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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเพื่อพัฒนาเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับ “โลกศิลปะ” ในประเทศไทย
และจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆ ท่าน
ผู้เขียนขอขอบคุณ ณภัค เสรีรักษ์ สำ�หรับความคิดเห็นตั้งแต่ฉบับร่าง
และขอขอบคุณ อาจารย์นลินี ตันธุวนิตย์ บรรณาธิการประจำ�ฉบับ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน
ตลอดจนกองบรรณาธิการวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา มา ณ ที่นี้
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บทความนี้พิจารณากระบวนการที่ “ศิลปะจากปัตตานี” หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “โลก
ศิลปะไทย” และรัฐไทย ผ่านกลไกของการประกวดศิลปกรรมระดับชาติในช่วง พ.ศ.25492558 โดยแบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการท�ำความเข้าใจการประกอบ
สร้างตัวตนของศิลปินในบริบทที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาศิลปะและมิติเชิงสถาบัน
ของการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ว่ามีบทบาทต่อรูปแบบการพัฒนาและผลิตผลงาน
ของศิลปินอย่างไร ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ปฏิบัติการเชิงวาทกรรมผ่านการเลือกใช้
ชุดข้อความของศิลปินและกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดที่ได้รับการน�ำเสนอในสูจิบัตร
ของการประกวดศิลปกรรมที่เป็นกรณีศึกษา ว่าแสดงให้เห็นถึงช่วงชั้นของการตัดสินคุณค่า
และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในโลกศิลปะอย่างไร และเป็นการผลิตซ�้ำหรือตั้งค�ำถามกับ
กระบวนการท�ำให้ “ความเป็นมลายู” กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “โลกศิลปะไทย” และรัฐไทย
อย่างไร
คำ�สำ�คัญ: โลกศิลปะ, การประกวดศิลปกรรม, มลายูมุสลิม, อิสลาม, ปัตตานี, ปาตานี
บทคัดย่อ
abstract
This article looks at the extraordinary success of “art from Pattani” in national art
competitions over the decade from 2006-2015 and considers how this cohort
of artitsts from Patani region might at the same time have been co-opted within
the “Thai art world” and more generally by the Thai state. Firstly, it discusses the
ideological roles of two university fine art departments in Pattani and Bangkok as
well as the national art competitions in the construction and development of both the
artisits’ identities and their works. The second section presents a preliminary textual
analysis of the artists’ notes and award committee’s comments featured in official
catalogues of two major national art competitions. It proposes how certain sets of
vocabularies and rhetorics signify hierarchies of values and power relations within the
“Thai art world” and how these reproduce or challenge the subordination of Malay
(Melayu) identities under the Thai state through discourses of artistic justification.
keywords: art world, art competition, Malay Muslim, Islam, Pattani, Patani
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ความน�ำ

งานศึ ก ษาสั ง คมวั ฒ นธรรมอิ ส ลามส่ ว นใหญ่ มั ก อ้ า งอิ ง ปรากฏการณ์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศ
ตะวันออกกลางเป็นหลัก ทั้งที่บริบทเฉพาะในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างหลากหลาย
รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งศาสนาอิสลามหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ความเชื่อดั้งเดิมของประชากรในภูมิภาค (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2550, 155) เฉพาะใน
ปริมณฑลของการศึกษาศิลปะอิสลามในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็มักให้ความส�ำคัญกับ
งานศิลปะในตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาเหนือ หรือผลงานร่วมสมัยของ
ศิลปินพลัดถิ่นที่มาจากดินแดนเหล่านั้น โดยแทบไม่กล่าวถึงศิลปะอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีลักษณะที่ต่างจากศิลปะอิสลามในภูมิภาคอื่นๆ ดังที่ เคนเนธ จอร์จ
(Kenneth M. George) เสนอว่า ศิลปะอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะผลงานของศิลปินยุคหลังอาณานิคมในมาเลเซียและอินโดนีเซียสะท้อนให้
เห็นถึงการปะทะต่อรองระหว่างหลักศาสนาอิสลาม แนวคิดชาตินิยม ความเป็นมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย (George 1998) การให้คุณค่ากับความเป็นสมัยใหม่ผ่าน “ศิลปะสมัย
ใหม่” จากโลกตะวันตก ซึ่งได้น�ำมาสู่การตั้งค�ำถามถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและแนวคิด
ชาตินิยมของแต่ละประเทศ (George 2012, 54-56)
ส�ำหรับกรณีของศิลปะจาก “ปัตตานี”1 แม้จะเป็นอาณาบริเวณที่มีประชากรชาว
มลายูนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมาก และมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา
อิสลาม แต่น่าสนใจว่าผลงานศิลปะไม่ได้แสดงถึงการพัฒนาข้อถกเถียงหรือรูปแบบวิธี
การท�ำงานบนพื้นฐานของ “ศิลปะอิสลาม” หากพัฒนาขึ้นมาใต้โครงสร้างอ�ำนาจรัฐและ
สถาบันการศึกษาศิลปะของไทย หรือ “โลกศิลปะ” (art world) ของไทย ตามแนวคิด

1

โดยทั่วไป การใช้คำ�ว่า “ปัตตานี” และ “ปาตานี” แสดงให้เห็นถึงนัยทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างในการ
กล่าวถึงพื้นที่ในอาณาบริเวณที่ถูกเรียกรวมๆ ว่าเป็นชายแดนใต้ คำ�ว่า “ปาตานี” ซึ่งเป็นชื่อรัฐเดิม สะท้อน
ถึงมิติการต่อสู้เชิงการเมืองวัฒนธรรม ในขณะที่คำ�ว่า “ปัตตานี” ซึ่งเป็นคำ�ที่รัฐไทยใช้เรียกชื่อจังหวัดและ
สื่อนัยถึงการถูกผนวกรวมกับรัฐไทย ในบทความผู้เขียนใช้คำ�ว่า “ปาตานี” ในการกล่าวถึงอาณาบริเวณใน
เชิงภูมิศาสตร์ และใช้คำ�ว่า “ปัตตานี” เพื่อสื่อถึงการถูกทำ�ให้เป็นไทยหรือการอยู่ใต้อุดมการณ์ของรัฐไทย.
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เรื่อง “โลกศิลปะ” ของนักสังคมวิทยาศิลปะ โฮเวิร์ด เบคเคอร์ (Howard Becker) ที่
เสนอว่าคุณค่าของงานศิลปะก่อรูปผ่านความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับโลกศิลปะมากกว่า
ตัวผลงานเอง (Becker 1982) การศึกษาโลกศิลปะจึงหมายถึงการศึกษาโครงสร้าง
สถาบันทางสังคมที่ศิลปะถูกผลิต หมุนเวียน และบริโภค ประเด็นสนใจเกี่ยวกับ “ศิลปะ
จากปัตตานี” มีที่มาจากแนวโน้มที่งานศิลปะในกลุ่มนี้ได้รับการให้คุณค่าเชิงสถาบัน
กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือการได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน
รัฐไทยหรือสถาบันที่มีศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549
จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่น�ำเสนอภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมมลายู-อิสลามเหล่านี้ จัดเป็น
กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดศิ ล ปกรรมมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ผลงานศิ ล ปะที่
แสดงออกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมหรือ “ความเป็นไทย” แบบอื่นๆ ในช่วงกว่าทศวรรษ
ที่ผ่านมา ในขณะที่ช่วงทศวรรษ 2530-2540 ผลงานที่ได้รับรางวัลส่วนมากเป็นผลงาน
ของศิลปินที่แสดงออกถึง “ความเป็นล้านนา” (ดูรายละเอียดใน กษมาพร แสงสุระธรรม
2553 โดยเฉพาะภาคผนวก ค, 243-246)
หากพิจารณาประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเหล่านี้ จะเห็นว่าส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะศิลปกรรมฯ”) และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
โทที่ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2519 และแต่เดิมเน้นส่งเสริมการสร้างงานศิลปะไทยเพื่ออนุรักษ์
การเขียนภาพแบบประเพณีในฐานะที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้บริบท
ของกระแสชาตินิยมในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (ดู สุธี คุณาวิชญานนท์ 2545;
ธนาวิ โชติประดิษฐ 2554, 184) แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเฟื่องฟูของแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมซึ่ง
ให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ดู อานันท์ กาญจนพันธ์ 2544; ยุกติ มุกดาวิจิตร 2548)
ตลอดจนการหวนหา “ความเป็นไทย” “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “ความพอเพียง” ภายหลัง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 (Reynolds 2001, 252) จะเห็นได้ว่าภาควิชา
ศิ ล ปไทยก็ หั น มาเน้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ล ปิ น ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปะจากถิ่ น ก�ำ เนิ ด ของ
ตนเอง หรือแสดงออกถึง “ความเป็นไทย” ผ่าน “ความเป็นท้องถิ่น” จากภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ จนประสบความส�ำเร็จจากเวทีประกวดศิลปกรรมอยู่เสมอ
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อย่างไรก็ดี แม้จะดูเสมือนว่ามีการยอมรับความหลากหลาย แต่ “ความเป็นไทย”
ในความหมายดังกล่าวนี้ ต้องไม่ท้าทายอุดมการณ์หลักของรัฐไทย อันหมายถึงชาติ
ศาสนา (พุทธ) และ พระมหากษัตริย์ (กษมาพร แสงสุระธรรม 2555, 102-103) ในกรณี
ของ “ศิลปะจากปัตตานี” การให้คุณค่ากับ “ความเป็นไทย” ตามแนวทางดังกล่าว เป็น
ส่วนหนึ่งความสัมพันธ์อันย้อนแย้งระหว่าง “ความเป็นมลายู” และ “ความเป็นไทย” ใน
ท่ามกลางความขัดแย้งและปัญหาความรุนแรงในปาตานีตลอดช่วงกว่าทศวรรษจนถึง
ปัจจุบัน
งานศึกษาทางประวัติศาสตร์อธิบายสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นว่ามาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและสังคม
มลายู (เช่น ปริญญา นวลเปียน 2551; Loos 2006, 186) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก
นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่แม้จะเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2452 ภายหลังการผนวก
ปาตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยตามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและสยาม แต่การ
ด�ำเนินนโยบายตามอุดมการณ์ชาตินิยมไทยได้สร้างความเป็นอื่นให้แก่กลุ่มชาติพันธ์ุ
อื่นๆ ดังที่นักวิชาการที่อาจเรียกว่าเป็นฝ่ายมลายูชาตินิยมอย่าง วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน
(2551, 20) เสนอว่า ประชาชาติปาตานีไม่สามารถตอบรับต่อนโยบายผสมผสานทาง
วัฒนธรรมดังกล่าว หรือที่ ปิยะ กิจถาวร (2550, 132) ให้ความเห็นว่านโยบายของรัฐ
ด้านหนึ่งส่งเสริมศาสนาอิสลาม แต่อีกด้านก็เพิกเฉยต่อส�ำนึกในทางชาติพันธ์ุและความ
เป็นมุสลิมของผู้คนในพื้นที่
ปัญหาของการเมืองอัตลักษณ์ความเป็น “มลายู” หรือ “นายู” ตามส�ำเนียงท้องถิ่น
สอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องอัตลักษณ์ของชาวมลายู จากการศึกษาทางมานุษยวิทยาของ
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2550, 58-61) ซึ่งเสนอว่าความเป็นคนมลายูหรือ “ออแฆนายู”
รวมขึ้นมาจากความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ประเพณี และศาสนา แม้จะเป็นพลเมืองไทย
ตามเอกสารราชการ แต่ก็ต่างจากคนไทยส่วนใหญ่เพราะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ และ
เป็นประชาชนของปาตานี อาณาจักรโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศาสนาและ
วัฒนธรรมอิสลาม (McCargo 2008, 4) “ความเป็นมลายู” เป็นประเด็นส�ำคัญในการ
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นอ�ำ นาจรั ฐ ผ่ า นความรุ น แรงในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ ง
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(ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2556; ธงชัย วินิจจะกูล 2545; McCargo 2008) ขณะที่ข้อเสนอ
ของงานศึกษาในทางมานุษยวิทยาจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพลวัตของ “ความเป็น
มลายูมุสลิม” ในระดับชีวิตประจ�ำวัน และให้ความส�ำคัญกับความเป็นมลายูที่ลื่นไหลและ
หลากหลาย (เช่น ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2550; ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 2551; อนุสรณ์
อุณโณ 2554)
การศึกษา “ศิลปะจากปัตตานี” ในบทความนี้เป็นความพยายามท�ำความเข้าใจ
การเมืองอัตลักษณ์ของ “ความเป็นมลายู” บนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับความเป็น
มลายูใน “โลกศิลปะไทย” โดยพิจารณาความเป็น “ศิลปะจากปัตตานี” ในเชิงสถาบัน
และในฐานะผลงานของศิลปินในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่บนความขัดแย้งระหว่างปาตานี
กับรัฐไทย โดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์ความรุนแรงนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้น
มา ซึ่งน�ำมาสู่ทั้ง “ความกังวลของชาติ” (national anxeity) (McCargo 2012) ที่สร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐในการสอดส่องผู้คน (Arafat 2007, 34-36) และความไม่วางใจ
ของผู้คนท่ามกลางบรรยากาศความกลัวในการใช้ชีวิตภายใต้กฎอัยการศึก ดังนั้นจึงเป็น
บริบทของนัยเชิงวิเคราะห์ที่ส�ำคัญของกระบวนการที่ “ศิลปะจากปัตตานี” เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งและได้รับการยอมรับจาก “โลกศิลปะไทย” ผ่านกระบวนการประกวดศิลปกรรมดัง
ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น
ผู้เขียนเลือกวิเคราะห์ “ศิลปะจากปัตตานี” ในเวทีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
และการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเวทีการประกวดที่ยึดโยงกับ
ความเป็ น ชาติ แ ละเน้ น เนื้ อ หาด้ า นความเป็ นไทยตามล�ำ ดั บ การประกวดศิ ล ปกรรม
แห่งชาติจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ และถือว่าเป็นเวทีการประกวดที่มีความส�ำคัญ
ที่สุดในระดับชาติ ส่วนการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเวทีการประกวด
ทางด้านศิลปะไทยที่ส�ำคัญที่สุด โดยเฉพาะในรูปแบบศิลปะแนวไทยประเพณีและผลงาน
ที่ น�ำ เสนอเนื้ อ หาอั น เกี่ ย วกั บ “ความเป็ นไทย” ผู ้ เ ขี ย นพั ฒ นากรอบการวิ เ คราะห์
จากแนวคิดที่พิจารณาการประกวดศิลปกรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สถาปนาตั ว ตนของศิ ล ปิ นในโลกศิ ล ปะ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของกลไกการวิ จ ารณ์
และการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า เชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ โ ดยกลุ ่ ม และเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมต่ า งๆ ทั้ ง
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ตัวศิลปิน สถาบัน/โรงเรียนศิลปะ สื่อสารมวลชน ฯลฯ อันเป็นกลไลที่น�ำไปสู่การก่อรูปของ
มาตรวัดในการตัดสินคุณค่าว่าศิลปะแบบใดเป็นศิลปะที่ดี (Becker 2008 [1982], 360)
กรอบคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ว่าการ
ท�ำ ความเข้ าใจผลงานศิ ล ปะต้ อ งพิ จ ารณาตั ว ผลงานศิ ล ปะในปริ ม ณฑลของการผลิ ต
ความหมายและคุณค่าของงานศิลปะ ซึ่งรวมถึง นักวิจารณ์ และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความหมายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงาน (Bourdieu 1993, 37)
บทความนี้พิจารณากระบวนการที่ผลงานศิลปะซึ่งสะท้อนความเป็น “วัฒนธรรม
มลายู” และ “ศาสนาอิสลาม” ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก “ความเป็นไทย” กระแส
หลัก หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของโลกศิลปะไทย โดยแบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วนหลักๆ
ส่วนแรก เป็นการท�ำความเข้าใจการประกอบสร้างตัวตนของศิลปินที่จบการศึกษาจาก
คณะศิลปกรรมฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ หรือการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
ได้แก่ คีต์ตา อิสรั่น เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ยามีล๊ะ หะยี และ ศิริชัย พุ่มมาก ใน
บริบทที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาศิลปะ ทั้งสถาบันในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้ง
กับรัฐไทย และสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐไทยทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม ตลอดจนมิติเชิงสถาบันของประกวดศิลปกรรม ว่ามีบทบาทต่อรูปแบบการ
พัฒนาและผลิตผลงานศิลปะของศิลปินอย่างไร
ส่วนที่สอง เป็นการท�ำความเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะของการตัดสินและประเมินคุณค่า
ทางศิลปะผ่านกระบวนการให้ความหมาย ก�ำหนดคุณค่า และสร้างความชอบธรรมให้
แก่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและการประกวดจิตรกรรม
บัวหลวง โดยท�ำการวิเคราะห์การเลือกใช้ข้อความและวิธีการใช้ภาษาเพื่อน�ำเสนอแนวคิด
ในการสร้างผลงานของศิลปินและการแสดงความเห็นของกรรมการตัดสิน ดังที่ปรากฏ
ในสูจิบัตรของงานประกวดศิลปกรรมทั้งสองในช่วง พ.ศ. 2549-2558 ว่าแสดงให้เห็นถึง
ช่วงชั้นของการตัดสินคุณค่าและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในโลกศิลปะอย่างไร และเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำให้ “ความเป็นมลายู” เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยอย่างไร
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“ศิลปะจากปัตตานี”
กับเวทีการประกวดศิลปกรรมใน “โลกศิลปะไทย”

เนื้อหาในส่วนนี้พิจารณาถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาศิลปะที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้าง
ผลงาน ทั้งในแง่เทคนิิควิธี ตลอดจนวิธีคิด เช่น สุนทรียะ รูปแบบ การท�ำงานของศิลปิน
โดยเน้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เขียน
เลือกการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะศิลปินกลุ่มที่ศึกษาต่อในภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีศิลปกรรมในระดับชาติ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงบทบาทเชิงสถาบันของการประกวดศิลปกรรม โดยไม่ได้กล่าวถึงศิลปินคนอื่นๆ ที่
อาจเลือกเส้นทางการเป็นศิลปินที่ต่างไปจากนี้ อีกทั้งการกล่าวถึงศิลปินคนใดคนหนึ่ง
ไม่ได้ยึดโยงกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือความเป็น “กลุ่ม” หรือเป็น “ชุมชนศิลปะ”
เดียวกัน
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
มีที่มาจากการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 25452 โดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่
พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น จบการศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียน
เห็นว่าการเรียนการสอนศิลปะภายในคณะศิลปกรรมฯ โดยเฉพาะบทบาทของพิเชษฐ์
น่าจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการท�ำงานศิลปะและการเลือกเส้นทางด้านศิลปะของนักศึกษา
ของเขา ดังจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาจ�ำนวนหนึ่งที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในภาค
วิชาและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอาจารย์ของพวกเขา ความส�ำคัญของพิเชษฐ์ที่มีต่อ
ลูกศิษย์ ปรากฏให้เห็นผ่านกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ซึ่งกล่าวถึง
พิเชษฐ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในการท�ำงานศิลปะ (เช่น ศิริชัย พุ่มมาก 2552;
เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 2552; ปรัชญ์ พิมานแมน 2555; อิมรอม ยูนุ 2557)
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะศิลปกรรมฯ ในระยะแรกมีที่มาจากหลายภูมิภาค แต่หลังจากเกิดเหตุ
ความรุนแรงในระลอกหลัง (พ.ศ. 2547) สัดส่วนของนักศึกษาจากนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ลดน้อยลง เช่นเดียวกับสัดส่วนของนักศึกษาในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย.

2

ในนิยาม “ความเป็นไทย”: “ศิลปะจากปัตตานี” ในเวทีการประกวดศิลปกรรมไทย พ.ศ. 2549-2558

87

ภาควิชาศิลปไทยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเน้นการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย
ข้อมูลจากศิลปะไทยประเพณี ภายใต้การผลักดันและดูแลจากชลูด นิ่มเสมอ3 กล่าวคือ
การเรียนการสอนเน้นการสร้างผลงานที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยทั้งในแง่ของเทคนิค
(อันหมายถึงการเขียนจิตรกรรมแบบประเพณี) และในแง่เนื้อหา มากไปกว่านั้น แนวทาง
การสอนที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการให้ความส�ำคัญกับที่มา ตัวตน/อัตลักษณ์ของศิลปิน
โดยเฉพาะที่มาจากท้องถิ่นและอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของศิลปิน ในช่วงทศวรรษที่ 2550
ภาควิชาศิลปไทยได้กลายมาเป็นภาควิชาที่มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ
เป็นจ�ำนวนสูงสุดของคณะจิตรกรรมฯ ทั้งจากเหตุผลเรื่องชื่อเสียงของผู้สอนและยังรวมไป
ถึงการเล่าขานว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับชาติในช่วงดังกล่าว
ส่วนมากมาจากภาควิชานี้4
หากพิจารณาจากช่วงเวลาการได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแล้ว ผู้เขียน
เห็นว่ากลุ่มนักศึกษารุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ของคณะศิลปกรรมฯ น่าจะเริ่มส่งผลงานเข้าประกวด
ตั้ ง แต่ ยั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ระมาณชั้ น ปี ที่ 4 และเมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้การเรียนการสอนในคณะศิลปกรรมฯ น่าจะมี
ส่ ว นผลั ก ดั นให้ มี ก ารส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดด้ ว ยเช่ น กั น เห็ นได้ จ ากบทสั ม ภาษณ์ ใ น
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเมื่อปี 2549 พิเชษฐ์ซึ่งในขณะนั้นรักษาการ
ในต�ำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมฯ กล่าวถึงการส่งผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา
วิชาทัศนศิลป์รุ่นแรกเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 23
(พ.ศ. 2549) รวม 12 ชิ้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งหมด โดยมี
ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. 2541 ชลูดเป็น
ลูกศิษย์และน่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากศิลป์ พีระศรี ในการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับการ
ทำ�งานศิลปะของตนเอง (ดู กษมาพร แสงสุระธรรม 2553).
3

ดูเปรียบเทียบบทบาทของชลูดและภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กับการให้ความสำ�คัญกับ
อั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว ตนหรื อ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องกรณี ศึ ก ษากลุ่ ม “ศิ ล ปิ น ล้ า นนา” ได้ จ าก
กษมาพร แสงสุระธรรม (2553).

4
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ผลงานที่ได้รับรางวัลหนึ่งชิ้น ได้แก่ ผลงานของศิริชัย พุ่มมาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากเวทีการประกวดดังกล่าว (Focus Team 2549)
จากการส�ำรวจรายชื่อศิลปินและผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม
ระดับชาติ เช่น การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ และเวทีการประกวด
ของเอกชน อาทิ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ฯลฯ รวม
10 เวทีการประกวด พบว่าในช่วงหนึ่งทศวรรษนับจากการได้รับรางวัลแรกใน พ.ศ. 2549
จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมฯ ได้รับรางวัลส�ำคัญๆ รวมกว่าห้าสิบรางวัล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการประกวดศิลปกรรมบัวหลวง ซึ่งเป็นเวทีประกวดส�ำหรับศิลปะ
แบบประเพณีไทยหรือเวทีส�ำหรับผลงานศิลปะที่แสดงออกถึง “ความเป็นไทย” ตลอดจน
เวทีการประกวดที่มีหัวข้ออันสัมพันธ์กับการเฉลิมพระเกียรติ เช่น ศิริชัย พุ่มมาก ได้
รับรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” จากการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 จากผลงานชื่อ “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย”) และต่อมาใน
พ.ศ. 2557 มูฮัมหมัดซูรียี มะซู และ นอเดียนา บีฮิง ได้รับรางวัลสนับสนุนพิเศษจาก
โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี Nan Mee Fine Arts Award “ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 9” จาก
ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี หมายเลข 2” และ “บ้านหลังเดิม (หมายเลข 2)” ตามล�ำดับ
(Nan Mee Fine Arts Award 2557)
การที่คณาจารย์ของคณะศิลปกรรมฯ ส่วนมากจบการศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงอาจกล่าวได้ว่าศิลปะจากคณะศิลปกรรมฯ น่าจะได้รับอิทธิพล
แนวคิดหรือมาตรฐานว่าด้วย “ความเป็นศิลปะไทย” มาจากภาควิชาศิลปไทย และเมื่อมี
ศิลปินรุน่ ใหม่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททีภ่ าควิชาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษา
รุ่นแรก ได้แก่ ศิริชัย พุ่มมาก และ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ซึ่งต่อมาประสบความส�ำเร็จ
ในเวทีประกวดศิลปกรรมระดับชาติ กล่าวคือ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ได้รับรางวัลที่ 1
เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้ง
ที่ 30 ก่อนที่จะกลับมาสอนที่ภาควิชาศิลปกรรมฯ ไม่เพียงส่งอิทธิพลให้นักศึกษาจาก
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คณะศิลปกรรมฯ รุ่นหลัง ด�ำเนินรอยตามวิถีดังกล่าว หากยังน่าจะมีบทบาทต่อการเรียน
การสอนและวิธีคิดในการสร้างผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ยอมรับกับมาตรฐานของศิลปะและความเป็นศิลปะไทยจากส่วนกลาง/กรุงเทพฯ ผ่านเวทีการ
ประกวดศิลปกรรม ดังที่ปรากฏในบทความที่เขียนโดยอาจารย์คณะศิลปกรรมฯ เรื่ อ ง
“ศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี กับเวทีการประกวดระดับชาติ ปี 2553” ซึ่งนอกจากจะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและศิษย์เก่าจากคณะศิลปกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลในเวทีประกวด
ระดับชาติในปี 2553 แล้ว ยังได้เน้นย�้ำว่า “....การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของคณาจารย์
และนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลงานได้เป็น
ที่ประจักษ์แก่วงการศิลปะ โดยสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยการคว้ารางวัลเกียรติยศในเวทีการประกวดต่างๆ มาเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงศักยภาพด้านการเรียนการสอนในทุกๆ ปี” (ธิดารัตน์ นาคบุตร 2554, 81)
ข้อเขียนดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลปกรรมฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในเวทีศิลปกรรมระดับชาติ นอกจากนี้
การเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่ “ผลงานได้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศิลปะ” กับการได้รับ
รางวัลจากการประกวดศิลปกรรมต่างๆ ยังเป็นการยืนยันถึงต�ำแหน่งแห่งที่ของคณะ
ศิ ล ปกรรมฯ ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “โลกศิ ล ปะไทย” ทั้ ง ความหมายในเชิ ง
ภูมิศาสตร์และในเชิงวัฒนธรรม จากการที่คณะศิลปกรรมฯ แสดงออกว่ายอมรับเงื่อนไข
การประกวดในเวทีศิลปกรรมระดับชาติ ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันที่มีลักษณะเฉพาะทั้งใน
แง่เนื้อหาและรูปแบบ และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงสถาบันของเวที
ประกวดศิลปกรรมในการสร้างมาตรฐานการตัดสินคุณค่างานศิลปะใน “โลกศิลปะไทย”
ดังที่งานเขียนเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า แม้จะมีเวที
การประกวดหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน แต่ทั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานและผู้ได้รับ
รางวัลส่วนใหญ่มักมีความเชื่อมโยงกับคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนได้รับการ
เรียกขานว่าเป็นงานประกวดภายในของคณะจิตรกรรมฯ เนื่องจากกรรมการมีเกณฑ์หรือ
รสนิยมในการตัดสินผลงานศิลปะคล้ายคลึงกัน และมักมอบรางวัลให้กับผลงานที่สะท้อน
แนวทางของคณะจิตรกรรมฯ เป็นส่วนใหญ่ (วิรุณ ตั้งเจริญ 2534, 115-123)
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หากพิจารณาว่าแนวทางการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ โดยเฉพาะจาก
ศิลป์ พีระศรี ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งและวางรากฐานให้กับคณะฯ ได้รับการกล่าวถึงใน
ฐานะที่ให้การสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐไทย (ดู กษมาพร แสงสุระธรรม 2555; ถนอม
ชาภักดี 2557; ธนาวิ โชติประดิษฐ 2555) ประกอบกับข้อเสนอของนิธิ เอียวศรีวงศ์
(2551, 45) ว่าการตั้งมหาวิทยาสงขลานครินทร์เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการกลืนกลาย
ของรัฐไทย จึงปฏิเสธมิได้ว่าคณะศิลปกรรมฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลืนกลาย
ให้เป็นไทยผ่านระบบการศึกษาศิลปะแบบไทย โดยเฉพาะการได้รับอิทธิพลจากภาควิชา
ศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนส่งเสริมศิลปะไทย ในที่นี้
“ศิลปะจากปัตตานี” จึงไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของ “ศิลปะไทย” ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ
แต่ยังเป็นการผลิตซ�้ำคุณค่าเฉพาะของการประกวดภายใต้แบบแผนของศิลปะไทยอีกด้วย
“ศิลปะจากปัตตานี” ในนิยาม “ความเป็นไทย”
จากเวทีการประกวดศิลปกรรม

ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะน�ำเสนอประเด็นอภิปรายโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก ว่าด้วย
การนิยามความหมายของ “ความเป็นมลายู” โดยอ้างอิงกับชุดความหมายของความเป็น
ชาติพันธ์ุและการนับถือศาสนาอิสลาม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย โดย
พิจารณาเวทีการประกวดศิลปกรรมในฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะใน “โลกศิลปะไทย” ที่
แสดงให้เห็นถึงการผสม/กลืนกลายระหว่างอัตลักษณ์ “ความเป็นมลายู” กับ “อัตลักษณ์
แห่งชาติ (ไทย)” ส่วนที่สอง พิจารณากลไกของกระบวนการที่ท�ำให้ “ความเป็นมลายู”
เป็นส่วนหนึ่งของ “ความเป็นไทย” ภายใต้เวทีการประกวดศิลปกรรมของส่วนกลาง/
กรุงเทพฯ” โดยการวิเคราะห์ผ่านการใช้ภาษาในข้อเขียนของผู้กระท�ำการที่เกี่ยวข้อง
ใน “โลกศิลปะไทย” โดยเฉพาะศิลปินและกรรมการตัดสินรางวัล ที่ปรากฏในสูจิบัตร
นิทรรศการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ระหว่าง พ.ศ.
2549-2558
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ผู้เขียนพิจารณาตัวบทที่น�ำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และความคิดเห็น
ประกอบผลงานที่ได้รับรางวัล ว่าแสดงให้เห็นถึงกระบวนการนิยามความหมาย ประเมิน
และให้คุณค่าผ่านการตัดสินผลงานศิลปกรรมอย่างไร ในสูจิบัตรการประกวดศิลปกรรม
ตัวบทเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ร่วมกับภาพของผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล และดังนั้นจึง
มีบทบาทต่อการรับรู้และการสร้างหรือจ�ำกัดความเข้าใจแก่ผู้อ่าน การวิเคราะห์ตัวบทที่น�ำ
เสนอโดยผู้กระท�ำการเหล่านี้ มุ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาในการนิยามความหมายและ
ให้คุณค่าผลงานศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างภาพตัวแทนและก�ำกับการ
รับรู้คุณค่าเกี่ยวกับ “ศิลปะ” “ความเป็นไทย” “ความเป็นมลายู” ฯลฯ ตลอดจนเปิดเผย
ให้เห็นเงื่อนไขเชิงโครงสร้างภายในบริบทเฉพาะ ที่ชุดของข้อความถูกคัดเลือกมาใช้ในการ
สร้างความชอบธรรมให้กับระบบคุณค่าต่างๆ โดยที่ผู้เขียนข้อความอาจไม่ตระหนักถึง
กระบวนการผลิตซ�้ำความหมายหรือระบบคุณค่าเหล่านั้น (ดู Barthes 1977)
“ความเป็นมลายู” ในนิยามความเป็นไทย

แม้ว่าเวทีประกวดศิลปกรรมจะไม่ได้มีนโยบายเปลี่ยนมลายู/นายูให้กลายเป็น
ไทยโดยตรง แต่ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนความก�ำกวมของนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อ
ปาตานีได้เป็นอย่างดี อาจกล่าวได้ว่าเมื่ออัตลักษณ์ของชาวมลายูเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับ
“ความเป็นไทย” ผ่านกระบวนการประกวดผลงานศิลปกรรม ก็มีส่วนท�ำให้ “ความเป็น
ไทย” เข้ามาครอบคลุม “ความเป็นมลายู” ในขณะที่ธงชัย วินิจจะกูล (2545, 76-78)
เสนอว่าในเชิงภูมิศาสตร์การเมือง ปาตานีเป็นรัฐระดับกลางที่เชื่อมโยงกับสยามในฐานะ
ประเทศราช มีอิสระในการปกครองและมีเขตอิทธิพลของตัวเอง ไม่ใช่ “ท้องถิ่น” ของ
สยามตามระบบการปกครองส่วนภูมิภาคสมัยใหม่ และไม่ได้อยู่ภายใต้อ�ำนาจศูนย์กลาง
ตามประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวชาตินิยม อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการใช้ภาษาในการตั้งชื่อ
ผลงาน การน�ำเสนอแนวความคิดของศิลปิน ตลอดจนความคิดเห็นของคณะกรรมการใน
ปริมณฑลของเวทีประกวดศิลปกรรม พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการน�ำเสนออย่างสอดคล้อง
กับอุดมการณ์รัฐโดยเฉพาะในแง่ที่ตอกย�้ำว่าปัตตานีเป็นหนึ่งในท้องถิ่นของรัฐไทย
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ผู้เขียนพบว่ามีการใช้ค�ำว่า “ไทย” ประกอบในชื่อหรือการน�ำเสนอแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เช่น ผลงานของ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ที่ใช้ชื่อว่า “รอยยิ้มพิมพ์ใจ
ในวิถีชีวิตของชาวไทยมลายูท้องถิ่นปัตตานี 1” (2551) (เน้นโดยผู้เขียน) โดยบางครั้ง
เป็นการใช้ภาษาที่แสดงถึงสถานะว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการปกครองของรัฐไทย
เช่น ผลงานของศิริชัย พุ่มมาก ชื่อ “จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
พ.ศ. 2548” (2549) (เน้นโดยผู้เขียน) ตลอดจนข้อเขียนของกรรมการตัดสินการประกวด
ที่มักแทนตัวตนศิลปินจากปัตตานีว่าเป็น “ชาวไทยเชื้อสายมลายู” (เช่น ชลูด นิ่มเสมอ
2551, 42)
นอกจากนี้ ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ ่ ม ผลงานที่ ผู ้ เ ขี ย นศึ ก ษามั ก น�ำ เสนอวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมมลายูในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นไทยผ่านโวหารสองชุดหลักๆ กล่าวคือ
ในระยะแรก (ช่วง พ.ศ. 2549-2552) เน้นการอ้างอิงกับอุดมการณ์ “ความพอเพียง”
ต่อมาในช่วงปี 2556 จึงเริ่มปรากฏการใช้ค�ำภาษามลายูในการตั้งชื่อผลงานและเริ่มมี
การน�ำเสนอประเด็นความเชื่อ-ความศรัทธาในศาสนาอิสลาม ตัวอย่างที่เด่นชัดของกลุ่ม
งานในระยะแรก ได้แก่ ชุดผลงานของ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ที่น�ำเสนอประเด็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยมลายูปัตตานี ซึ่งได้รับหลายรางวัลในช่วงเวลาหลายปีติดต่อกัน
เช่น ผลงาน “รอยยิ้มพิมพ์ใจในวิถีชีวิตของชาวไทยมลายูท้องถิ่นปัตตานี 1” (2551) ได้
รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จากการประกวดจิตรกรรม
บัวหลวง ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2551) ผลงาน “จันทร์ยิ้มที่ปัตตานี หมายเลข 2” (2552) ได้
รับรางวัลที่ 2 ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 (พ.ศ. 2552) และในปีถัดมา
เขาก็ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการประกวด
ศิ ล ปกรรมแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 56 (พ.ศ. 2553) จากผลงาน “รู ป ลั ก ษณ์ ท ้ อ งถิ่ น ปั ต ตานี
หมายเลข 3” (2553)
ผลงานในชุดเดียวกันนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดอีกหลายเวที อาทิ รางวัล
เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32
(พ.ศ.2553) รางวัลพิเศษจากการประกวดศิลปกรรม “น�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 (พ.ศ.
2553) และรางวัลดีเด่นจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 12 (พ.ศ.

ในนิยาม “ความเป็นไทย”: “ศิลปะจากปัตตานี” ในเวทีการประกวดศิลปกรรมไทย พ.ศ. 2549-2558
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2553) ผลงานที่ได้รับรางวัลของเจะอับดุลเลาะมักอ้างถึงค�ำว่า “มลายู” ในแง่ที่เชื่อมโยง
กับความเป็นท้องถิ่นอันเรียบง่ายและสอดคล้องกับหลัก “ความพอเพียง” เช่นที่ศิลปินได้
อธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน “จันทร์ยิ้มที่ปัตตานี หมายเลข 2” (2552) ดังนี้
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงของชาวไทยมลายูท้องถิ่นปัตตานี คือ ทรัพย์อันสุนทรีย์ที่มี
คุณค่าและสร้างพลังความเคลื่อนไหวในการด�ำรงชีวิตของแต่ละวัน ข้าพเจ้าในฐานะที่เกิด
และเติบโตมาที่ปัตตานีได้สัมผัสวิถีชีิวิตแห่งความพอเพียงนี้มาตั้งแต่เยาว์วัย จึงมี
แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนวิถีชีวิตผ่านผลงานศิลปะ... [เน้นโดยผู้เขียน]

หากพิ จ ารณาว่ า ทั้ ง การประกวดศิ ล ปกรรมแห่ ง ชาติ แ ละการประกวดจิ ต รกรรม
บั ว หลวงไม่ ไ ด้ มีก ารก�ำ หนดหั วข้ อ การประกวดอย่ า งเฉพาะเจาะจง การน�ำ เสนอแนว
ความคิดของศิลปินที่ย�้ำถึงวิถีชีวิตของชาวมลายูปัตตานีในฐานะที่เป็นท้องถิ่นหนึ่งของรัฐ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายว่าเป็น “วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง” จึงอาจแสดงให้
เห็นแนวโน้มที่ศิลปินเลือกเชื่อมโยงตนเองซึ่งเป็นชาวมลายูเข้ากับวาทกรรมหลักของรัฐ
ในขณะนั้น ที่พยายามส่งเสริมให้ประชาชนด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสถาปนาพระราชอ�ำนาจน�ำของสถาบันกษัตริย์ที่ด�ำเนิน
มาอย่างต่อเนื่องนับจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ผ่านการวิพากษ์ระบบทุนนิยม
พร้อมกับประสานระบบคุณค่าทางพุทธศาสนา เพื่อน�ำเสนอตัวแบบในการด�ำรงชีวิต
อันได้แก่การประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (ดู ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ 2550) การที่ศิลปิน
เน้นย�้ำถึงการให้คุณค่ากับ “ความพอเพียง” รวมถึงการมีผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี”
ส่งเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมอื่นๆ ที่มีหัวข้อสัมพันธ์กับการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง “ความเป็นมลายู” ในมิติที่แตกต่าง
จากข้อสังเกตในงานเขียนของวัน กาเดร์ เจ๊ะมาน และ ดันแคน แม็คคาร์โก (Duncan
McCargo) เกี่ยวกับประเด็น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในปาตานี (วัน กาเดร์
เจ๊ะมาน 2551, 20; McCargo 2008) และอาจกล่าวได้ว่า อย่างน้อยในปริมณฑลของ
การประกวดศิลปกรรม “ความเป็นมลายู” ก็ไม่ปฏิเสธความเป็นชาติและสถาบันหลัก
ตามอุดมการณ์ของรัฐไทย
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ส�ำ หรั บ กลุ ่ ม ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดศิ ล ปกรรมนั บ จากปี 2556
เป็นต้นมา โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เช่น “ดุนยา
& อาคีเราะฮฺ” (โลกปัจจุบัน & ปรโลก) (2557) ของยามีล๊ะ หะยี ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 (พ.ศ. 2557) อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ชิ้นแรกที่น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับศาสนา
อิสลามและได้รับรางวัลจากเวทีประกวดศิลปกรรมระดับชาติ มีการน�ำเสนอแนวคิดใน
การสร้างผลงานเป็นปรัชญาทางศาสนาที่สะท้อนผ่านความคิดของศิลปินในฐานะปัจเจก
ในที่นี้หลักค�ำสอนทางศาสนาอิสลามจึงไม่ได้ขัดแย้งกับ “ความเป็นไทย” กระแสหลัก
หรื อ ความเป็ น “ศิ ล ปะไทย” ที่ ไ ด้ รั บ ความยอมรั บ และให้ คุ ณ ค่ า จากเวที ก ารประกวด
ศิ ล ปกรรมโดยทั่ วไปนั ก การที่ ศิ ล ปิ น เลื อ กอ้ า งอิ ง กั บ วาทกรรมหลั ก จากศู น ย์ ก ลาง
อย่าง “ความพอเพียง” หรือกับปรัชญาศาสนาในเชิงนามธรรม สะท้อนถึงการเลือก
ผลิตซ�้ำบางมิติของวาทกรรมหลักเพื่อเชื่อมโยง “ความเป็นมลายู” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
อุดมการณ์รัฐไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงอัตลักษณ์ “ความเป็น
มลายู” ที่เลื่อนไหลไปตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ดังที่มีผู้เสนอไว้ในงานศึกษา
เชิงชาติพันธุ์วรรณนาก่อนหน้านี้ (ดู ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2550)
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติและจิตรกรรมบัวหลวงส่วนใหญ่จะเน้นน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีิวิต
ของชาวมลายูในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและปรัชญาศาสนาอิสลาม ตลอดจนเริ่มมี
การน�ำเสนอความเป็นมลายูผา่ นการเลือกใช้คำ� ในภาษามลายูมาตัง้ ชือ่ ผลงาน เช่น ผลงาน
“เรือกอและเทียบท่าที่หาดรูสะมิแล” (2551) โดยศิริชัย พุ่มมาก ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3
จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2551) ผลงาน “เมาะ/ตีนอ” (ยาย/ลูกสาว) (2556)
ของคีต์ตา อิสรั่น ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2556) และ
“อาเนาะ/อาเญาะฮฺ” (ลูก/พ่อ) (2556) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ใน
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 (พ.ศ. 2556) แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่น�ำเสนอประเด็น
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
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ยิ่งไปกว่านั้น จากกลุ่มผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
ศิลปกรรมทั้งหมด ไม่ปรากฏผลงานที่น�ำเสนอแนวคิดที่ขัดแย้งกับ “ความเป็นไทย” หรือ
อุดมการณ์ของรัฐไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขเชิงบริบทที่ชุมชน
มลายู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ค วามรุ น แรงตลอดช่ ว งทศวรรษ
ที่ผ่านมา แต่กลับไม่พบผลงานที่น�ำเสนอประเด็นปัญหาความรุนแรงโดยตรงในกลุ่ม
งานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล 5 ดั งได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ผลงานที่ น�ำ เสนอหรื อ อ้ า งอิ ง หลั ก ศรั ท ธาทาง
ศาสนาอิสลามในฐานะแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน มักให้ความส�ำคัญกับการ
ตีความเชิงปรัชญาของปัจเจก ขาดการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมการเมืองโดยเฉพาะ
สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ส่วนผลงานบางชิ้นที่พยายามน�ำเสนอประเด็น
เชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรง ก็มักปรากฏเป็นเพียงบริบทภูมิหลังของแนวคิดในการสร้าง
ผลงานที่เน้นน�ำเสนอประเด็น “ความสงบสุข” และ “สมานฉันท์” ตามแนวทางที่รัฐให้การ
สนับสนุน ดังเช่นที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมผสม “อาเนาะ/อาเญาะฮฺ” (2556) ของ
คีต์ตา อิสรั่น เป็นต้น
ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
เป็นบริบทที่ส�ำคัญของกระบวนการที่ “ศิลปะจากปัตตานี” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและได้
รับการยอมรับจาก “โลกศิลปะไทย” โดยเฉพาะในปริมณฑลของการประกวดศิลปกรรม
ส่วนหนึ่งของความพยายามจัดการกับความรุนแรงภายใต้กรอบคิดเรื่อง “ความสงบสุข”
“สมานฉันท์” “สันติภาพ” คือข้อเสนอจากหลายๆ ฝ่ายให้รัฐยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและเคารพในอัตลักษณ์ของชาวมลายูเพิ่มมากขึ้น ดังตัวอย่างการจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งต่อมาได้พัฒนาข้อเสนอส่วน
หนึ่งให้รัฐยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
(McCargo 2012) อย่างไรก็ดี ดังที่ต่อมาได้มีการวิพากษ์รายงานที่จัดท�ำขึ้นโดย กอส.
อย่างไรก็ดี ประเด็นพิจารณาว่ามีผลงานที่เลือกนำ�เสนอประเด็นปัญหาความรุนแรงโดยตรง แต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือไม่ อยู่นอกเหนือขอบเขตการอภิปรายของบทความนี้.
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ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้แต่รายงานของ กอส. เองก็ยังขาดความหลากหลายในหลายๆ มิติ (ดู
จิรวัฒน์ แสงทอง และ ทวีศักดิ์ เผือกสม 2549, 112-120) ในท�ำนองเดียวกัน แม้เรา
อาจพิจารณากระบวนการที่ “ศิลปะจากปัตตานี” ได้รับการยอมรับจากเวทีการประกวด
ศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง/กรุงเทพฯ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้มีการ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเคารพในคุณค่าของอัตลักษณ์วัฒนธรรม
มลายู เ พิ่ ม ขึ้ น จากตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ย กมาอภิ ป รายในส่ ว นนี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับใน “โลกศิลปะไทย” ล้วนปรากฏในรูปแบบ
ที่ไม่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ว่าด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ขณะเดียวกัน การเลือกใช้ชุดของค�ำในการตั้งชื่อและการอธิบายแนวคิดในการ
สร้างผลงาน ก็แสดงให้เห็นว่า “ศิลปะจากปัตตานี” ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งที่ของตนใน
เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยยอมรับความเป็นท้องถิ่นหนึ่งของรัฐไทย “ศิลปะจากปัตตานี”
จึงเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นหนึ่งของ “โลกศิลปะไทย” ทั้งในแง่วิถีชีวิตที่
อ้างอิงกับวาทกรรมหลักของรัฐ และในแง่การตีความปรัชญาศาสนาในระดับปัจเจกบุคคล
การที่ ผ ลงานเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดศิ ล ปกรรมระดั บ ชาติ จึ ง เป็ น เครื่ อ ง
ยืนยันถึงการมีตัวตนและได้รับการยอมรับใน “โลกศิลปะไทย” ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน
ภาพตัวแทนวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย มากกว่าจะเป็นท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมและต้องเผชิญกับผลกระทบจากความรุนแรงมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ
“ศิลปะจากปัตตานี”: ความงามที่แยกขาดจากบริบททางสังคมการเมือง

เนื้อหาในส่วนนี้ ผู้เขียนนำ�เสนอการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตั ด สิ น รางวั ลในการประกวด ซึ่ งได้ รั บ การนำ�เสนอร่ ว มกั บ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ลใน
สูจิบัตรของนิทรรศการจัดแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุดปฏิบัติการเชิงวาทกรรมในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับ
รางวัล โดยเน้นอภิปรายกรณีเปรียบเทียบระหว่างชุดข้อเขียนที่นำ�เสนอความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง และการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
ได้แก่ ข้อเขียนของชลูด นิ่มเสมอ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ และเป็นผู้ทำ�หน้าที่
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นำ�เสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ในสูจิบัตรการประกวด
จิ ต รกรรมบั ว หลวง กั บ ข้ อ เขี ย นของอารยา ราษฎร์ จำ�เริ ญ สุ ข 6 ซึ่ ง เป็ น หนึ่ งในคณะ
กรรมการฯ และร่วมนำ�เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลบางชิ้นในสูจิบัตร
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ผู้เขียนพิจารณาชุดข้อเขียนดังกล่าวจากมุมมองเชิงสังคมวิทยาศิลปะที่เสนอว่า
กรรมการตั ด สิ น การประกวดผลงานศิ ล ปกรรมเป็ น หนึ่ งในกลุ ่ ม คนที่ มี อ�ำ นาจในการ
ก�ำหนดคุณค่าและความหมายของผลงานศิลปะ (Inglis and Hughson 2005, 27)
ด้วยการสร้างความชอบธรรมในทางความคิด รสนิยม และอุดมการณ์ว่าด้วยศิลปะ ผ่าน
ข้อเขียนในสูจิบัตรฯ นอกจากกระบวนการจัดล�ำดับคุณค่าทางศิลปะผ่านการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะซึ่งสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัย และ
ปฏิบัติการของการประกวดผลงานศิลปกรรมแล้ว การวิเคราะห์ข้อความและวิธีการใช้
ภาษาของข้อเขียนที่น�ำเสนอชุดความคิดของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ ท�ำให้
เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของกระบวนการเชิงวาทกรรมว่าด้วย “ศิลปะ” ที่ท�ำให้ “ความเป็น
มลายู” กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ความเป็นไทย” โดยเน้นการเชิดชูคุณค่าความเป็นศิลปะ
บริสุทธิ์และอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขเชิงสังคมการเมือง
เนื่องจากชลูดเป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ความ
คิดเห็นของชลูดในชุดของข้อเขียนที่น�ำมาวิเคราะห์ จึงไม่เพียงสะท้อนความเห็นของคณะ
กรรมการตัดสินรางวัล แต่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของ
ศิลปินที่เป็นลูกศิษย์หรือนักศึกษาในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนเองด้วย และที่ส�ำคัญ
ข้อเขียนของชลูดเป็นตัวอย่างหนึ่งของการก�ำหนดความหมายและสร้างคุณค่าเกี่ยวกับ
ผลงานโดยเน้นที่คุณค่าความงามทางศิลปะและด้านอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าที่จะ
เน้นถึงบริบททางสังคมและโดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงที่แวดล้อมในฐานะที่เป็น

ศาสตราจารย์ อ ารยา ราษฎร์ จำ � เริ ญ สุ ข จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาภาพพิ ม พ์ จากคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นศิลปินด้านทัศนศิลป์และเป็น
อาจารย์ประจำ�คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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เงื่อนไขในการสร้างผลงานศิลปะ อันอาจสะท้อนถึงความขัดแย้งทั้งในเชิงกายภาพและ
เชิงการเมืองวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง “ความเป็นมลายู” ให้
เป็นส่วนหนึ่งของ “ความเป็นไทย”
ในสูจิบัตรการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2554) ชลูดได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับผลงาน “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี 1” ของ เจะอับดุลเลาะ
เจ๊ะสอเหาะ ไว้ตอนหนึ่งว่า “งานชิ้นนี้แสดงความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้อย่าง
ชัดเจน .... เขาเห็นความงามในชีวิตของสตรีไทยเชื้อสายมลายู ซึ่งแฝงตัวอยู่ใน
ความสับสนรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำในพื้นที่” (เน้นโดย
ผู้เขียน) แม้ชลูดจะชื่นชมผลงานนี้ในฐานะที่ “แสดงความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดชายแดน
ใต้” แต่การเลือกเรียก “ภาพด้านข้างของหญิงสาวที่คลุมศีรษะคลุมหน้าเกือบมิดชิด” ว่า
เป็นภาพของ “สตรีไทยเชื้อสายมลายู” ก็สะท้อนมุมมองแบบศูนย์กลางที่มองวัฒนธรรม
มลายูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ดังที่ได้อภิปรายไปในส่วนก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ แม้จะมีการอ้างถึงความรุนแรงในพื้นที่ แต่ก็เน้นย�้ำว่าศิลปินเห็น “ความงาม
ในชีวิต....” แสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับมิติเชิงความงามมากกว่าที่จะกล่าวถึงมิติที่
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ส่วนในสูจิบัตรการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2556) ชลูดได้
บรรยายเกี่ยวกับผลงาน “เมาะ/ตีนอ” โดยคีต์ตา อิสรั่น โดยให้ความส�ำคัญกับรูปแบบ
และการพัฒนารูปทรงของงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางต�ำแหน่ง การใช้วัสดุ ฯลฯ เป็นการเน้น
ว่าคุณค่าของงานศิลปะชิ้นนี้อยู่ที่ลักษณะเชิงรูปแบบ ดังที่ชลูดได้สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานชิ้นนี้ว่า “ด้วยการใช้วัสดุ วิธีการและการวางต�ำแหน่งของมวลรูปทรง ท�ำให้งานชิ้นนี้
ก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงในความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของมนุษยชาติ โดย
เกือบไม่ต้องสังเกตเรื่องราวที่จิตรกรได้นำ� มาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์เลย” อัน
แสดงให้เห็นชัดถึงการที่เขาให้น�้ำหนักกับคุณค่าเชิงสุนทรียะ มากกว่าเงื่อนไขที่พัฒนามา
สู่แนวคิดในการสร้างผลงานของศิลปิน จากชุดข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างทั้งสองกรณีนี้
สะท้อนให้เห็นว่าการให้คุณค่าของผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ผ่านการตัดสินรางวัลใน
การประกวดผลงานศิลปกรรมใน “โลกศิลปะไทย” แทบไม่ให้น�้ำหนักกับบริบทเชิงสังคม
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การเมืองร่วมสมัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหากมีการอ้างถึงก็มักถูกลดทอน
เป็นเพียงภูมิหลังหรือแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของศิลปินเท่านั้น
ในส่ ว นข้ อ เขี ย น “ไม่ ว ่ า อย่ า งไร ศิ ล ปะยั ง คงดู แ ลตั ว เองเสมอ” ของ อารยา
ราษฎร์จ�ำเริญสุข เป็นการน�ำเสนอความคิดเห็นในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการฯ ซึ่งตีพิมพ์
เป็นส่วนหนึ่งของ สูจิบัตรการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 (พ.ศ. 2553) ได้
สะท้อนถึงการตั้งค�ำถามและความเห็นเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบการเรียนการสอนศิลปะใน “โลกศิลปะไทย” ดังที่
อารยาได้กล่าวถึงผลงาน “รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี 3” (2553) ของ เจะอับดุลเลาะ
เจ๊ะสอเหาะ ไว้ตอนหนึ่งว่า
รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี หมายเลข 3 ไม่ใช่แค่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีในเชิงภูมิศาสตร์
เท่านั้น แต่หมายถึงพื้นที่ศิลปะของชาติไทยที่ยึดถือมานาน โดยเฉพาะส่งต่อสืบทอดใน
การศึกษาศิลปะ ด้วยความวางใจว่าศิลปะที่เกี่ยวพันกับความเป็นชาติและขนบของชาติ
รวมทั้งจารีตศิลป์ เป็นศิลปะที่ไม่ควรถูกตั้งข้อกังขาใดๆ และท�ำให้จิตรกรรมอยู่ในโลก
อุดมคติที่สวยงามโดยไม่ใยดีกับการปะทุร้อนทางการเมืองในพื้นที่ปัตตานี หรือที่ศิลปะ
วางตัวเป็นอย่างนี้ ก็เพื่อเยียวยาปลอบประโลมให้คนลืมความจริงที่น่าสะเทือนใจในถิ่นที่
พยักเพยิดให้คนจดจ่อต่อความสวยงาม เคยงดงาม ตามความเป็นมาในอดีต แล้วลืมความ
เป็นจริงเสีย....

ข้อเขียนของอารยาไม่เพียงเน้นย�้ำถึงการเชื่อมโยงปัตตานีกับความเป็นชาติซึ่งไม่
จ�ำกัดเพียงพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่สะท้อนถึงวิธีการท�ำงานศิลปะที่อยู่ภายใต้กรอบ
คิดเรื่องศิลปะของรัฐไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่
สืบทอดขนบในการท�ำงานศิลปะ ซึ่งเน้นทั้งความประณีตแบบจิตรกรรมไทยประเพณีและ
ความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบทอดวิธีคิดที่ให้คุณค่ากับ
“ศิลปะเพื่อศิลปะ” หรือการให้น�้ำหนักกับตัดสินคุณค่าในเชิงสุนทรียะโดยแยกขาดจาก
ปริมณฑลอื่นๆ สอดคล้องกับข้อเสนอของงานศึกษาก่อนหน้านี้ (ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์
2557) ที่ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ในการเรียนการสอนศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น
ขาดความเชื่อมโยงกับประเด็นเชิงศีลธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ หรือการเมือง
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ในขณะที่ชุดข้อเขียนของชลูดมีแนวโน้มจะลดทอนบริบทเชิงสังคมการเมืองโดย
เฉพาะเงื่อนไขของสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลายเป็น
เพียงภูมิหลังหรือแรงบันดาลใจของศิลปินในการน�ำเสนอความงามเชิงสุนทรียะเท่านั้น
ข้ อ เขี ย นของอารยาตั้ ง ค�ำ ถามกั บ ผลงานศิ ล ปะที่ น�ำ เสนอความงดงามตามขนบ โดย
เพิกเฉยต่อปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ที่เป็นต้นก�ำเนิดของผลงานเหล่านั้น หากพิจารณา
ข้อเสนอที่ว่าการท�ำให้เป็น “ไทย” เป็นการลดความแปลกแยกและความไม่ลงรอยทาง
ประวัติศาสตร์ (ดู ธงชัย วินิจจะกูล 2545, 73) ก็อาจกล่าวได้ว่า ข้อเขียนของชลูดและ
อารยาได้สะท้อนให้เห็นทั้งการผลิตซ�้ำและการตั้งค�ำถามกับกระบวนการที่ “ศิลปะจาก
ปัตตานี” ได้เชื่อมโยง “ปาตานี” ให้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชาติไทย”
การพิจารณาตัวบทที่ศิลปินน�ำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งชุดข้อ
เขียนแสดงความคิดเห็นของกรรมการเกีย่ วกับผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการประกวดผลงาน
ศิลปกรรม แสดงให้เห็นปฏิบัติการเชิงวาทกรรมผ่านการเลือกใช้ค�ำและน�ำเสนอข้อเขียน
เพื่อนิยามความหมาย จัดประเภท ประเมิน และให้คุณค่าผลงานศิลปะ ในขณะที่การส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลแสดงให้เห็นว่า ศิลปินยอมรับกระบวนการ
สร้ า งมาตรฐานและการให้ คุ ณ ค่ า ของ “ความเป็ น ศิ ล ปะไทย” ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ของ “ความเป็นไทย” การที่ผลงาน “ศิลปะจากปัตตานี” ได้รับรางวัลจากการประกวด
ศิลปกรรมระดับชาติ ก็แสดงให้เห็นกระบวนการตัดสินคุณค่าที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
ของรัฐ และเครือข่ายเชิงสถาบันของการเรียนการสอนศิลปะตามขนบ มีบทบาทส�ำคัญใน
การสร้างความชอบธรรมให้กับการยอมรับ “ความเป็นมลายู” เฉพาะในมิติที่เชื่อมโยงกับ
ความงามเชิงสุนทรียะและไม่ขัดแย้งกับอุดมการณ์หลักของรัฐไทย
สรุป

การศึกษากระบวนการให้คุณค่าในเชิงสุนทรียะในฐานะที่เป็นกิจกรรมภายในโลกศิลปะ
ผ่านปฏิบัติการจากเครือข่ายสถาบันต่างๆ แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาศิลปะและ
เวทีการประกวดศิลปกรรมเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการสะท้อนถึงกระบวนการจัดประเภทและ
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ตัดสินคุณค่าว่าศิลปะแบบใดเป็นศิลปะที่ดีที่ควรยกย่อง สถาบันการศึกษาทางศิลปะ
ถือว่าเป็นผู้กระท�ำการส�ำคัญใน “โลกศิลปะไทย” มีบทบาทในการสร้างความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์และคุณค่าของผลงานศิลปะ ตลอดจนการยกย่องศิลปินในฐานะผู้สร้าง
ผลงาน บทความนี้ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สถาบั น การศึ ก ษา ทั้ ง คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ
ผ่านการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในเวทีการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ทั้งใน
ฐานะศิลปินและกรรมการตัดสินรางวัล การให้ค�ำอธิบายและแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัล ไม่เพียงสะท้อนความเห็นส่วนบุคคล หากยังเป็นการกระท�ำในนาม
ของสถาบัน โดยการชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของผลงานศิลปะที่ควรได้รับความสนใจหรือ
ได้รับรางวัล รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะชิ้นดังกล่าวด้วยเช่นกัน
การที่ “ศิลปะจากปัตตานี” ได้รับอิทธิพลจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะจาก
ส่วนกลาง/กรุงเทพฯ มีส่วนท�ำให้ลักษณะของผลงานไม่ได้เชื่อมโยงกับศิลปะอิสลาม
หรือมีลักษณะที่สอดคล้องไปกับศิลปะอิสลามสมัยใหม่ ดังที่ปรากฏในประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย หากแต่มาจากเทคนิควิธีแบบศิลปะไทยประเพณี และมาจากกรอบ
ความคิ ด หรื อคุ ณ ค่ า ตามมาตรฐานเดี ย วกั บ กรุ ง เทพฯ จึ ง เป็ น ผลงานศิ ล ปะที่ น�ำ เสนอ
“ความเป็นมลายู” หรือ “ศาสนาอิสลาม” ที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียบง่ายและผล
กระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าจะให้ความส�ำคัญกับบริบทความขัดแย้ง การ
ศึกษา “ศิลปะจากปัตตานี” ในที่นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง “ความเป็นมลายู” กับ “รัฐไทย” ที่ช่วยเพิ่มมิติในการท�ำความเข้าใจอัตลักษณ์
“ความเป็ น มลายู ” จากงานศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต และการปรั บ ตั ว ของผู ้ ค นในชุ ม ชนชาวมลายู
โดยตรง
นอกจากนี้ การศึกษา “ศิลปะจากปัตตานี” ในปริมณฑลของการประกวดศิลปกรรม
ได้แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ “ความเป็นมลายู” กับ “อัตลักษณ์แห่งชาติ
(ไทย)” ในลักษณะของการยอมรับอุดมการณ์ที่รัฐให้การสนับสนุน และเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สถานภาพอั น ก�ำ กวมระหว่ า งความเป็ น มลายู กั บ รั ฐ ชาติ ส มั ยใหม่
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อย่ า งไรก็ ดี แม้ “ศิ ล ปะจากปั ต ตานี ” ที่ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาในบทความนี้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น
ถึงการปรับตัวให้เข้ากับกรุงเทพฯ (ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมใน McCargo 2008, 4) แต่การ
น�ำเสนอภาพสามจังหวัดชายแดนใต้ในผลงานศิลปะกลุ่มนี้ ส่วนมากมักเน้นน�ำเสนอ
อัตลักษณ์ความเป็นมลายูและศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับงานศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่นี้
ซึ่งมักน�ำเสนอคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิมเป็นหลัก ทั้งที่ในพื้นที่ดังกล่าว
มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและศาสนา “ศิลปะจากปัตตานี” จึงเป็นเพียงหนึ่งใน
ตัวแทนของผลงานศิลปะจาก “ปาตานี” ในบริบทเฉพาะของเวทีประกวดศิลปกรรมระดับ
ชาติเท่านั้น
การศึกษาศิลปะผ่านเวทีการประกวดศิลปกรรมในเชิงสถาบัน สะท้อนให้เห็นว่า
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จากปัตตานี” ไม่เคยเป็นอื่นและอยู่ในบังคับของรัฐไทยเสมอมา
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