในเร่ืองของความสวยงามท่ีมีอยู่ในธรรมชาติในน่านน ้ าปัตตานี เป็นความสวยงามจากอารยธรรม
พื้นถ่ิน โดยลกัษณะลวดลายท่ีปรากฏบนเรือกอและ และลวดลายท่ีปรากฏในผลงานของ เจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นลวดลายท่ีมีความสอดคลอ้งเน่ืองจากศิลปินรับอิทธิพลจากลวดลายและ
รูปทรงของเรือกอและมาเป็นแรงบนัดาลใจโดยตรงในการน าเสนอ แต่ศิลปินอาจจะมีการดดัแปลง
โครงสร้างของเรือกอและ ลวดลายและสีสนัผดิแปลกไปบา้งเพื่อใหเ้กิดเป็นความน่าสนใจข้ึน 

ผลงานการสร้างสรรคข์อง เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ปรากฏเร่ืองราวของเรือกอ
และ และชุดผลงานท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัเจนท่ีสุดคือผลงานในระยะแรกเร่ิมในการสร้างสรรคง์าน เป็น
ผลงานในชุด รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี (ภาพท่ี 100-104) น าเสนอเร่ืองราวของเรือกอและ 
ลกัษณะของรูปทรงและลวดลายของเรือ แสดงให้เห็นถึงความงามและความประณีตอ่อนชอ้ยของ
คนในพื้นท่ี และเร่ืองราวท่ีปรากฏในตวัเรือ เป็นลวดลายท่ีผสมผสานกนัระหว่างอิทธิพลจากศิลปะ
จีน ไทย และมุสลิม ตามแบบฉบบัของชาวมลายทูอ้งถ่ิน เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของเรือกอและใน
ลกัษณะท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป สามารถบ่งบอกไดถึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 

ลวดลายท่ีพบในเรือกอและเป็นลวดลายท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน และ
มุสลิม เช่นเดียวกบัผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีการรับอิทธิพลและลวดลายจากเรือกอ
และมาดดัแปลงและเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม เป็นลวดลายท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ ลวดลายของ
สัตวน์ ้ า พืชพรรณ สัตวใ์นวรรณคดี เป็นลวดลายท่ีเกิดจากความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติและไม่ขดัต่อหลกัของศาสนาอิสลาม 

เรือกอและเป็นเอกลกัษณ์ของคนในชุมชน เปรียบเสมือนความรักความผูกพนัท่ี
สามารถบ่งบอกได้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นเร่ืองราวของความสวยงามใน
ธรรมชาติตามทศันคติของหลกัศาสนาอิสลาม ซ่ึงผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะเป็นผลงาน
ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อน าเสนอเร่ืองราวความสวยงามของเรือกอและความสวยงามในทอ้งถ่ินเกิดจาก
องคป์ระกอบของความงามของรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พื้นน ้ า น ้ าหนัก และสีสัน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของคนในชุมชน 

บาติกและผ้าปาเต๊ะ 
ผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะเป็นผา้นุ่ง ท่ีมีสีสันสดใสมีลวดลายสวยงาม เป็นผา้ท่ีนิยมใช้

กันจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใต ้ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะมี
ลกัษณะท่ีส่อส่ือใกลเ้คียงกบัลกัษณะและลวดลายของผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะ เน่ืองจากมีลวดลายและ
สีสันท่ีสดใสสวยงามคลา้ยคลึงกบัลวดลายของผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะ เป็นลวดลายท่ีเกิดจากความ
งามในธรรมชาติ ได้แก่ลวดลายของดอกไม้ พืชพรรณ และสัตว์ต่างๆ ตลอดจนการใช้สีสันท่ี



155 

สวยงามเหมือนกนั จะเห็นไดช้ดัเจนจากผลงานในชุด ดอกไม้งามในความมืดที่ปัตตานี (ภาพท่ี133-
138) ท่ีมีลกัษณะผลงานสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการใชล้ายเส้นเป็นส่ือหลกัในการแสดงออก และ
มีสีสันของลวดลายท่ีคลา้ยคลึงกบัสีสันของผา้ปาเต๊ะ ลวดลายท่ีแสดงออกเป็นลวดลายของสัตวน์ ้ า
ต่างๆ 

ผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะใช้เทคนิคการลงเทียนหรือข้ีผึ้ งเขียนลงบนผา้ตรงท่ีไม่
ตอ้งการให้เกิดสี และระบายสีตามท่ีตอ้งการ ลกัษณะลวดลายของผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะนั้นเป็น
ลวดลายท่ีแสดงออกมาในแบบของลายเสน้ท่ีเด่นชดัวา่เร่ืองราวของสีสนั ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัผา้บาติกและผา้ปาเต๊ะในเร่ืองของการใชล้ายเส้นเป็นหลกั ใน
การน าเสนอลวดลายต่างๆ การเนน้ย  ้าในเร่ืองของลายเสน้และรูปทรงมากกวา่สีสนัท าใหผ้ลงานของ
ศิลปินมีความเป็นเอกลกัษณ์และเด่นชดัข้ึน 

ในเร่ืองเทคนิคของการใชสี้ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีการน ารูปแบบ
และเทคนิคของการใชสี้มาผสมผสานกบัลวดลายจากศิลปะพื้นบา้น เช่น ลวดลายจากเรือกอและ 
ลวดลายจากผา้ปาเต๊ะ และลวดลายจากผา้บาติก มาท าเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์และมีลกัษณะก ้ าก่ึงระหว่างลวดลายศิลปะพื้นบ้านกับความเป็นผลงานจิตกรรมใน
ลกัษณะนามธรรม 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 
2.1 ทฤษฎว่ีาด้วยรูปลกัษณ์ของวฒันธรรม 

รูปลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในผลงานของศิลปินทั้ง 2 คน สามารถบ่งบอก
ไดถึ้งบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชาวบา้นและครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ของคนใน
สังคม เช่น ลกัษณะการแต่งกาย โลกทศัน์ ค่านิยม และทศันคติของคนในสังคมท่ีคลา้ยคลึงกัน
สามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ปรากฏเร่ืองราวของค่านิยมและทศันะคติ หรือวิถี

ชาวบา้นในผลงานชุด หนังเงา (ภาพท่ี 49-55) เป็นชุดผลงานท่ีปรากฏเร่ืองราวของวิถีชีวิตของคน
ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีท่ีมาท่ีไปจากสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้หรือผลกระทบจากสถานการณ์บา้นเมืองท่ีไม่สงบสุขจนส่งผลให้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเปล่ียนแปลงไป สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านความคิดของศิลปิน 
ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของสังคมและการเมือง โดยการแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์
ผสมผสานกบัวิถีชีวิตจนกลายเป็นผลงานสร้างสรรค ์
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จากผลงานชุด หนังเงา (ภาพท่ี 49) ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ศิลปินน าเสนอผลงานผา่น
การจดัวางองคป์ระกอบของรูปหนงัท่ีศิลปินสมมุติและดดัแปลงข้ึนจากสถานการณ์จริง จะเห็นได้
ว่าปรากฏเร่ืองราวของวิถีชีวิตและความเคล่ือนไหวของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในขณะนั้น โดย
ศิลปินน าเสนอผา่นรูปหนงัท่ีเป็นชาวบา้น สตัว ์และอาวุธสงคราม ศิลปินถ่ายทอดให ้ผูค้นและสัตว์
มีสีหน้าและท่าทางท่ีส่ือให้เห็นว่าก าลังวิตกกังวล ไม่ยิ้มแยม้แจ่มใส เน่ืองจากต้องใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีมีทั้งอาวุธสงคราม ปืนใหญ่ รถถงั ระเบิด และอาวุธต่างๆ ส่ือให้
เห็นถึงการด ารงชีวิตของชาวบ้านท่ีเปล่ียนแปลงไป มีวิถีชีวิตท่ียากข้ึนต้องอยู่ท่ามกลางความ
หวาดกลวัและความหวาดระแวง 

ผลงานชุด หนังเงา (ภาพท่ี 55) น าเสนอภาพของชาวบา้น 2 คนท่ีมีใบหน้าและ
ท่าทางท่ีเศร้าหมองและวิตกกังวลใจ สะท้อนค่านิยมและวิถีชาวบ้านของผูค้นในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้จากลกัษณะดงักล่าวจะเห็นไดว้่าผูค้นมีความหวาดกลวัและใชชี้วิตอยู่ท่ามกลาง
ความวิตกกงัวล จากสีหน้า แววตา การแต่งกาย ท่ีไม่ร่าเริงสดใส แสดงท่าทางหรือกิริยาท่ีไม่เป็น
ธรรมชาติไม่มีชีวิตชีวา ไม่เหมือนคนปกติทัว่ไป จนกลายเป็นผลกระทบท่ีส่งผลให้วิถีชีวิตและ
ทศันคติของคนในสงัคมเปล่ียนแปลง 

รูปลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นลกัษณะการ
ส่ือถึงการแสดงออกของวิถีการด ารงชีวิตชาวบา้นท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงจากผลกระทบทางสังคม
ส่งผลให ้ทศันคติของผูค้น และลกัษณะการแต่งกาย ค่านิยมของคนในสังคมผดิแผกไปจากเดิมการ
แสดงออกส่วนใหญ่ในผลงานชุดน้ีของศิลปินแสดงออกไปในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีลอ้เลียนและเสียดสี
สังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมมนุษยแ์ละรูปลักษณ์ทาง
วฒันธรรมใหเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ปรากฏเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวบา้นและ

เร่ืองการแต่งกาย ในผลงานชุด รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี (ภาพท่ี 116-126) และ ชุดดอกไม้งามที่ถูก
ซ่อนเร้นในปัตตานี (ภาพท่ี 127-132) ผลงานทั้ง 2 ชุดน้ี เป็นผลงานท่ีเด่นชดัท่ีสุดในเร่ืองของความ
งามของวิถีชีวิตชาวมลายทูอ้งถ่ินปัตตานีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน และวิถีชีวิตของสตรีมุสลิม
ท่ีแสดงถึงความงามท่ีอยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนา สะทอ้นให้เห็นถึง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูค้น จากเหตุการณ์ดงักล่าวศิลปิน
ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความสวยงามความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีถูกคนส่วนใหญ่
มองขา้มไป โดยแสดงออกผ่านรูปทรงของเรือ สัตวน์ ้ า สัตวใ์นวรรณคดี และสตรีมุสลิมท่ีคลุม
ฮิญาบ  
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ผลงานชุด ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี (ภาพท่ี 129) ศิลปินน าภาพของ
หญิงสาวมุสลิมคร่ึงตวัคลุมฮิญาบท่ีมีลวดลายของสัตวท์ะเลในลกัษณะหันขา้งมีสีหนา้และแววตา
เศร้าหมอง ผา่นเร่ืองราวของความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล เตม็ไปดว้ยสัตวน์ ้ า
นานาชนิดอดัแน่นเตม็ผา้คลุมบ่งบอกไดถึ้งความอุดมสมบูรณ์ใบหนา้ของหญิงสาวแสดงใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบทางดา้นจิตใจของผูค้นท่ีเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกทัว่ไป
ของคนท่ีมองว่าน่ากลวั แต่ส่ิงท่ีคนทัว่ไปมองขา้มคือเร่ืองของความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามทาง
วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในพื้นถ่ิน 

ผลงานในชุด ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี ส่วนใหญ่น าเสนอภาพของ
หญิงสาวมุสลิมคลุมฮิญาบท่ีทุกคนมีแววตาเศร้าหมอง สะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมในการแต่งกายและวิถี
ชีวิตของชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้บ่งช้ีให้เห็นถึงเร่ืองราวและผลกระทบท่ีมีต่อ
ทศันคติในการด ารงชีวิตของชาวบา้นท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

รูปลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็น
ลกัษณะการส่ือถึงความสวยงามของวิถีชีวิตทศันคติและโลกทศัน์ของชาวบา้นท่ีเปล่ียนแปลงจาก
ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลใหเ้กิดความบิดเบือนและบดบงัความสวยงามท่ีแทจ้ริง 

2.2 ทฤษฎมีานุษยวทิยาศาสนา 
มานุษยวิทยาและศาสนาท่ีปรากฏในผลงานของ ศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอ

เหาะ และสามารถบ่งบอกได้ถึงเร่ืองราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของความเช่ือความศรัทธาท่ีมีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบั
ศาสนา สามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

ความเช่ือความศรัทธา 
ความเช่ือและความศรัทธาในเร่ืองของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏในผลงาน

ของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คือผลงานในชุด พระจันทร์ คือ ชีวิต (ภาพท่ี 110-115) เป็นชุดท่ี
สอดคลอ้งและเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือความศรัทธาระหว่างธรรมชาติและมนุษยจ์นเกิดเป็นเร่ืองของ
ความเช่ือทางศาสนา เป็นการน าเสนอผลงานผ่านรูปทรงของพระจนัทร์ในลกัษณะและเหตุการณ์
ต่างๆมีทั้งพระจนัทร์เต็มดวงและพระจนัทร์เส้ียว เป็นการแทนสัญลกัษณ์ของขา้งข้ึนขา้งแรมของ
พระจนัทร์ ภายในพระจนัทร์สอดแทรกเน้ือหาและเร่ืองราวของสตัวท์ะเล เป็นลวดลายท่ีปรากฏบน
เรือกอและ และสตัวใ์นทอ้งทะเลรวมไปถึงสตัวใ์นวรรณคดี แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตคุณค่าทางความ
งามของการประกอบอาชีพประมงท่ีอาศัยความเช่ือตามหลักศาสนาอิสลามในการดูเวลาจาก
พระจนัทร์เพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ 
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ผลงาน พระจันทร์ คือ ชีวิต ( ภาพท่ี 113) ประกอบดว้ยภาพของพระจนัทร์เต็ม
ดวงภายใตพ้ื้นหลงัท่ีเป็นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ภายในพระจนัทร์ปรากฏให้เห็นถึงลวดลายของสัตว์
ทะเลและลวดลายของสัตวใ์นวรรณคดีท่ีปรากฏในเรือกอและ ไดแ้ก่ ปลาหมึก ปลา ปู หอย นก
บุหรงซีงอ(นกสิงห์) ฯลฯลวดลายทั้งหมดเป็นลวดลายท่ีศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ
และลวดลายของเรือกอและ ศิลปินถ่ายทอดภาพน้ีออกมาเป็นภาพของพระจนัทร์ท่ีส่องสวา่งเตม็ไป
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางท้องฟ้าสีครามท่ีดูสงบสุขและปลอดภัย เปรียบได้กับความ
ปลอดภยัเม่ือออกเรือในยามท่ีพระจนัทร์เตม็ดวง 

ผลงาน พระจันทร์ คือ ชีวิต ( ภาพท่ี 115 ) ศิลปินน าเสนอภาพพระจนัทร์คร่ึง
เส้ียวท่ีอยูใ่นรูปทรงเรือท่ีศิลปินลดทอนรูปทรง ภายในพระจนัทร์ประกอบไปดว้ยภาพของสัตวใ์น
วรรณคดี ไดแ้ก่ สิงหรามงักร และสัตวใ์นทอ้งทะเล ฯลฯ ภายในพระจนัทร์ปรากฏสัตวไ์ม่มากนัก 
ไม่สมบูรณ์เท่าผลงานช้ินก่อนหนา้น้ี ( ภาพท่ี 113 ) และท่ามกลางพื้นน ้าท่ีเตม็ไปดว้ยสีสม้แดงเป็นสี
ของความร้อนระอุ เปรียบเสมือนทะเลก าลงัเดือดเป็นสัญญาณไม่ดีในการออกเรือ เป็นการแทนค่า
เพื่อบอกเร่ืองราวถึงความเช่ือระหว่างมนุษยธ์รรมชาติและศาสนาถึงความเช่ือท่ีมีความพึ่งพาอาศยั
กนัระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและศาสนา 

3. ศิลปะกบัศาสนา  
ศิลปะกบัศาสนาท่ีปรากฏในผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอ

เหาะ สามารถบ่งบอกไดถึ้งความเช่ือและบทบาทต่อสังคมไดแ้ตกต่างกนัออกไป ตามแนวคิดและ
หลกัความเช่ือของแต่ละศาสนาและรูปแบบในการน าเสนอผลงาน ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 พุทธศิลป์ 
พุทธศิลป์ในผลงานศิลปะคือการน ารูปแบบของศิลปะประเพณีกระแสหลกัท่ีมี

เน้ือหาสาระเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวขอ้งกบัประเพณีไทยมาน าเสนอ โดยการสร้างสรรค์
ศิลปะจากการประยุกต์และพฒันารูปแบบ หรือการผสมผสานระหว่างศิลปะเก่ากับใหม่เขา้ไว้
ดว้ยกนัซ่ึงผลงานศิลปะแนวพทุธศิลป์ปรากฏในผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ไดแ้ก่ 

แสดงเร่ืองราวธรรมมะเชิงปริศนาธรรม 
พุทธศิลป์ท่ีแสดงเร่ืองราวธรรมมะเชิงปริศนาธรรมและมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นคติ

สอนใจ ท่ีปรากฏในผลงานของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ไดแ้ก่ผลงานในชุด Shadow Play-Dharma 
“หนังตะลุง ธรรมมะ” (ภาพท่ี 67-73) น าเสนอเร่ืองราวของหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
และคติสอนใจในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีแสดงนัยความหมายของหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
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ผ่านการสร้างสรรค์และน าเสนอผ่านตวัละครสมมุติท่ีศิลปินสร้างข้ึนมา ซ่ึงจะเห็นไดเ้ด่นชัดใน
ผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช่ือว่า ตัณหา ( ภาพท่ี 64 ) ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นการน าเร่ืองราวของ
ธรรมมะมาตีแผ่ในเชิงสัญลกัษณ์ ผ่านรูปทรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกิเลสตณัหาของมนุษย ์ได้แก่ 
บา้นเรือน และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีพบเห็นไดใ้นแต่ละวนั ภายใตส่ิ้งของเคร่ืองใชย้งัห้อมลอ้ม
ไปดว้ยมือหลายๆ มือท่ีตอ้งการจะไขว่ควา้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเต็มไปดว้ยความอยากไดอ้ยากมี แต่
สุดทา้ยในมือกลบัว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย เปรียบไดด้ัง่คติสอนใจในพระพุทธศาสนาในเร่ืองความ
พอใจในส่ิงท่ีตนมี เป็นการส่ือเพื่อช้ีให้เห็นถึงสัจธรรมของมนุษยเ์พื่อเป็นคติสอนใจเร่ืองของกิเลส
ตณัหาและความพอเพียง 

ผลงานช่ือว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย ( ภาพท่ี 71) ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ศิลปินไดน้ าเอา
เร่ืองราวของความเป็นความตายมาน าเสนอ ผา่นรูปทรงของหนงัตะลุงท่ีเป็นวฏัจกัรของชีวิตมนุษย ์
ในช้ินงานประกอบไปดว้ย รูปทรงของหนงัตะลุงไดแ้ก่ เดก็ ผูใ้หญ่ และคนชรา แสดงถึงสภาวะของ
ชีวิตมนุษย ์ท่ีอยู่ภายใตธ้รรมจกัรอนัเป็นสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนา ช้ีให้เห็นถึงเม่ือมีการเกิด
ยอ่มมีการเจบ็ไขไ้ดป่้วยและตายเป็นเร่ืองธรรมดา ผลงานช้ินน้ีลงสีแค่สีเดียว เป็นการเนน้ย  ้าให้เห็น
ถึงความปลงและความสงบสุขและเรียบง่ายภายใตก้ารใชชี้วิตในร่มพระพทุธศาสนา 

ไทยดั้งเดิมประยุกต์ 
ศิลปะแบบไทยดั้ งเดิมประยุกต์เป็นผลงานท่ีเกิดจากการพฒันารูปแบบของ

ศิลปะและรูปทรงแบบดั้งเดิมใหมี้ความเป็นสมยัใหม่ และมีความผสมผสานกนัระหวา่งความเก่ากบั
ความใหม่ผลงานศิลปะแบบไทยดั้ งเดิมประยุกต์ท่ีปรากฏในผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ได้แก่ 
ผลงานชุด Shadow Play  ( ภาพท่ี 56-63 ) และ ชุด จิตรกรรมไทยในรูปทรงหนังตะลุง ( ภาพท่ี 85-
89 ) น าเสนอเร่ืองราวของการน าศิลปะหนังตะลุงมาดดัแปลงและพฒันารูปแบบใหม่ให้เกิดความ
ทนัสมยัและน่าสนใจ เปล่ียนจากหนงัตะลุงท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปมาเป็นผลงานตามแบบฉบบั
ของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ท่ีไดเ้ปล่ียนสถานะและบทบาทของหนังตะลุงแบบดั้ งเดิมมาเป็นศิลปะวตัถุ
แบบงานทศันศิลป์เอาไวเ้พื่อรับชม และซึมซบัแนวคิดในงานศิลปะ ไม่ไดเ้อาไปเล่นหรือแสดงเป็น
มหรสพเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงต่างๆ แบบหนังตะลุงจริงๆ ตามแบบฉบบัดั้งเดิม เป็นการน าเสนอ
แบบผลงานท่ีมีความเป็นดราม่า ในการแสดงออกเร่ืองราวต่างๆ ท่ีส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึก ผา่น
รูปหนงัตะลุงท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช่ือว่า พระภิกษุสงฆ์  ( ภาพท่ี 63) ในภาพรวม ของ ชูศักด์ิ ศรีขวญั 
นอกเหนือจากการแสดงออกในเร่ืองของหลกัธรรมค าเสนอทางศาสนาแลว้ ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอย่าง
คือ การดดัแปลงรูปทรงของตวัตลกในรูปหนงัตะลุงแบบดั้งเดิมมาดดัแปลงและปรับเปล่ียนในเชิง



160 

ลอ้เลียนเสียดสีสังคม  ศิลปินไดน้ าอาวุธปืนมาแขวนไวข้า้งหลงับนไหล่ดา้นซา้ยของพระภิกษุสงฆ์
ท่ีถือบาตและก าลงัเดินบิณฑบาตร เป็นการดดัแปลงรูปทรงของตวัตลกหนังตะลุงและลอ้เลียน
สถานการณ์สังคมในขณะนั้น ซ่ึงจะแตกต่างจากตวัตลกหรือรูปหนงัตะลุงแบบดั้งเดิม ท่ีนุ่งเพียงแค่
ผา้ถุงหรือผา้นุ่งเพียงอยา่งเดียวและมือจะท าท่าทางต่างๆ ในกิริยาท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของรูปหนงั
ตวัตลกดงักล่าวมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากรูปหนงัทัว่ไปอยา่งส้ินเชิง 

ผลงานช่ือว่า กระซิบรักปักษ์ใต้   ( ภาพท่ี 85) ของ ชูศักด์ิ ศรีขวญั เป็นการ
น าเสนอหนังตะลุงในรูปแบบของงานจิตกรรมไทย ปรากฏภาพของตวัพระและตวันางในหนัง
ตะลุงคร่ึงตวัก าลงักระซิบกนั ในรูปแบบของงานจิตรกรรมเป็นการปรับเปล่ียนและพฒันารูปแบบ
ของหนังตะลุงจากรูปแบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบงานจิตรกรรมไทย แต่ยงัคงรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ของตวัพระตวันางไวเ้ช่นเดิม  

3.2 อสิลามกบัความเช่ือและศิลปะ 
อิสลามกบัการสร้างสรรคศิ์ลปะเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานในเร่ืองราวของความ

งามท่ีเกิดจากธรรมชาติ ท่ีเกิดจากความเช่ือมัน่และความศรัทธาในหลกัของศาสนาอิสลาม โดยการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจะตอ้งไม่ปรากฏภาพท่ีขดัต่อหลกัของศาสนา ซ่ึงการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะกบัความเช่ือของศาสนาอิสลามปรากฏในผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ไดแ้ก่ 

ความงามในธรรมชาติ 
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากความงามและความประทับใจใน

ธรรมชาติ ปรากฏในผลงานของศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ชุดผลงานท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด
ไดแ้ก่ชุดท่ี 4 ชุด รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี (ภาพท่ี 116-126) น าเสนอเร่ืองราวของความงามและ
ความประทบัใจในธรรมชาติตามหลกัของศาสนาอิสลาม ปรากฏรูปทรงของสตัวต่์างๆ ในทอ้งทะเล
และลวดลายของสัตวท่ี์ปรากฏในเรือกอและ ซ่ึงจะเห็นไดเ้ด่นชดัในผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช่ือว่า รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 126 ) ของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินน ารูปทรงของสัตวท์ะเล ไดแ้ก่ กุง้ หอย ปู ปลา แมงดาทะเล ท่ีอดัแน่นเตม็ไปทุก
ส่วนของพื้นน ้า ผา่นการเขียนลวดลายดว้ยวิธีการเดินเส้นใหเ้กิดเป็นรูปทรง ดว้ยเสน้สีด าสลบัสีขาว
ตดักบัพื้นหลงัสีเขียวมรกตเปรียบเสมือนสีของทอ้งทะเล สะทอ้นให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความงดงามในธรรมชาติของน่านน ้ าปัตตานีท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นความงาม
ในธรรมชาติท่ีไม่ขดัต่อหลกัศาสนาอิสลาม เกิดจากเร่ืองราวของความงามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความงามของธรรมชาติ 

ผลงานช่ือว่า รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 120 ) ของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ ผลงานช้ินน้ี ศิลปินน าเสนอในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลและมีการ
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ผสมผสานกนัระหว่างลวดลายของสตัวท์ะเลกบัลวดลายท่ีปรากฏบนเรือกอและ ไดแ้ก่ ลวดลายของ 
กุง้ หอย ปู ปลา ปลาหมึก แมงดาทะเล สตัวใ์นวรรณคดี นกบุหรงซีงอ ฯลฯ ลวดลายทั้งหมดปรากฏ
อยูบ่นพื้นน ้ าสีแดงและทอ้งฟ้าสีด า บ่งบอกไดถึ้งเวลายามค ่าคืนซ่ึงเป็นเวลาท่ีชาวประมงออกเรือหา
ปลา แสดงให้เห็นถึงความงามในธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมลายแูบบไทยมุสลิม นอกจาก
แสดงให้เห็นถึงเร่ืองความงามของธรรมชาติแลว้นั้น ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ยงั
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทอ้งทะเลท่ีอยู่คู่กบัวิถีชีวิตอนัเป็นเอกลกัษณ์ของความงามท่ีลงตวัทั้ง
ความงามในธรรมชาติและความงามท่ีเกิดจากลวดลายของเรือกอและอนัเกิดจากการสร้างสรรคข์อง
ชาวบา้น 

ผลงานช่ือว่า รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 116 ) ของ เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ เป็นผลงานท่ีปรากฏรูปทรงของเรือกอและแบบตดัทอนรูปทรงแสดงเร่ืองราวและ
ลวดลายของสัตวใ์นจินตนาการจากวรรณคดีของศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นสัตวท่ี์เช่ือกนัว่าเป็นมงคล 
ลวดลายของเส้นและการลงสีมีสีสันท่ีสวยงามล่องบนพื้นน ้ าสีฟ้าคราม บ่งบอกได้ถึงช่วงเวลา
กลางวนัสังเกตได้จากความสดใสของลวดลายเรือกอและ และสีฟ้าของพื้นน ้ า ซ่ึงแตกต่างจาก
ผลงาน 2 ช้ินท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นความงามและสดใสของเรือกอและท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถพบ
เห็นได้ในเวลากลางวนั แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติและความเช่ือในหลกัของ
ศาสนาอิสลามต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะบนเรือกอและ 

การเขียนลวดลายจากอทิธิพลตัวอกัษรอาราบิก 
ถึงแมผ้ลงานการสร้างสรรคข์องศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ จะไม่ไดรั้บ

อิทธิพลจากการเขียนลวดลายตวัอกัษรอาราบิกโดยตรง แต่จากการสร้างสรรคผ์ลงานและลกัษณะ
เด่นในผลงานของศิลปินนั้น ผูศึ้กษาคิดวา่ผลงานของศิลปินมีลกัษณะและแนวโนม้ของลายเสน้และ
การลงสี ส่อส่ือไปในทางของการเขียนลวดลายแบบตวัอกัษรอาราบิกตามแบบฉบบัของลวดลาย
แบบอิสลาม คือในเร่ืองของการเขียนภาพหรือลวดลายซ ้ าๆ มีความแตกต่างกนัตรงท่ีลวดลายของ
ศิลปินจะไม่ปรากฏตวัอกัษรอาราบิกในผลงานเลย แต่จะปรากฏลวดลายของความสวยงามใน
ธรรมชาติ ซ่ึงจะเห็นไดเ้ด่นชดัในผลงาน ชุด ดอกไม้งามที่ถูกซ้อนเร้นในปัตตานี ( ภาพท่ี 127-132 ) 
และชุด ความงามในความมืดทีปั่ตตานี ( ภาพท่ี 133-138 ) 

 ผลงานช่ือว่า ดอกไม้งามที่ ถูกซ้อนเร้นในปัตตานี  (ภาพท่ี  127) ศิลปินน า
ลวดลายของสัตวท์ะเลต่างๆ ไดแ้ก่ แมงดาทะเล ปลา กุง้ กั้ง ปลาหมึก ฯลฯ น ามาจดัเรียงและเขียน
ซ ้าๆ กนับนผา้คลุมฮิญาบ และสร้างสรรคข้ึ์นภายใตรู้ปทรงของสตรีมุสลิมคร่ึงตวั เป็นภาพท่ีเกิดจาก
การประกอบกันของลวดลายสัตวต่์างๆ ด้วยวิธีการเขียนสีด้วยลายมือเช่นเดียวกันกับการเขียน
ตวัอกัษรอาราบิกของศาสนาอิสลาม ภายใตก้ารแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีศิลปินตอ้งการส่ือให้
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เห็นถึงเร่ืองของความงามท่ีถูกซ่อนเร้น การปรากฏภาพของสตรีมุสลิมในผลงานช้ินน้ีไม่ถือว่าผิด
กฎของหลกัศาสนาอิสลาม เพราะเป็นการสร้างสรรคใ์นเชิงสัญลกัษณ์ท่ีไม่เจาะจงว่าเป็นบุคคลใด
และไม่เป็นบาปต่อองคอ์ลัลอฮเ์พราะเกิดจากการเขียนลวดลายประกอบกนัจนเกิดเป็นภาพสตรี 

ผลงานช่ือวา่ ความงามในความมืด ( ภาพท่ี 136 ) ลกัษณะของลวดลายและการ
น าเสนอเป็นลกัษณะเช่นเดียวกนักบัผลงานชุด ดอกไมง้ามท่ีถูกซอ้นเร้นในปัตตานี ซ่ึงเป็นเร่ืองราว
ของสตรีมุสลิมท่ีเกิดจากลวดลายของการเขียนด้วยลายมือแบบซ ้ าๆ กันจนเกิดเป็นรูปร่างและ
รูปทรงข้ึน แต่แตกต่างกนัตรงท่ีผลงานช้ินน้ีปรากฏภาพใบหนา้ของสตรีมุสลิมคร่ึงหนา้หนัหนา้เขา้
หากนัและเกิดเป็นช่องว่างตรงกลางคือรูปทรงของเสากุโบว ์(ดูภาพประกอบเพิ่ม จากภาพ 39-40) 
เป็นการสอดแทรกความเช่ือของศาสนาอิสลามเขา้ไปในเร่ืองของความเป็นและความตาย ถึงแม้
ผลงานช้ินน้ีจะปรากฏภาพใบหน้าของสตรีมุสลิมแต่ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีผิด สังเกตไดจ้ากใบหน้า
และแววตาของสตรีทั้ง 4 คน มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ และไม่สามารถระบุไดว้า่คือบุคคลใด 
ไม่ถือวา่เป็นการเขียนภาพคนท่ีขดัต่อหลกัของศาสนาเพราะรูปทรงทั้งหมดเกิดจากการประกอบข้ึน
ของการเขียนลวดลายสตัวท์ะเลต่างๆ ซ ้ ากนั 

4. การร้ือฟ้ืนความเป็นไทย 
การร้ือฟ้ืนความเป็นไทยหรือการร้ือฟ้ืนประเพณีนิยมในงานทัศนศิลป์และ

ศิลปหตัถกรรม เป็นการน าเร่ืองราวของเก่าท่ีก าลงัจะสูญหาย หรือสูญหายไปแลว้กลบัมาท าใหม่ให้
เหมือนของเก่า หรือสร้างบริบทใหม่เพื่อให้เกิดความหมายข้ึนมาใหม่ ซ่ึงปรากฏในผลงานของ
ศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ ศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ไดแ้ก่ผลงาน 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
ผลงานส่วนใหญ่ของ ชูศักด์ิ ศรีขวญั มีการร้ือฟ้ืนในเร่ืองของศิลปวฒันธรรม

พื้นบา้น หนงัตะลุงมาดดัแปลงผสมผสานกบัแนวความคิดและปรับเปล่ียนเร่ืองราวใหม่ เพื่อใหเ้กิด
ความทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีไม่เหมือนใคร จะเห็นไดเ้ด่นชดั
จากผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช่ือ มือถือสากปากถือศีล ( ภาพท่ี 47) ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานชุดแรกๆ ท่ี
ศิลปินสร้างสรรคข้ึ์นมาจากแรงบนัดาลใจของหนงัตะลุงโดยตรง มีการใชเ้ทคนิคของการแกะหนงั
และน าเสนองานแนวประเพณีเช่นเดียวกบัหนังตะลุง เน้ือหาสาระยงัคงสอดแทรกเร่ืองราวของ
ธรรมมะและหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาเหมือนหนังตะลุงแบบดั้งเดิม รูปทรงหลกัของตวั
ละครสมมุติมีการดัดแปลงเพิ่มเติมบ้างแต่ยงัคงอา้งอิงจากรูปทรงดั้ งเดิมอยู่ ไม่ได้ดัดแปลงจน
ผดิเพี้ยนไปจากเดิมทั้งหมด 
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ผลงานช่ือ มือถือสากปากถือศีล ( ภาพท่ี 48 ) ผลงานช้ินน้ีศิลปินเร่ิมมีการพฒันา
รูปทรงมากข้ึนจากช้ินก่อน ( ภาพท่ี 47 ) แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของหนังตะลุงไวใ้น
เร่ืองของใบหนา้และท่าทางของมือ มีการจดัวางรูปทรงของตวัละครสมมุติอิสระมากข้ึน รูปทรงเกิด
ความแปลกใหม่ เกิดความรู้สึกสนุกสนานและน่าสนใจ ใชเ้ทคนิคการแกะและการลงสีแบบหนัง
ตะลุงดั้งเดิม และยงัคงสอดแทรกเน้ือหาสาระของเร่ืองราวค าสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบั
หนงัตะลุงพื้นบา้น  

เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เกิดจากการพฒันาแนวความคิดจากรูปทรง

และความสวยงามของเรือกอและท่ีก าลังจะสูญหายไปมาดัดแปลงข้ึนใหม่ เป็นการร้ือฟ้ืน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนใหก้ลบัมามีชีวิตชีวา ผสมผสานกบั
แนวความคิดและดดัแปลงรูปทรงเพื่อให้เกิดความทนัสมยัจนเป็นเอกลกัษณ์ จะเห็นไดเ้ด่นชดัจาก
ผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานช่ือ รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 98 ) ผลงานช้ินน้ีปรากฏรูปทรง
ของกริช กริชเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีบ่งบอกถึงความอ่อนชอ้ยและความงามของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นการสร้างสรรค์ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากกริชโดยตรง ผ่านเทคนิคและวิธีการ
สร้างสรรคแ์บบจิตรกรรมผสม น าเสนอความสวยงามและความอ่อนช้อยของลวดลายท่ีประดบั
ประดาตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง มีเน้ือหาสาระตรงไปตรงมาคือน าเสนอความสวยงามของกริช 
ยงัคงรูปแบบและรูปทรงแบบดั้ งเดิม แต่แตกต่างกนัตรงท่ีกริชเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นส่วน
ผลงานของศิลปินเป็นผลงานจิตรกรรมผสม 

ผลงานช่ือ รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 104 ) ผลงานช้ินน้ีปรากฏเร่ืองราว
และรูปทรงของเรือกอและซ่ึงมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน เรือกอและเป็น
ศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีก าลงัจะสูญหายไป ศิลปินน าเร่ืองราวและรูปทรงของเรือกอและกลบัมา
ร้ือฟ้ืนพฒันาข้ึนมาใหม่จากแรงบลัดาลใจในความสวยงามของเรือกอและ ผ่านกระบวนการของ
จิตรกรรมแบบผสม น าเสนอความสวยงามของสีสันและลวดลายซ่ึงบ่งบอกได้ถึงความเป็น
เอกลกัษณ์และไม่เหมือนใครของเรือประมง ยงัคงรูปทรงและรูปแบบของลวดลายเดิม แต่อาจจะ
ปรับเปล่ียนลดทอนรูปทรงในเร่ืองของรายละเอียดตรงส่วนประกอบของหัวเรือบา้งเพื่อให้ง่ายต่อ
การน าเสนอ ถึงแมผ้ลงานของศิลปินจะไม่ไดเ้ป็นศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นแต่เป็นงานจิตรกรรมผสม 
แต่ศิลปินยงัคงใชเ้รือกอและเป็นสัญลกัษณ์และส่ือถึงการแสดงออกในเร่ืองของความสวยงามของ
จิตรกรรมทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในเรือประมง และเป็นการฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมท่ีก าลงัจะสูญหายไปให้
กลบัมา 
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 4.1 ไทยร่วมสมัยท้องถิ่นนิยม 
ไทยร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยมเป็นการพยายามคน้หาความเป็นตวัตน และการคน้หา

รากเหงา้ของตนเอง เพื่อเสาะแสวงหาแนวทางในการหลุดพน้ไปจากความเป็นไทยแบบทางการ
และแบบประเพณี โดยเนน้ลกัษณะแบบชาวบา้นมกัเป็นผลงานท่ีเนน้ความคิดแบบส่ือผสมและจดั
วาง และใชว้สัดุพื้นบา้นท่ีหาไดจ้ากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ซ่ึงปรากฏในผลงานของศิลปิน ชู
ศกัด์ิ ศรีขวญั และศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ไดแ้ก่ผลงาน 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 
ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ชุดท่ีปรากฏเร่ืองราวของการคน้หาความเป็นตวัตน

และรากเหงา้ของตนเองเพื่อคน้หาแนวทางการหลุดพน้จากความเป็นไทยแบบทางการและแบบ
ประเพณี และมีการน าเสนอในแบบชาวบา้น โดยใชว้สัดุทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานชุด มือถือสากปากถือศีล ( ภาพท่ี 46-48 ) ผลงานในชุดน้ีเป็นผลงานใน
ชุดแรกๆ ท่ีศิลปินพยายามคน้หาแนวทางในการสร้างสรรค ์เพื่อมุ่งหาเอกลกัษณ์และมุ่งหารากเหงา้
ของความเป็นตวัตนของตนเอง เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแบบฉบบัท่ีมีความแปลกใหม่ และ
หลุดพน้จากความเป็นศิลปะไทยแบบดั้ งเดิมและศิลปะแบบประเพณี โดยผ่านกระบวนการคิด
กระบวนการทดลองและกระบวนการสร้างสรรค ์มีการสร้างสรรค์เน้ือหาและรูปทรงต่างๆ ข้ึนมา
ใหม่ และมีเน้ือหาเร่ืองราวไปในเชิงสัญลกัษณ์ในเชิงตีความหมายจะเห็นได้จากรูปร่างหน้าตา
ท่าทางของรูปทรงตวัละครหลกัมีการดดัแปลงและสร้างข้ึนใหม่ผ่านการน าเสนอและจดัวางใน
รูปแบบอิสระท่ีแปรผนัตามพื้นท่ี ท าใหเ้ร่ืองราวท่ีน าเสนอมีความสนุกสนานและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

ผลงานชุด หนังเงา ( ภาพท่ี 49-55 ) ผลงานในน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของแรงบนัดาลใจ
ท่ีศิลปินไดรั้บมาจากหนังตะลุงพื้นบา้นของชาวภาคใต ้โดยศิลปินไดห้ยิบยกเร่ืองราวของวิถีชีวิต
แบบชาวบ้านผ่านรูปแบบของตวัละครสมมุติท่ีศิลปินสร้างสรรค์ข้ึนมา ถ่ายทอดเน้ือหาในเชิง
สัญลกัษณ์และส่ือความหมายดว้ยตวัละครผา่นการน าเสนอแบบศิลปะแบบจดัวาง ในรูปแบบของ
งานจิตรกรรมผสมประติมากรรม ผลงานสามารถแปรผนัไดต้ามพื้นท่ี โดยผลงานในชุดน้ีศิลปิน
มุ่งเนน้วิธีการน าเสนอในแบบชาวบา้นในเร่ืองของวิถีชีวิตและความเป็นอยูอี่กทั้งสอดแทรกในเร่ือง
ของความรุนแรงทางภาคใต ้มีการเน้นลกัษณะเด่นไปท่ีตวัช้ินงานทางดา้นเทคนิคและการใชว้สัดุ
หนังท่ีหาได้ในพื้นท่ี นับได้ว่าผลงานในชุดน้ีเป็นผลงานท่ีเน้นทั้ งความคิดและการน าเสนอใน
รูปแบบของศิลปะส่ือผสมแบบจดัวางไดอ้ยา่งลงตวั  
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เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ปรากฏเร่ืองราวของการคน้หาความเป็น

ตวัตนและรากเหงา้ของตนเองเพื่อคน้หาแนวทางการหลุดพน้จากความเป็นไทยแบบทางการและ
แบบประเพณี ไดแ้ก่ผลงานดงัต่อไปน้ี 

ผลงานชุดท่ี 4 ชุด รูปลกัษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี ( ภาพท่ี 116-126 ) ผลงานในชุด
น้ีเป็นชุดท่ีศิลปินมีการเปล่ียนแปลงคน้หาตวัตนและคน้หาแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
และคน้หาความเป็นเอกลกัษณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง เป็นชุดท่ีศิลปินคน้พบตวัตน
และคน้พบรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแสวงหาการหลุดพน้จากวิถีการสร้างสรรคผ์ลงานแบบเดิมๆ เป็นการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเล่าถึงเร่ืองราวความงามของธรรมชาติและความงามท่ีเป็นสุนทรียข์องชาวมลายู
ทอ้งถ่ินปัตตานี โดยการแสดงออกในเร่ืองราวของธรรมชาติและให้ความส าคญัของลวดลายและ
รูปทรงต่างๆ ในน่านน ้ าปัตตานี โดยผา่นกระบวนการคิดการสร้างสรรคแ์บบส่ือผสม โดยศิลปินใช้
กระดาษและวสัดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินมาผสมผสานและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรม
ส่ือผสมในแบบศิลปะร่วมสมยั  

4.2 ไทยร่วมสมัยแบบโหยหาอดีต 
ไทยร่วมสมยัแบบโหยหาอดีตเป็นการใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานแบบ

ไทยๆ และเร่ืองราวแบบชาวบา้นมาสร้างสรรคผ์ลงาน โดยเน้ือหาของผลงานมีลกัษณะไปในทาง
โหยหาอดีตและระลึกถึงความหลงั นิยมใชว้สัดุพื้นบา้นท่ีหาไดใ้นชนบทไทยมาสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงานศิลปะร่วมสมยัและการสร้างสรรคผ์ลงานในแบบนามธรรม ซ่ึงการสร้างสรรคผ์ลงานไทย
ร่วมสมยัแบบโหยหาอดีตปรากฏเด่นชดัในผลงานของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั ไดแ้ก่ผลงาน 

ผลงานชุด เล่น ( PLAY ) ( ภาพท่ี 74-84 ) ผลงานในชุดน้ีเป็นผลงานท่ีศิลปิน
ต้องการน าเสนอเร่ืองราวท่ีระลึกถึงวยัเด็ก เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของเล่นท่ีตนคุน้เคยและ
ประทบัใจในวยัเด็กมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ โดยการใชว้สัดุหนงัเป็นหลกัในการสร้างสรรค์
และลงสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามและเหมาะสมตามแบบฉบบัของของเล่นในอดีต วสัดุหนงัและสี
ท่ีใช้เป็นวสัดุท่ีหาได้ในทอ้งถ่ิน โดยมีวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจอีกทั้ งยงัคงรูปแบบดั้ งเดิมของ
รูปทรงของเล่นไวผ้สมผสานกบัรูปทรงท่ีศิลปินสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ น าเสนอผ่านรูปแบบการ
ติดตั้งและจดัวางตามพื้นท่ีต่างๆ จนเกิดเป็นความสนุกสนานและเป็นผลงานศิลปะแบบใหม่ท่ีมี
ความร่วมสมยัและมีความเป็นนามธรรมสอดแทรกอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ และจากการวิ เคราะห์ อิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมและอิทธิพลต่างๆของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ท าใหเ้ห็นไดถึ้งปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ 



166 

อิทธิพลจากศิลปะพื้นบา้นท่ีนบัไดว้า่เป็นแรงบนัดาลใจขั้นแรกและแรงบนัดาลใจพื้นฐานท่ีส่งผลต่อ
การสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน อิทธิพลทางดา้นสังคมและวฒันธรรมเป็นส่วนก าหนดทิศทาง
เน้ือหาสาระเร่ืองราวในการแสดงออก ศิลปะกับศาสนาเป็นตวัก าหนดบทบาทและรูปแบบการ
น าเสนอท่ีไม่ขดัต่อหลกัปฏิบัติตามศาสนาท่ีศิลปินนับถือ และการฟ้ืนฟูความเป็นไทยเป็นอีก
อิทธิพลหน่ึงท่ีส่งผลต่อรูปแบบและพฒันาการผลงานของศิลปินทั้งสอง ท่ีน าเอาศิลปหัตถกรรม
พื้นบา้นมาฟ้ืนฟูและสร้างสรรคใ์หม่ เพื่อตอบสนองแนวคิดและความตอ้งการของตนเอง 

ถึงแมศิ้ลปินทั้ง 2 คนจะนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างกนัแต่ศิลปินทั้ง 2 เติบโตเรียนรู้
และซึมซับศิลปวฒันธรรมในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัของศิลปินคือ มีการน าเสนอ
ผลงานรูปแบบศิลปะร่วมสมัยท่ีเกิดจากการดัดแปลงเทคนิคและกรรมวิธีของศิลปวฒันธรรม
พื้นบา้นศิลปะท่ีเป็นพื้นถ่ินของตนมาน าเสนอ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีมีความโดดเด่น
และเป็นท่ีน่าสนใจในวงการศิลปะ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษาถึงแนวความคิด รูปแบบ 

เน้ือหา เทคนิคและวิธีการ ตลอดจนอิทธิพลทางดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินทางภาคใต ้ท่ีส่งผลต่อ

แรงบนัดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของศิลปิน 2 ท่าน ได้แก่ ชูศกัด์ิ      

ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ สู่งานศิลปะร่วมสมยัไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557 ดว้ย

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้ งหมดสามารถสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึงเร่ืองราวและวิถีชีวิตของคนใน

สังคมท่ีรวบรวมทั้ งความ รู้ ความเช่ือ  ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี  ความสามารถ ฯลฯ 

ศิลปวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมท่ีมีลกัษณะและแบบแผนในแบบเดียวกนัเป็นวิถีชีวิตท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงศิลปวฒันธรรมไทยของแต่ละภาคนั้นมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกนั

ตามแต่ละพื้นท่ี มีการสืบทอดวฒันธรรมและดดัแปลงเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมและสภาพแวดลอ้ม สงัคม

และวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดปัจจยัในการเก้ือหนุนกนั และเป็นมรดกทางภูมิปัญญา

และมรดกทางศิลปวฒันธรรมของไทย 

ศิลปวฒันธรรมภาคใตเ้ป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัเกิดจากการพฒันา ปรับตวั 

ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใตท่ี้ประกอบไปด้วยคนไทยและอีกหลายชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ร่วมกันใน

คาบสมุทร มีผูค้นหลายเช้ือชาติ หลายศาสนา หลายภาษา หลายวฒันธรรม ศิลปะและภูมิปัญญาของ

ภาคใตจึ้งมีความหลากหลาย ทั้งท่ีไดพ้ฒันาจากการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากแหล่ง

อารยธรรมต่างๆ ท่ีคนต่างถ่ินน ามาเผยแพร่จนหลอมรวมกนัเกิดเป็นภูมิปัญญาประจ าถ่ิน อาทิเช่น 

หนงัตะลุง และเรือกอและ  

หนังตะลุงเป็นมหรสพของชาวภาคใตท่ี้นิยมมานานตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 

เพราะหนงัตะลุงมีความสนุกสนาน และมีเน้ือหาท่ีใหแ้ง่คิดในชีวิตประจ าวนั เน้ือเร่ืองและมุกตลกท่ี

ใชก้ไ็ม่ลา้สมยั และยงัสอดแทรกคติธรรม จริยธรรม การศึกษา ฯลฯ ใหแ้ก่ผูช้ม  
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เรือกอและเป็นเรือประมงท่ีใชก้นัมากแถบชายฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย เรือกอและ

เป็นเรือท่ีอยู่คู่กับน่านน ้ าในเขตชายแดนภาคใต้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  เรือกอและ

เปรียบเสมือนผลงานศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าและสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงจิตวิญญาณของกลุ่มชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นกระจกเงาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษยแ์ละความพิเศษ

ทางด้านวฒันธรรม ลวดลายต่างๆ ท่ีปรากฏบนเรือกอและ เป็นลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากความคิด

สร้างสรรคแ์ละอิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ประเทศไทยเปิดรับวฒันธรรมจากภายนอกมาผสมผสานกลมกลืนกับวฒันธรรม

ดั้ งเดิมจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตน ทั้ งในด้านศิลปะแบบประเพณี ศิลปะแบบ

ตะวนัตก ศิลปะไทยร่วมสมยั หรือศิลปะสมยัใหม่ ปัจจุบนัศิลปะในประเทศไทยมีความหลากหลาย

และมีศิลปินหน้าใหม่เกิดข้ึนอย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีศิลปินไทยท่ียงัคงสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของศิลปะแบบประเพณีและน าวฒันธรรมทอ้งถ่ินเขา้มาผสมผสานในงาน

ศิลปะไดอ้ย่างกลมกลืนและมีรากฐานมาจากศิลปะไทย ไม่ว่าจะเป็น ถวลัย ์ดชันี, ปรีชา เถาทอง, 

องัคาร กลัยาณพงศ ์เป็นตน้ โดยศิลปินรุ่นใหม่ท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและผลงาน 

ไดแ้ก่ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

ศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีความโดด

เด่นในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ และการพฒันารูปแบบของผลงานจากศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินใน

เร่ืองของศิลปะพื้นบ้าน ศิลปินทั้ ง 2 คนสามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดเร่ืองราวแนวความคิด

ออกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ ผา่นกระบวนการและวิธีการน าเสนอในแบบของตน ประกอบกบัศิลปินทั้ง 

2 มีพื้นเพทางดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้ผูศึ้กษาเกิดแนวความคิดว่าเม่ือคน 2 คนเกิด

และเติบโตจากส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ปัจจยัใดบา้งท่ีมีส่วนท าให้เกิดอิทธิพลและแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลผลงานการสร้างสรรค์ต่างๆ ของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรี

ขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2557 ผูศึ้กษาเห็นว่าศิลปินทั้งสองมี

ความโดดเด่นทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีความเป็นไทยร่วมสมัยท่ีสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมพื้นถ่ินและประเพณีมาเป็นส่ือในการน าเสนอผลงาน จากการทบทวนวรรณกรรม

และจากการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ผูศึ้กษาพบว่าผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ งสองมีความ

เช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมพื้นถ่ินของภาคใต ้โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่ง

การศึกษาและวิเคราะห์ออกเป็น 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ศิลปะพื้นบา้น สังคมและวฒันธรรม ศิลปะกับ
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ศาสนา และการร้ือฟ้ืนความเป็นไทย ผูศึ้กษาจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลทางสังคมและ

ศิลปวฒันธรรมท่ีปรากฏในผลงานของศิลปินใน 4 ทฤษฎีน้ีเท่านั้น จากการศึกษารวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการศึกษาตามประเภทของอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ศิลปินไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีศิลปะพืน้บ้าน 

ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานผ่านเร่ืองราวของหนังตะลุง

เป็นความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เดก็ ศิลปินสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองแนวคิดและแรงบนัดาลใจท่ี

เกิดข้ึนจากศิลปะพื้นบา้น ส่วนผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นการสร้างสรรคเ์ร่ืองราว

ผ่านรูปทรงและลวดลายของเรือกอและ ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานผ่านเร่ืองราวความงดงามใน

ธรรมชาติและความประทบัใจในเรือกอและ ศิลปินทั้ง 2 คนมีความเหมือนกนัตรงท่ีแนวความคิด

และแรงบนัดาลใจพื้นฐานเร่ิมตน้มาจากศิลปะพื้นบา้นของตน และพฒันาดดัแปลงผลงานจนเป็น

เอกลกัษณ์ แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างไปจากศิลปะพื้นบา้นแบบดั้งเดิม เพื่อให้

งานมีความร่วมสมยัและเขา้กบัยคุสมยัในปัจจุบนั 

2. ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 

ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั ปรากฏเร่ืองราวของค่านิยมและทศันคติในแบบวิถีชีวิต

ชาวบ้านน าเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ามกลางสภาพสังคมในขณะนั้น และ

ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ น าเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตแบบชาวบา้นและปรากฏใน

เร่ืองราวของวิถีชาวบ้านในเร่ืองการแต่งกายสะท้อนให้เห็นถึงความงามของวิถีชีวิตชาวมลายู

ทอ้งถ่ินปัตตานี และสะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศิลปินทั้ง 2 คนมีความเหมือนกนัในเร่ืองของการสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ของคนในสังคมและความเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. ทฤษฎีศิลปะกบัศาสนา 

ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั สร้างสรรคผ์ลงานและน าเสนอเร่ืองราวท่ีแสดงออกใน

เชิงพุทธศิลป์ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ท่ีสอดแทรกคติธรรมและหลักค าสอนตามหลักของ

พระพุทธศาสนา โดยใชส่ื้อหนงัตะลุงผา่นตวัละครสมมุติท่ีศิลปินสร้างข้ึน ส่วนผลงานของ เจะอบั

ดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ สร้างสรรคผ์ลงานและน าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามในธรรมชาติ 

ผลงานของศิลปินทั้ง 2 คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของลกัษณะในการน าเสนอเพราะขอ้จ ากดัทาง
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ศาสนา ศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั สามารถสร้างสรรคผ์ลงานผา่นรูปทรงต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสรเสรีไม่มีขอ้

หา้มหรือขอ้จ ากดัใดๆ ต่างจากศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ท่ีการสร้างสรรคผ์ลงานตอ้งอยูใ่น

กรอบของหลักความเช่ือทางศาสนาอิสลาม จะต้องไม่ปรากฏภาพบุคคุลหรือภาพท่ีย ัว่ยุทาง

กามารมณ์ลวดลายส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงแค่ลวดลายของสตัวท์ะเลและสตัวต่์างๆ ท่ีเกิดจากความงาม

ในธรรมชาติเท่านั้น 

4. ทฤษฎีการร้ือฟ้ืนความเป็นไทย 

ผลงานของ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั น าเสนอเร่ืองราวของการร้ือฟ้ืนความเป็นไทย ในเร่ือง

ของการน าศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุงกลับมาดัดแปลงและพฒันารูปแบบข้ึนมาใหม่ให้มีความ

สวยงามและความทนัสมยั เช่นเดียวกบัผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ท่ีศิลปินน าเร่ืองราว

ความงามของกริชและเรือกอและมาน าเสนอให้เห็นถึงความสวยงาม แตกต่างกนัตรงท่ีผลงานของ        

ชูศกัด์ิ ศรีขวญั เป็นผลงานท่ีน ารูปแบบของหนงัตะลุงมาดดัแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

และมีความร่วมสมยั แต่ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นการน าเสนอรูปทรงของกริช

และเรือกอและแบบตรงไปตรงมาในเร่ืองของลวดลายและความงาม ผลงานของชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ

ผลงานของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีความเหมือนในเร่ืองของการสร้างสรรคผ์ลงานแบบไทย

ร่วมสมยัทอ้งถ่ินนิยม ศิลปินทั้งสองคนมีความเหมือนกนัในเร่ืองของการคน้หาความเป็นตวัตนของ

ตนเองในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพื่อให้หลุดพน้จากการสร้างสรรคผ์ลงานในแบบไทยท่ีเป็น

ทางการและแบบประเพณี แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีรูปแบบและวิธีการน าเสนอผลงานของชูศกัด์ิ ศรี

ขวญั เป็นการน าเสนอแบบศิลปะส่ือผสมและศิลปะแบบจดัวางท่ีมีการผสมผสานระหวา่งจิตรกรรม

และประติมากรรม แต่ผลงานศิลปะของ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นผลงานจิตรกรรมแบบ

ส่ือผสมไม่เป็นผลงานศิลปะแบบจัดวาง นอกจากน้ีผลงานของชูศักด์ิ ศรีขวัญบางชุดมีการ

แสดงออกของผลงานในรูปแบบไทยร่วมสมยัแบบโหยหาอดีต ซ่ึงแตกต่างกบัผลงานของ เจะอบัดุล

เลาะ เจ๊ะสอเหาะ ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของความงามในธรรมชาติเป็นหลกั 

จากการวิเคราะห์และรวบรวมผลงานทั้งหมด 6 ชุด ของศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ 

ศิลปิน เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ท าให้ผูศึ้กษาไดเ้ห็นปัจจยัส าคญัของวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานไทยร่วมสมัย ได้แก่ อิทธิพลทางด้านศิลปะพื้นบ้าน อิทธิพลทางสังคมและ

วฒันธรรม อิทธิพลศิลปะกบัศาสนา และอิทธิพลการร้ือฟ้ืนความเป็นไทย อิทธิพลทั้งหมดน้ีนบัวา่มี

บทบาทส าคญัอย่างมากต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินทั้งสอง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์

และการน าเร่ืองราวท่ีตนเองประทบัใจและสนใจโดยตรง โดยสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดและแง่มุม
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ต่างๆ ในชีวิต ทั้งในเร่ืองของความสวยงามหรือสะทอ้นถึงผลกระทบของสงัคมและวฒันธรรม และ

เน้ือหาท่ีปรากฏจะพบว่าส่วนใหญ่มีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกบัอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรม

ภาคใตแ้ละความเช่ือทางศาสนา ในเร่ืองของความสวยงามและสัจธรรมในการด าเนินชีวิต ซ่ึง

เน้ือหาของอิทธิพลทางวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมอนัดีงามและ

ความคิดทศันคติของคนในสงัคม 

ข้อเสนอแนะ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู ้ศึกษาได้ท าการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์อิทธิพลทาง

ศิลปวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน ท่ีท างานศิลปะไทยแบบร่วมสมยัทั้งหมด 

2 คน ไดแ้ก่ ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ซ่ึงอาจจะสามารถศึกษาไดม้ากกวา่น้ี แต่

อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษามากข้ึน 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาจ ากัดขอบเขตการศึกษาอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมใน

ผลงานการสร้างสรรคข์องศิลปิน ชูศกัด์ิ ศรีขวญั และ เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 

2547-2557 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ซ่ึงนอกเหนือเวลาท่ีจ ากดัไวศิ้ลปินก็ยงัสร้างสรรคผ์ลงาน

และยงัปรากฏอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมในผลงานอยู ่โดยเฉพาะการน าเร่ืองราวจากความสวยงาม

และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในความเป็นพื้นถ่ินของตนมาน าเสนอ และยงัคงปรากฏผลงานการ

สร้างสรรคท่ี์น่าสนใจอีกหลายช้ิน 
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ประวัติศิลปิน 

ชูศักดิ์ ศรีขวญั 

เกิด 22 เมษายน 2526 จงัหวดัสงขลา 
ท่ีอยู ่ 52/10 ถนนวฒิุภูมิ 2 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

ประวติัการศึกษา 
 โรงเรียนมหาวชิราวธุ 
 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคใต ้
 ศิลปะบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั 1 ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และ
 ภาพพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การแสดงนิทรรศการกลุ่ม 
2549 การแสดงงานเน่ืองในวนันริศ 
 การแสดงงานจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 28 
2550 การแสดงงาน POCHON ASIA BIENNALE 2007,PCAB 2007 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม

 สมยั ประเทศเกาหลี 
 การแสดงเน่ืองใน การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 53 
2551 การแสดงงานรอยยิม้สยาม (ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก) ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

 กรุงเทพมหานคร 
 การแสดงงาน “ศิลปะนอกหอ้ง” ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล 

การแสดงงานนิทรรศการเด่ียว 
2549 ชุด “มือถือสากปากถือศีล” ในโครงการศิลปกรรม Brand New 2006 ณ หอศิลป์

 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2551 ชุด “SHADO PLAY” ท่ี WHITE SPACE gallery Siam, กรุงเทพ 

เกียรติประวติั 
2547  รางวลัดีเด่นประเภทจิตรกรรม โครงการ “Yong Thai Artist Award 2004” โดยมูลนิธิซี

 เมนซ์ไทย 
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 ร่วมปฏิบติังานคดัลอกจิตรกรรมฝาผนงั หอไตรปิฎก วดัระฆงัโฆษิตารามวรมหาวิหาร 
2548 ร่วมเขียนภาพปฏิทิน ปี 2549 “พทุธประวติั” โดยบริษทักนกสิน เอก็ซปอร์ต จ ากดั 
2549 ไดรั้บทุนการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสรรคศิ์ลปะ มูลนิธิ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
 รางวลั International Culture of Peace : Voices of Youth in Peace Activities of UNESCO 

 and ESCAP. 
ไดรั้บทุนพระราชทาน “ภูมิพล” ประเภทรางวลัเรียนดี 
รางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จากการ
 ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 52  
รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” งานศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ัง
 ท่ี 23 
รางวลัดีเด่นการประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 21 
รางวลัยอดเยีย่มอนัดบั 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยั Panasonic คร้ังท่ี 8 
รางวลันริศรานุวงศแ์ละทุนการศึกษาพร้อมทั้งเขา้เฝ้าถวายผลงานแด่สมเด็จพระเทพรัตน์
 ราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 

2550 เป็นตวัแทนศิลปินไทยร่วมแสดงงาน POCHON ASIA BIENNALE 2007,PCAB 2007 ณ 
 พิพิธภณัฑร่์วมสมยั ประเทศเกาหลี 

 รางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทส่ือประสม จากการประกวด
 ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 53 
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เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

เกิด 17 กมุภาพนัธ์ 2526 จงัหวดัปัตตานี 
ท่ีอยู ่ สตูดิโอศิลปะร่วมสมยัในปัตตานี 18 หมู่ 1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

ประวติัการศึกษา 
2532-2538  
 โรงเรียนบา้นดอนรัก จ.ปัตตานี 
2539-2541 
 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จ.ปัตตานี 
2542-2544 
 สาขาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลยัอาชีวะศึกษาปัตตานี จ.ปัตตานี 
2545-2548 

ศิลปะบณัฑิต (ทศันศิลป์) เกียรตินิยมอนัดบั 2 สาขาทศัศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

2551-2552 
ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการแสดงผลงาน 
2546 นิทรรศการศิลปะสญัจร จดัโดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ณ ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช  

 ภูเกต็ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 
 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณคร้ังท่ี 1 ณ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา จ.สงขลา 
2547 The Visual Art Exhibition for Creative Youth on Art National Artists, Consul of 

 Thailand, California,USA 
 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณคร้ังท่ี 2 ณ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา จ.สงขลา 
2548 นิทรรศการศิลปกรรมแรงบนัดาลใจท่ีแตกต่าง คร้ังท่ี 2 ณ หอศิลป์พรรณรายณ์ 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 
 นิทรรศการจิตรกรรมน าฝันสานสัมพนัธ์ไทย-อเมริกา เน่ืองในวนัสถาปนา มหาวิทยาลยั

 ราชภฎัอุตรดิถ ์จ.อุตรดิถ ์
 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณคร้ังท่ี 3 ณ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา จ.สงขลา 
2549 The 1 st Exhibition of art Shiang Shi Normal Univercity,China 



179 
 

 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 23 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2550 The 2 nd Exhibition of art Shiang Shi Normal Univercity,China 

นิทรรศการก่ึงทศวรรษศิลปกรรมฯโครงการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม:มนตราลงักาสุกะ
  สญัจร ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเขตการศึกษาตรัง 

 ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการรูปลกัษณ์แห่งศรัทธา ณ หอศิลปวฒันธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 นิทรรศการศิลปกรรมโฉมหนา้ศิลปิน ณ เดอะสีลมแกลเลอรีย กรุงเทพฯ 

นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทิอคัรศิลปิน 80 พรรษา คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์
 แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

2551 First Prize Bualuang Paintings Contest 2008 Exhibition of art L.A. California,USA 
 The 3 rd Exhibition of art Shiang Shi Normal Univercity,China 
 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 30 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ  

  พระบรมราชินีนาถ 
 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 54 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด คร้ังท่ี 4 ณ อมตะคาสสเซิล นิคมอุตสาหกรรม

  อมตะนคร จ.ชลบุรี 
 การแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “แรงบนัดาลใจจากพ่อแห่งแผ่นดิน” ณ หอ

  ศิลป์แห่งชาติ 
 นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 4 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยั

  เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ กทมฯ 
 2552 การแสดงศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” โตชิบา คร้ังท่ี 21 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 55 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 31 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ  

  พระบรมราชินีนาถ 
 การแสดงจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี 11 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 24 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 นิทรรศการวิถีแห่งความเป็นไทย ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 5 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินี 

 นาถ 
 นิทรรศการพิธีมอบทุน และประมูลจดัหาทุน โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์

 ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท”์ ณ โรงแรมดุสิตธานี 
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2553 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 56 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” โตชิบา คร้ังท่ี 22 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 32 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

 พระบรมราชินีนาถ 
 การแสดงจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 25 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 นิทรรศการสาธิตศิลปกรรมวาดเสน้อุษาคเนย ์คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวิทยาลยั

 ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัระดบัอุดมศึกษาไทย-เวียดนาม, ณ หอศิลป์ มหาวิทยา 

 ลยัเชียงใหม่, ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยับูรพา,ณ ลาแมร์อาร์ตแกลเลอร่ี หอศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ณ หอศิลป์แห่งชาติ 
 กทมฯ , ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นิทรรศการศิลปะ ไท-ไทย ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
นิทรรศการศิลปินแห่งชาติสญัจรคร้ังท่ี 5 ณ ลาแมร์อาร์ตแกลเลอร่ี หอศิลป์คณะศิลปกรรม
 ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั (ทศันศิลป์) ณ หอศิลป์สมเด็จ
 พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินรนาถ 
นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 6 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยั
 เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ กทมฯ 

2554 การแสดงนิทรรศการลีลาของลายใหม่ศิลปะร่วมสมยั สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
 การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 26 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี  33 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
 พระบรมราชินีนาถ และ ณ มหาวิหาร บา้นด า ถวลัย ์ดชันี 
การแสดงศิลปกรรม Art Camp ประจ าปี 2554 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้าง 
 สรรคศิ์ลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท”์ 
นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 7 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลยัเพาะช่าง 
การแสดงนิทรรศการ Walks of Art ก้าวเดินของศิลปะ โดยศิลปินโครงการดาวเด่นบัว
 หลวงรุ่นท่ี 1 

2555 นิทรรศการศิลปะ รูปลกัษณ์ของชาวมลายทูอ้งถ่ินปัตตานี โดย เจะอบัดุลเลาะ เจะ๊สอเหาะ 
 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
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การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 34 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
 พระบรมราชินีนาถ 
การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเอเชียพลสั คร้ังท่ี 2 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
 พระบรมราชินีนาถ 
นิทรรศการศิลปะนานาชาติ คร้ังท่ี 8 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลยัเพาะช่าง และ ณ มหา
วิหาร บา้นด า ถวลัย ์ดชันี 

เกียรติประวติั 
2543 รางวลัท่ี 1 แข่งขนัประกวดวาดภาพ “การป้องกนัสารและยาเสพยติ์ด” โครงการพลงั

 นกัศึกษาพลงัแผน่ดินร่วมตา้นสารและยาเสพยติ์ด ณ จ.ปัตตานี 
 นกัศึกษาดีเด่น “คนดี ศรีศิลปกรรม” คณะวิชาศิลปกรรมวิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 
 รางวลัท่ี 2 ออกแบบผลิตภณัฑ ์กรมอาชีวศึกษาภาคใต ้คร้ังท่ี 12 ณ จ.ชุมพร 
2544 รางวลัชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ “โครงการเยาวชนพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม” โดยส านกังาน

 สาธารณสุข 
 รางวลัท่ี 3 แข่งขนัจิตรกรรมสีน ้า กรมอาชีวศึกษาภาคใต ้คร้ังท่ี 13 จ.ยะลา 
 รางวลัท่ี 2 การเขียนผา้บาติก งานมหกรรมศิลปวฒันธรรม จ.ปัตตานี 
2545 รางวลัชมเชยประกวดภาพวาด “ประโยชน์และคุณค่าของป่าชายเลน” โดยส านักงาน

 คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
2547 ไดรั้บทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวฒันธรรมไปศึกษาดู

 งานศิลปะ “โครงการเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) รุ่น 1” ณ ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา 

 รางวลัดีเด่นการประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาวภ์าคใต ้คร้ังท่ี 2 ระดบัอุดมศึกษา 14 ภาคใต ้
2548 ไดรั้บทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวฒันธรรมไปศึกษาดู

 งานศิลปะ “โครงการเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) รุ่น 2” ณ ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา 

 ไดรั้บทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
 ติณสูลานนท”์ 

 รางวลัดีเด่น การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาวภ์าคใต ้คร้ังท่ี 3 ระดบัอุดมศึกษา 14 ภาคใต ้
2551 รางวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง จิตรกรรมร่วมสมยั คร้ังท่ี 30 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

 พร้อมทุนการศึกษาไปดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 รางวลัโล่เกียรติยศสงขลานครินทร์ (อาจารยท่ี์ท าช่ือเสียงใหแ้ก่ มหาวิทยาลยั) 
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 ศิษยเ์ก่าดีเด่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลยั 
2552 รางวลัดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 21 โดยบริษทัโตชิบา (ไทย

 แลนด)์ จ ากดั 
 รางวลัสนบัสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวลัท่ี 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 55 
 รางวลัศิษยเ์ก่ากองทุน กยศ.ดีเด่นระดบัประเทศ 
2553 รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน (จิตรกรรม) จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 56 
 รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดงบวัหลวง จิตรกรรมร่วมสมยั คร้ังท่ี 32 โดยมูลนิธิธนาคาร 
  กรุงเทพ 
 รางวลัดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค คร้ังท่ี 12 

รางวลัพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 22 โดยบริษทัโตชิบา (ไทย
 แลนด)์ จ ากดั 

2554 รางวลัสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวลัท่ี 1 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 
  57 
 รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดงบวัหลวง จิตรกรรมร่วมสมยั คร้ังท่ี 33 โดย มูลนิธิธนาคาร 
  กรุงเทพ 
 รางวลั Platinum Awards การประกวด 2nd UOB Painting of The Year Competition 

ไดรั้บทุนจาก สศร. กระทรวงวฒันธรรม ไปศึกษาดูงาน Venice Biennale และ พิพิธ 
 ภณัฑศิ์ลปะ ณ อิตาลี 

2555 รางวลัท่ี 2 เหรียญเงินบวัหลวง จิตรกรรมร่วมสมยั คร้ังท่ี 34 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
 รางวลัดีเด่น การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลสั คร้ังท่ี 2 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวจิรศรี พรหมเดช 
ท่ีอยู ่    30 ถนนพทัลุง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
ติดต่อ    โทร: 080-5439601 
    Email: lgpromdet@gmail.com 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2547  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวดัสงขลา 
 พ.ศ. 2550  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวดัสงขลา 
 พ.ศ. 2555  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.) ทศันศิลป์ (ศิลปะไทย)  
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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