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สิริณา หลงัปูเต๊ะ: อะลมับรัซคั: ชีวติหลงัความตาย. อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.เตยงาม  

คุปตะบุตร และ อ.ดร.อภินภศั  จิตรกร.167 หน้า. 

 

 การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์เรือง “อะลมับรัซคั : ชีวติหลงัความตาย” มีวตัถุประสงคเ์พือถ่ายทอด

สภาพชีวติหลงัความตายตามหลกัศรัทธาของศาสนาอิสลามออกมาผา่นงานศิลปะสามมิติตามจินตนาการของ

ขา้พเจา้ และเพือให้ผูท้ีชมผลงานระลึกถึงชีวิตหลงัความตาย เพือทีจะตริตรองการใชชี้วิตในโลกปัจจุบนัไป

ในหนทางทีดี ขา้พเจา้จึงคน้ควา้ขอ้มูล 3 หัวขอ้ใหญ่ๆไดแ้ก่ 1. เรืองเกียวกบัชีวติ ความตาย และความเชือเรือง

โลกหน้าของศาสนาสาํคญัต่างๆบนโลก ไดแ้ก่ อารยธรรมอิยิปต์ ศาสนายิว ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ

ศาสนาอิสลาม2. เรืองผา้ทีใชใ้นพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกับความตาย 3. ศิลปินทีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งาน 

ไดแ้ก่ Mark Powell พินรี สัณฑพ์ิทกัษ ์และMaimounaGuerresเพือใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีแสดงออกถึงสภาวะความทรมานในชีวิตหลงัความตายของผูท้ีกระทาํ

ความชวั ซึงจะตอ้งถูกทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ภายใตโ้ลกในหลุมฝังศพขา้พเจา้ไดแ้ทนการกระทาํชวันีเป็น

ดงัผา้ทีห่อหุ้มดวงวิญญาณของเขา ซึงการกระทาํเหล่านันไม่สามารถปกป้องเขาจากไฟนรกได ้ผา้ทีห่อหุ้ม

ดงักล่าวจะเปรียบไดก้ับผา้ชุบนํามนัเป็นเชือเพลิงให้ไฟแห่งนรกเผาดวงวิญญาณของเขาดว้ยความทรมาน 

ขา้พเจา้จึงเลือกใชรู้ปทรงอินทรีย ์(Organic form) มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบกบัการใชผ้า้มาเป็น

วสัดุหลกัของชินงาน และใชเ้ทคนิคการฟอกผา้ ยอ้มผา้ กดัสีผา้ การกรีดผา้การตะกุยผา้Shibori Steaming และ

การบิดผา้ มาใชเ้พือสือถึงสภาวะดงัความทรมานดงักล่าว 

ผลจากการศึกษาและสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์นี ขา้พเจา้ไดน้ําขอ้มูลมาวิเคราะห์ และสร้างผลงาน

ให้ตอบสนองตรงตามแนวคิด และถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็นผลงานศิลปะสามิติทงัหมดจาํนวน 3 ชิน คือ

ชินที 1 “Everyone shall taste Death, 2014” ขนาด 190 x 80 ซม. ชินที 2 “Phantom Pain, 2014” ขนาด 130 x 

80 ซม. และชินที 3 “Torture,2014”ขนาด 180 x 90 ซม. ซึงผลจากการศึกษา และสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจให้กบัตวัของขา้พเจา้ในเชิงลึกทงัดา้นการคน้ควา้ขอ้มูล, ความคิด, การวิจยั และ

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ทีจะสามารถนาํไปต่อยอดองค์ความรู้ และพฒันาศกัยภาพในการสร้าง

งานศิลปะให้ดียิงขึนต่อไป และงานจะเป็นสิงทีเตือนสติผูช้ม และตัวของข้าพเจ้าเองให้ละเวน้จากการ

ประพฤติชวัต่างๆ ดาํเนินชีวติต่อไปในทางทีดีในอนาคต 
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SIRINA LANGPUTEH: ALAM BARSAKH: LIFE AFTER DEATH. THESIS ADVISORS: 

TOEINGAM GUPTABUTRA, Ph.D. AND APINAPUS CHITRAKORN, Ph.D. 167 pp. 

 

The thesis entitled “AlamBarsakh: Life after Death” aims at conveying the Islam’s belief of life after 

death through the series of three dimensional artworks based on my imagination. The artworks are hoped to 

encourage the audience to consider about life after death, so that they spend their time carefully and live their life in 

a good way. 

In order to acquire necessary information for my creation, I researched three main topics which are; 

  1. Concepts about life after death and the belief of next life in existing religious such as Judism, 

Buddhism, Christianity and Islam. 

  2. Fabrics used in religious ceremonies with regard to death. 

       3. Artists who are sources of inspiration for my artwork. They include Mark Powell, Pinaree 

Sanpitak, and Maimouna Guerres. 

A series of my artworks tells about life after death of anyone who commits sin. As a consequence, 

he/she has to be in pain and suffer from the punishment underneath his/her grave. The fabric used represents all the 

sins committed, and is soaked in oil. The sin is thought as oiled fabric that wraps the wearer’s soul and spirit. 

Nothing can prevent or protect him/her from burning in the flame of hell. 

I decided to use an organic form to create my artworks. The main material is fabric. The technique 

that I used with the fabric are bleaching, dye, scratching, cutting, shibori steaming as well as twisting in order  

express the torment and suffering from punishment. 

After I have analyzed all of the information, I created three pieces of three-dimensional artworks 

which are; 

     1. “Everyone shall taste death, 2014” Size: 190x80 cm. 

                    2. “Phantom pain, 2014” Size: 130x80 cm. 

                    3. “Torture, 2014” Size: 180x90 cm. 

This research and my three artworks provides me a profound understanding and knowledge about the 

process of  researching, thinking, analyzing as well as  creating artworks in the future. 

Lastly, I hope my artworks would remind the audience and myself to stay away from committing sin 

or bad things and live our life in a good way.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้ และสร้างสรรคง์านศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้สําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียงิ

จากอาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารยด์ร.อภินภศั จิตรกร อาจารยที์ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ทีให้

ความรู้คาํแนะนาํในการตรวจปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการดาํเนินการจดัทาํศิลปนิพนธ์ และเป็น

กาํลงัใจใหเ้สมอมา รวมไปถึงรองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข ศาสตราจารยพิ์ษณุ ศุภนิมิต ศาสตราจารย์

ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ์ พยอมแยม้ และรองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ทีคอยให้

คาํแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือพร้อมชีแนะเสมอมา รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านทีคอยห่วงใย ขอขอบพระคุณ 

ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ทีฝ่ายวชิาการ  เจา้หนา้ทีบณัฑิตวทิยาลยัในมหาวทิยาลยัศิลปากร และ

เจา้หนา้ทีทุกฝ่าย ทุกๆท่านทีคอยช่วยเหลือในการดาํเนินงานเสมอมา ขอขอบคุณพีๆเพือนๆทศันศิลป์ศึกษา 

รุ่นที 4 ทีคอยใหค้าํแนะนาํทีดี เป็นกาํลงัใจ และช่วยเหลือตลอดเวลาทีเรียนดว้ยกนั ขอขอบคุณน้องคณะ

จิตรกรรมฯ ปี 4 ทุกคนทีมาช่วยในการทาํงานครังนี 

ขอบคุณนางสาวสลาลี สมบติัมี ทีคอยเป็นทีปรึกษาทุกๆอย่าง  สร้างกาํลงัใจในการศึกษา และ

จดัทาํศิลปนิพนธ์ฉบบันี ขอขอบคุณทีชวนมาเรียนดว้ยกนั และเติมเตม็ส่วนทีเป็นความทรงจาํทีดีตลอดมา 

ขอขอบคุณธีรนัย เพชรชนะ ทีช่วยเหลือการทาํงานทุกๆอย่าง และคอยเป็นกําลงัใจสําคญัในตลอด

ระยะเวลาทีผ่านมา 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัวอนัอบอุ่นทีคอยเป็นแรงใจ และสนบัสนุนทุกๆดา้นเสมอ

มา สิงดีงามทงัหลายจากศิลปนิพนธ์ฉบบันี ขอมอบแด่บิดามารดาอนัเป็นทีรักเคารพยิง และคณาจารย์ผู ้

ประสาทวชิาความรู้ทุกท่าน 

และเหนือทุกสิงอืนใดๆทงัมวลขอขอบคุณพระองค์อลัเลาะหฺทีทรงประทานทุกสิงทุกอย่าง 

และทรงทาํใหก้ารงานทงัหมดสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 

 

สารบัญ 

                                                                                                                             

หนา้ 

บทคดัย่อภาษาไทย..............................................................................................................................        ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ.........................................................................................................................        จ 

กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................................       ฉ 

สารบญัตาราง.......................................................................................................................................      ฌ 

สารบญัภาพ..........................................................................................................................................      ญ 

บทที 

 1 บทนาํ.........................................................................................................................................       1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา...........................................................................        1 

  วตัถุประสงคข์องการสร้างสรรค.์.....................................................................................        3 

 สมมุติฐานของการศึกษา..................................................................................................        3 

 ขอบเขตของการศึกษา...................................................................................................           3 

 ขนัตอนการศึกษา.............................................................................................................        3 

 เวลาทีใชใ้นการทาํศิลปนิพนธ์.........................................................................................        4 

 วธีิการศึกษา.....................................................................................................................        4 

 แหล่งขอ้มูล......................................................................................................................       4 

 อุปกรณ์และวสัดุทีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน...............................................................        5 

 2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง..............................................................................................................       6 

 ปรัชญาศาสนาเรืองชีวติ, ความตาย, ชีวติหลงัความตาย, โลกหนา้.................................         6 

 บทนาํ.......................................................................................................................       6 

          อิยิปต.์......................................................................................................................       9 

  ศาสนายิว.................................................................................................................      12 

  ศาสนาพุทธ.............................................................................................................       14 

  ศาสนาคริสต.์..........................................................................................................       23 

  ศาสนาอสิลาม.........................................................................................................       27 

  สรุปปรัชญาศาสนาเรืองชีวติ, ความตาย, ชีวติหลงัความตาย, โลกหนา้.................        48 

 ผา้ในพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัความตายเชิงประวติัศาสตร์................................................       53 

 มมัมีในอารยธรรมอิยิปต.์........................................................................................       53 

 ผา้ตราสังในประเพณีของศาสนาพุทธ.....................................................................       59 

 ศาสนาคริสตก์บัผา้ห่อศพแห่งตูรินทีใชร้องและห่อพระศพพระเยซูคริสต.์.............      62 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 

 

บทที                                                                                                                                   หนา้ 

 การจดัการศพของศาสนาอิสลาม...........................................................................        68 

 อิทธิพลทีไดรั้บจากศิลปิน...............................................................................................       78 

  Mark Powell...........................................................................................................      78 

  พินรี สณัฑพิ์ทกัษ.์..................................................................................................       84 

 Maimouna Guerresi...............................................................................................       89 

 3 วธีิดาํเนินการวจิยั....................................................................................................................        98 

 วเิคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ...................................................................................        99 

  การวเิคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์.....................................................................       114 

 การดาํเนินงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์............................................................................       115 

 การหาขอ้มูลในการทาํงานศิลปนิพนธ์..................................................................       115 

 กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธ์ชินที ....................................................................       118 

 กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธ์ชินที 2..................................................................       130 

 กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธ์ชินที 3..................................................................       137 

 4 การวเิคราะห์ผลงาน ...............................................................................................................       149  

 ศิลปนิพนธ์ชินที 1 “Everyone shall taste Death”...........................................................      151 

 ศิลปนิพนธ์ชินที 2 “Phantom Pain”...............................................................................       154 

 ศิลปนิพนธ์ชินที 3 “Torture”.........................................................................................       157 

 5 สรุปผลการศึกษา....................................................................................................................       161 

 ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................       164 

รายการอา้งอิง.....................................................................................................................................      165 

ประวติัผูว้จิยั.......................................................................................................................................       167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที                                                                                                                                                       หนา้  

 1 ตารางสรุปปรัชญาศาสนาเรืองชีวติ,ความตาย,ชีวติหลงัความตาย,โลกหนา้.........................       50 

 2  ตารางสรุปเรืองผา้ในพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัความตายเชิงประวติัศาสตร์............................        76 

 3 ตารางสรุปอิทธิพลทีไดรั้บจากศิลปิน...................................................................................        96 

 4 ตารางลกัษณะและความหมายของผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 1....................................      123 

 5 ตารางสรุปการเปรียบเทียบลกัษณะและความหมายของงานศิลปนิพนธ์...........................         160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที                                                                                                                                                       หนา้ 

 1 กุโบร์ (หลุมฝังศพ) .................................................................................................................        39 

 2 หลุมฝังศพ ..............................................................................................................................        42  

 3 กระบวนการห่อศพมมัมี (1) ..................................................................................................        55 

 4 กระบวนการห่อศพมมัมี (2) ..................................................................................................        56 

 5 กระบวนการห่อศพมมัมี (3) ..................................................................................................        56 

 6 กระบวนการห่อศพมมัมี (4) ..................................................................................................        57 

 7 มมัมี (Mummy) ......................................................................................................................        58 

 8 การตราสงั (1) ........................................................................................................................        59 

 9  การตราสงั (2) ........................................................................................................................        60 

 10 การตราสงัศพจากภยัพิบติัสึนามิ.............................................................................................       62  

 11  Shroud Of Turin .....................................................................................................................       63  

 12 เนกาทิฟ,โพสิทิฟของผา้ห่อศพแห่งตูริน และใบหนา้ของบุรุษทีเชือกนัวา่คือพระเยซู .......        65  

  การฝังศพในศาสนาอิสลาม (1) .............................................................................................        69 

   การอาบนาํศพในศาสนาอิสลาม ............................................................................................        70 

 1  การห่อศพในศาสนาอสิลาม ..................................................................................................        71   

 1   การละหมาดคนตาย ...............................................................................................................        73  

 1  การฝังศพในศาสนาอิสลาม (2) .............................................................................................        74   

  Mark Powell ..........................................................................................................................        78 

  “Dream Dioramas”, 2008 (1) ................................................................................................        79 

    20  “Dream Dioramas”, 2008 (2)   ..............................................................................................        79 

    21  “Dream Dioramas”, 2008 (3)   ..............................................................................................        80 

    22  “Dream Dioramas”, 2008 (4)   ..............................................................................................        81 

    23  “Dream Dioramas”, 2008 (5)   ..............................................................................................        81 

    24  “Dream Dioramas”, 2008 (6)   ..............................................................................................        82 

    25  “Dream Dioramas”, 2008 (7)   ..............................................................................................        82 

    26  “Dream Dioramas”, 2008 (8)   ..............................................................................................        83 

    27  “Dream Dioramas”, 2008 (9)   ..............................................................................................        83 

 28 พินรี สณัฑพิ์ทกัษ ์...................................................................................................................        84 

 29 “ หนุนนม 2001-2002 ” (1) ....................................................................................................       85 

 30 “ หนุนนม 2001-2002 ” (2) ...................................................................................................        86 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

 

ภาพที                                                                                                                                                       หนา้   

 31 “ Hanging by a thread 2011” ................................................................................................        87 

 32 “Anything can break 2011 ” ..................................................................................................       88  

 33 Maimouna Guerresi ...............................................................................................................        89 

 34 “The Giants series, 2007-2009” ............................................................................................        91 

 35 “The Giants series, 2007-2009” (2) ......................................................................................        92  

  36 “The Giants series, 2007-2009”(3) ........................................................................................       92 

 37 “The Giants series, 2007-2009”(4) .......................................................................................        93  

 38 “The Giants series, 2007-2009”(5) ........................................................................................       93 

 39 “The Giants series, 2007-2009”(6) .......................................................................................        94 

 40 “The Giants series, 2007-2009”(7) .......................................................................................        94 

 41 “The Giants series, 2007-2009”(8) ........................................................................................       95 

 42 “The Giants series, 2007-2009”(9) ........................................................................................       95 

 43 ทดลองความคงตวัของผา้ชนิดต่างๆ .....................................................................................        99   

 44  ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ลินิน ....................................................................................       100  

 45 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ใยสังเคราะห์ ......................................................................       100  

 46 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้กระสอบ .............................................................................       100  

 47  ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ใยสังเคราะห์ 2 ...................................................................       101                          

    48 ทดลองผา้ดิบมดัยอ้มคลุมบนหุ่นคน .....................................................................................      101 

 49 ทดลองผา้ลินินคลุมบนหุ่นคน ..............................................................................................       102 

 50 ทดลองผา้ใยสังเคราะห์คลุมบนหุ่นคน ..................................................................................      102 

 51 ทดลองผา้แกว้คลุมบนหุ่นคน ................................................................................................      102 

 52 ทดลองผา้กระสอบคลุมบนหุ่นคน ........................................................................................      102 

   53 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 1 .................................................................................................       103  

 54 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 2 .................................................................................................       103 

 55 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 3 .................................................................................................       103  

 56  ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 4 ..................................................................................................      103  

 57 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 5 .................................................................................................       103   

 58 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 6  ................................................................................................       103 

 59  ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 7 .................................................................................................       104 

 60 โครงดินเหนียวชินที 1 ..........................................................................................................       105   

    61  โครงดินเหนียวชินที 2 ..........................................................................................................       105  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

 

ภาพที                                                                                                                                                       หนา้   

 62 โครงดินเหนียวชินที 3 ..........................................................................................................       106  

 63 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 1 .....................................................................      106 

 64  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 1 ..............................................................................................      107  

 65 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 2 (1) ..............................................................       108   

 66  กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 2 (2) ..............................................................       108  

 67 กระบวนการเยบ็ผา้และกรีดผา้ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 2 .......................................       109  

 68 กระบวนการฟอกและกดัสีผา้ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที2 ..........................................       109      

   69 ผลงานศิลปนิพนธ์ชินที  2 ....................................................................................................       110 

 70 ผลงานศิลปนิพนธ์ชินที  2 .....................................................................................................      110 

 71 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชินที  3 ...................................................................       111 

 72 ผลงานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (1) ...............................................................................................       112 

 73 ผลงานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (2) ...............................................................................................       113 

 74 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(1)....................................................................................................       116 

 75 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(2)....................................................................................................       116 

 76 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(3)....................................................................................................       116 

 77 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(4)....................................................................................................       116 

 78 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(5)....................................................................................................       116 

 79 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(6)....................................................................................................       116 

 80 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(7)....................................................................................................       117 

 81 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(8)....................................................................................................       117 

 82 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(9)....................................................................................................       117 

 83 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(10) .................................................................................................       117 

 84 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ์(11) .................................................................................................       117 

 85  ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 1(1) ................................................................................       119  

 86 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 1(2) ................................................................................       119   

 87  ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 1(3) ................................................................................       119  

 88 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 1(4) ................................................................................       120 

   89 วดัผา้กบัหุ่นขนาดจริง ...........................................................................................................       120  

 90 ยอ้ม ฟอกและกดัสีผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 1 ..............................................................................       121 

   91 ผา้ทียอ้มแลว้ศิลปนิพนธ์ชินที 1 ...........................................................................................       121 

 92 การจดัซอ้นผา้ก่อนการเยบ็ ...................................................................................................       122 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 

 

ภาพที                                                                                                                                                       หนา้   

 93 การจดัซอ้นผา้ก่อนการเยบ็ ...................................................................................................       122 

 94 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชินที   .....................................................................................................       124 

 95 ภาพร่างลกัษณะของการกรีดผา้ ............................................................................................       124 

 96 ภาพร่างรูปแบบการเยบ็ และความหมายของผา้ในแต่ละช่วง..............................................       124  

   98 ลกัษณะการเยบ็ผา้จากภาพร่าง .............................................................................................       125  

   98 ลกัษณะการกรีดผา้จากภาพร่าง ............................................................................................       125  

 99  พ่นสีกดัผา้ดว้ยสารละลายโพแทสเซียมเพอแมงกาเนต ........................................................      126  

 100 สร้างโครงดว้ยไฟเบอร์กลาสบนผา้ดาํ (1) ............................................................................       126   

 101 สร้างโครงดว้ยไฟเบอร์กลาสบนผา้ดาํ (2) ............................................................................       127 

 102 การเปรียบเทียบระหวา่งโครงไฟเบอร์กลาสกบัคนจริง .......................................................       127 

 103 เยบ็ผา้เขา้กบัโครงของหุ่น.....................................................................................................       128   

 104 แกไ้ขโครงศีรษะงานศิลปนิพนธ์ชินที 1 ..............................................................................       128  

 105 งานศิลปนิพนธ์ชินที 1 “ Everyone shall taste Death ” .......................................................       129   

 106 ภาพร่างโครงศิลปนิพนธ์ชินที 2 ...........................................................................................       131 

 107 แบบร่างโครงศิลปนิพนธ์ชินที 2 ..........................................................................................       131  

 108 ทดลองเทคนิคผา้ทีใชใ้นศิลปนิพนธ์ชินที 2 .........................................................................       132  

 109 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ทีใชใ้นศิลปนิพนธ์ชินที 2 ...........................................       132  

 110 โครงโฟมศิลปนิพนธ์ชินที 2 ................................................................................................       133  

 111 โครงไฟเบอร์กลาสศิลปนิพนธ์ชินที 2 .................................................................................       133  

 112 บุผา้โครงดา้นนอกศิลปนิพนธ์ชินที 2 ..................................................................................       134     

 113 เทคนิค Shibori Steaming (1)................................................................................................       135 

 114 เทคนิค Shibori Steaming (2)................................................................................................       135  

 115 การบุผา้ดา้นในโครงศิลปนิพนธ์ชินที 2 ...............................................................................       135   

   116 งานศิลปนิพนธ์ชินที 2 “ Phantom Pain ” ............................................................................       136  

 117 การทดลองใชค้วามร้อนเผาพลาสติก ...................................................................................       138  

 118 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ชินที 3 .....................................................................................................      138  

 119 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(1) ..................................................................       139    

    120 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(2) ..................................................................       139  

    121 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(3) ..................................................................       139 

    122 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(4) ..................................................................       139 

    123 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(5) ..................................................................       139 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 

 

ภาพที                                                                                                                                                       หนา้   

      124 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3(6) ..................................................................       139 

 125 โครงลวดศิลปนิพนธ์ชินที 3 ..................................................................................................      140 

 126 โครงเหลก็ศิลปนิพนธ์ชินที 3 ...............................................................................................       140 

 127 แบบร่างสุดทา้ยก่อนศิลปนิพนธ์ชินที 3 ................................................................................      140  

 128 ทดลองกระบวนการยอ้ม,ฟอก,กดัสีผา้ งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 ............................................      141 

 129 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (1) ..........................................       141  

    130 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (2) ..........................................       142 

 131 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (3) ...........................................      142   

 132 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 (4) ..........................................       142 

 133 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(1) .....................................................................................       143 

 134 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(2) .....................................................................................       143   

 135 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(3) .....................................................................................       144  

 136 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(4) .....................................................................................       144   

 137 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(5) .....................................................................................       145 

 138 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(1)........................................................................       146  

 139 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(2)........................................................................       146   

 140 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(3)........................................................................       147  

 141 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธ์ชินที 3(4)........................................................................       147  

 142 งานศิลปนิพนธ์ชินที 3 “ Torture ” .......................................................................................       148  

 143 ศิลปนิพนธ์ชินที 1 “ Everyone shall taste Death ” ..............................................................       150  

 144 ศิลปนิพนธ์ชินที 2 “ Phantom Pain ” ...................................................................................       153 

 145 ศิลปนิพนธ์ชินที 3 “ Torture ” ..............................................................................................       156 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

 

 

 

บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากหลกัศรัทธาในศาสนาอิสลามทงัห้าขอ้ อนัไดแ้ก่ การศรัทธาในพระเจา้เพียงองค์

เดียวคืออลัเลาะห์  ศรัทธาในศาสนทูตของพระองค์ ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ ศรัทธาในบรรดา นบี 

(ศาสดา) ศรัทธาในวนัสุดทา้ยและการเกิดใหม่ในวนัปรโลก ซึงการศรัทธาในการเกิดใหม่ในวนั

ปรโลกนนัมีความสาํคญัเป็นอย่างยิงต่อการรักษาสังคมให้คงไวซึ้งความดีงาม ขา้พเจา้จึงหยิบยก

หลกัศรัทธาในขอ้นีมาเป็นแนวคิดหลกัในการทาํศิลปนิพนธ์ โดยศาสนาอิสลามกล่าวถึงชีวิตหลงั

ความตายไวว้่า โลกทีเราอาศยัอยูนี่เป็นเพียงวตัถุธาตุชินหนึงซึงตอ้งมีการแตกสลายเหมือนกบัวตัถุ

หรือสิงอืนๆ โลกของเราตอ้งถึงจุดจบไม่วนัใดก็วนัหนึงเมือโลกแตกสลายแลว้ ทุกสิงทุกอย่างก็ดบั

สินและมนุษยท์ังหลายก็จะฟืนคืนชีพใหม่อีกครังในโลกหน้า การฟืนขึนใหม่อีกในครังนีก็

เพือทีจะใหม้นุษยรั์บผลตอบแทนตามทีเขาไดก้ระทาํไวเ้มือครังทีเขา ยงัมีชีวิตอยู ่ ผลงานของเขาใน

โลกนีจะเป็นตวักาํหนดว่าเขาจะเป็นผูไ้ดรั้บสวรรค์หรือนรก  ไม่มีใครจะช่วยใครไดแ้ละไม่มีการ

กลบัชาติมาเกิด ถา้เราไม่เชือในเรืองการฟืนขึนใหม่แลว้สงัคมของเราก็จะสบัสนปันป่วนวุ่นวายหา

ความสงบสุขไม่ได ้เมือคนเชือว่าเกิดมาแลว้ก็ตายไป ความดีความชวั ทีเขาไดก้ระทาํมานนัไม่มีการ

ตอบแทนใดๆ ทงัสิน ดงันันพวกเขาจึงใชชี้วิตความเป็นอยู่ไปในทางชวัชา้ทุกรูปแบบ จนสร้าง

ความเสียหายปันป่วนใหแ้ก่สงัคมเป็นอยา่งยงิ 

โลกตามทัศนของอิสลามมีด้วยกันอยู่ 3 โลก ได้แก่ โลกดุนยา (โลกปัจจุบัน)

โลกบรัซคั(โลกหลงัความตาย) และโลกอาคิเราะห์ (โลกแห่งความนิรันด์กาล) ซึงโลกบรัซคันนั

เป็นโลกทีเชือมต่อระหว่างโลกนีและโลกหนา้ เป็นโลกทีเราจะไดลิ้มรสสวรรค์หรือนรกก่อนทีจะ

ถกูตดัสินความดีความชวัในโลกอาคิเราะห์ต่อไป ความตายจึงไม่ใช่การสินสุดชีวิตแต่เป็นการยา้ย

ชีวิตจากโลกนีไปยงัโลกหน้าทีสุขสบายกว่า ยงัยืนกว่า ศาสนาอิสลามจึงสอนให้มนุษยร์ะลึกถึง

ความตายอยู่เสมอจะไดไ้ม่ทาํความชวั ให้ทาํแต่ความดี และอดทนต่อความทุกข์ ความเจ็บป่วยที

ผา่นเขา้มา เพราะนนัเป็นเพียงบททดสอบถึงความศรัทธาทีมีต่อพระเจา้ มนุษยจึ์งควรทาํความดีเพือ

จะไดใ้ชชี้วิตในโลกหนา้อยา่งมีความสุข 
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ชีวิตหลงัความตายนนั เป็นช่วงของการรอคอย คือ รอคอยการสอบสวนการกระทาํ

ความดีความชวัอีกครัง ก่อนจะไปสู่ชีวิตอนัเป็นนิรันดร์ ฉะนนั หลุมฝังศพ คือ สถานทีพกัก่อนการ

ฟืนขึนมาอีกครังเพือชาํระบาป ผูที้ตระหนกัถึงโลกหลงัความตายอยูต่ลอด จะหมนัทาํความดีเพือที

ดวงวิญญาณของเขาจะหอมสะอาด สว่างมีรัศมี และสุขสบายปลอดภัย ส่วนวิญญาณของผูที้

ประพฤติชวัใชชี้วิตอยา่งอิสระไปวนัๆ โดยไม่คาํนึงถึงชีวิตทีจะเกิดขึนมาอีกครังหลงัความตายเขาผู ้

นนัจะมีวิญญาณทีเน่าเหม็น สกปรก โดนทรมานจากไฟนรก จากสัตวร้์าย เป็นวิญญาณทีหมอง

หม่นไร้รัศมี และหวาดกลวั 

นอกจากความเชือเรืองชีวิตหลงัความตายในศาสนาอิสลามแลว้ ศาสนาอืนๆ ก็มีทศันะ

เกียวกบัชีวิตหลงัความตายดว้ยเช่นกนั ในแต่ละศาสนาก็จะมีเรืองราวความเชือเกียวกบับทลงโทษ

ของผูที้กระทาํความชวัแตกต่างกนัออกไป อาจกล่าวไดว้่า มนุษยต่์างก็มีจินตนาการต่อโลกแห่ง

ชีวิตหลงัความตายของบุคคลทีกระทาํความชวัไปในทิศทางเดียวกนั คือเป็นโลกทีเต็มไปดว้ยความ

เจ็บปวด ความทุกขท์รมานแสนสาหสั แต่สิงทีอาจแตกต่างกนัคือเรืองของเรืองราว ทีมา และวิธีการ

ต่างๆ เป็นตน้ เพราะฉะนนั ขา้พเจา้ในฐานะมุสลิมคนหนึงมีทศันคติส่วนตวัต่อชีวิตหลงัความตาย

ว่า เป็นโลกแห่งความเปล่าเปลียว ทรมาน เงียบเหงา หดหู่ น่ากลวั เต็มไปดว้ยความหวาดกลวัจาก

การลงโทษ เป็นโลกทีเงียบเหงา เยอืกเยน็ เหน็บหนาว และร้อนเผาไมลุ้กโชนในเวลาเดียวกนั เหล่า

วิญญาณทีถูกทรมานในทีแห่งนีจะไดรั้บความเจ็บปวดอย่างทีไม่เคยไดรั้บมาก่อน และไม่มีใคร

สามารถช่วยได ้

ขา้พเจา้จึงเกิดคาํถามขึนมาว่า เราจะสามารถปกป้อง ห่อหุม้ คุม้ครองดวงวิญญาณของ

เราไดอ้ย่างไรให้รอดพน้จากการลงโทษในชีวิตหลงัความตาย เมือเราอยู่ในโลกปัจจุบนั ร่างกาย

ตอ้งการวตัถุ แต่เมือร่างกายของเราสลายไปแลว้เหลือเพียงวิญญาณ เราจึงต้องการความดี มา

ปกป้องดวงวิญญาณของเรา ซึงเปรียบเสมือนกบัเสือผา้ที เราใชห่้อหุ้ม ปกป้องเราจากสภาพอากาศ 

และอนัตรายต่างๆ นอกจากนีเรายงัแต่งกายเพือประโยชน์อืนๆ อีกมากมาย เราแต่งกายเพือแสดง

ตวัตน สามารถเลือกสวมใส่ในสิงทีเราอยากจะให้ผูอื้นเห็นในสิงทีเราตอ้งการจะเป็นได ้แต่เมือ

ร่างกายสูญสินไปเราไม่สามารถกาํหนดอะไรได้อีกเลยนอกจากการกระทําของเราทีผ่านมา 

เนืองจากเราไดเ้ลือกสวมใส่การกระทาํของเรามาตงัแต่เราอยู่บนพืนดินแลว้ ดงันันจึงกล่าวไดว้่า

สภาพหลงัความตายของเราจะเป็นอย่างไรนนัก็ขึนอยู่กบัการกระทาํของเรา การกระทาํความดีจึง

เปรียบเสมือนเครืองห่อหุม้ปกคลุมร่างกายเช่นเดียวกบัเสือผา้ ความดีจะสามารถปกป้องคุม้ครองเรา

จากไฟนรกจากการถูกทรมานต่างๆ ให้เราปลอดภัย แต่ในทางกลบักนั หากเราสวมใส่ความชวั

ให้กับวิญญาณของเรา ความชัวนันก็จะเป็นดังผา้ชุบนาํมนัทีจะสามารถติดไฟให้ลุกโชนได้

ตลอดเวลา วิญญาณของเราจะไดรั้บความทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นเหมือนเครืองนุ่งห่มแห่ง
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ความชวัทีเราสะสมจนเพิมพูนขึนเรือยๆเกิดเป็นเชือเพลิงทีทาํให้ไฟนรกลุกติดขึนมาเผาไหมด้วง

วิญญาณของเราไดอ้ยา่งง่ายดาย 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้พเจา้จึงนาํลกัษณะของผา้ทีผา่นการทาํเทคนิคต่างๆ ให้ดูเปือยยุ่ย 

ไหมเ้กรียม หลุดลุ่ย ขาดวิน บีบรัด เหมือนเป็นสิงทีปกคลุมไปบนร่างทีไร้ตวัตน เนืองจากเป็นดวง

วิญญาณทีเรามองไม่เห็นจึงเป็นเพียงโครงสร้างทีดูเหมือนปกคลุมอะไรบางอย่างเอาไว ้แต่เมือ

พิจารณาดูแลว้กลบัไม่มีสิงใดอยูภ่ายใน สิงทีถกูปกคลุมจะดูเหมือนโครงสร้างร่างกายบางส่วนทีดู

ทรมาน หวาดกลวั จึงเกิดเป็นงานศิลปะสามมิติทีประกอบไปดว้ยโครงสร้างของผา้เป็นหลกั 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพือถ่ายทอดสภาพชีวิตหลงัความตายตามหลกัศรัทธาของศาสนาอิสลามออกมา

ผา่นงานศิลปะสามมิติตามจินตนาการของผูว้ิจยั 

 2. เพือให้ผูที้ชมผลงานระลึกถึงชีวิตหลงัความตาย เพือทีจะตริตรองการใชชี้วิตใน

โลกปัจจุบนัไปในหนทางทีดี 

 

สมมุตฐิานของการศึกษา 

1. สามารถถ่ายทอดสภาพของชีวิตหลงัความตายตามหลกัศรัทธาศาสนาอิสลาม

ออกมาผา่นงานศิลปะสามมิติตามจินตนาการของผูว้ิจยั 

2. งานศิลปนิพนธ์สามารถเตือนสติผูที้ชมผลงาน และระลึกถึงชีวิตหลงัความตาย 

เพือทีจะใชชี้วิตในโลกปัจจุบนัไปในหนทางทีดี 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตทางรูปแบบ 

สร้างสรรคผ์ลงานสามมิติเรืองชีวิตหลงัความตายตามทศันคติและความเชือของศาสนา

อิสลาม และตามจินตนาการของผูว้ิจยัผา่นเทคนิคต่างๆ ลงบนผา้ 

2.  ขอบเขตดา้นเนือหา 

แสดงสภาพหลงัความตายทีอิงความศรัทธาในศาสนาอิสลามและจากจินตนาการของ

ผูว้ิจยั ว่าวิญญาณทีทาํความชวัเป็นอยา่งไร ไดรั้บผลอยา่งไร 
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ขันตอนการศึกษา 

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัชีวิต ความตาย และชีวิตหลงัความตาย ของ

ศาสนาต่างๆ ทงัอดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์

3. นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพือเขา้สู่กระบวนการร่างแนวความคิด 

4. ร่างแนวความคิดเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 

5.นาํเสนอแบบร่างเขา้สู่คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพือตรวจแกไ้ขแบบร่าง

ใหส้มบูรณ์ยงิขึน  

6. ขยายผลงานจากภาพร่างเป็นประติมากรรมขนาดเท่าจริง  

7. เรียบเรียงเอกสารศิลปนิพนธเ์พือเตรียมจดัทาํเป็นรูปเล่ม 

8. นาํเสนอผลงานสร้างสรรค ์และลเมวิทยานิพนธต่์อคณะกรรมการเพือการพิจารณา 

                     9. เผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธสู่์สาธารณะชน 

 

เวลาทีใช้ในการทําศิลปนิพนธ์   

งานวิจยัชินนีใชเ้วลารวมทงัสินเจ็ดเดือน โดยเริมตน้งานวิจยัในเดือน มกราคม พ.ศ. 

2557 จนไปถึงเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2557 และนาํเสนอศิลปนิพนธ์ ภายในเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 

2557 

 

วธิีการศึกษา  

1. ศึกษาขอ้มลูเกียวกบัหลกัศรัทธาของศาสนาอิสลามเรืองชีวิตหลงัความตาย จากสือ

ต่างๆรวมทงัสอบถามจากอาจารยท์างด้านศาสนาอิสลาม ศึกษาลกัษณะของผา้ทีห่อหุ้มสิงต่างๆ 

รวมทงัศึกษาเทคนิคผา้ 

2. วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์

3. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสามมิติ 

4. ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา และแกไ้ข พฒันา และปรับปรุงผลงาน 

 

แหล่งข้อมูล 

1. ศึกษาจากวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

2. ศึกษาจากสืออินเตอร์เน็ต 

3. สอบถามขอ้มลูจากผูรู้้ดา้นศาสนาอิสลาม 
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อุปกรณ์ และวสัดุทีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

กลอ้งบนัทึกภาพ โครงเหลก็ ผา้ชนิดต่างๆ ไฟเบอร์กลาส ใยแกว้ โฟม, พดัลมเลก็ ตะปู

ใยสงัเคราะห์ สียอ้มผา้ สารเคมีโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต จกัรเยบ็ผา้ และนาํยาฟอกสีผา้ 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

ในการทาํศิลปนิพนธเ์รือง “อะลมับรัซคั : ชีวิตหลงัความตาย” ขา้พเจา้ไดศึ้กษา

วรรณกรรมทีเกียวขอ้งโดยสามารถแบ่งเนือหาออกเป็น 3 หวัขอ้ดงันี 

1. ปรัชญาศาสนาเรืองชีวิต ความตาย ชีวิตหลงัความตาย และโลกหนา้ 

2. ผา้ในพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัความตายเชิงประวติัศาสตร์ 

3. อิทธิพลทีไดรั้บจากศิลปิน 

1. ปรัชญาศาสนาเรืองชีวติ ความตาย ชีวติหลงัความตาย และโลกหน้า 

1.1 บทนาํ 

       ศาสนาเป็นสิงทีสาํคญัมากต่อมนุษย ์ไม่ว่าศาสนาใดๆ  ก็ตามลว้นสอนให้มนุษย์

เป็นคนดีมีศีลธรรม เพือทีจะสามารถอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีสนัติสุข อีกทงัยงัยดึเหนียวจิตใจและ

มีหลกัในการดาํเนินชีวิตทีถกูตอ้ง ศาสนาจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัชีวิตของมนุษยม์าอยา่งชา้นาน  

       ในการจดัทาํขอ้มูลศิลปนิพนธ์นีผูจ้ดัทาํจะเรียงขอ้มูลของแต่ละศาสนาโดยเรียง

จากเวลาการกาํเนิดศาสนา โดยเริมจากศาสนาของอารยธรรมอิยปิตโ์บราณ โดยมีบนัทึกว่ามีกาํเนิด

อยู่ในช่วงประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศกัราชในประเทศอียิปต์  ต่อมาไดแ้ก่ศาสนายิวโดยมีตน้

กาํเนิดในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศกัราชทีประเทศอิสราเอล ศาสนาพุทธกาํเนิดในช่วง 

500 ปีก่อนคริสตศกัราชในประเทศอินเดีย ศาสนาคริสตก์าํเนิดในช่วงคริสตศกัราชที 30 ในประเทศ

ปาเลสไตน์ และศาสนาอิสลามกาํเนิดช่วงคริสตศกัราชที 500 ในประทศซาอุดิอาระเบีย ตามลาํดบั1 

ศาสนาในโลกนีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 2 เทวนิยม และ อเทวนิยม 

 1.1.1 เทวนิยม 

                                                             
1 Wikipedia, Timeline of religion, เขา้ถึงเมือ13 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://en.wikipedia.org /wiki/Timeline_of_religion. 
2 Wikipedia, ศาสนา. 
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               คาํว่าเทวนิยมนนัตามความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน3 

หมายความว่า ลทัธิความเชือว่าพระเจา้ผูท้รงอาํนาจยิงใหญ่พระองค์เดียว พระเจา้นันทรงมีอาํนาจ

ครอบครองโลกและสามารถดลบนัดาลความเป็นไปในโลก    

               ศาสนาตามแนวเทวนิยมมีความเชือว่าเทพเจา้เป็นผูย้งิใหญ่สูงสุดเหนือกว่า 

เทพเจา้ทงัหลาย หรือเรียกกนัว่าพระเจา้ ซึงมีอยู่เพียงพระองค์เดียว พระองค์เป็นผูส้ร้างโลกและ

สรรพสิงทงัหลายและเชือกนัว่าพระเจ้าอาจติดต่อมนุษย ์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น 

อลัลอฮ์พระเจา้ในศาสนาอิสลาม ทรงติดต่อกบัท่านนบีมุฮมัหมดั4 พระยะโฮวาห์พระเจา้ในศาสา

คริสตท์รงติดต่อกบัพระเยซูหรืออีกนามหนึงในศาสนาอิสลามคือนบีอีซา ส่วนบางศาสนาก็นับถือ

พระเจา้ หรือเทพเจา้หลายองคเ์ช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชือว่าพระเจา้อวตารแยกเป็น 3 องค์ เป็น

ตน้ ศาสนาแบบเทวนิยม ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนายดูาย ศาสนาซิกข์ ศาสนา

บาไฮ  ศาสนาโซโรอสัเตอร์ และศาสนาพราหมณ์ 

      1.1.2 อเทวนิยม5 

               ศาสนาประเภทนี ไม่เชือในการมีอยู่จริงของพระเจา้ โดยเชือว่าโลกและ

สรรพสิงเกิดขึนเองตามกฎของธรรมชาติ เชือว่ามนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิง

เป็นไปตามเหตุปัจจยั ตรงกนัขา้มกบัเทวนิยม เป็นลทัธิทีไม่เชือว่าพระเจา้มีจริง ทุกสิงทุกอยา่งเกิดมี

ขึนและดบัไป โดยมีสาเหตุ และพยายามหาเหตุผลมาอา้งว่าพระเจา้ไม่มีอยู่จริง เช่น จอห์น ดิวอี ได้

ใหค้วามเห็นว่า6พระเจา้เป็นชือหนึงของอุดมคติทงัหลาย ศาสนาอเทวนิยมไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ และ 

ศาสนาเชน 

        ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม และเชือในศกัยภาพของมนุษยว์่าทุกคน

สามารถพฒันาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ได ้พระพุทธเจา้ซึงเป็นศาสดาของศาสนาท่าน

ได้สอนให้มนุษยรู้์จักการพึงพาความเพียรพยายามของตน และสอนให้มนุษยก์าํหนดชีวิตของ

                                                             
3 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญ ทศัน,์ 

2539), 972. 
4 ศาสดาในศาสนาอสิลาม 
5 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 365. 
6 พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท ์และนุชนาถ สุนทรพนัธ์ุ, วินิตา สุทธิสมบูรณ์, ปรัชญาการศึกษา

(กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2545), 58 
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ตนเองโดยผลแห่งการกระทาํของตน ทาํดีไดผ้ลตอบแทนดี ทาํไม่ดีไดผ้ลตอบแทนไม่ดี ความสาํเร็จ

ต่างๆ  ไม่ไดม้าจากการออ้นวอนขอจากพระเจา้ และสิงศกัดิสิทธิ แต่สอนให้รู้จกัพึงตนเอง เพือพา

ตนเองใหพ้น้จากทุกขท์งัปวง 

          นอกจากนนัชาวพุทธยงัปฏิเสธทศันะทีว่าตายแลว้ ขาดสูญไม่มีอะไรเหลือ7 (อุจ

เฉกทิฏฐิ) แบบทีคนสมยัใหม่จาํนวนมากเชือกนั ในขณะเดียวกนัพุทธศาสนาก็ปฏิเสธความทียงแท้

ของวิญญาณแบบทีชาวคริสต์และอิสลามเชือ และปฏิเสธความเชือแบบพราหมณ์ทีว่าคนเรามี

วิญญาณส่วนตวัของตนเองทีเวียนไหวต้ายเกิดขา้มภพขา้มชาติ (สัสสตทิฏฐิป) จึงมีนักปราชญ์ชาว

พุทธหลายท่านเห็นว่า เราไม่ควรใหค้วามสาํคญักบัปัญหาเหล่านี แต่อยา่งไรก็ตามก็มีนกัปราชญฝ่์าย

พุทธอีกสายหนึงเห็นว่าการเวียนไหวต้ายเกิดนนัมีอยู่จริง ตราบใดทีเรายงัไม่หลุดพน้ออกไปจาก

วฏัสงสาร แต่ชาวพุทธจะไม่ถือว่าวิญญาณทีเวียนไหวต้ายเกิดนันเป็นอตัตาตวัตนเฉพาะของตวัคน

ใดคนหนึงโดยตรง วิญญาณก็เป็นธาตุธรรมชาติอยา่งหนึง 

               ดงันนัจะเห็นไดว้่าศาสนาทงั 2 ประเภทมีขอ้แตกต่างกนัอย่างชดัเจนคือ ศาสนา

แบบ    เทวนิยมเชือว่ามีพระเจา้ทีทรงบนัดาล กาํหนดทุกๆ  อย่างให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ

พระองค ์มนุษยมี์หนา้ทีทาํความดีตามแบบศาสดาทีเผยแผศ่าสนาของพระเจา้ แต่ศาสนาแบบอเทวนิ

ยมปฏิเสธการมีพระเจา้ เชือว่าพระเจา้ไม่มีอยู่จริง ทุกสิงลว้นเกิดจากกฎของธรรมชาติ และมนุษย์

เป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิตของตนเองทงัสิน โดยอิงหลกัวิทยาศาสตร์ และหลกัเหตุและผลเขา้มาเป็น

ตวัตดัสิน 

  เมือมองภาพรวมเกียวกบัความเชือและไม่เชือในการมีอยูข่องพระเจา้นัน สามารถ

โยงเข้ากับเรืองของชีวิตหลงัความตายได้โดยศาสนาแบบเทวนิยม เมือเชือว่าพระเจ้ามีอยู่จริง 

พระองคจึ์งกาํหนดสภาพสภาวการณ์ต่างๆ  รวมถึงความตายของคนเราดว้ย โดยจะสามารถศึกษา

เรืองเหล่านีไดจ้ากคมัภีร์และศาสดาผูเ้ผยแผพ่ระวจันะของพระองค ์ซึงกล่าวถึงชีวิตหลงัความตายว่า

มีจริงและมีลกัษณะอยา่งไร โดยเนน้ใหศ้าสนิกมุ่งทาํความดีละเวน้ความชวัเพือความสุขนิรันดร์ใน

โลกหน้า และหากประพฤติชวัก็จะไดรั้บความทรมานสาหัสในโลกหน้าเช่นกนั ผูต้ดัสินความดี

ความชวัก็คือพระเจา้  แต่ศาสนาแบบอเทวนิยมนนัไม่ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาของชีวิตหลงัจากตาย

ไปแลว้ หากแต่ใหค้วามสาํคญักบัชีวิตความเป็นไปในปัจจุบนัในขณะทีเรายงัมีชีวิตอยู่ เมือปฏิบติั

                                                             
7 พระประชา ปสนฺนธมฺโม, ตริตรองเรืองความตาย (กรุงเทพฯ: หนังสือไทย ,2528), 10. 
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ตนอยา่งเหมาะสมขณะมีชีวิตในชาติปัจจุบนัแลว้ หากโลกหน้ามีจริง ก็ไม่ตอ้งวิตกกงัวลอีกต่อไป 

การเกิดการตายนนัไม่ใช่สิงทีจะพิสูจน์เชิงประจกัษไ์ดใ้นชีวิตนี ต่างจากการทาํความดีหรือความชวั 

ณ ปัจจุบนัทีจะสามารถทดลองและประจกัษผ์ลไดใ้นชาตินี 

1.2 อยีปิต์ 

1.2.1 ชีวิตหลงัความตาย 

กล่าวไดว้่าวฒันธรรมจากอิยิปต์หรือไอยคุปค์นนัเป็นชนชาติแรกๆ  ทีมี

ความเชือเกียวกับชีวิตหลังความตาย ซึงการศึกษาเรืองดังกล่าวนัน นักโบราณคดีและนัก

ประวติัศาสตร์ ไดน้าํมาจากบนัทึกโบราณทีรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ  จากการทีชาวอียิปต์สมยั

ราชวงศที์หนึงนิยมเอาศพของคนใช ้ขา้ทาสบริวารไปฝังรอบๆ  สุสานของฟาโรห์ โดยเชือว่าเมือ

ฟาโรห์สินพระชนมไ์ปแลว้ วิญญาณของพระองคก์็จะยงัมีความเป็นอยู่เช่นเดียวกบัตอนทียงัมีชีวิต

อยู ่เมือวิญญาณออกจากร่างไปชวัขณะหนึงจะหวนกลบัคืนสู่ร่างเดิมของผูเ้ป็นเจา้ของ จึงตอ้งมีการ

ถนอมละรักษาสภาพของร่างเดิม โดยการแช่และดองดว้ยนาํยาบิทูมิน และห่อศพดว้ยผา้ลินินเป็น

มมัมี  ซึงจะช่วยไม่ใหซ้ากศพเน่าเปือยผพุงัไปตามกาลเวลา อีกทงัยงัมีการฝังศพของคนใชห้รือทาส

บริวารไวใ้กล้ๆ   สุสานของพระองคน์นัก็เพือตอ้งการใหว้ิญญาณเหล่านนักลบัไปรับใชพ้ระองค์อีก

ครังในภพต่อไปนนัเอง 

 1.2.2 วิญญาณ 

ชาวอียปิตโ์บราณเชือว่านอกจากร่างกายแลว้ยงัมีจิตวิญญาณ เรียกว่า unseen 

twin 8ประกอบดว้ย Ka หมายถึง spirit และ Ba หมายถึง soul  

Ba หรือ soul คือดวงวิญญาณทีมีลกัษณะเป็นนกตวัเลก็ๆ   มีหัวเหมือนผูต้าย

บินวนเวียนรอบๆ มมัมี ส่วน Ka หรือ spirit เป็นดวงจิตทีตายไปพร้อมกบัร่างกาย จึงตอ้งทาํมมัมี

หรือสร้างรูปเหมือนไวใ้ห ้Ka อาศยัอยู ่มมัมีนบัเป็นรูปเหมือนทีดีทีสุด ตอ้งจดัอาหารให้ดว้ย เพราะ

เชือว่าไม่เช่นนนั Ka ก็จะตายไปพร้อมร่าง เมือกลบัมาเกิดใหม่ Ka และ Ba ก็จะมารวมกนักบัร่างที

เตรียมไว ้เพือฟืนคืนชีพใหม่อีกครัง 

1.2.3 คมัภีร์มรณะ9 

                                                             
8วิชาการดอทคอม, ผลวิเคราะห์ทางอินทรย์เคมีของนํายาอาบศพในมัมมีอิยปิต์ , เขา้ถึงเมือ17 

กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com/vcafe/ . 
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ผลจากการเสือมอาํนาจของฟาโรห์ในช่วงเชือมต่อระหว่างสมยัอาณาจกัรเก่า

กบัสมยักลาง ทาํใหเ้กิดแนวคิดทีจะปกป้องฟาโรห์ดว้ยการเขียนคมัภีร์ขึนมาใหม่ในสมยัราชวงศที์ 

11 และราชวงศที์ 12 คมัภีร์ทีเขียนขึนมาใหม่นีเรียกว่า  “คมัภีร์หีบศพ” ( coffin texts) เป็น “คมัภีร์

มรณะ” (book of the death) ในสมยัอาณาจกัรใหม่ 

ในคัมภีร์มรณะจะกล่าวถึงเรืองราวสําคัญต่างๆ ในแต่ละเรือง ถือเป็น

มาตราฐานในการดาํเนินเกียวกบัความตายของบุคคล ไม่ให้หายสาบสูญไปจากโลกได ้อย่างเช่น

หวัขอ้เรืองทีว่า “จะตอ้งไม่มีเภทภยัในดินแดนแห่งความตาย” หรือ “จะตอ้งไม่ตายเป็นครังทีสอง” 

ซึงจะบรรยายให้รู้ว่าอะไรทีเป็นภยัต่อการมีชีวิตในดินแดนแห่งความตาย หรืออะไรบา้งทีทาํให้

มนุษยเ์ราตายครังทีสองอนัหมายถึงการตายครังสุดทา้ย ทีจะทาํใหบุ้คลนนัหลุดพน้ไปจากความทรง

จาํของผูอื้นหรือของตนเองตลอดกาล 

ส่วนทีสําคัญทีสุดในคัมภีร์มรณะคือ ข้อความในบทที 125 กล่าวถึงการ

ตดัสินผูต้ายว่า ชีวิตของเขาหลงัจากความตายนนั จะลงเอยในรูปแบบใด เมือคนเราตายไป วิญญาณ

ของผูต้ายจะถกูทดสอบว่า การมีชีวิตอยู่ในโลกตอนมีชีวิตอยู่นัน เขามีคุณความดีทีจะมีชีวิตอยู่ใน

โลกอืนไดแ้ค่ไหน และในการตรวจสอบนี หัวใจของผูต้ายจะนาํไปชงัเพือวดัปริมาณความดี โดย

เปรียบเทียบกบัขนนกของเทพเจา้มาแอท (Maat) ซึงเป็นเทพเจา้แห่งความยุติธรรม หัวใจของผูต้าย

อยู่ทางด้านซา้ย  และขนนกของเทพเจ้ามาแอทอยู่บนตาชงัดา้นขวา ส่วนผูต้รวจสอบตาชงัคือเท

พอนูบิสทีมีศรีษะเป็นสุนขัป่า ผลจากการชงัเป็นเช่นไร เทพเจา้ธ็อธ เป็นผูจ้ดบนัทึกเอาไว ้ใกล้ๆ  กนั

นนัจะมีปีศาจร้ายหวัเป็นจระเขชื้อแอมมิต ซึงหมายถึง “ผูก้ดักินดวงวิญญาณ”จะกดักินดวงใจของ

ผูต้ายทนัทีเมือพบว่าผูต้ายไม่ผา่นการทดสอบดงักล่าว  แต่ตามความเป็นจริงแลว้ปีศาจแอมมิตจะไม่

มีโอกาสไดกิ้นหวัใจของผูต้ายเลยเพราะมีคาถาศกัดิสิทธิเขียนไวบ้นกระดาษปาปิรุสแผ่นเดียวกนั

นนัใจความว่า “ขา้ฯ  ไม่เคยกระทาํความชวัร้ายใดๆ กับใคร ข้าฯ  ไม่เคยทาํสิงชัวร้าย นอกจาก

กระทาํแต่ความดี ขา้ฯ ไม่เคยกระทาํบาป ขา้ฯ ไม่เคยกล่าวร้ายเทพผูศ้กัดิสิทธิทงัหลาย ขา้ฯ ไม่เคย

ปลน้สะดมคนกาํพร้าพ่อแม่ หรือไม่เคยทาํในสิงทีเป็นขอ้ห้าม หรือไม่เคยทาํให้ใครตอ้งหลงันาํตา 

ขา้ฯ ไม่เคยทาํลายชีวิตใคร ไม่เคยสงัใหใ้ครไปทาํร้ายชีวิตผูอื้น ขา้ฯ ไม่เคยสร้างความเดือดร้อน ไม่

เคยทาํลายเครืองเซ่นบูชาสําหรับเทพเจ้า ไม่เคยขโมยสิงหวงแหนของผูอื้น ไม่เคยกระทาํผิด

กฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆ  ไม่เคยโค่นทาํลายตน้ปาลม์ ไม่เคยทาํให้ไร่นาเสียหาย 

ไม่เคยแย่งนาํนมจากปากของเด็ก ไม่เคยขวา้งนกทีเทพเจา้ให้ความคุม้ครอง ไม่เคยทาํให้นาํหยุด

ไหลในฤดูฝน ไม่เคยสร้างเขือนเพือป้องกนัไม่ใหน้าํไหลไปตามทางของมนั ไม่เคยกกักนัสัตวเ์ลียง

ทีเป็นของเทพเจา้ และไม่เคยต่อตา้นเทพเจา้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ”  

                                                                                                                                                                              
9 กึกกอ้ง อศัวเวศ,์ มัมมี ชีวิตหลังความตาย (นนทบุรี:เทพนิรมิตร, 2534), 151. 
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หลงัจากทีผูต้ายไดก้ล่าวยกย่องความดีของตนเองแลว้ เขาจะกล่าวถึงความ

บริสุทธิของเขาต่อไปอีกว่า “ ไม่มีความชวัร้ายใดๆ จะกลาํกรายตวัขา้ฯ ในดินแดนนีไดท้งันีเพราะ

ขา้ฯ รู้จกัชือของเทพเจา้ทุกองค ์ผูเ้ป็นสาวกของเทพเจา้ผูย้งิใหญ่ในดินแดนแห่งนี ” 

เป็นทีเข้าใจกันว่าคัมภีร์มรณะของอียิปต์ในสมัยนัน ไม่ได้เขียนเพือแนะ

แนวทางใหก้บัผูต้ายทีจะกา้วสู่โลกใหม่ไดโ้ดยปลอดภยัเท่านนั แต่จริงๆ แลว้เป็นคมัภีร์ทีสอนหรือ

เตือนใหช้าวอียิปต์ประพฤติในสิงทีดีทีควรขณะมีชีวิตอยู่ อีกอย่างหนึงการทีคมัภีร์กล่าวให้ผูต้าย

ท่องคาถาทีอยูค่มัภีร์เล่มนนัใหไ้ดข้ณะยงัมีชีวิตอยูเ่พือใหผู้ต้ายระลึกเสมอว่า อะไรผิดอะไรถูก หรือ

อะไรควรทาํและไม่ควรทาํ ซึงนนัเป็นการสอนมนุษยโ์ดยทางออ้มใหรู้้จกัประกอบความดีขณะทียงั

มีชีวิตอยู ่

มีอยูห่ลายตอนในคมัภีร์มรณะทีกล่าวถึงสถานทีซึงวิญญาณของผูต้ายจะตอ้ง

ผา่นไป ทุกแห่งจะมีร่างของอสูรดุร้ายเฝ้า ในบางตอนก็กล่าวถึงวิธีป้องกนัศพผูต้ายให้รอดพน้จาก

การทาํลายของอสูรต่างๆ  เมือวิญญาณของผูต้ายไดผ้่านการทดสอบและอุปสรรคจากการกีดขวาง

ของเหล่าอสูรไปได้จนหมดสิน ในทีสุดวิญญาณของผูต้ายก็จะไดล้งเรือลาํเดียวกนักบัสุริยเทพ 

ล่องลอยไปในทอ้งฟ้าพร้อมกบัเทพเจา้ทงัหลาย 

คมัภีร์เล่มนีเนน้ว่า ในวาระสุดทา้ยของการท่องเทียวทวัจกัรวาลนัน วิญญาณ

ของผูต้ายจะได้อาศยัอยู่ในวิมานอย่างมีความสุขร่วมกบัเทพเจา้โอซิริส ซึงเป็นเทพของทวยเทพ

ทงัหมด ส่วนวิมานดงักล่าวไดถ้กูบรรยายไวว้่าเป็นสภาพทีสงบสุขทีทุกคนใฝ่หา(สวรรค์) วิมานนี

ตงัอยู่ในอาณาบริเวณทีมีอาหารทิพย ์(the field of food) ทีมีพรรณไมเ้ขียวชอุ่ม และมีเสียงดนตรี

ระรืนหูขบักล่อมอยูต่ลอดเวลา 

ในการทาํพิธีฝังศพ ทายาทของผูต้ายจะจดัการลอกคมัภีร์มรณะใส่ไวใ้นหีบศพ

ดว้ย ยงิกว่านนัจะคดัลอกบทสาํคญัๆ ลงบนแผ่นกระดาษปาปิรุส แลว้ซุกไวที้ขาของมมัมี ขณะทาํ

การห่อดว้ยผา้ลินิน ทงันีก็ดว้ยความเชือทีว่าผูต้ายจะอ่านอยา่งละเอียดอีกครังตอนทีวิญญาณเดินทาง

ไปพบผูเ้ฝ้าประตูสวรรค ์
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1.3 ศาสนายวิ 

        ศานายวิเป็นศาสนาทีมีความเชือในพระเจา้องค์เดียวอย่างมนัคง ตลอดระยะเวลา

ยาวนานนบัตงัแต่ปฐมบรรพบุรุษเป็นตน้มา ความเชือในเรืองพระเจา้นีมีผลต่อความเชือเรืองการเกิด

โลกและสรรพสิง สิงทงัหลายทงัปวงลว้นเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์ของพระองค์ สิงทีเน้นหนัก

คือพระเป็นเจา้ไม่มีรูปเปรียบเทียบ คือจะทาํรูปเคารพหรือสญัลกัษณ์แทนพระองค์ไม่ได ้เพราะเหตุ

ทีจะเป็นพระเจา้ประกอบไปดว้ยความดี ประชาชนของพระองค์จึงเป็นคนดีดว้ย ไม่มีสิงใดๆ แทน

กนัไดเ้รืองนี ศาสดาพยากรณ์ชือ มิคาห์ กล่าวว่า10 “สิงทีเป็นพระเจา้ตอ้งการจากพวกเจา้ทงัหลายก็

คือ ขอให้พวกเจ้าเป็นคนมีความยุติธรรม มีความรัก ความเมตตา และถ่อมตน เดินตามทางของ

พระองค์ คมัภีร์ทลัมุดถึงประกาศว่า ถา้ศาสนาไม่มีศีลธรรมแลว้จะเป็นศาสนาทีมีสัจธรรมไม่ได ้

และว่าคนนอกศาสนาผูมี้ศีลธรรม ก็มีศกัดิศรีเท่ากบัพระเถระ” 

1.3.1 การสร้างโลก 

 ศาสนายวิเชือว่าแต่เดิมนนัในจกัรวาลนีไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า

และความมืด พระเจา้ไดส้ร้างความสว่างขึนมาแลว้แยกความสว่างออกจากความมืดในวนัทีหนึง 

จากนนัพระองคไ์ดส้ร้างฟ้าในวนัทีสอง วนัทีสามทรงสร้างแผน่ดินนาํและพืช วนัทีสีทรงสร้างดวง

อาทิตย ์ดวงจนัทร์ ทาํใหเ้กิดเวลาเชา้ เวลาเยน็ ฤดูกาล วนัและปี วนัทีห้าทรงสร้างฝงูสัตว ์นก และ

สัตว์ทะเล วนัทีหกทรงสร้างสัตว์ใช้งาน สัตว์เลือยคลานและสัตว์ป่า อีกทังได้สร้างมนุษยโ์ดย

เลียนแบบตามฉายาของพระองค์ โดยให้มนุษยนี์เป็นใหญ่กว่าสัตวท์งัหลาย วนัทีเจ็ดทรงพกังาน 

เพราะงานทงัหลายไดส้าํเร็จในวนันี พระองคท์รงตงัใหว้นัทีเจ็ดเป็นวนับริสุทธิศกัดิสิทธิ ศาสนายิว

จึงไดถื้อวนันีเป็นวนัสะบาโต (Sabbath Day) เป็นวนัหยุดพกัสงบ เป็นวนับริสุทธิแด่พระเจา้ เป็น

วนัทีมนุษยจ์ะตอ้งระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ทีไดส้ร้างสรรพสิงและมนุษยขึ์นมาใน

หกวนั จึงกล่าวไดว้่า วนัสะบาโต คือวนัพระของศาสนายดูาห์ทีทุกคนตอ้งหยุดงานเพือปฏิบติังาน

ทางจิตใจใหถึ้งซึงความสงบสุข พวกยวิไดรั้กษาวฒันธรรมทางศาสนานีต่อเนืองมายาวนานหลายชวั

อายคุน ทาํใหเ้กิดสายใยผกูพนักนัในระหว่างชนชาติยวิอยา่งเหนียวแน่น 

 

 

                                                             
10 บุญมี แท่นแกว้, ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2546),  63. 
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1.3.2  การสร้างมนุษย ์

                    พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยดิน ทรงเป่าลมเขา้ทางจมกูใหห้ายใจได ้มนุษย์

นนัเป็นผูช้ายมีชือว่าอาดาม เมือมีผูช้ายอยู่คนเดียวก็สงสาร จึงทรงสร้างมนุษยผ์ูห้ญิงเอาไวใ้ห้ดว้ย 

ประทานนามว่า เอวา หรือ อีวา มอบให้เป็นสมบติัของอาดาม เสร็จแลว้ทรงสร้างอุทยานให้แห่ง

หนึงเรียกว่าอุทยานเอเดน (Garden of Eden) ใหช้ายหญิงคู่นีไปอาศยัอยู ่จนเกิดมีลกูหลานว่านเครือ

กระจายไปทวัโลก ล่วงมาประมาณ 32 ชวัอายุคน ทรงเห็นว่ามนุษยท์งัหลายไม่ฟังบญัญติั ทาํบาป

หยาบชา้กนัหนกั จึงทรงบนัดาลใหฝ้นตก 40 วนั มีลมพาย ุลา้งมนุษยแ์ละลา้งโลกเสียครังหนึง คราว

นนัเหลือแต่มนุษยผ์ูมี้ธรรมคนหนึงชือโนฮา และครอบครัวกบัสตัวผ์วัเมียทีทรงเห็นว่าไม่มีบาป แต่

ละคู่ คู่ละชนิด พอนาํท่วมโลกแห้งลง พระเจา้ก็ทรงสร้างโลกต่อไปใหม่อีก โนฮา คนนีคือ ปฐม

บรรพบุรุษเผา่เชมิติค คือบรรพบุรุษของชาวยวิทวัโลก11 

             1.3.3 วิญญาณ 

                  ตามศาสนายดูา เมือคนตาย ร่างกายทีตายจะถูกนาํไปฝังในแผ่นดิน เพราะ

คนถกูสร้างมาจากฝุ่ น และวิญญาณของคนดีจะขึนไปหาพระผูส้ร้างของเขา ถา้เป็นคนชวัวิญญาณ

จะตกลงนรก (Gehinnon) สถานทีสาํหรับบาปทีกระทาํลงไป เมือทาํให้หมดจดบาปทงัหลายแลว้ 

วิญญาณทีหมดจดจะลอยขึนไปสวรรค ์

                  ชีวิตในโลกหน้าไม่มีกล่าวไวใ้นสมยัแรกๆ ของศาสนายดูา ดงัทีให้ไวใ้น

คมัภีร์เฮบรู แต่เมือยิวถูกเนรเทศไปยงับาบิโลน ชาติทีมาติดต่อดว้ยวฒันธรรมอีกแบบหนึงจึงได้

นาํมาใชแ้ละไดด้ดัแปลงความเชือนีในวจนะของบิดาทงัหลายเขียนขึนระหว่างก่อนคริสต์ศกัราช 

300 และคริสตศ์กัราช 200 ขอ้ความปรากฏว่า “โลกนีเหมือนหอ้งหน้าบา้นของโลกทีมีมาอีก” และ

ตงัแต่บดันนัมาวรรณคดีทางกฎหมายยิวไดเ้กิดขึนอย่างมากมาย จากการเก็งความจริงถึงชีวิตหลงั

ความตายแลว้12 

 มีความเชือว่า การกระทาํของบุคคลจะไดรั้บการพิพากษาในวนัสุดทา้ยแห่ง

การสินสุดแห่งโลก ผูก้ระทาํความดีพระเจา้จะนาํไปสวรรค ์ผูท้าํความชวัไต่สะพานลงนรก เมือจิต

ดบั ดวงวิญญาณจะวนเวียนอยูใ่กลร่้าง 3 วนั แลว้รับคาํพิพากษาว่าจะไปทางใด สวรรค์ทีจะไปมีอยู ่

                                                             
11 เรืองเดียวกนั, 60. 
12 พืน ดอกบวั, ศาสนาทังหลายนับถืออะไร (กรุงเทพฯ:ศยาม,2554), 237-238. 
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7 ชนัเรียกว่าสวรรค์แห่งอุทยานอีเดน (Haeven of Eden) ตกแต่งดว้ยมณีมีค่าโสภา นรกก็มี 7 ชนั

เหมือนกนั 

                  พระเจา้ผูท้รงสร้างโลก ทรงเป็นเอก ปราศจากรูป มีแต่พระนามทรงความ

บริสุทธิ ทรงเป็นบิดาของสรรพสัตวท์งัหลาย ทางความยุติธรรมและความเมตตากรุณา ยิวเชือว่า 

การกระทาํบาปชาํระลา้งได ้อาศยัการออกพระนามของพระเจา้โดยวิธีออ้นวอนขอใหท้รงช่วย เวลา

ออ้นวอนใหน้าํตาออกไดย้งิดี โดยอธิบายว่า นยัน์ตาคือ “ประตูหวัใจ” สิงใดทีออกทางหางตานนัคือ

เครืองหมายแห่งความจริงใจในดวงใจ เชือว่าความสุขจะเกิดแก่บุคคลดงักล่าว คือ ลุแก่โทษ การลุ

โทษทาํใหม้นุษยห์มดบาป พระเจา้ทรงยอมเปิดประตูใหลุ้แก่โทษเสมอ การลุแก่โทษครังเดียวดว้ย

นาํตาจะมีผลเป็นสุขในภพหนา้ การลุโทษนนัหากทาํเวลาใกลต้ายยงิถือว่าประเสริฐกว่าเวลาอืนๆ 13 

1.3.4 ชีวิตอนาคต 

                  ชาวยิวเชือว่าอาณาจักรแห่งพระเจ้าจะบังเกิดขึนบนโลกนีเพือเตรียม

อาณาจกัรนิรันดรบนสวรรค ์คมัภีร์ทลัมุดกล่าวว่า ผูม้าโปรดจะนาํชาวยวิกลบัมายงัมาตุภูมิ จากนัน

สนัติสุขและความเจริญกา้วหนา้จะกระจดักระจายจากชาวยวิไปยงัมนุษยชาติทงัหมด ชาวยิวไม่เชือ

ว่าพระเยซูจะเป็นผูม้าโปรด เพราะไม่ไดท้าํหน้าทีนี แต่เป็นบุรุษผูก่้อความทุกข์ยากให้ชาวยิว ใน

ตอนท้ายจะมีการฟืนคืนชีพของทุกชีวิต เป็นวนัตัดสิน คนชัวจะถูกลงโทษ แต่ไม่ได้รับโทษ

ตลอดไป คนดีจะมีชีวิตทีรุ่งเรืองตลอดไป สาํหรับชาติอืน ผูมี้ความประพฤติดี ยอมรับพระเจา้ก็จะ

เขา้สู่อาณาจกัรนิรันดรเช่นเดียวกนั14 

 

1.4 ศาสนาพุทธ 

1.4.1 ชีวิตในทศันะของศาสนาพุทธ  

พุทธศาสนามองสิงทงัหลาย (รวมทงัชีวิตและสิงอืนๆ ) ว่าเป็นสิงทีเกิดจาก

การมีส่วนประกอบต่างๆ  มารวมกันเข้า และมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยซึงกันและกัน 

ความสัมพนัธ์เกียวเนืองและความอิงอาศยักนันี นับว่าเป็นคุณสมบติัสาํคญั เพราะเป็นสิงทีทาํให้

ชีวิตดาํรงอยู่และดาํเนินไปได ้หมายความว่า ถา้จะให้มีชีวิตเกิดขึน ดาํรงอยู่ และดาํเนินต่อไปได ้

                                                             
13 บุญมี แท่นแกว้, ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม, 61. 
14 เรืองเดียวกนั, 63. 
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ส่วนประกอบต่างๆ  เหล่านนัจะตอ้งไม่ใช่สักแต่ว่ามา “กองรวม” กนัอยู่ โดยไม่มีความเกียวเนือง

แบบอิงอาศยักนัเท่านนั แต่ตอ้งมีความเชือมโยงและถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัและกนัอยา่งเหมาะสมดว้ย  

โดยเหตุทีชีวิตเกิดขึน ดาํรงอยู ่และดาํเนินไปได ้เพราะอาศยัการประกอบกนั

เขา้ของส่วนต่างๆ  ดงักล่าวมา พุทธศาสนาจึงถือว่า ตวัตนทีแทจ้ริง ของสิงทีเรียกว่าชีวิตนัน “ไม่มี” 

เพราะ ประการแรก ตัวสิงทีถือว่าเป็นชีวิตนัน มาจากการรวมกนัของส่วนประกอบต่างๆ  และ 

ประการทีสอง แมส่้วนประกอบต่างๆ  ทีมารวมกนัเขา้เป็นชีวิตนันเอง แต่ละส่วนก็เป็นผลมาจาก

การมีส่วนประกอบอืนๆ  มารวมกนัเขา้เช่นเดียวกนั ดงันนั สิงทีเราเรียกว่า ส่วนประกอบแต่ละส่วน

นนั แทจ้ริงแลว้ก็ไม่ไดมี้ตวัตนของมนัจริงๆ  เป็นแต่เพียงการประกอบกนัเขา้อย่างเหมาะสมของ

ส่วนต่างๆ  เท่านนั15 

ส่วนประกอบสาํคญัของชีวิต 

 ในทศันะของพุทธศาสนา สิงทีเรียกว่า “ชีวิต” มีองค์ประกอบใหญ่ ๒ ส่วน 

คือ ส่วนทีเป็นรูปธรรม กบัส่วนทีเป็นนามธรรม อย่างทีเราเขา้ใจกนัทวัไปว่า เป็นเรืองของกายกบั

เรืองของจิตองคป์ระกอบใหญ่ทงัสองส่วนนี รวมอยู่ในสิงทีเรียกว่า ขนัธ์ 5 (The Five Aggregates) 

ซึงประกอบดว้ย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ ความหมายของส่วนทงั 5 ตามแนวทีพระ

ธรรมปิฎก (ปัจจุบนัคือ พระพรหมคุณาภรณ์) ให้ไวใ้นหนังสือ พุทธธรรม (ฉบบัดงัเดิม, 2544) มี

ดงันี16 

1. รูป (Corporeality) คือ ส่วนประกอบทีเป็นดา้นกายภาพหรือดา้นรูปธรรม

ทงัหมดโดยสรุปก็คือ ร่างกาย (เนือหนงัมงัสา) และพฤติกรรมทงัหมดของร่างกาย หรือจะกล่าวอีก

นยัหนึงว่า คือ ส่วนทีเป็นสสารและพลงังานฝ่ายวตัถุ พร้อมทงัคุณสมบติัและพฤติกรรมต่างๆ  ของ

สสารและพลงังานเหล่านนั  

2. เวทนา (Feeling) คือ ส่วนทีเป็นความรู้สึก ซึงเกิดจากการไดส้ัมผสัผ่าน

ทางประสาทสัมผสัทงั 5 และทางใจ ความรู้สึกนนัอาจมีหลากหลาย เช่น ความรู้สึกร้อน หนาว 

                                                             
15 ชาย โพธิสิตา, ชีวิตและความตายในทัศนะของพุทธศาสนา, เขา้ถึงเมือ 17 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article .htm#_ftnref . 
16 เรืองเดียวกนั. 
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อบอุ่น เจ็บปวด ผอ่นคลาย ฯ ลฯ  กล่าวรวมๆ  ไดว้่า เป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ  คือ ไม่สุข 

ไม่ทุกข ์ 

3. สัญญา (Perception) คือ การกาํหนดรู้ การจาํได ้และการแยกแยะความ

แตกต่างของสิงทีรับเขา้มาทางประสาทสมัผสัต่างๆ  ได ้เป็นอาการทีใจรับรู้และสามารถบอกไดว้่า

สิงนนัๆ  เป็นอะไร อนัเป็นเหตุใหจ้าํสิงนนัๆ  ได ้เช่น จาํรูปร่าง สี เสียง กลิน รส สัมผสั และอาการ

ต่างๆ  ได ้

4. สังขาร (Mental Formation) คาํว่า สังขาร ในกรณีนีไม่ไดห้มายถึงเรือง

ของร่างกายทีเป็นเนือหนงั คือ ไม่ใช่ส่วนทีเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ อยา่งทีเขา้ใจกนัทวัไป แต่เป็น

เรืองของจิตหรือเกียวกบัจิตมากกว่า ความหมายในทีนีจึงหมายถึง “สภาพทีปรุงแต่งจิต” ให้มี

ลกัษณะต่างๆ  ซึงอาจจะเป็นฝ่ายดี ฝ่ายชวั หรือเป็นกลางๆ  (ไม่ดี ไม่ชวั) ก็ได ้ทงันี โดยมี เจตนา 

เป็นตวันาํ กล่าวอยา่งง่ายๆ  สงัขารนีคือ ความนึกคิด ซึงอาจจะเป็นดา้นดี ไม่ดี หรือเป็นกลางๆ  ก็ได ้

5. วิญญาณ (Consciousness) ในทีนีก็ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิงทีคนเชือกัน

ทวัไปว่า เป็นสิงทีมีอยู่ในตัวคนเมือยงัมีชีวิต และเมือตายแลว้ก็ล่องลอยไปในภพภูมิต่างๆ  แต่

วิญญาณในทีนี หมายถึง การรับรู้อารมณ์ (object) โดยผา่นทางประสาทสัมผสัทงั 5 และทางใจ คือ 

รู้โดยผา่นทางการเห็น การไดย้นิ การไดก้ลิน การไดลิ้มรส การรับสมัผสัทางกาย และการรู้อารมณ์

ทางใจ 

จะสงัเกตว่า ในส่วนประกอบทงั 5 ทีกล่าวขา้งตน้นนั ส่วนทีเป็นรูปธรรมหรือ

กายภาพ มีอยูเ่ฉพาะในขนัธ ์5  ขอ้ที 1 (รูป) เพียงขอ้เดียวเท่านนั ทีเหลืออีก 4 ขอ้ คือ เวทนา สัญญา 

สงัขาร และวิญญาณ นนั เป็นส่วนทีเราอาจนิยามว่าเป็นนามธรรม 

ดงันนัจึงกล่าวไดว้่าชีวิตจึงเป็นผลมาจากการมีส่วนต่างๆ  มาประกอบกนัเขา้ 

และแต่ละส่วนก็มีส่วนประกอบยอ่ยของตนอีกมากมายนนั สะทอ้นแนวคิดสาํคญัของพุทธศาสนาที

เกียวกบัโลกและชีวิตว่า สิงทงัหลายทีเราบญัญติัเรียกว่า คน สัตว ์สิงของต่างๆ  นนั ไม่ไดมี้อยู ่

เป็นอยู ่โดยตวัของมนัเอง แต่ มีอยู ่เป็นอยู ่เพราะมีปัจจยัต่างๆ  มาประกอบกนัเขา้ หรือกล่าวอีกนัย

หนึงก็คือ มีอยูเ่ป็นอยู ่โดยอิงอาศยัสิงอืน ไม่ใช่ดว้ยตวัของมนัเอง ขอ้นีแปลต่อไปไดว้่า สิงทงัหลาย

นนั เป็นทงัผลทีเกิดมาจากสิงอืน และในขณะเดียวกันตวัมนัเองก็เป็นเหตุปัจจัยของสิงอืนดว้ย 
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เพราะมีสภาพเช่นนีเอง สิงทงัหลาย ไม่ว่าจะเป็นคน สตัว ์หรือสิงของ ลว้นไม่มีตวัตนของมนัอย่าง

เป็นอิสระ นีเป็นสจัธรรมหรือเป็นกฎสากลทีเป็นจริงกบัทุกสิงในโลกนี  

นอกจากอิงอาศยัสิงอืนและไม่มีตวัตนเป็นอิสระแลว้ สิงทงัหลายไม่ว่าจะเป็น

คนสตัว ์หรือสิงของก็ตาม ยงัมีอยูเ่ป็นอยู ่ในรูปของ กระแส นนัคือทุกสิงทุกอยา่งลว้นดาํรงอยู่ หรือ

เป็นไป ในรูปของกระบวนการ ทีมี การเกิด และ การดบั สลบักนัไปอย่างต่อเนืองไม่ขาดสาย การ

เกิดดบัของส่วนประกอบทงัหา้ของชีวิต (ขนัธ ์5) นนัก็เช่นเดียวกนั แต่นีเป็นกระบวนการทีละเอียด 

ยากทีจะสังเกตได้ทันในแต่ละขณะ จึงดูเสมือนว่าชีวิตในแต่ละขณะนัน เป็นสภาพทีคงที ไม่

เปลียนแปลง แต่ความจริงแลว้ นีคือกระแสการเกิดดบัทีสลบักนัไปไม่ขาดสาย  สภาวะทีมีความ

เปลียนแปลงเช่นนี ทาํให้สิงทงัหลายมีธรรมชาติไม่เทียงแท ้ความไม่เทียงแทน้ัน นาํไปสู่สภาพที

ขดัแยง้ กดดนั หรือบีบคนัในตวัเอง สภาพเช่นนี สาํหรับชีวิตถือว่าเป็นสภาพทีทนไดย้าก หรือเป็น

สิงทีพุทธศาสนาเรียกว่า “ทุกข”์ นีนบัว่าเป็นกฎธรรมาชาติทีเป็นสากล 

ลกัษณะสาํคญัของกฎธรรมชาติทีกล่าวมาขา้งตน้ก็คือ 1. ความเปลียนแปลง  

2. ความขดัแยง้อนัก่อใหเ้กิดสภาพทีทนไดย้าก และ 3. ความปราศจากตวัตนอยา่งอิสระ พุทธศาสนา

เรียกสิงนีว่า สามญัลกัษณะ (The Common Characteristics) สิงทงัหลายรวมทงัชีวิตมนุษยแ์ละตกอยู่

ภายใตก้ฎธรรมชาตินี ไม่มีขอ้ยกเวน้ ชาวพุทธรู้จกักฎธรรมชาติอนันีว่า เป็นกฎแห่ง อนิจจงั ทุกขงั 

และ อนตัตา แต่ในคมัภีร์พุทธศาสนา ท่านเรียกว่า อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา  บางทีเราอา้งถึง

ลกัษณะทงั 3 ประการนีว่า ไตรลกัษณ์ คือลกัษณะ หรือสภาพ ทีสิงทงัหลายมีเหมือนๆ  กนั พระ

ธรรมปิฎก (2544 : 60) ใหค้วามหมายของลกัษณะทงั ๓ นี ไวด้งันี17 

         อนิจจตา (Impermanence) คือ ความไม่เทียง ความไม่คงที ความไม่คงตัว ภาวะที

เกิดขึนแลว้เสือมสลายไป 

         ทุกขตา (Conflict) ความเป็นทุกข์ คือภาวะทีถูกบีบคนัดว้ยการเกิดขึนแลว้สลายไป 

ภาวะทีกดดัน ฝืนและขัดแยง้อยู่ในตัว อันเนืองจากการทีปัจจัยทีปรุงแต่งให้มีสภาพอย่างนัน

เปลียนแปลงไป ไม่สามารถใหค้งอยูใ่นสภาพเดิมได ้

          อนตัตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเป็นอนัตตา คือความไม่ใช่ตวัตน ความ

ไม่มีตวัตนแทจ้ริง ทีจะสงับงัคบัใหเ้ป็นไปตามทีตอ้งการได ้

                                                             
17 เรืองเดียวกนั. 
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เพราะฉะนนั “ชีวิต” ในทศันะของพุทธศาสนา จึงกล่าวไดว้่าเป็นสิงทีเกิดจากเหตุปัจจยั

อืนมาประกอบกนัเขา้ ไม่มีตวัตนทีเป็นอิสระ ดาํเนินไปในลกัษณะของกระแสการเปลียนแปลง 

อนัมีการเกิดดบัสลบักนัไปเป็นลกัษณะสาํคญั ดว้ยสภาพทีอิงอาศยัปัจจยัอืน และดว้ยลกัษณะที

เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ชีวิตจึงมีสภาพทีขดัแยง้ กดดนั และทนไดย้าก กฎธรรมชาติของชีวิต จึง

เป็นกฎแห่งความไม่มีตวัตน ไม่เทียงแท ้และเป็นทุกข ์ 

1.4.2 การตายของมนุษย ์

พุทธศาสนาเชือว่า ชีวิตมีอยู ่เป็นอยู ่เพราะมีปัจจยัต่างๆ  มาประกอบกนัอยา่ง

เหมาะสม และปัจจยัสาํคญัก็คือ ขนัธ ์5 ดงัทีไดแ้สดงมาแลว้ ตามความเชือนี ความตายก็เป็นอะไร

อืนไปไม่ไดน้อกจากคือความสินไปแห่งปัจจยัเหล่านัน หรือมิฉะนนัก็เป็นการประกอบส่วนที

ผดิเพียนไป อนัเกิดจากความไม่เทียงและความไม่มีตวัตน ของปัจจยัเหล่านัน นีเป็นหลกักวา้งๆ  ที

อิงอยูก่บัหลกัธรรมเรือง ไตรลกัษณ์ และหลกัธรรมเรือง ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทปัปัจจยตา ทีว่า

ดว้ยความเป็นเหตุเป็นผลแบบ อิงอาศยักนัของสิงทงัหลาย ทาํนองว่า เมือสิงนีมี สิงนีจึงเกิดขึน เมือ

สิงนีไม่มี สิงนีจึงดบัไป 

1.4.2.1 สาเหตุของการตาย 

ในพระอภิธรรม อธิบายความตายของมนุษยไ์วว้่า มนุษยที์เกิดมานันจะตาย

ดว้ยสาเหตุ 4 อยา่ง18 คือ 

1. ตายเพราะหมดอายุ คือคนทีเกิดมาในโลกนี จะมีอายุตามธรรมชาติได้

สร้างไว ้เหมือนกบัสิงต่างๆ และสตัวอื์นๆ  ยอ่มมีกาํหนดอายวุ่าจะมีอายปุระมาณเท่าไหร่แลว้ถึงแก่

ความตาย เมือมนุษยทุ์กคนเกิดมาจะอยู่ในช่วงอายุทีประมาณตามธรรมชาติทีกาํหนดไวแ้ลว้ จึงมี

การกาํหนดตามวยัว่า ปฐมวยั มชัฌิมวยั และปัจฉิมวยั การตายเพราะหมดอายนีุคือการตายไปตามวยั 

คือแก่ (ชรา) สภาพร่างกายจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เมือแก่แลว้ก็ตอ้งตาย เรียกว่า “อายุขยะ” 

การประมาณอายขุยันนั มีเพียงคาํกล่าวว่าไม่เกิด 100 ปี 

2. ตายเพราะหมดกรรม คือการตายดว้ยอาํนาจทีแต่งใหเ้กิดหมดลง เมือสัตว์

ทงัหลายเกิดมาในโลก ขณะมีชีวิต ไดป้ระกอบกรรมดี และกรรมชวั ฝ่ายกรรมดีจะแต่งให้สุขกาย

                                                             
18 ทองหล่อ วงษธ์รรมา, การเปรียบเทียบศาสนาและการศึกษาประเด็นสําคญั(กรุงเทพฯ: โอเดียนส

โตร์, 2553), 30-31. 
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สบายใจ แต่กรรมชวัจะแต่งใหทุ้กขก์ายและใจ หากกระทาํกรรมชวัขณะทียงัมีชีวิตอยู่ จะเจ็บไขไ้ด้

ป่วย ความเจ็บป่วยนีเองคือการชดใชก้รรมอย่างหนึง อนัเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานจนถึงแก่

ความตายได ้การชดใชก้รรมจนกว่าจะสินกรรมของตนเหล่านนัเรียกว่า “กมัมขยะ” 

3. ตายเพราะหมดอายุ และกรรม คือการตายดว้ยโรคชราบา้ง ตายด้วย

โรคภยัไขเ้จ็บบา้ง รวมกนัทงัสองอยา่ง การตายอาจเกิดขึนในวยัหนึง เช่น บางคนตายในวยัเด็ก บาง

คนตายในวยักลางคน บางคนตายในวยัชรา ขึนอยูก่บัอาํนาจของกรรมจะมากหรือน้อยเรียกว่า “อา

ยกุมัมขยะ” 

4. ตายเพราะมีอุปฆาตกรรมตดัรอน คือการตายก่อนอายุขยั โดยมีผลกรรม

ชวัจากอดีตมาสนองในปัจจุบนั แมใ้นปัจจุบนัจะประกอบกรรมดีก็ตาม แต่กรรมเก่าจะเขา้มาแทรก 

ทาํใหถึ้งตายได ้เช่น การฆ่าตวัตาย ตายดว้ยอุบติัเหตุ  ไดรั้บภยัอนัตรายจากธรรมชาติ ตายดว้ยพิษ

ร้ายนานาชนิด การตายเหล่านีเป็นการตายในปัจจุบนัทนัด่วนดว้ยแรงแห่งอุปฆาตกรรมในอดีต 

เรียกว่า “อุปฆาตกมัมขยะ” 

1.4.2.2 มรณานุสติ 

มรณานุสติเป็นหลกัคาํสอนของชาวพุทธทีกล่าวถึงการมีสติ ระลึกถึงความ

ตาย อนัจะต้องมาถึงตัวเราอย่างเป็นธรรมดา พิจารณาให้จิตใจสงบ เกิดความไม่ประมาทและ

หวาดกลวัต่อความตายทีจะตอ้งเกิดขึนไม่ชา้ก็เร็ว ทาํใหคิ้ดขวนขวายทาํความดี ละเวน้ความชวั ใช้

ชีวิตดว้ยความไม่ประมาท ระลึกถึงความตายอยูเ่สมอๆ เพือสอนตวัของเราให้มีสติว่าความตายเป็น

สิงไม่เทียง เกิดขึนไดทุ้กขณะ 

         คาํว่ามรณานุสสติ แปลว่า การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์19 เรืองของ

ความตายเป็นของธรรมดาของสตัวแ์ละมนุษยที์เกิดมา เมือมีความเกิดมาไดแ้ลว้ ก็ตอ้งตายในทีสุด

เหมือนกนัหมดทุกชีวิต ความตายนนัเป็นสิงปกติธรรมดาของคนและสัตวท์วัไป โดยในปรกติของ

คนทวัไป ก็อาจรับรู้ว่าความตายเป็นสิงธรรมดาแต่สาํหรับผูอื้นตายเท่านนั แต่หากความตายนนัจะ

มาประสบกับตนเอง คนรัก หรือญาติของตนแลว้ ก็จะเกิดอาการดินรน ไม่ตอ้งการให้ความตาย

เกิดขึน พยามทาํทุกอย่างเพือให้ตนหรือคนทีรักไม่ตาย ทงัๆ ทีรู้อยู่แลว้ว่าเกิดมาต้องตาย แต่ไม่

                                                             
19 พระราชพรหมยาน, มรณานุสสติกรรมฐาน, เขา้ถึงเมือ 17 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.reocities.com/ /samadhi/ .htm. 
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สามารถยอมรับความจริงทีจะเกิดขึนได ้ดงันันจึงมีหลกัธรรมนีขึนมาเพือทาํให้เรามีสติและตงัตน

อยูใ่นความไม่ประมาท 

การเจริญมรณสติทาํไดห้ลายวิธี เพียงแค่นึกถึงความไม่เทียงของชีวิต ว่าเรา

จะตอ้งตายไม่ชา้ก็เร็ว จึงควรใชเ้วลาทีเหลืออยูใ่หเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มที เท่านีก็ถือว่าเป็นมรณสติ

อย่างหนึง แต่สําหรับคนทวัไป การระลึกเพียงเท่านีอาจกระตุน้ให้เกิดความตืนตวัได้ไม่มากพอ 

เพราะเป็นเพียงแค่การคิดอย่างย่นย่อ อีกทังเป็นการรับรู้ในระดบัสมอง แต่ยงัไม่ไดส่้งผลไปถึง

อารมณ์ความรู้สึกมากนัก อาจทาํให้เกิดความตืนตวัอยู่พกัหนึง แต่ไม่นานก็เลือนหายไป ผลก็คือ

ชีวิตหวนกลบัไปสู่แบบแผนเดิมๆ  หลงวนอยูก่บังานเฉพาะหนา้หรือเพลินกบัความสนุกสนาน จน

ลืมทาํสิงสาํคญัสาํหรับชีวิตไป 

อนัทีจริงในชีวิตประจาํวนัเรามกัจะไดย้นิข่าวคราวเกียวกบัความตายของใคร

ต่อใครอยูเ่สมอ เพียงแค่ไดย้นิข่าวนนัแลว้โยงมาถึงตวัเองว่า ไม่นานเราก็จะตอ้งตายเช่นเดียวกบัเขา 

เท่านีก็สามารถกระตุน้เตือนให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต และผลกัดนัให้ขวนขวายเตรียมตัว

เตรียมใจเพือรับมือกบัความตายในวนัขา้งหนา้ แต่คนทีจะตืนตวัเพราะไดย้นิข่าวเพียงเท่านี นับว่ามี

นอ้ยมาก ส่วนใหญ่แลว้มกัรอใหค้วามตายเขา้มาใกลต้วัก่อนจึงจะตืนตวั เช่น เห็นคนตายต่อหน้าต่อ

ตา หรือรอใหญ้าติหรือคนใกลชิ้ดตายเสียก่อนถึงตืนตวั หนักกว่านนัคือตนเองตอ้งป่วยหนักหรือ

ใกลต้ายเสียก่อนจึงค่อยตืนตวั พระพุทธเจา้จึงเปรียบคน 4 กลุ่มขา้งตน้ดงัมา้ 4 ประเภท ประเภทแรก

เพียงแค่เห็นเงาปฏกั ก็รู้ว่าสารถีตอ้งการใหท้าํอะไร ประเภทที 2 ตอ้งถูกปฏกัแทงทีขุมขนก่อนถึงรู้

ว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง ประเภทที 3 จะรู้ตวัก็ต่อเมือถกูปฏกัแทงทีผิวหนัง ประเภทสุดทา้ยตอ้งถูกปฏกั

แทงถึงกระดูกจึงค่อยรู้ตวัว่าจะตอ้งทาํอะไร กล่าวอีกนัยหนึง คนส่วนใหญ่นนั แค่รู้หรือเห็นความ

จริงยงัไม่เพียงพอ ตอ้งรู้สึกเจ็บปวดเสียก่อนจึงจะกระตือรือร้นเตรียมรับมือกบัความตาย  

ดว้ยเหตุนี สาํหรับคนทวัไปการเจริญมรณานุสติทีจะช่วยให้เกิดความไม่

ประมาทไดเ้ป็นอย่างดี ก็คือ การพิจารณาถึงผลกระทบทีจะตามมาหลงัจากความตายเกิดขึน โดย

มองให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าจะตอ้งสูญเสียอะไรและพลดัพรากจากใครบา้ง ผูที้ไม่พร้อมย่อมรู้สึก

เจ็บปวดกบัความสูญเสียพลดัพรากดงักล่าว แมจ้ะเป็นความทุกข์แต่ก็ช่วยให้เฉลียวใจไดคิ้ดว่าใน

ขณะทียงัมีเวลาเหลือ อยู่เราจะตอ้งทาํอะไรบา้งเพือป้องกนัมิให้ความทุกข์ดงักล่าวเกิดขึนเมือ ถึง

วนัทีจะตอ้งพลดัพรากจริง ๆ   
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1.4.3 สงัสารวฏัของศาสนาพุทธ20 

คาํว่าชีวิตตามคาํสอนของศาสนาพุทธสอนว่า สรรพสิงคือโลกและชีวิต 

เกิดขึน (อุปาทิ) ตงัอยู ่(ฐิติ) และดบัสลายไป (ภงัคะ) ตามกระแสแห่งเหตุปัจจยั หมายถึงการเกิดขึน

ของสรรพสิง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นไปตามหลงัแห่งเหตุปัจจยัทีอิงอาศยักัน 

(ปฏิจจสมุปบาท) เมือเกิดแลว้เราสมมุติเรียกชือนนั สิงนี มนุษย ์บุคคล ตวัตน เรา เขา สตัว ์พืช ฯ ลฯ  

ไม่มีอะไรเกิดขึนลอยๆ  โดยปราศจากเหตุปัจจยั หลกัการดงักล่าวนีเป็นการยืนยนัเรืองเหตุผล เหตุ

และผลสมัพนัธก์นั หากเรารู้และเขา้ใจหลกัแห่งเหตุผล ยอ่มจะเขา้ใจเรืองกฎแห่งการเกิดขึน ตงัอยู ่

และดบัไปไดดี้ 

ศาสนาพุทธอธิบายเรืองการเกิดขึนของโลกและชีวิตไวใ้น “หลกัปฏิจจสมุป

บาท” คือหลกัการอธิบายถึงการเกิดขึนของสรรพสิงมาจากการอิงอาศยักนัของเหตุปัจจยัมาประชุม

กนัและอิงอาศยักัน การทีสรรพสิงจาํดาํรงอยู่หรือดาํเนินต่อไป เพราะเหตุปัจจัยแยกจากกัน อนั

เนืองจากความครําคร่า ชาํรุด ทรุดโทรม เสือมลง เป็นตน้ การเปรียบเทียบให้เห็นการเกิด ดาํรงอยู ่

และดบัไปของสรรพสิง เปรียบเทียบไดเ้หมือนกบักองเพลิง การเกิดเป็นกองเพลิงมิไดเ้กิดขึนอย่าง

ลอยๆ โดยปราศจากเหตุปัจจยั การเกิดของเพลิงตอ้งมาจากเหตุปัจจยั 3 อยา่งคือ เชือเพลิง ความร้อน 

และออกซิเจน เมือปัจจยัทงั 3 มารวมกนัและยงัอิงอาศยักนัอยู่กองเพลิงก็เกิดขึน และตงัอยู่เรือยไป 

เมือใดทีปัจจยัทงั 3 หมดไปหรือแยกออกจากกนัไม่รวมกนั ไม่อิงอาศยักนัต่อไป กองเพลิงก็ดบัไป 

ดงันนั พุทธศาสนาจึงแสดงความจริงของการเกิดสรรพสิงโดยยอ่ว่า “ธรรมทงัหลาย เกิดแต่เหตุ จะ

ดบัไปก็เพราะเหตุ” 

องคป์ระกอบของสงัสารวฏั21 

1.   กิเลส หมายถึง สภาวะอนัทาํใหจิ้ตใจเศร้าหมอง หรือสภาวะทีสกดักนัมิให้

บุคคลบรรลุความบริสุทธิทางกาย วาจา ใจ ได้แก่ สภาวธรรม 10 อย่างคือ โลภะ คือสภาวะแห่ง

ความอยากมากเกินไป โทสะ คือสภาวะแห่งความหยาบชา้ กระดา้ง ดุร้าย ทารุณ ฯ ลฯ  โมหะ คือ 

สภาวะแห่งความหลงใหลในอารมณ์ โดยไม่รู้ความจริงหรือรู้ไม่เท่าทนัในสภาวธรรม มานะ คือ

สภาวะสภาวะแห่งความถือตวั ลาํพองตน อวดดี ยโสโออ้วด ทิฏฐิ คือสภาวะทีเห็นผดิจากความเป็น

                                                             
20 ทองหล่อ วงษธ์รรมา, การเปรียบเทียบศาสนาและการศึกษาประเด็นสําคญั, 27-28. 
21 เรืองเดียวกนั, 36-38. 
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จริง เห็นผดิเป็นชอบ ยดึติดกบัอารมณ์ทีตนเห็นและคิดคาดเดาเอาเพียงฝ่ายเดียว วิจิกิจฉา คือสภาวะ

แห่งความสงสัย โลเล สับสน ไม่แน่ใจ ถีนะ คือสภาวะแห่งจิตทีหดหู่ ทอ้แท ้ซึมเศร้า เบือหน่าย 

อุทธจัจะ คือสภาวะแห่งความงุ่นง่าน ฟุ้งซ่าน วุ่นวายใจ สับสนในจิตใจ อหิริกะ คือ สภาวะแห่ง

ความไม่ละอายต่อบาปต่อความชวั ใจบาป อโนตตปัปะ คือสภาวะของความไม่เกรงกลวัต่อบาป 

   2.  กรรม หมายถึง กากระทาํดว้ยเจตนา ดว้ยกาย วาจา ใจ การกระทาํอนัเป็น

องคป์ระกอบของสังสารวฏัหรือการเวียนไหวต้ายเกิด  กรรมมีความหมายเป็นกลางๆ  ไม่ถือว่าดี

หรือชวั แต่เมือการกระทาํประกอบดว้ยเจตนาก็เกิดเป็นกรรมดีและกรรมชวั หาการกระทาํดว้ยกุศล

เจตนา เรียกว่ากรรมดี ถา้กระทาํดว้ยอกุศลเจตนา ถือเป็นกรรมชวั 

  3.  วิบาก หมายถึง ผลกรรมทีทาํลงไป วิบากหรือผลแบ่งออกตาเจตนาในการ

กระทาํ (กรรม) หากทาํดว้ยกุศลเจตนา เรียกว่ากรรมดี ผลก็คือความดี  ถา้กระทาํดว้ยอกุศลเจตนา 

เรียกว่าเป็นกรรมชวั ผลก็คือความชวั นอกจากตดัสินทีผลของการกระทาํแลว้ยงัตดัสินทีตน้เหตุ

หรือเจตนาดว้ย พุทธศาสนาไม่ยอมรับเรืองการลา้งบาป การทาํดีก็เป็นส่วนดี การทาํบาปก็เป็นส่วน

บาปไม่ปะปนกนั เราไม่อาจนาํความดีมาลบความชวัแลว้ความชวัหายไปได ้

1.4.4 ความตายกบัเรืองของชาติหนา้ 

 เรืองความตายกบัชาติหน้า เป็นประเด็นทีอยู่ในความสนใจของคนจาํนวน

มาก และเป็นขอ้กงัวลทีคนทวัไปติดใจ อย่างไรก็ตาม แมว้่าพุทธศาสนาจะไม่ไดป้ฏิเสธเรืองของ

ชาติหนา้ และเรืองการตายแลว้เกิด แต่ก็ไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัแก่เรืองนีมากเหมือนกบัเรืองทีเกียว

โดยตรงกบั ชีวิตในโลกนี  

ในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, 2529: 199) อนัเป็น

งานคน้ควา้หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาทีลุ่มลึกทีสุดเท่าทีมีอยู่ใน ประเทศไทยปัจจุบนั พระรา

ชวรมุนี (ปัจจุบนัคือ พระพรหมคุณาภรณ์) ผูร้จนา กล่าวไวว้่า: “บาลีชนัเดิม (หมายถึงพระไตรปิฎก 

– ผูขี้ยน) คือพระสูตรทงัหลาย กล่าวบรรยายเรืองชาติก่อน ชาติหน้า นรก สวรรค์ ไวน้้อยนัก 

โดยมากท่านเพียงเอ่ยถึง หรือกล่าวถึงเท่านนั แสดงถึงอตัราส่วนของการใหค้วามสนใจแก่เรืองนีว่า 

มีเพียงเล็กน้อย ในเมือเทียบกบัคาํสอนเกียวกบัการดาํเนินชีวิตในโลก หรือขอ้ปฏิบติัจาํพวก ศีล 

สมาธิ ปัญญา”  
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หลกัฐานในคมัภีร์พุทธศาสนา ไม่ไดป้ฏิเสธเรืองตายแลว้เกิด หรือเรืองชาติ

หนา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํสอนเรือง ปฏิจจสมุปบาท ทีสามารถสรุปเพือตอบคาํถามนีไดว้่า ถา้ตราบ

ใด ทียงัมีเหตุปัจจยัอยู่ แมต้ายแลว้ ก็ยงัเกิดใหม่ไดอี้ก เหตุปัจจยัของการเกิดใหม่นนัส่วนหนึง

เกียวกบัเรืองกรรมและผลของกรรมใน รูปแบบต่างๆ  

ในทัศนะของพุทธศาสนา การให้ความสนใจในเรืองของชาติหน้า มี

ประโยชน์นอ้ย เพราะถึงคมัภีร์จะกล่าวไวอ้ย่างไร เรืองนีก็ไม่สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยประสบการณ์

ตรงของใคร เนืองจากคนทีมีประสบการณ์ดว้ยการตายจริงๆ  เขาก็ตายไปแลว้ ไม่สามารถกลบัมา

บอกเล่าประสบการณ์ของเขาให้คนทียงัมีชีวิตอยู่รู้ได ้ว่าตายไปแลว้เกิดใหม่หรือไม่ การตายแลว้

เกิดนนั ถึงแมจ้ะเป็นไปได ้ก็ไม่ใช่สิงทีเราจะสามารถพิสูจน์ในเชิงประจกัษ์ไดใ้นชีวิตนี (นอกจาก

จะทดลองตายดูเอง แต่นนัก็ยงิเป็นสิงทีเป็นไปไม่ได ้ถึงเป็นไปไดพุ้ทธศาสนาหรือศาสนาไหนๆ  ก็

ไม่เคยสอนใหท้าํ) ต่างจากการทาํความดีหรือความชวัในชาตินี ซึงเราสามารถทดลองและประจกัษ์

ผลไดแ้มใ้นชาติปัจจุบนั ดงันนั การหมกมุ่นครุ่นคิด และมุ่งพิสูจน์ว่าตายแลว้เกิดหรือไม่ จึงเป็นสิง

ทีเปล่าประโยชน์ในทศันะของพุทธศาสนา เพียงคิดจะทาํก็ผดิแลว้ เนืองจากการตายแลว้เกิด ไม่ใช่

สิงทีจะพิสูจน์ไดด้ว้ยการคิด หรือการหาเหตุผลเชิงตรรกะ 

ถา้เชือว่าตอ้งทาํดีในชีวิตนีเพืออานิสงส์แห่งกรรมจะไดส่้งผลให้เป็นความ ดี 

ทงัแก่ตนและคนอืน ทงัในชีวิตนีและชีวิตในชาติหนา้ ก็ยงัพอนบัไดว้่าถูกตอ้ง แต่ถา้หมกมุ่นแต่ใน

เรืองของชาติหน้า ถึงขนาดทีว่าทาํดีอะไรขึนมาก็มุ่งผลทีจะได้ในชาติหน้าอย่างเดียวนัน พุทธ

ศาสนาไม่สนบัสนุน เพราะนนัเท่ากบัเป็นการมุ่งหากาํไรหรือทาํดีเพือหวงัคา้กาํไร การทาํความดี

แบบหวงัคา้กาํไรนนั ไม่ว่าจะเพือชีวิตในชาตินีหรือในชาติหนา้ ก็ไม่ถกูทงันนั 

โดยสรุป จะเชือว่าตายแลว้เกิด หรือตายแลว้ไม่เกิด ก็ไม่สาํคญั ทีสาํคญักว่าก็

คือ อย่าให้ความเชือเช่นนนั มาเป็นอุปสรรคต่อการทาํชาติปัจจุบนัให้ดีทีสุด ในเรืองนี ท่านพุทธ

ทาสภิกขุ กล่าวไวอ้ยา่งแหลมคมและตรงประเด็นว่า 

                 ...ชาวพุทธเรา เขามวัถามวา่ ตายแลว้เกิดใหม่หรือไม่ อะไรไปเกิด 

ไปเกิดอย่างไร ช่วยบอกที นนัคือเป็นเรืองทีไม่ตอ้งรู้ เรืองคนโง่ เรืองบา้ มนัไม่ตอ้งรู้ รู้แต่วา่ 

ทีนีจะตอ้งทาํอย่างไรต่างหากเล่า จะตอ้งรู้วา่ทีนีเดียวนีจะตอ้งทาํอย่างไร แลว้ทาํใหถู้กเถอะก็

พอแลว้ แลว้มนัจะเกิดผลดี มนัจะไม่เกิดก็เป็นผลดี มนัจะเกิดดว้ย อะไรก็ยงัเป็นผลดีอยู่ 
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เพราะว่าเราทาํถูกต้องทีนีและเดียวนีแล้วก็เป็นอนัว่าทาํให้ถูกต้องทีนีและเดียวนีมนัก็

เพียงพอ มนัจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม ใจมนัเถอะ มนัมีแต่ผลดีทงันนั22  

1.5 ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาคริสตมี์แหล่งกาํเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ประเทศอิสราเอล หลกัธรรมที

สาํคญัของศาสนาคริสต์คือ ตอ้งมีความรักและศรัทธาต่อพระเยซูอย่างสุดชีวิต ให้รักเพือนมนุษย์

เหมือนรักตนเอง และช่วยเหลือผูที้ตกทุกข์ได้ยาก ถึงแมจ้ะเป็นศตัรูก็ให้ทาํดีด้วยทุกประการ 

ประวติัศาสตร์ส่วนหนึงของศาสนาคริสต์นนัจะมีความคลา้ยคลึงกนักับศาสนายิว และศาสนา

อิสลามเนืองจากมีทีมาจากบนัทึกเดียวกนัจึงทาํให้ความเชือเรืองกาํเนิดการสร้างโลกและมนุษยมี์

ความคลา้ยคลึงกนัมาก 

1.5.1 การเกิด 

ตามทศันะของศาสนาคริสต์ มีความเชือว่า พระเจา้ประทับอยู่ในความว่าง

เปล่า (ความมืด) ทรงสร้างโลกและชีวิตขึนมาเพือเป็นเพือนตามฉายาของพระองค์ อาดมัเป็นมนุษย์

คนแรกทีพระเจา้สร้างขึน และคนทีสองคืออีวา หรืออีฟ จึงเป็นมนุษยช์าย-หญิงคู่กนั ซึงถือว่าเป็น

บรรพบุรุษของมนุษยชาติในโลก ต่อมาพระเจา้ทรงสร้างอบัราฮมั ซึงเป็นการสร้างมนุษยชาติครังที

สอง ใหเ้ป็นบรรพบุรุษของชาวยวิ และสืบต่อมาถึงพระเยซู โดยพระองค์ประกาศตนเป็นบุตรของ

พระเจา้ (Incarnation) ทรงอุบัติเป็นมนุษย ์เป็นลูกของพระนางมาเรีย ซึงพระนางตงัครรภ์ด้วย

อานุภาพของพระเจา้ ทรงเป็นพระเจา้มาบงัเกิดเป็นมนุษย ์เพือช่วยมนุษยใ์ห้รอดจากบาป ทรงเป็น

พระเจ้าแท้และมนุษยแ์ท้ ทางมีสถานภาพเป็นองสภาวะคือ สภาวะธรรมชาติและสภาวะเหนือ

ธรรมชาติ ศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม ยอมรับคมัภีร์เก่า ซึงคติการสร้างโลกในลกัษณะเดียวกนัคือ มี

มลูบทมาจากพระเจา้ และมีวนัพิพากษาโลกหลงัตายแลว้อยา่งเดียวกนั23 

 

 

                                                             
22 จากคาํบรรยายเรือง การบาํเพญ็บารมีทีถูกแนวทาง ของ พุทธทาสภิกข ุอา้งใน พระดุษฎี เมธงักุ

โร, 2544: 7 
23 ทองหล่อ วงษธ์รรมา, การเปรียบเทียบศาสนาและการศึกษาประเด็น, 26. 
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1.5.2 การยกโทษของพระเจา้ 

เรืองการทรงพระกรุณายกโทษอนัพระเจา้มีแก่มนุษยท์งัหลายในศาสนา

คริสต์สอนเป็นหลกัสาํคญัไวม้าก และเกือบจะตรงกนัขา้มกบัหลกัในศาสนายิว ปรากฏในพระ

คมัภีร์เก่าตามคติของชาวยิวมีว่า พระโยฮะวาทรงเป็นพระเจา้แห่งความพยาบาทระคนดว้ยความ

เกรียวกราด หรือทรงเป็นพระเจ้าผูห้วงแหนมากพอควรอยู่ สมดังวจันะทีปรากฎในคัมภีร์ว่า 

“ดวงตาทงัสองของสูเจา้จะตอ้งไม่สงสารชีวิต ชีวิตจะตอ้งตอบแทนดว้ยชีวิต ตาจะตอ้งตอบแทน

ดว้ยตา ฟันตอ้งตอบแทนดว้ยฟัน มือตอบแทนดว้ยมือ เทา้ตอบแทนดว้ยเทา้ ” (คมัภีร์ Deuterenomy, 

Exodus และ Leviticus บทที 10 บทที 21 และบทที 24)24 

กฎของชาวยิวโบราณซึงปรากฏในพระคัมภีร์เก่า สอนให้คนเสียสละ

ร่างกายหรือวตัถุ ในลกัษณะแห่งการทดแทน เมือพูดถึงการให้อภยัโทษของพระเจา้ต่อบุคคลทีมี

บาป ก็มีเพียงแสดงลกัษณะของการอภยัโทษนันดว้ยการทดแทน อนัรู้สึกผิดชอบของบุคคล แต่

มาถึงสมยัหลงั พระเยซูสอนว่า พระเจา้ทรงอภัยโทษต่อผูมี้บาป มิใช่เพียงลกัษณะทดแทนด้วย

ความรู้สึกผิดชอบของบุคคลแต่อย่างเดียว หากแต่ทรงอภยัโทษแก่บุคคลผูใ้ห้อภัยโทษแก่ผูอื้น 

ผูก้ระทาํความผดิแก่ตน ดว้ยพระเจา้ทรงอภยัโทษแมแ้ก่บุคคลทีเป็นขา้ศึก  เพราะว่าการอภยัโทษ

ของพระเจา้นนัทรงมีอยูแ่ก่บุคคลทงัหลายไม่เลือกหนา้ (พระคมัภีร์มทัธาย มาร์โก และลกูา้) การยก

โทษของพระเจา้อีกลกัษณะหนึง ตามคาํสอนของพระเยซู โดยการเอาเคราะห์กรรมของตวัเองขึนมา

เป็นตวัอยา่ง ซึงพวกยวิถือว่าเป็นการเปลียนแปลงคาํสอนเดิมของยวิทียงิใหญ่ทีสุด กล่าวคือเมือพระ

เยซูใกลจ้ะถกูตรึงดว้ยไมก้างเขน พระเยซูสอนว่า ความตายของตนเป็นการเปลืองบาป (โดยอาํนาจ

ของพระเจา้) เพือช่วยเหลือมนุษยท์งัหลาย แมผู้น้ันจะเป็นศตัรูของตน สมดงัวจันะทีปรากฏอยู่ใน

คมัภีร์ลกูา้ว่า “พระบิดาเจา้ ทรงใหอ้ภยัโทษแก่คนทงัหลาย เพราะว่าเขาทงัหลายเป็นผูไ้ม่รู้ต่อสิงที

กระทาํลงไป” 25 

1.5.3 ความตายในทศันะของศาสนาคริสต ์

ตามคาํสอนของศาสนาคริสต์ "ความตาย" คือสภาพการณ์ของการ "แยก" 

ตวัของชีวิตซึงประกอบดว้ย จิตและวิญญาณ เป็นนามธรรม ออกจากร่างกายซึงประกอบดว้ยวตัถุ 

                                                             
24เรืองเดียวกนั, 333. 
25 เรืองเดียวกนั, 332. 
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สสาร แร่ธาตุ และสารประกอบอินทรีย ์เป็นสิงทีไม่มีชีวิตในตวัเอง และเป็นรูปธรรมทีถกูชีวิตนาํมา

ประกอบใหเ้ป็นเรือนดิน เป็นทีพาํนักชวัคราวของจิตและวิญญาณซึงคือชีวิตของเรา เมือชีวิตออก

จากกายไปแลว้ เรือนดินหรือกายก็เรียกว่าซากหรือศพทีเหลืออยู่ มนัจะสลายตวัออกเป็นผงคลีดิน

ตามเดิมในไม่ชา้ "เพราะว่าจาํเป็นทีเราทุกคนจะตอ้งปรากฏตัวทีหน้าบัลลงัก์พิพากษาของพระ 

คริสต์ เพือทุกคนจะไดรั้บสมกบัการทีไดป้ระพฤติในร่างกายนี แลว้แต่จะดีหรือชวั" (2 โครินธ ์

5:10) 

พระคริสตเ์สด็จมาในโลกครังแรกในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยทุ์ก

คนทุกชาติ ทุกภาษาทุกเผา่พนัธุ ์แต่การเสด็จกลบัมาเป็นครังทีสอง จะมาในฐานะผูพิ้พากษาโลก ใน

เวลาทีพระองค์ทรงใชเ้วลาอยู่ในโลกนี มีชาวยิวจาํนวนมากอยากเชือในพระองค์ แต่ดว้ยเหตุผล

ต่างๆ  ไม่ไดเ้ลือกทางนนั ในพระธรรม ยอห์น 12:42-50 พระเยซูทรงประกาศว่า 

    ผูที้เชือในเรานนั หาไดเ้ชือในเราไม่ แต่เชือในพระองค์ผูท้รงใช้

เรามา และผูที้เห็นเราก็เห็นพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา เราเขา้มาในโลกเป็นความสวา่ง เพือผูใ้ดที

เชือในเราจะมิไดอ้ยู่ในความมืด ถา้ผูใ้ดไดย้ินถอ้ยคาํของเราและไม่เชือ เราก็ไม่พิพากษาผูน้นั 

เพราะวา่เรามิไดม้าเพือจะพิพากษาโลก แต่มาเพือจะช่วยโลกใหร้อด ผูใ้ดทีปฏิเสธเราและไม่

รับคาํของเรา ผูน้นัจะมีสิงหนึงพิพากษาเขา คือ "คาํทีเราไดก้ล่าวแลว้" นนัแหละจะพิพากษา

เขาในวนัสุดทา้ย เพราะเรามิไดก้ล่าวตามใจเราเอง แต่ซึงเรากล่าวและพูดนนั พระบิดาผูท้รง

ใชเ้รามา พระองค์นนัไดท้รงบญัชาให้แก่เรา เรารู้ว่าพระบญัชาของพระองค์นนัเป็นชีวิตนิ

รันดร์ เหตุฉะนนัสิงทีเราพูดนนั เราก็พูดตามทีพระบิดาทรงบญัชาเรา 26 

1.5.4 อาณาจกัรของพระเจา้ในโลกหนา้ 

คาํว่าอาณาจกัรของพระเจา้ ไม่มีปรากฏอยู่ในคมัภีร์เก่าตามคติของยิวก็จริง 

แต่ปรากฏคาํ Kingdom of God อยู่ในคมัภีร์มทัธาย ทงัยิวโบราณและชาวคริสต์ แมจ้ะไม่เชือใน

สถานทีรองรับบุคคลทีกระทาํความดีและความชวัโลกนีก็จริงอยู่ แต่ทงัชาวยิวและชาวคริสต์ก็มี

ความเชือว่า ในภพหนา้มีอาณาจกัรของพระเจา้เป็นเครืองรองรับบุคลผูก้ระทาํความดีและความชวั

อยูใ่นภพหนา้ พวกยวิมีความหวงัว่าวนัหนึงโดยพระอาํนาจอนัศกัดิสิทธิของพระเจา้ วนันันจะเป็น

วนัพิพากษาความดีและความชวัของมนุษยต์ามพระบญัญติัทีพระเจา้ไดท้รงกาํหนดไว ้มาถึงสมยั

                                                             
26 เรืองเดียวกนั, 338. 
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พระเยซูซึงมีโอวาทเพิมเติมจากคติเดิมว่า การออ้นวอนหรือสวดมนต์มุ่งต่อพระเจา้อยู่ทุกวนั เป็น

การกระทาํทีถกูพระทยัของพระเจา้ และพระเจา้องคน์นัจะเป็นผูท้รงกรุณาแก่ผูอ้อ้นวอนนนัเอง27 

1.6 ศาสนาอสิลาม 

1.6.2 บทนาํ 

                   ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึงทีมีคนนับถือเป็นจาํนวนมาก และสามารถ

รวมกนัเป็นปึกแผน่จากหลายหลากเผ่าพนัธุ์จนกลายเป็นสาธารณรัฐอิสลามขึนในโลก อาจมีหลกั

ปฏิบติับางประการทีผดิเพียนกนัไปบา้งนนัเป็นเรืองปลีกยอ่ย แต่ส่วนใหญ่จะคลา้ยกนัและจะยดึมนั

อยูใ่นพระเจา้เพียงองคเ์ดียว คืออลัลอฮ์  ซึงมุสลิมเชือว่าพระเจา้เป็นหนึงเดียวและหาทีเปรียบมิได ้

จุดประสงคก์ารมีชีวิตอยูเ่พือปฏิบติัตามคาํบญัชาใชข้องพระองค ์

  มุสลิมมีการศรัทธาตงัแต่ยุคกาํเนิดของโลก โดยการผ่านศาสดาต่างๆ ใน

หลายยคุสมยั ต่างโอกาสต่างเวลา รวมถึงศาสดาทีชาวยวิและคริสตต่์างยกยอ่งยอมรับดว้ยเช่น อบัรา

ฮมั,โมเสส และพระเยซู ซึงเป็นหนึงในศาสดาของอิสลามดว้ยเช่นกนั28 แต่สารทีไดรั้บและเปิดเผย

ผ่านช่วงเวลาทียาวนานได้มีการบิดเบือนเปลียนแปลงไปบ้างตามยุคสมยั แต่ในท้ายทีสุดเมือ

คมัภีร์อลักุรอานซึงเป็นดาํรัสของอลัลอห์ถกูประทานลงมาในรูปแบบของโองการโดยผ่านศาสนา

ทูตของพระองคคื์อศาสดานบีมูฮมัหมดัมาเผยแผ่ต่อมนุษย ์ถือว่าเป็นคมัภีร์สุดทา้ยทีสมบูรณ์ทีสุด

ของมุสลิม ท่านศาสดานบีมฮูมัหมดั29คือศาสดาคนสุดทา้ยในศาสนาอิสลาม ท่านเป็นบุตรของอบั

ดุลลอฮ ์บินอบัดิลมุฏฏอลิบ จากเผา่กุเรช ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดรั้บมอบหมายให้เผยแผ่สาส์นข

องอลัลอฮ์ช่วงปี ค.ศ.610-633 โดยมีทูตจากสวรรค์ (ญิบรีล) ผูรั้บใช้อลัลอฮ์เป็นสือกลางในการ

ติดต่อสือสารมาโดยตลอด โดยโองการดงักล่าวไดถู้กทยอยลงมาเป็นระยะเวลาถึง23ปี และไดรั้บ

การรวบรวมเป็นรูปเล่มมีชือว่า อลักุรอาน โดยสิงมหศัจรรยที์เกิดขึนก็คือท่านนบีมฮูมัหมดัเป็นคนที

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ท่านไดพ้ดูใหบ้รรดามุสลิมผูศ้รัทธาเป็นผูจ้ดจาํพร้อมกบัจดบนัทึกจากวจันะ

ของท่าน นีจึงเป็นสิงทีสามารถยนืยนัไดท้งันียงัมีวจันะของท่านศาสดาทีรายงานโดยบุคคลใกลชิ้ด

ซึงผ่านการกลนักรองจากสายรายงานแลว้เรียกว่าหะดีษ เป็นคาํสอนแก่ศาสนิกชนเพือยึดเป็น

                                                             
27 เรืองเดียวกนั, 331. 
28 Wikipedia, ศาสนาอิสลาม. 
29 Wikipedia, มุหัมหมัด. 
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แบบอยา่งและแนวทางในการปฏิบติัพร้อมทงัการครองตนนิงทีดีงามและถกูตอ้งก่อนกลบัคืนสู่พระ

ผูเ้ป็นเจา้ 

จุดประสงคห์ลกั 3 ประการของสาส์นแห่งอิสลามทีถกูส่งลงมาคือ 

1.  เพือให้มนุษยศ์รัทธาในพระเจา้คืออลัลอฮ์เพียงองค์เดียวโดยไม่นาํสิงใดๆ มาเทียบ

เคียง ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค์โดยไม่มีสงสัยใดๆ ทงัสิน มนัใจและไวว้างใจต่อสิงที

พระองคท์รงกาํหนดและไม่สินหวงัต่อความเมตตาของพระองค ์เพราะพระองคคื์อปฐมเหตุแห่งคุณ

งามความดีทงัปวง 

2.   เพือเป็นธรรมนูญสาํหรับมนุษย ์เพือใหเ้กิดความสงบสุขในชีวิตและสงัคม 

3.    เพือเป็นจริยธรรมอนัสูงส่งเพือการครองตนอย่างมีเกียรติ เน้นความอดกลนั ความ

ซือสตัย ์ความเมตตา ความกตญั ู ความสะอาด การใหอ้ภยัและละเวน้จากความชวัต่างๆ ทงัมวล 

หลกัคาํสอนของอิสลามแบ่งไว ้3 หมวดคือ30 

1. หลกัศรัทธา 

ดว้ยสติปัญญาและสามญัสาํนึกของมนุษยเ์ราจะพบว่า จกัรวาลและสรรพสิงทัง

มวลมิไดอุ้บติัขึนมาดว้ยตวัเอง แต่สิงดงักล่าวถกูสร้างโดยผูส้ร้าง และผูท้รงสูงสุดเพียงพระองคเ์ดียว

เป็นผูท้รงสร้างและบริหารสรรพสิงดว้ยอาํนาจและความรู้ทีไร้ซึงขอบเขต ทรงกาํหนดกฎเกณฑ์ที

เราเขา้ใจว่าเป็นกฎของธรรมชาติ ทรงขบัเคลือนจกัรวาลโดยมีเป้าหมาย ไม่มีสิงใดถูกสร้างขึนมา

อยา่งไร้สาระ พระองคท์รงขจดัความสงสยัเหล่านนัดว้ยการประทานกฎการปฏิบติัต่างๆ ผ่านท่าน

ศาสดาทุกๆ ศาสดามาสงัสอนมนุษย ์และแน่นอนมนุษยอ์าจมองไม่เห็นผลหรือไดรั้บประโยชน์จาก

การทาํความดีหรือไดรั้บโทษจากความชวัของตนในตอนนี เพราะโลกนีเป็นเพียงโลกแห่งการ

ทดสอบเท่านนั โลกแห่งการตอบแทนทีแทจ้ริงยงัคงมาไม่ถึง 

หลกัการศรัทธาของอิสลามมี  6 ประการ ไดแ้ก่ ศรัทธาว่าอลัลอฮ์เป็นพระเจา้เพียง

พระองคเ์ดียว ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ต่างๆ ทีพระเจา้ประทานลงมายงัมนุษย ์ศรัทธาในรรดาศาสน

ทูตของอลัลอฮแ์ละนบีมฮูมัหมดัเป็นศาสดาคนสุดทา้ย ศรัทธาในบรรดาทูตรับใชข้องพระองค์คือ

                                                             
30 Wikipedia, ศาสนาอิสลาม. 
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บรรดามาลาอิกะห์31 และการศรัทธาในวนัสินโลก คือหลงัจากสินโลกแลว้ มนุษยจ์ะฟืนคืนชีพกลบั

ขึนมาอีกครังเพือรับผลแห่งการกระทาํทีเคยทาํไว ้ศรัทธาในกฎสภาวะหรือสิงทีถูกกาํหนดในเรือง

ของความดีและความชวัจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

2. หลกัปฏิบติั   

อิสลามไดส้อนว่ากิจการงานต่างๆ ทีจะปฏิบติันนัมีความเหมาะสมกบัตนเองและ

สงัคม และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งออกห่างจากการงานทีไม่ดีทีสร้างความเสือมเสียดว้ย 

หลกัปฏิบติั 5 ประการไดแ้ก่ การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจา้อืนใดนอกจากอลัลอฮ์

เพียงองค์เดียวและท่านนบีมูฮมัหมดัเป็นศาสนฑูตของพระองค์ ดาํรงการละหมาดวนัละ 5 เวลา 

บริจาคทานตามกาํหนดของศาสนา (ซะกาต) ถือศีลอด32ในเดือนรอมฎอน33ของทุกปี และการไป

ประกอบพิธีฮจัญ์34หากมีความสามารถ 

                      3. หลกัจริยธรรม  อิสลามสอนว่าในการดาํเนินชีวิตจาํเป็นจะตอ้งเลือกทาํในสิงทีดี

งามอนัเป็นทียอมรับของสงัคม ทาํตนให้อยู่ในศีลธรรมและพฒันาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพทีดี 

รู้จกัห่วงใย มีเมตตา มีความรักความซือสัตยต่์อผูอื้น เสียสละไม่เห็นแก่ตวั และหมนัใฝ่หาความรู้

เป็นตน้ 

1.6.2 การสร้างโลกและมนุษย ์

ทรรศนะของการสร้างโลกในศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์จะมีลกัษณะที

คลา้ยคลึงกนัเนืองจากมีทีมาเดียวกนั ตาํนานในการสร้างของอิสลามมีว่า เมืออลัลอฮ์สร้างโลกนี

เสร็จแลว้ก็ไดท้รงสร้างมนุษยขึ์นเพือปกครองโลก โดยมนุษยค์นแรกบนโลกมีชือว่าอาดมั ภายหลงั

ทรงถอดซีโครงของอาดมัมาสร้างมนุษยเ์พศหญิงอีกคนหนึงชือว่าอีวา ซึงเป็นภรรยาของอาดมั ทรง

                                                             
31 ทูตสวรรค ์มีหนา้ทีถวายงานรับใชแ้ก่อลัลอฮ์ มลาอิกะฮฺไม่มีเพศ ไม่บริโภค และไม่ดืม ไม่มี

ความคิดทีจะเลือกทาํอะไรโดยลาํพงัได ้เพราะมลาอิกะฮ์มีหนา้ทีปฏิบติัตามคาํสังของอลัลอฮ์โดยไม่ฝ่าฝืนคาํสัง 

มนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นมะลาอิกะฮฺในสภาพเดิมได ้เวน้แต่บรรดานบีเท่านนั 

32 การอดอาหารและเครืองดืม และการเสพกาม ตงัแต่ยามรุ่ง จนกระทงัถึงเวลาหลงัตะวนัตกดิน 

33 เดือนที 9 ของปฏิทินฮิจญเ์ราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนทีมุสลิมถือศีลอดทงัเดือน 

34 การเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจทีนครมกักะห์ในเดือนซุลฮิจญะหฺ ตามวนัเวลา และสถานทีต่าง ๆ 

ทีทางศาสนาอิสลามกาํหนดไว ้ซึงศาสนกิจขอ้นีเป็นหนา้ทีสาํหรับมุสลิมทงัชายและหญิง ทุกคนทีมีความสามารถ

ในดา้นร่างกาย ทรัพยสิ์น และการเดินทาง ทีจะตอ้งปฏิบติั 
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โปรดใหท้งัคู่อยูใ่นสรวงสวรรค ์อยูม่าวนัหนึงอีวาไดโ้ดนมารร้ายล่อลวงใหเ้ก็บผลไมที้พระเจา้ทรง

หา้มมาบริโภค เมืออลัลอฮท์รงทราบก็ไดพิ้โรธและไล่ทงัคู่ออกไปจากสรวงสวรรค์ และพระองค์

ทรงใหท้งัสองพบกบัความทุกขแ์ละอุปสรรคมากมาย ซึงทาํให้ทงัคู่ตอ้งพรากจากกนัไปคนละซีก

โลกจนครบ200ปี เมืออลัลอฮ์เห็นว่าสมควรแก่ความผิดแลว้จึงทรงบนัดาลให้ทงัสองมาพบกนัที

ยอดเขาญาบลัเราะห์มะห์ สามีภรรยาคู่แรกคู่นีจึงไดสื้บเผ่าพนัธุ์มนุษยแ์พร่หลายไปทวัโลก แต่

ลกูหลานของอาดมัไดล้ะเลยคาํบญัชาของอลัลอฮ ์กระทาํแต่สิงทีผิดบทบญัญติัทุกรูปแบบ  อลัลอฮ์

จึงทรงบนัดาลให้นาํท่วมโลก บรรดามนุษยจึ์งถูกนําท่วมตายเหลือแต่เพียงนบีนุฮ์ (โนอาห์) กับ

ครอบครัวพร้อมทงัผูศ้รัทธาจาํนวนหนึงและสตัวอ์ยา่งละคู่เท่านนั 

1.6.3 การสูญสินในโลกนีและการเกิดใหม่ในโลกหนา้ 

ศาสนาอิสลามไดส้อนในเรืองของโลกหน้าว่าเป็นสิงทีตอ้งบงัเกิดขึน

จริงอยา่งแน่นอน เป็นสิงสาํคญัทีชาวมุสลิมทุกคนจะตอ้งเชือมนัศรัทธา การมีโลกหนา้นนัจะเกิดขึน

หลกัจากการแตกดบัของโลกนีเสียก่อน และก่อนทีโลกนีจะตอ้งแตกดบัไป ท่านศาสดาไดพ้ยากรณ์

ล่วงหน้าเอาไว้หลายอย่างถึงสัญญาณการใกล้เข้ามาถึงวนัดับสูญทีทุกชีวิตจะต้องตาย และ

ปรากฏการณ์ดงักล่าวก็ไดเ้กิดขึนจริงอย่างต่อเนือง แมท่้านจะไม่ไดร้ะบุไวว้่าโลกนีจะถึงกาลปาว

สารเมือใด แต่จากสญัญาณทีปรากฏใหเ้ห็นนนัสอดคลอ้งกบัคาํพยากรณ์ของท่านทุกประการ 

บรรดาสัญญาณทีแสดงถึงการแตกดับของโลกนันมีหลกัฐานอยู่ใน

โองการปรากฏอยูใ่นคมัภีร์อลักุรอาน และในคาํสอนมากมายของท่านศาสดาทีถูกบนัทึกเอาไวใ้น

ขณะทีท่านมีชีวิตยูเ่มือ1,400 กว่าปีมาแลว้ ตวัอยา่งปรากฎการณ์ทีเกิดขึนครบถว้นแลว้ อาทิเช่น 

1. จะเกิดปัญหาหมอกควนั ซึงในปัจจุบนัจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าโลกของ

เราประสบกบัปัญหาอากาศเป็นพิษ หรือทีเรียกว่ามลพิษตามนิเวศวิทยา ซึงกาํลงัมากขึนเรือยๆ  

2. จะเกิดสงครามมากมาย ในขณะนีจะเห็นไดว้่าสงครามต่างๆ ก็ไดอุ้บติัขึน

มากมาย ดังทีปรากฏจากคําพยากรณ์ ทังสงครามทียืดเยือยาวนานและสงครามชัวคราว จน

วิวฒันาการไปถึงสงครามปรมาณู 

3. จะเกิดการอา้งตวัว่าเป็นศาสดาปลอม ดงัทีมีข่าวออกมาเสมอๆ ว่ามีผูอ้า้ง

ตวัเป็นศาสดา และมีจุดประสงค์เพือหลอกลวงผูอื้นให้คลอ้ยตามหรือให้เชือถือ เพือผลประโยชน์

ต่างๆ ของตน 
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4. จะแข่งขนักนัในกาสร้างบา้นเรือนสูงๆ ใหญ่โต ขณะนีตึกรามบา้นช่อง

ต่างๆ ก็ไดส้ร้างกนัมากมายจนกลายเป็นเรืองธรรมดา อนัเป็นการแข่งขนักนัในเรืองของวตัถุ มิใช่

เรืองของจิตใจแต่อยา่งใด 

5. จะแข่งกันสร้างมัสยิดหรือสุเหร่า ซึงปัจจุบันได้มีการสร้างกันอย่าง

สวยงามวิจิตรอลงัการ และมากมาย แต่บทบาทของมสัยดิกลบันอ้ยลงมากจนน่าวิตก 

6. จะมีการผิดประเวณีกันอย่างแพร่หลาย ในสมยันีเรืองการผิดประเวณี

กลายเป็นเรืองปรกติทีเกิดขึนอยูใ่นทุกสงัคมทุกๆ วนั โดยเห็นกนัไปว่าเป็นเรืองทีทนัสมยัในสังคม 

เพราะสามารถทีจะแสดงออกถึงกามารมณ์ไดอ้ยา่งเปิดเผย อิสระเสรี 

7. จะมีการดืมสุรายาเมากนัอยา่งแพร่หลาย ในสมยันีสุราเขา้มามีบทบาทใน

ทุกๆ วงการไม่ว่าจะยากดีมีจน ระดบัตาํจนถึงระดบัสูง ไม่ว่าจะทางการคา้ การเมือง ในโอกาสแห่ง

การเฉลิมฉลอง ดีใจ หรือเสียใจ สุรากลายเป็นสิงทีเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยเสมอ ผูน้าํจะขาดคุณธรรม 

ส่วนใหญ่จะเขา้มาบริหารเพือผลประโยชน์ของตนและหมู่คณะเท่านนั 

นอกจากนีนิมิตในการสินสุดของโลกนันก็มีปรากฏให้รู้ถึงวนัใกลอ้วสาน

ของโลก เพราะเมือมีการสร้างโลกขึนมาก็ยอ่มมีการแตกดบัเช่นกนั แต่เราจะไม่อาจรู้ไดว้่าโลกจะ

สินสุดลงเมือใด ผูที้ รู้มีเพียงผูเ้ดียวพระองค์อัลลอฮ์พระผูท้รงผูส้ร้างทุกสิง แต่ก็มีนิมิตทีเป็น

สญัญาณบอกใหท้ราบซึงมีนิมิตอยา่งเบาและอยา่งแรง ไดแ้ก่35 

นิมิตเบา มนุษยท์งัหลายเสือมการศรัทธาในอิสลาม คนเลวไดรั้บตาํแหน่ง

และมีเกียรติสูง หญิงคนใชก้ลายเป็นคุณนายหรือเป็นแม่นายสาว ผูช้ายกลวัผูห้ญิง เกิดความไม่สงบ

จลาจลในบา้นเมือง อาหรับทาํสงครามกบักรีกหรือโรมนั และมณฑลอิรักและซีเรียปฏิเสธไม่ยอม

เสียภาษีตามหนา้ที 

นิมิตหนกั ดวงอาทิตยขึ์นทางทิตตะวนัตก มีสตัวร้์ายตวัมหึมาปรากฏผุดขึน

จากธรณี และเขา้ไปในเมืองเมกกะ เทียวรังควานไปตามทีต่างๆ  ไม่มีใครสามารถปราบได ้ใครก็

ตามทีเลือมใสในศาสนาอืน สตัวต์วันีจะเกลียด และบอกว่าศาสนาทงัหลายไม่มีประโยชน์เลยเวน้

แต่อิสลามศาสนาเดียว มีคนนอกศาสนานยัน์ตาเดียวมาเกิด คนรูปร่างอปัลกัษณ์นีจะปรากฏตวัแถว

อิรักและซีเรีย มีสาวกชาวยิวตามมาดว้ย 70 คน แต่ไปไม่ถึงเมืองเมกกะและเมืองมาดินะห์ จะถูก

                                                             
35 บุญมี แท่นแกว้, ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม, 174-176. 
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ศาสดานบีอีซา (พระเยซู)ประหารจนสินชีวิต นบีอีซา (พระเยซู)จะมาอุบติัขึนใหม่และจะนับถือ

ศาสนาอิสลาม มุสลิมจะทาํสงครามกบัยิว และมุสลิมจะฆ่ายิวตายหมด ยกัษ์ใหญ่ 2 ตนเกิดขึนบน

โลก ดืมนาํในทะเลสาบไซบีเรียจนหมด เมือเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม ในทีสุดพระเจา้ก็ทรงให้ยกัษ์

สองตนนนัถกูฆ่าตาย 

ก่อนทีโลกจะพินาศ เทพอิสรอฟีลใหส้ญัญาณ สตัวท์งัหลายจะพากนัลม้ตาย 

แผน่ดินสะเทือน ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยห์ล่นจมทะเล นาํในทะเลเดือดพล่าน เมือโลกถล่มอยู่ไม่กี

วนัก็จะหยดุ พระเจา้ก็บญัชาใหฝ้นตกถึง40วนั เป็นเหตุให้พืชและร่างของสัตวมี์ชีวิตขึนมาอีกครัง

หนึง และรอคาํพิพากษาต่อไป และอลัลอฮ์จะทรงพิพากษาความดีความชวั เพือเป็นการให้โอกาส

แก่ผูที้ไม่ไดรั้บความยติุธรรม เราอาจเคยเห็นหรือไดย้นิความโศกเศร้าเสียใจของนักโทษทีโดนถูก

ตดัสินประหารชีวิตหรือถกูขงัคุกตลอดชีวิต เราอาจสงสารและรู้สึกเสียใจต่อโชคชะตาเหล่านนัของ

พวกเขา ซึงในความเป็นจริงนนัคาํตดัสินประหารหรือการจองจาํตลอดชีวิตนนัเบาจนเทียบไม่ได้

เลยกบัการถกูลงโทษในโลกหนา้ทีทรมานและยาวนานยงิกว่า 

1.6.4 ความตาย 

“ทุกชีวิตจะไดลิ้มรสความตาย” (ซูเราะห์36 อาลิอิมรอน 3:185)37 คาํกล่าว

นีเป็นประโยคทีปรากฏอยู่ในคมัภีร์อลักุรอานทีสัน กระชบั แต่ไดใ้จความถึงความตายทีจะตอ้ง

ประสบกับทุกชีวิตบนโลกใบนี ความตายในทัศนะของนักปรัชญาอิสลามหมายถึง การทีจิต

วิญญาณไดห้ยดุทาํหน้าทีบริหารร่างกายและแยกออกมาจากร่างกาย ทศันะดงักล่าวไดอ้า้งมาจาก

หลกัฐานในคัมภีร์อลักุรอาน ซึงตัวตนของความตายนันไม่ใช่การดับสูญหรือการสูญสิน แต่

หมายถึงการเปลียนแปลหรือดงัการโยกยา้ยจากบา้นหลงัหนึงไปยงับา้นอีกหลงัหนึง ความตายเป็น

การเปลียนแปลงจากการมีชีวิตทีต้องพึงร่างกายไปสู่การมีชีวิตทีไม่ต้องพึงร่างกาย จากชีวิตที

ตอ้งการต่อสิงต่างๆ  ไปสู่ชีวิตทีไม่ตอ้งการสิงเหล่านนัแต่อยา่งใด  

เนืองจากมนุษยจ์ะประกอบไดด้ว้ยร่างกายและจิตวิญญาณ ในส่วนของร่าง

นนัเป็นเพียงแค่กระดูก เนือ เลือด เสน้เอน็ ผวิหนงั ขนและเล็บเท่านัน แต่เมือวิญญาณออกจากร่าง

ไปแลว้ ไม่นานร่างนันก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินเมือเขาถูกฝัง กลายเป็นนําเมือถูกโยนลงทะเล 

                                                             
36ซูเราะห์ คือ คาํเรียกบทแต่ละบทในคมัภีร์อลักุรอาน ซึงมีทงัหมด 144 ซูเราะห์ 
37 บรรจง บินกาซัน, การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย (กรุงเทพฯ : อลัอะมีน, 2550), 17. 
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กลายเป็นอากาศเมือถกูโยนไปในหว้งอวกาศ ทงันีก็เพราะธาตุดงัเดิมของเขาถกูประกอบขึนจาก ดิน 

นาํ ลม และไฟ ส่วนวิญญาณหรือทีเรียกในภาษาอาหรับว่า “รูห์” นนัมิไดมี้ธาตุดงัเดิมมาจากธาตุทงั 

4 ไม่ใช่มาจากสสาร แต่เป็นองคป์ระกอบเร้นลบัทีมีเพียงอลัลอฮเ์ท่านนัทีทรงรู้ เมือร่างกายหยุดการ

ทาํงาน วิญญาณก็ยงัคงมีชีวิตอยูใ่นอีกมิติหนึงในปรโลก38 

อลักุรอาน ไดเ้ปรียบเทียบการตายกบัการนอนหลบัทียาวนาน เป็นการตาย

ชวัขณะหนึง ความตายจึงมิใช่การดบัสลาย หากเป็นเสมือนการเกิดใหม่อีกครังในโลกใหม่ ซึงไม่

สามารถเปรียบเทียบไดก้บัธรรมชาติของโลกปัจจุบนัได ้บางตอนในอลักุรอานไดก้ล่าวแปลความ

ได้ว่า  ความตายคือการสูญเสียชีวิตซึงผลของความตายก็เหมือนกับความรู้สึกและปรารถนา 

แน่นอน การปราศจากชีวิตในสิงหนึงมีความหมายว่าสิงนนัตอ้งมีศกัยภาพในการดาํรงชีวิตดว้ย  

 คมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงความตายเอาไวป้ระมาน 14 โองการ39 ซึงเป็น

สิงทีบ่งชีถึงความจริงไดแ้ก่ ประการทีหนึง มนุษยน์นัมีองคป์ระกอบอืนนอกเหนือจากวตัถุธาตุ และ

ภายใตมิ้ติดังกล่าวนนัจะไม่ดบัสูญและตายไป เมือวาระทีถูกกาํหนดไวม้าถึง สิงนีจะถูกส่งมอบ

ใหแ้ก่ผูรั้บหนา้ทีจดัการอยา่งสมบูรณ์ ไม่มีสิงใดทีขาดหรือเกินเลย ในมิติทีเป็นวิญญาณดงักล่าวนี

ไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะของวตัถุ และในมิตินีเองทีพระเจา้จะใหม้นุษยพ์บกบัชีวิตใหม่หลงัจากตายไปแลว้ 

ประการทีสอง บุคลิกภาพทีแทจ้ริงของมนุษยน์ันมิไดขึ้นอยู่กบัร่างกาย เพราะร่างกายจะสูญสลาย

ถกูทาํลายไป แก่นแทจ้ริงของมนุษยไ์ม่ใช่ร่างกายทีปราศจากความรู้สึก มิเช่นนนั ความรู้สึก ความ

ทรงจาํต่างๆ จะไม่มีความหมาย  หลงัจากตายไปแลว้มนุษยจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจา้หน้าที

แห่งความตาย ฉะนนักล่าวไดว้่า ความตายคือการเปลียนสภาพ ไม่ใช่การสูญสิน ความตายเป็นสิงมี

อยู ่สามารถสร้างใหเ้กิดขึนได ้ดว้ยเหตุผลนีเองอลักุรอานจึงเรียกความตายว่าเป็นสิงทีถูกสร้างหนึง 

ดงัตอนหนึงในอลักุรอานกล่าวว่า “ พวกเจา้นนัเคยปราศจากชีวิตมาก่อนแลว้พระองคก์็ทรงให้เจา้มี

ชีวิตขึน ” 

 ทงันีอลักุรอานได้กล่าวถึงการตายไวส้องลกัษณะคือ การตายทีรอเวลา 

และความตายทีแน่นอน โดยการตายทีรอเวลาหมายถึง การตายสาํหรับทุกๆ คนทีใชชี้วิตอยู่บนโลก

                                                             
38 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตายแล้ว (กรุงเทพ : ศูนยห์นงัสือมานพ วงเสงียม, )  

47. 
39 อิสลามเควส, ความตายคอือะไร, เขา้ถึงเมือ 13 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.islamquest.net/th/archive/question/fa  
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นีตามเวลาทีเหมาะสมแลว้ แต่ในการรอเวลานันสามารถให้ยืดหยุ่นให้สนัลงหรือยาวนานขึนได ้

เช่น การทาํความดีต่อญาติ หรือการใหท้าน สิงเหล่านีสามารถยดืเวลาการตายใหย้าวนานออกไปได ้

ในทางตรงกนัขา้มหากกระทาํไม่ดีต่อพ่อแม่ หรือการตดัสายสัมพนัธ์ทางเครือญาติ นนัคือการเร่ง

ความตายให้เร็วยิงขึน ส่วนความตายแน่นอนนันคือความตายทีไม่สามารถยืดหยุ่นได้หรือ

เปลียนแปลงได ้

อลักุรอานบทซุมรั โองการที 42 กล่าวว่า40 

“อลัลอฮฺ ทรงปลิดชีวิตทงัหลายเมือครบกาํหนดความตายของเขา และชีวิต

ทียงัไม่ตายพระองคจ์ะปลิดขณะนอนหลบั แลว้จะทรงปลิดชีวิตทีไดถู้กาํหนดให้ตายแลว้ และทรง

ยดืชีวิตออกไปจนถึงเวลาทีถกูกาํหนดไว ้แทจ้ริงในการนนัมีสญัญาณสาํหรับกลุ่มชนผูใ้คร่ครวญ” 

จากรายงานกล่าวว่า41 

“ ประชาชนไดด้าํรงชีวิตดว้ยความดีงามต่างๆ  ของตน จะมีอายุขยัยืนยาว

กว่าบุคคลทีดาํรงชีวิตดว้ยอายขุยัธรรมชาติ และมีประชาชนบางกลุ่มตายเนืองจากบาปกรรมของตน 

พวกเขาจะมีอายขุยัสนักว่าบุคคลทีตายในเวลากาํหนด ” 

อะห์หมดัและติรมีซีไดร้ายงานในหะดีษฮาซนัและซอเฮียะบทหนึงของท่าน

ศาสดาว่า ครังหนึง ลุงของท่าศาสดานบีมฮูมัหมดัทีชืออบับาสเคยลม้ป่วยหนกัจนถึงขนาดทีเขาตอ้ง

ขอดุอาห์ (การขอพรจากพระเจา้) ใหต้ายเร็วๆ  ท่านศาสดาเยยีมเขาแลว้กล่าวว่า42 

“โออ้บับาส ลุงอยา่ไดใ้ฝ่ฝันอยากทีจะตายเร็วๆ เลย ถา้หากว่าลุงเป็นคนดี ทีดี

แลว้ลุงควรจะใฝ่ฝันทีจะมีชีวิตอยา่งยนืยาวต่อไป เพือทีจะทาํความดีให้มากขึน และถา้หากลุงเป็น

คนทีทาํบาป ทีดีแลว้ลุงสมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปเพือทาํการสาํนึกผิดแลว้ขออภยัโทษต่อองค์อลัลอฮ์

จากบาปต่างๆ เหล่านนั ลุงอยา่ไดใ้ฝ่ฝันอยากทีจะตายเร็วๆ เลย” 

ดังนันมนุษย์ทีดีทีสุดในทัศนะอิสลามจึงเป็นบุคคลทีมีอายุยาวนาน และ

ประพฤติปฏิบัติกิจการงานทีดีงาม ส่วนมนุษยที์เลวทีสุดคือบุคคลทีมีอายุยาวนานแต่ประพฤติ

ปฏิบติัแต่สิงชวัร้าย 

                                                             
40 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตายแล้ว, 81. 
41 เรืองเดียวกนั, 82. 
42 เรืองเดียวกนั, 100-101. 
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1.6.5 วิญญาณ 

 ชีวิตของมนุษยไ์ม่ไดเ้ริมขึนดว้ยการเกิดและจบลงดว้ยการตายลงเพียงแค่บน

โลกนีเท่านนั แต่ยงัมีวิญญาณซึงเป็นสิงมีชีวิตทีแทจ้ริงของมนุษยย์งัคงต้องเดินทางต่อไปยงัโลก

หนา้อีกดว้ย ในคมัภีร์อลักุรอานไดร้ะบุไวว้่า ทุกชีวิตทีเกิดมาจะตอ้งพบกบัความตาย เมือมนุษยสิ์น

อายุไขลงวิญญาณก็จะไปอยู่ในโลกอีกมิติหนึงซึงมีชือเรียกว่า “โลกบัรซัค” ซึงเป็นโลกแห่ง

วิญญาณ เป็นจุดเชือมต่อระหว่างโลกนีและโลกหนา้แห่งการพิพากษาความดีความชวั ก่อนทีจะพบ

ชีวิตอนัเป็นนิรันดิอนัไม่มีทีสินสุด ในอลักุรอานมีความว่า43 

และเรามิไดด้ลบนัดาลความนิรันดร์(ในโลกนี) แก่มนุษยค์นใด

ก่อนหนา้เจา้เลย ดงันนัถา้เจา้ถึงแก่ความตายลง แลว้เขาพวกนนัจะอยูต่่อไปโดยนิรันดร์ก

ระนนัหรือ? ทุกชีวิตตอ้งไดลิ้มรสความตาย และเราจะทดสอบพวกเจา้อย่างจริงจงั ดว้ย

ความยากแคน้และความสุขสบาย (ทีสลบัหมุนเวียนกันไป) และพวกเจา้จะถูกนาํตัว

กลบัมายงัเรา (เพือรอการพิพากษาต่อไป) (อลัอมับิยาอ ์: 34-35) 

 บรรจง บินกาซนัไดก้ล่าวในหนงัสือการเดินทางของวิญญาณหลงัความตาย44 

โดยมีใจความว่า เหตุการณ์หนึงทีเป็นตวัอยา่งแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของวิญญาณ และสิงเร้นลบั

อืนๆ ทีเราไม่อาจสมัผสัไดด้ว้ยสมัผสัทงัหา้ได ้คือเหตุการณ์ของภยัพิบติัคลืนยกัษสึ์นามิเมือวนัที 26 

ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ผูค้นบนชายฝังทะเลอนัดามนันับแสนคนไม่มีใครรู้เลยว่าหายนะกาํลงัเดิน

ทางเขา้คร่าชีวิตและทรัพยสิ์นของพวกเขาอย่างฉับพลนั แต่ก่อนทีหายนะดงักล่าวจะเกิดขึน สัตว์

หลากหลายชนิดกลบัรับรู้ถึงสญัญาณอนัตรายนีไดก่้อนมนุษย ์จึงไดพ้ากนัหลบหนีจากฝังขึนทีสูง 

ซึงทาํใหร้อดชีวิตในขณะทีมนุษยห์ลายแสนคนตามชายฝังจะตอ้งเสียชีวิตอย่างไร้ความปราณี หรือ

ในสถานการณ์ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติเช่นนาํท่วมหรือฝนตกหนัก สัตวเ์ลือยคลานมีประสาท

พิเศษทีบอกใหรู้้ก่อนเกิดภยั จึงเริมการยา้ยรังหรือยา้ยทีอยูเ่พือความปลอดภยั 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวทาํให้เห็นว่าประสาทการรับรู้เรืองเร้นลบับางอย่าง

ของมนุษยไ์ม่อาจสูส้ตัวบ์างชนิดไดแ้มปั้จจุบนัจะมีการประดิษฐเ์ครืองเตือนภยัล่วงหนา้ต่างๆ ขึนมา

                                                             
43 เรืองเดียวกนั, 99-100. 
44 บรรจง บินกาซัน, การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย, 4-5. 
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แต่ก็ไม่สามารถบอกไดว้่าหายนะจะเกิดขึนเมือใด ทีไหนและรุนแรงเพียงใด และนันคือเหตุผลทีว่า

ทาํไมมนุษยจึ์งตอ้งการผูที้มาเตือนเขาให้เห็นถึงหายนะภยัทีจะเกิดขึนกบัเขาทงัในโลกนีและโลก

หน้า อลัลอฮ์จึงทรงให้มีศาสดาเกิดขึนเพือทาํหน้าทีคอยตักเตือนให้มวลมนุษยไ์ดท้ราบถึงชะตา

กรรมทีจะเกิดขึนต่อไปในอนาคตทงัในโลกแห่งกายภาพปัจจุบนันีและโลกแห่งวิญญาณทียงัมาไม่

ถึง 

มนุษยน์นัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 2 อยา่งคือร่างกายและวิญญาณ ร่างกาย

นนัถกูประกอบขึนดว้ยเซลลน์บัลา้นๆ เซลลร์วมตวัเจริญเติบโตและขยายตวัขึนภายใตข้องอิทธิพล

จากจิตวิญญาณตามกาํหนดของพระผูเ้ป็นเจา้ หากไม่ใช่เป็นเพราะวิญญาณทีอยู่ในร่างกายแลว้ 

องค์ประกอบต่างๆ ของร่างก็เปรียบดงัสิงของทีตาย เหมือนกอ้นหินหรือกอ้นดินธรรมดา ทงันีก็

เพราะว่ารากเดิมของเรามาจากดินนนัเอง ส่วนรูห์หรือวิญญาณนนัเป็นส่วนประกอบทีพระเจา้สร้าง

ขึนมาซึงมีแต่พระองค์เท่านนัทีรอบรู้ถึงความลึกลบัของสิงทีไม่ใช่วตัถุเช่นนี องค์ประกอบของ

วิญญาณนนัทาํให้กอ้นเนือ กระดูก สิงต่างๆ ในร่างกายเจริญเติบโตมีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดและ

สามญัสาํนึก มีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรม เมือไหร่ก็ตามทีวิญญาณและร่างกายถูกแยกออกจากกนั 

ร่างกายก็จะตายไป ไม่เคลือนไหว ไม่เจริญเติบโต และสุดทา้ยก็จะเน่าเปือยสลายกลายเป็นดินสู่

สภาพเดิมทีมาของมนั 

วิญญาณเป็นตวัทาํใหสิ้งนนัสิงนีมีชีวิต มีความดาํรงอยู่อย่างถาวร ไม่ตายหรือ

สูญสลายไป เมือมนุษยเ์สียชีวิตลง วิญญาณยงัคงมีความรู้สึกและรับรู้สิงต่างๆ ได ้วิญญาณยงัคงมี

ชีวิตอยู่ต่อไปโดยปราศจากร่างกายดงัเช่นลกัษณะของสิงทีถูกกล่าวเอาไวใ้นอลักุรอาน เช่น ทูต

สวรรคที์ภคัดีของอลัลอฮที์เรียกว่า มาลาอิกะห์ ซึงถกูบงัเกิดมาจากรัศมี ,ญิน สิงมีชีวิตทีอยูค่นละมิติ

กบัมนุษยที์ถูกสร้างมาจากไฟ มีหน้าทีล่อลวงให้มนุษยห์ลงผิด สิงเหล่านีเป็นสิงมีชีวิตทีมีสาํนึก 

ความเขา้ใจและ มีความรู้สึก 

การมีชีวิตของวิญญาณทีปราศจากร่างในโลกของหลุมฝังศพนันจะยาวนาน

ดาํเนินไปเป็นเวลาพนัๆ ปี กล่าวคือ จนกว่าวนัอวสารของโลกจะมาถึง ความทุกข์ทรมานและความ

ผาสุกจะเกิดขึนกบัวิญญาณทีนีเป็นพนัๆ ปี ไม่เหมือนกบัความสุขและความทุกข์ความยากลาํบาก

บนโลกปัจจุบนัทีเกิดขึนเพียงไม่กีเดือนไม่กีปีเท่านนั ซึงคนทีเขา้ใจในสิงเหล่านีจะไม่หวาดกลวัต่อ
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ความทุกขท์รมานในโลกปัจจุบนัเลย แต่จะเกรงกลวัความทุกข์ทรมานในโลกบรัซคัและโลกอาคิ

เราะห์ (โลกนิรันดร์) ทียงัยนืนานตลอดไปไม่มีทีสินสุด 

มฮูมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟาไดก้ล่าวถึงเรืองวิญญาณในหนงัสือชีวิตหลงัจาก

ตายแลว้ความว่า45  วิญญาณของมนุษยน์นัต่างจากวิญญาณของบรรดาตน้ไมแ้ละสรรพสตัวท์งัหลาย 

วิญญาณของต้นไมใ้นภาษาลาตินเรียกว่า “ อนิมาเวเจตาติวา ” เป็นวิญญาณทีสามารถเติบโตได้

เท่านนั ไม่สามารถเคลือนไหวหรือรับรู้ได ้ส่วนวิญญาณของสตัวถ์กูรียกวา่ “อะนิมาเซนซิติวา” เป็น

วิญญาณทีสามารถรับรู้ได ้เคลือนไหว เจริญเติบโต และขยายเผา่พนัธุไ์ด ้แต่ไม่สามารถให้ความคิด 

ความเขา้ใจ และสามญัสาํนึกได ้สตัวต่์างๆ จึงไม่มีความสงสาร ไม่มีจริยธรรม รู้จกัผิดชอบชวัดี ไม่

มีความละอายใดๆ  ส่วนมนุษยน์นัต่างกนั เพราะอลัลอฮ์ทรงประทานสามญัสาํนึกและความเขา้ใจ 

ความไตร่ตรองมาสู่เรา ในภาษาละตินเรียกว่า “อะนีมาอินตินลิคติวา” คือวิญญาณทีสมบูรณ์ทีสุด

และสูงส่งทีสุด และวิญญาณเหล่านีจะมนัคงถาวรตลอดกาล โดยเหตุทีอลัลอฮ์ทรงประทานสิง

เหล่านีใหแ้ก่เราก็เพือใหเ้ราไดใ้ชส้ติปัญญาวินิจฉัยระหว่างการกระทาํทีดีและการกระทาํทีชวัร้าย 

เพือทีจะดาํรงแต่การทาํความดี และออกห่างจากความชวัในการดาํรงชีวิต 

เมือใดก็ตามทีมนุษยไ์ดศึ้กษาและเขา้ใจแก่นแทข้องตนเองและการดาํรงอยู่ของ

วิญญาณของเขา เมือนันมนุษยก์็จะไตร่ตรองเกียวกบัเรืองของวิญญาณมากกว่าเรืองของร่างกาย 

พวกเขาจะใคร่ครวญเกียวกบัความตายและสิงทีจะเกิดขึนหลงัจากนนัรวมถึงการจดัเตรียมเสบียง

ต่างๆ เพือเผชิญหนา้กบัการมีชีวิตต่อไปในโลกหนา้ใน ตอนทีเขายงัคงอยูบ่นโลกแห่งปัจจุบนั  พวก

เขาจะใช้เวลาไปกับการทาํความดีอย่างคุ้มค่าเท่าทีจะสามารถทาํได้ ขออภัยโทษและกลบัตัว

ต่ออลัลอฮ ์พวกเขาก็จะห่างไกลจากความชวัต่างๆ  ในความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเชือมนัในชีวิต

ทีจะเกิดขึนในโลกขา้งหน้าหลงัจากตายแลว้กบัผูที้ไม่ศรัทธานนัแตกต่างกนั ผูที้ศรัทธา จะหมนั

แข่งขนักนัทาํความดี ส่วนผูที้ไม่ศรัทธาจะแข่งกนัทาํความชวัและแสวงหาความสุขความสาํราญกบั

ชีวิตทีเขาเขา้ใจว่าสนัเพียงแค่นนั 

1.6.6 อะหลมับรัซคัชีวิตหลงัความตาย 

หลุมศพเป็นอาณาเขตทีคนทวัไปไม่อาจรู้จัก ภายนอกมนัเงียบสงบ แต่

ภายนอกนนัมีความลีลบัและความน่าสะพรึงกลวัทีคนธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได ้คาํว่า “บรัซคั” ใน

                                                             
45 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตายแล้ว, 40-41 
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ภาษาอาหรับ คือโลกในหลุมฝังศพ เป็นพรมแดนทีอยูร่ะหว่างโลกนีและโลกหนา้ นนัคือ หลงัจากที

มนุษยต์ายไปแลว้ วิญญาณของเขาจะถกูมาลาอิกะห์พาตวันาํไปอาศยัในโลกแห่งบรัซคั อาจจะเรียก

ไดว้่าเป็นอาณาจกัรแห่งความตาย ณ ทีนีวิญญาณนนัจะรอวนัแห่งการฟืนคืนชีพ 

ในอิสลามนนัไม่มีความเชือเรืองการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีการกลบัชาติมา

เกิดใหม่ วิญญาณของมนุษยที์ตายไปแลว้จะมีทีพาํนกั ไม่เป็นผทีีออกมารังควานชาวบา้นอย่างทีคน

ในศาสนาอืนเชือกนั แต่สิงดงักล่าวนนัอาจหมายความถึงสิงทีเรียกว่า “ญิน” คือสิงมีชีวิตทีอลัลอฮ์

ทรงสร้างขึนอีกชนิดหนึง ซึงอาศยัอยูค่นละมิติกบัมนุษย ์ส่วนการติดต่อระหว่างมนุษยที์ตายไปแลว้

กบัมนุษยที์ยงัมีชีวิตอยู ่ยงัเป็นขอบเขตทีถกูจาํกดั ในอลักุรอานไดเ้ตือนเกียวกบัชีวิตหลงัความตาย

และโลกหนา้ความว่า46 

     และชีวิตทางโลกนีหาใช่ (มีสาระสาํคญั) อนัใดไม่ นอกจากเป็นเพียงความ

สนุกสนานและความเพลิดเพลิน(เพียงชวัคราวเท่านนั) ขอยืนยนั แทจ้ริงโลกหน้านนั

ยอ่มประเสริฐยงินกัสาํหรับผูมี้ความยาํเกรง (อลัลอฮ)์ แลว้พวกเจา้ไม่ตริตรองดอกหรือ  

(อลัอาม : 32) 

1.6.6.1 ลกัษณะทวัไปของอะหลมับรัซคั 

สิงแน่นอนทีจะตอ้งเกิดขึนกบัทุกชีวิตคือความตาย ซึงมนุษยส่์วน

ใหญ่จะจบความคิดไวเ้พียงแค่นัน แต่สาํหรับมุสลิมทีมีความศรัทธาและศึกษาคมัภีร์อลักุรอานจะ

พบว่า ชีวิตไม่ไดจ้บลงเพียงความตายจากโลกนีไป แต่เราทุกๆ คนจะถูกทาํให้ฟืนคืนชีพขึนอีกครัง

ในอีกโลกมิติหนึง หรือทีเรียกในภาษาอาหรับว่า “อะหลมับรัซคั”นนัเป็นสิงแน่นอนทีจะเกิดขึนกบั

มนุษยทุ์กๆ คนทีเราไม่สามารถปฏิเสธได ้เป็นสจัจะทีไดถ้กูยาํหลายครังในคมัภีร์อลักุรอาน ดงัเช่น 

ใน ซูเราะห์บท อลัฮจัย ์ : 7 ความว่า47 “ และแทจ้ริงกาลปาวสารแห่งโลก จะตอ้งมาปรากฏอย่าง

แน่นอน โดยไม่มีขอ้สงสยัใดๆ ทงัสิน และแทจ้ริง อลัลอฮจ์กัทรงใหผู้ที้อยูใ่นหลุมฝังศพทงัมวลฟืน

คืนชีพ ” 

                                                             
46 เรืองเดียวกนั, 3 
47 เรืองเดียวกนั, 8. 
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ภาพที 1 กุโบร์ (หลุมฝังศพ) 

ทีมา: photobucket, กุโบร์, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://photobucket.com/images/kematian?page=1 

โลกบรัซัคหรือโลกในหลุมฝังศพนนันับได้ว่าเป็นขันตอนทีสาม

ของการเกิดขึนของมนุษย ์ขนัตอนทีหนึงคือโลกในครรภข์องมารดาของเขาทีคบัแคบและมืดทึบถึง

สามชนั ขนัตอนทีสองของชีวิตคือโลกนีทีเราเติบโตขึนมา เป็นโลกแห่งการทดสอบจากพระเจา้ใน

การทาํความดีและความชวัของเราทีจะนาํเราสู่ความทุกขห์รือความสุขอนันิรันดร์ต่อไปในภายภาค

หนา้ ส่วนโลกทีสามคือโลกทีขนักลางระหว่างโลกนีและโลกหนา้ ซึงเป็นมิติทีกวา้งขวางกว่าโลกที

เราอาศยัอยูต่อนนีอยา่งมาก และโลกทีสีคือขนัตอนสุดทา้ยคือโลกอนัเป็นนิรันดร์ทีมีทงัสวรรค์และ

นรก หลงัจากนีแลว้ก็ไม่มีโลกอืนๆ อีก 

ในโลกทีกนักลางแห่งนี วิญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 

กลุ่มหนึงถกูลงโทษและจองจาํไดรั้บความทุกขท์รมานจากการลงโทษ ส่วนอีกกลุ่มหนึงเป็นกลุ่มที

ไดรั้บความสุขสบาย แต่ความสุขหรือการลงโทษของช่วงเวลานีไม่เหมือนกับความสุขและการ

ลงโทษในโลกหน้า มนัเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของผลจากการกระทาํของเราบนโลกปัจจุบนัเท่านนั 

หลกัจากการฟืนคืนชีพและรับการพิพากษาจากพระเจา้แลว้ในสรวงสวรรคห์รือในขุมนรกนนั มีอา

นุภาคมากกว่ามากมายหลายเท่าตวั  

ในคมัภีร์อลักุรอานได้เปรียบเทียบการทีวิญญาณออกจากร่างของ

มนุษยข์ณะทีตายว่าเป็นเหมือนดงัการนอนหลบั โดยในสภาวะทีเรานอนหลบั วิญญาณมิไดอ้อกจาก
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ร่างกายไปอยา่งสินเชิงเหมือนกบัตอนตาย แต่วิญญาณยงัคงอยูใ่นร่างกาย สามารถเปรียบไดก้บัรังสี

หรือเสน้ดา้ยทีปลายของมนัยงัคงเชือมต่ออยูก่บัร่างกาย รังสีแห่งวิญญาณนีจะขายออกไปยงัชนัฟ้า

และหลงัจากนนัก็กลบัมาอีกครังหนึงยงัร่างกายเมือเราตืน เหมือนดงัรังสีของดวงอาทิตย ์ทีตวัของ

ดวงอาทิตยอ์ยูบ่นทอ้งหา้แต่รังสีของมนัอยูบ่นโลก แต่สองกรณีนีไม่เหมือนกนัโดยทีเดียว เป็นเพียง

การเปรียบเทียบทีทาํให้ความหมายชดัเจนขึนเท่านัน ดงัในอลักุรอานบทหนึง ซูเราะห์ อซั-ซุมรั 

39:42 ความว่า48 

“ อลัลอฮเ์ป็นผูท้รงเอาชีวิตในตอนทีตายและชีวิตของคนทียงัไม่ตาย

ในระหว่างการนอนหลบั หลงัจากนนัพระองคก์็จะทรงเอาชีวิตของผูที้พระองคไ์ดก้าํหนดความตาย

เอาไวแ้ลว้ และทรงปล่อยชีวิตอืนกลบัไปจนกระทงัถึงเวลาทีกาํหนดไว ้แทจ้ริงในนนัมีสัญญาณ

มากมายสาํหรับหมู่ชนผูที้ใคร่ครวญ ” 

ในคัมภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวรายละเอียดเกียวกับการถอดวิญญาณ

เอาไวว้่า เมือใครคนใดคนหนึงตายมาลาอิกะห์ก็จะมาเอาวิญญาณของเขาไม่ว่าเขาจะอยูที่ไหนก็ตาม 

คนทีกาํลงัจะตายจะสามารถเห็นมาลาอิกะห์ ไดย้นิมาลาอิกะห์พดูกบัมาลาอิกะห์ แต่จะไม่ใช่สัมผสั

ทีมนุษยท์วัไปพึงรู้จกั อลักุรอานซุเราะห์ อลัวากิอะห์ 56:(83-85) มีความว่า49 

“ เมือวิญญาณนนัมาถึงคอหอยแลว้ สูเจา้สามารถยบัยงัไวไ้ดก้ระนัน

หรือ? และสูเจา้ก็ไดแ้ต่เฝ้าดูเขาตายโดยทีช่วยเหลืออะไรไม่ได ้และเราอยู่ใกลชิ้ดกบัเขายิงกว่าสูเจา้

เสียอีก แต่สูเจา้มองไม่เห็นเรา ”  

 

 

1.6.6.2 โลกบรัซคัของวิญญาณทีดี 

บรรจง บินกาซนั ไดอ้ธิบายถึงวิญญาณทีดีในโลกบรัซคัเอาไวว้่า50 

บรรดามาลาอิกะห์จะขอพรใหก้บัดวงวิญญาณของผูศ้รัทธาทีทาํความดีเช่นเดียวกบัผูค้นทีวิงวิงขอ

พรเหนือร่างกายของเขาบนแผน่ดิน ท่านนบีมฮูมัหมดัไดก้ล่าวไวว้่า “ เมือผูศ้รัทธาใกลต้าย มาลาอิ

                                                             
48 บรรจง บินกาซัน, การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย, 19. 
49 เรืองเดียวกนั, 11. 
50 เรืองเดียวกนั, 22. 
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กะห์แห่งความเมตตาจะมาหาเขา เมือวิญญาณของเขาถกูนาํออกไป มาลาอิกะห์จะวางวิญญาณของ

เขาไวผ้า้ไหมสีขาวชินหนึงและนาํวิญญาณนนัไปสู่ประตูแห่งชนัฟ้า พวกเขาจะกล่าวว่า ‘เราไม่เคย

ไดก้ลินหอมหวานอะไรมากไปกว่านีเลย’  วิญญาณของเขาถูกถามว่า ‘เป็นอย่างไรบา้ง’ แลว้จะมี

เสียงกล่าวว่า ‘ปล่อยใหเ้ขาพกัผอ่นเถิด เขาเพิงมาจากความทุกขแ์ห่งโลก’ ” หลงัจากนนัมาลาอิกะห์

ก็จะนาํวิญญาณจากชนัฟ้าหนึงไปยงัฟ้าชนัต่อไปจนกระทงัวิญญาณไดไ้ปปรากฎต่อหน้าอลัลอฮ ์

หลงัจากนนัวิญญาณก็จะกลบัมาและเห็นการอาบนาํ การห่อผา้ และงานศพของเขา  

หลงัจากนันร่างกายของเขาก็จะถูกฝัง และวิญญาณก็จะกลบัไปสู่

ระหว่างร่างกายและผา้ห่อศพ การกลบัมาในครังนีของเขาจะไม่มีความผกูพนัเหมือนตอนทีมีชีวิต

อยูบ่นโลก แต่การกลบัมาในครังนีเป็นการกลบัมาเพือการสอบสวนโดยเฉพาะ หลงัจากนนัมาลาอิ

กะห์สององคที์ชือว่า มุงกรั และ นากิร ก็จะถามเขาในเรืองของความศรัทธา เสร็จแลว้ประตูสู่นรก

บานหนึงจะถกูเปิดออก เขาจะถูกบอกว่า “ดูนี มนัอาจเป็นสถานทีของท่านในนรกถา้หากท่านฝ่า

ฝืนอลัลอฮ ์และอลัลอฮไ์ดท้รงเปลียนสถานทีของท่านในสวรรคส์าํหรับมนัแลว้” หลงัจากนันประตู

ไปสู่สวรรคก์็ถกูเปิดออก และเขาจะไดเ้ห็นสถานทีของเขาในนนั ประตูนีจะยงัคงเปิดอยู่จนกระทงั

วนัแห่งการคืนชีพ เขาจะไดก้ลินความหอมหวานของสรวงสวรรคแ์ละหลุมศพของเขาก็จะถูกขยาย

ออกใหก้วา้งขึน เขาจะหลบัอย่างสงบเหมือนกบัเขาอยู่ในทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่มแห่งหนึงบนสรวง

สวรรค์ แต่ความกวา้งขวาง แสงสว่างและความเขียวขจีทีผูศ้รัทธาอยู่ท่ามกลางมนันับตงัแต่ทีเขา

เสียชีวิตจนถึงวนัแห่งการฟืนคืนชีพนนัจะไม่เหมือนกบัทีเรารู้จกักนัในโลก และถา้หากคนมีชีวิต

เปิดหลุมศพออกดูก็จะไม่พบว่ามีการขยาย แสงสว่าง หรือความเขียวขจีใดๆ  ไม่เห็นความบรมสุข

หรือการลงโทษ ณ ทีนี มีแต่คนตายเท่านนัทีสัมผสัไดถึ้งสิงเหล่านีและมองเห็นมนั เพราะอลัลอฮ์

ทรงปิดกนัมนัเอาไวจ้ากสายตาของคนทีมีชีวิตอยู ่
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ภาพที 2 หลุมฝังศพ 

ทีมา : Ahmad Syihabuddin, Kubur, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kolom.abatasa.co.id/kolom/detail/hikmah/982/ibadah-puasa-menemani-di-dalam-

kubur.html 

ท่านนบีมฮูมัหมดัไดก้ล่าว(ฮะดีษ)ไวว้่า51 “ เมือผูศ้รัทธาจะจากโลกนี

ไปสู่โลกหน้า บรรดามาลาอิกะห์ทีมีหน้าสว่างไสวราวดวงตะวนัจะลงมาจากฟากฟ้าและนัง

ลอ้มรอบเขายาวจนสุดสายตา หลงัจากนนั มาลาอิกะห์แห่งความตายก็จะมานงัทีตรงหวัของเขาและ

กล่าวว่า ‘ วิญญาณทีดีเอ๋ย จงออกมาสู่การอภยัโทษและความยนิดีจากอลัลอฮ’์ หลงัจากนนั วิญญาณ

ของเขาก็จะอกมาเหมือนกบันาํทีไหลออกจากถุงหนงัและมาลาอิกะห์ก็จะมารับไป เมือมาลาอิกะห์

แห่งความตายมารับวิญญาณไป บรรดามาลาอิกะห์อืนๆ ก็จะไม่ปล่อยวิญญาณนันไวใ้นมือของตน 

แมแ้ต่ชวัพริบตา มาลาอิกะห์เหล่านนัจะนาํวิญญาณมาไวใ้นผา้ห่อศพทีมีกลินหอม และกลินนนัจะ

เหมือนกบักลินของชะมดเชียงบนหนา้แผน่ดิน 

หลงัจากนนัมาลาอิกะห์ก็จะนาํวิญญาณขึนสู่เบืองบน และเมือใดก็

ตามทีมาลาอิกะห์นาํวิญญาณผา่นเหล่ามาลาอิกะห์กลุ่มใด มาลาอิกะห์เหล่านนัก็จามว่า ‘วิญญาณทีดี

เป็นใคร’ มาลาอิกะห์ทีนาํวิญญาณไปก็จะตอบไปว่า ‘เป็นคนนนัคนนี ลูกของคนนันคนนี’ โดยจะ

เรียกชือทีดีทีสุดทีผูค้นในโลกนีเคยเรียกเขา มาลาอิกะห์จะนําวิญญาณไปสู่ฟ้าชันทีตาํทีสุดและ

ขอใหเ้ปิดประตูนัน มาลาอิกะห์ทีอยู่ในแต่ละชนัฟ้าก็จะร่วมติดตามไปยงัฟ้าชนัต่อไป จนกระทงั

วิญญาณมาถึงชนัฟ้าทีอลัลอฮผ์ูท้รงยงิใหญ่ปรากฏอยู่ พระองค์จะทรงกล่าวว่า ‘จงบนัทึกบญัชีบ่าว

                                                             
51 เรืองเดียวกนั, 13-14. 
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ของฉันไวใ้นอิลลียนูและนาํเขากลบัไปยงัโลก ฉันสร้างพวกเขามาจากทีนันและจะให้พวกเขา

กลบัไปยงัทีนนั และฉนัจะนาํเขาออกมาจากทีนนัอีกครังหนึง’ 

หลงัจากนันวิญญาณของเขาก็ถูกส่งกลบัไปยงัร่างกายองเขาและ

มาลาอิกะห์สององคจ์ะมาหาเขาและจะใหเ้ขาลุกขึนนงัพร้อมกบักล่าวว่า ‘ใครคือพระเจา้ของสูเจา้’ 

เขาจะตอบว่า ‘พระเจา้ของฉนัคืออลัลอฮ’์ หลงัจากนนัก็จะถามอีกว่า ‘ศาสนาของสูเจา้คือะไร’ เขา

จะตอบว่า ‘ศาสนาของฉันคืออิสลาม’ มาลาอิกะห์จะถามอีกว่า ‘ชายผูที้ถูกส่งมายงัสูเจา้คนนีเป็น

ใคร’ เขาจะตอบว่า ‘รอซูล(ศาสดา)ของอลัลอฮ’์ มาลาอิกะห์ถามต่อว่า ‘สูเจา้รู้เรืองนีไดอ้ย่างไร’ เขา

จะตอบว่า ‘ฉนัอ่านคมัภีร์ของอลัลอฮแ์ลว้ศรัทธาว่ามนัคือความจริง’ หลงัจากนนัก็จะมีเสียงประกาศ

จากทีสูงลงมาว่า ‘บ่าวของฉันพูดความจริง ดงันนัจงขยายทีนอนจากสวรรค์ให้เขาและเปิดประตู

แห่งสวรรคใ์หเ้ขา’ หลงัจากนนัก็จะมีกลินหอมมายงัเขา หลุมศพของเขาจะถกูขยายออกจนสุดลูกหู

ลกูตา และชายคนหนึงทีอยูใ่นเสือผา้ทีสวยงามมีกลินหอมก็จะมาหาเขาและกล่าวว่า ‘จงรืนเริงในสิง

ทีทาํใหท่้าน    เบิกบาน เพราะนีเป็นวนัทีท่านไดถ้กูสญัญาไว’้ เขาถามว่า ‘ท่านเป็นใครใบหน้าของ

ท่านเป็นสิงบ่งบอกถึงความดี’ ชายผูน้นัตอบว่า ‘ฉันคือการงานทีดีของท่าน’ หลงัจากนนัเขาจะ

กล่าวว่า ‘โออ้ลัลอฮ ์ขอใหว้นัอวสานมาถึงโดยเร็วทีสุดเพือทีฉันจะไดอ้ยู่กบัครอบครัวของฉันและ

ทรัพยสิ์นของฉนั’ ” 

อลักุรอานไดก้ล่าวถึงวิญญาณทีมีความดี และการทดสอบคุณงามความดีความว่า 

“โอชี้วิตทีสงบสุขเอ๋ย จงกลบัไปยงัผูอ้ภิบาลของเจา้ดว้ยความยินดีและปลืมปิติ จงเขา้

มาร่วมกบับ่าวผูมี้คุณธรรมของฉนัและเขา้สวรรคข์องฉนัเถิด”    (ซูเราะห์อลัฟัจญ ์89:27-30)52 

“ แทจ้ริง เราไดด้ลบนัดาลสรรพสิงบนพืนปฐพีใหเ้ป็นเครืองประดบั (อนัสวยงาม) แก่

มนั เพือเราจะไดท้ดสอบพวกเขาว่า คนใดในพวกเขาบา้งทีมีความประพฤติอนังดงาม ” (อลักะฮ์ฟิ 

:7)53 

1.6.6.3 โลกบรัซคัของวิญญาณทีชวั 

บรรจง บินกาซัน ได้พูดถึงโลกบัรซัคของวิญญาณทีชัวไว้ว่า54 

ในขณะทีวิญญาณทีดีไดรั้บไอจากสรวงสวรรคเ์ป็นการตอบแทนล่วงหนา้ในหลุมฝังศพ ก่อนจะถูก

                                                             
52 เรืองเดียวกนั, 22 
53 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตาย, 42. 
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พิพากษาในโลกต่อไป วิญญาณทีชวัร้าย ทีทาํบาป ขดัคาํสงัของพระเจา้ก็จะไดรั้บไอจากนรกมายงั

หลุมศพของเขาเช่นเดียวกนั ท่านนบีมฮูมัหมดัไดก้ล่าวถึงวิญญาณทีไม่ดีไม่มีศรัทธาว่า  “ เมือผูที้ไม่

ศรัทธากาํลงัจะจากโลกนีไปสู่โลกหน้า บรรดามาลาอิกะห์ผูมี้ใบหน้าดาํทะมึนจะลงมาจากชนัฟ้า

พร้อมกบัผา้หยาบๆ  มานงัรอบเขาจนสุดสายตาหลงัจากนนั มาลาอิกะห์แห่งความตายจะมานงัลงที

หัวของเขา และกล่าวว่า ‘วิญญาณทีชวั จงออกมายงัความโกรธกริวของอลัลอฮ์’ หลงัจากนัน

วิญญาณของเขาก็จะระสาํระส่ายและถูกลากออกมาเหมือนกบัไมเ้สียบเนือย่างทีถูกดึงออกมาจาก

ขนของสัตวที์เปียก หลงัจากนันมาลาอิกะห์ก็จะเอาวิญญาณไป เมือมาลาอิกะห์มารอรับวิญญาณ 

มาลาอิกะห์อืนๆ ก็จะเอาผา้หยาบมาห่อวิญญาณนันและจะมีกลินเหม็นออกมาจากผา้ห่อศพ

เหมือนกบักลินศพทีเหมน็ทีสุดบนหนา้แผน่ดิน 

หลงัจากนัน มาลาอิกะห์ก็จะนาํวิญญาณขึนไป และเมือใดก็ตามที

วิญญาณนีผ่าน        มาลาอิกะห์กลุ่มใด มาลาอิกะห์เหล่านนัจะถามว่า ‘วิญญาณชัวนีเป็นใครง 

มาลาอิกะห์ผูที้นาํวิญญาณมาจะตอบไปว่า งคนนนัคนนี ลกูของคนนนัคนนี’ โดยเอ่ยชือทีเลวทีสุดที

คนเคยเรียกเขาเมือตอนเขาอยูใ่นโลก มาลาอิกะห์จะนาํเขาไปยงัฟ้าชนัตาํทีสุดและขอให้เปิดประตู

ชนัฟ้าใหแ้ต่ประตูไม่เปิด ” และมาถึงตรงนี ท่านนบีก็อ่านกุรอานความว่า “ ใครก็ตามทีนาํสิงใดมา

เคารพสกัการะควบคู่กบัอลัลอฮ ์ก็เหมือนกบัเขาไดห้ล่นลงมาจากชนัฟ้าแลว้นกก็บินมาเฉียวเอาเขา

ไปหรือลมไดพ้ดัพาเขาไปยงัดินแดนอนัไกลโพน้ ” (ซูเราะห์ อลัฮจัญ ์22:31) 

“ หลงัจากนนัวิญญาณของเขาก็จะถกูส่งลงมายงัร่างกายของเขาและ

มาลาอิกะห์สององคก์็จะมาหาเขาพร้อมกบัถามว่า ‘พระเจา้ของสูเจา้เป็นใคร’ เขาจะตอบว่า ‘ฉันไม่

รู้’ ทนัใดนนัก็จะมีเสียงมาจากเบืองสูงกล่าวว่า ‘บ่าวของฉนัโกหก ดงันนัจงปูทีนงัจากไฟนรกใหเ้ขา 

และเปิดประตูนรกไวส้าํหรับเขา’ หลงัจากนนัเปลวไฟร้อนของนรกก็ไดแ้ผม่ายงัเขา หลุมฝังศพของ

เขาจะถกูทาํใหแ้คบลงจนกระดูกซีโครงของเขาถกูบีบเขา้หากนั และมีชายหนา้ตาหนา้เกลียดน่ากลวั

คนหนึงนาํผา้และกลินเหม็นมายงัเขาและกล่าวว่า ‘จงทุกข์โศกจากความอปัยศทีไดน้าํมาให้สูเจา้ 

เพราะนีเป็นวนัทีสูเจา้ไดท้าํสญัญาไว’้ เขาจึงถามว่า ‘ท่านเป็นใคร ใบหนา้ของท่านเป็นใบหน้าทีบ่ง

บอกถึงความชัว’ เขาได้ตอบว่า ‘ฉันเป็นการงานทีชวัของสูเจ้า’ หลงัจากนันเขาก็ได้กล่าวว่า’ 

โออ้ลัลอฮ ์โปรดอยา่ใหว้นัสุดทา้ยมาถึงเลย’ ”  

                                                                                                                                                                              
54 บรรจง บินกาซัน, การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย, 14-16. 
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อลัลอฮ์ไดท้รงกล่าวไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานเกียวกบัคาํพูดทีใช้โดย

มาลาอิกะห์ทงัสององคที์สอบถามกบัคนตายในหลุมฝังศพว่า “อลัลอฮไ์ดท้รงทาํให้บรรดาผูศ้รัทธา

มนัคงในชีวิตแห่งโลกนีและโลกหนา้ดว้ยถอ้ยคาํทีมนัคง แต่ทรงปล่อยให้ผูฝ่้าฝืนหลงทาง อลัลอฮ์

ทรงมีอาํนาจทีจะทาํอะไรก็ไดที้พระองคท์รงประสงค”์ (ซูเราะห์อิบรอฮีม 14:27) 

นอกจากนี ในท่านนบีมูฮมัหมดัยงักล่าวถึงตวัอย่างของการลงโทษ

สาํหรับผูที้ปฏิบติัชวัและปฏิเสธศรัทธาเอาไวห้ลายเหตุการณ์ หลงัจากไดเ้กิดปาฏิหาริยค์าํคืนหนึง

ซึงเรียกว่า “ การอิสรอฮแ์ละเมียะอฺรอจญ ์”  การอิสรอฮ ์ หมายถึง  การเดินทางในเวลากลางคืน ซึง

หมายถึงการเดินทางจากมสัยดิฮะรอมนครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไปยงัมสัยิดอลัอกัซอใน

เยรูซาเล็ม ประเทศปาเลสไตน์  ซึงอยู่ไกลออกไปจากนครมกักะฮ์โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

เดือน  แต่การเดินทางของท่านใชเ้วลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านนั  ส่วนเมียะอฺรอจญ์ หมายถึง การขึน

ไปสู่บรรดาชนัฟ้าของท่านนบีมูฮมัหมดัเพือไดแ้ลเห็นสัญลกัษณ์ต่างๆ  ของอลัเลาะฮ์ อีกทงัเยียม

สวรรค์และนรก  ซึงเหตุการณ์อิสรออฺเมียะอฺรอจญ์นี  ไดมี้การบนัทึกอยู่ในคมัภีร์อลักุรอานอย่าง

ชดัเจน โดยอลัลอฮท์รงทาํใหท่้านไดเ้ห็นการลงโทษต่างๆ ในหลุมฝังศพดว้ย ดงัคาํกล่าวของท่านน

บี เช่น ท่านไดพ้บบางคนมีตะปูทองเหลืองทีพวกเขาใชข่้วนหนา้และอกของตนเอง คนพวกนีคือผูที้

ชอบติฉินนินทา และสร้างความเสียหายใหแ้ก่เกียรติยศของผูอื้น นอกจากนนัท่านยงัเห็น บางคนอา้

ปากกวา้งร้องหวีดในขณะกลืนถ่านร้อนทีออกมาจากทวารหนักของพวกเขา คนเหล่านีคือผูที้กิน

ทรัพยสิ์นของเด็กกาํพร้า และทีนีมีบางคนถูกตอ้นเหมือนฝงูววัควาย และถูกบงัคบัให้กินพืชทีขม

กว่าบอระเพ็ด หลงัจากนนัก็จะถูกตอ้นไปยงัหินร้อนแห่งนรก เพราะการทีคนพวกนีไม่ซกัฟอก

ทรัพยสิ์นของตนใหส้ะอาดโดยการจ่ายซะกาต บางคนตอ้งกินเนือเน่าเหมน็น่าสะอิดสะเอียนเพราะ

ผิดประเวณี บางคนริมฝีปากถูกตดัดว้ยกรรไกรเหล็กเพราะออกมาพูดปลุกระดมผูค้นในขณะที

สงัคมเกิดความสับสนอลหม่าน บางคนทอ้งใหญ่เท่าบา้น พอจะลุกขึนเขากลบัลม้ลงและกล่าวว่า 

“โออ้ลัลอฮ ์ขออยา่ใหว้นัตดัสินมาถึงเลย” เหล่านีคือคนทีกินดอกเบียและ บางคนก็ตดัเนือสีขา้งของ

ตนเองกิน ดงัเช่นทีท่านไดก้ล่าวเอาไวใ้จความว่า “เราไดเ้ห็นผูค้นตดัเนือจากสีขา้งของพวกเขากิน 

ขณะเดียวกนัก็ไดย้นิเสียงกล่าววา่ ‘เนืองจากพวกเจา้เคยกินเนือของพีนอ้งของพวกเจา้’ ฉนัจึงไดถ้าม

ว่าคนพวกนนัเป็นใครกนั และฉนัไดถ้กูบอกว่า ‘พวกคนทีชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอืน’ ”ในอลักุรอาน

ไดก้ล่าวถึงการการลงโทษของวิญญาณทีชวัเอาไวค้วามว่า 
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“ดงันนัพวกเจา้จงลิมรส (การลงโทษ) เถิด ดว้ยเหตุทีพวกเจา้ไดลื้ม

นึกถึงการเผชิญหนา้กบัวนันีของพวกเจา้ ดงันันเราจึงปล่อยพวกเจา้ไว ้(ให้รับโทษตลอดไป) และ

พวกเจา้จงลิมรสการลงโทษอนันิรันดร เพราะการกระทาํของพวกเจา้เองเถิด” (อลัอซัซะญะดะห์ 

14)55 

“ประตูสวรรค์จะไม่เปิดให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้เข้า

สวรรคจ์นกว่าอฐูจะผา่นรูเข็ม” (ซูเราะห์อลัอะอร์อฟ 7:40)56 

1.6.7 การระลึกถึงความตายและการป้องกนัตนจากการถกูลงโทษในหลุมฝังศพ 

ในหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามไดก้ล่าวเอาไวถึ้งการให้ระลึกถึงความตาย

อยูเ่สมอๆ  ซึงปรกติแลว้ ความตายนนัคนทวัไปมองว่าเป็นเรืองทีน่าหวาดกลวั และไม่น่าครุ่นคิด

ไตรตรองเท่าใดนกั แต่ในเป็นความจริงนนั มนุษยทุ์กคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตอ้งพบกบัความ

ตายทงัสิน ดงันนั เราจึงไม่ควรหนีความจริงดงักล่าวและควรตอ้นรับการมาของความตายอย่างไม่

ประมาท การหลงลืมหรือไม่ใส่ใจกบัความตาย จึงเป็นเสมือนเช่นนกัเดินทางทีตอ้งเดินทางไปเผชิญ

กบัสถานทีๆ เขาไม่เคยรู้จกัมาก่อน ในสภาพทีมืดมิดจนเขาไม่อาจทีจะกา้วขาเดินไปขา้งหน้าอีก

ต่อไปได ้เวน้แต่เขาจะกา้วไปอยา่งหวาดกลวัและรู้สึกหวาดผวาอยูต่ลอดเวลา 

การหลีกเลียงความกลวัตายดงักล่าว อิสลามไดเ้รียกร้องให้มนุษยทุ์กคนให้

ระลึกถึงความตายอยูเ่สมอ ในขณะทียงัมีชีวิตอยู่ ศึกษาสัจธรรมแก่นแทข้องความตาย เพือทีเขาจะ

ไดเ้ผชิญหนา้กบัมนัดว้ยความเขา้ใจทีแน่วแน่และมนัคง แต่การระลึกถึงความตายอย่างไม่เขา้ใจนัน 

อาจเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความทุกข์ใจขนัร้ายแรงได้ จึงต้องอาศยัความเขา้ใจทีถ่องแทแ้ละความ

ศรัทธาเชือมนัว่าในชีวิตหลงัความตายนนัจะไม่ทาํใหเ้กิดความทุกขใ์จแต่มนัจะเป็นความผาสุข และ

ความกลา้หาญแมว้่าจะยงัมีความรู้สึกหวาดกลวัอยู่ก็ตาม เพราะความหวาดกลวันนัอยู่บนพืนฐาน

ของความเขา้ใจและความศรัทธา แต่ก็เปียมไปดว้ยความหวงั 

มูฮมัหมดัคอลดูน หะยี มุสอฟาไดก้ล่าวถึงการระลึกถึงความตายเอาไวใ้น

หนงัสือชีวิตหลงัจากตายแลว้ความว่า57 การระลึกถึงความตายจะทาํให้เราสามารถขจดัความรู้สึก

                                                             
55 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตาย, หนา้ 44-45 
56 บรรจง บินกาซัน, การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย, 15. 
57 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตายแล้ว, 105. 
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แห่งความหวาดกลวัออกไปได ้ทงัยงัทาํใหจิ้ตใจแข็งแกร่งและกลา้หาญ ดงัการฝึกฝนของนักกีฬาที

จะตอ้งลงแข่งขนั หรือนกักระโดดร่มทีไดรั้บการฝึกฝนต่างๆ นานาก่อนการกระโดดร่มจริงๆ กลาง

อากาศบนทีสูง บุคคลทีรู้ตวัว่าความตายนนัอยู่ใกลต้วัเขากว่าทีคิดนนัจะใชเ้วลาในชีวิตทีแสนสนั

นนัอยา่งคุม้ค่าโดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่เกิดประโยชน์ เพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์

ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ศาสนาและประเทศชาติ แต่ในทางกลบักนั มนุษยที์หลงลืมความตายนนั 

จะใชชี้วิตอยูอ่ยา่งเกียจคร้าน เพลิดเพลินไปกบัสิงมอมเมาอนัเป็นสาเหตุของความลา้หลงัทางสังคม 

จนทาํใหป้ระเทศชาติขาดการพฒันาและเป็นสาเหตุใหศ้าสนาล่มสลาย 

การระลึกถึงความตายทาํให้เราใชชี้วิตอยู่อย่างสมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย เหตุเพราะ

จะตอ้งจากทุกสิงทุกอยา่งบนโลกนีไป จึงไม่จาํเป็นตอ้งขวนขวายแสวงหาอาํนาจหรือความรํารวยที

ไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้ง และขดัต่อหลกัศาสนาและจริยธรรม เขาจะแสวงหาแต่สิงทีเป็นความดีงาม 

และออกห่างจากความชวัร้ายต่างๆ  

มนุษยที์เขา้ใจความตายจะป้องกนัตวัเองให้พน้จากการลงโทษในโลกบรัซคั

และโลกหนา้ก่อนทีเขาจะสินชีวิตลง เพราะไม่ชา้ไม่นาน วนัของเขาก็จะมาถึง และวนันันอาจมา

แบบไม่มีการเตือน หรือปราศจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ผูที้ศรัทธาจะเป็นผูที้ทาํเพือโลกนี

เหมือนกบัว่าเขาจะมีชีวิตอยูใ่นโลกนีตลอดไป และจะทาํเพือโลกหนา้เหมือนกบัว่าเขาจะตายในวนั

พรุ่งนี 

ภายนอกของหลุมฝังศพ มนุษยจ์ะรับรู้ไดเ้พียงความเงียบสงบ แต่ในความเป็น

จริงนนัภายในหากมิใช่การลงโทษอยา่งทรมานก็จะเป็นความบรมสุขทีเกิดขึนโดยทีเราไม่สามารถ

รับรู้ถึงมิติเหล่านีไดเ้ลย ในสถานทีแห่งมิตินี ความดีเท่านนัทีเป็นประโยชน์ต่อผูที้จากไป เป็นดงัเงิน

ทีเป็นประโยชน์ในวนัทีเกิดวิกฤติ และดว้ยความดีเท่านนัทีจะสามารถซือความโอ่อ่าของคฤหาสน์

และความสะดวกสบายบนสรวงสวรรคไ์ด ้มนัเป็นทีพกัพิงทีถาวร ยนืนาน ไม่ใช่สิงทีสูญสลายหรือ

จากหายไปเหมือนสิงทงัหลายบนโลกใบนี 

1.6.8 สรุปความตายในทศันะของศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของชีวิตหลงัความตายไวม้ากมาย

ในคมัภีร์อลักุรอาน แต่มนุษยก์็ไม่สามารถหยงัรู้ไดถึ้งสภาพทีแทจ้ริงจนกว่าเขาจะไดต้ายดว้ยตนเอง

เท่านนั ยกเวน้แต่ผูที้สร้างเขาขึนมาคืออลัลอฮ์เจา้ แต่มุสลิมทุกคนมีหน้าทีๆ จะตอ้งศรัทธาในคาํ
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สอนและหลกัศรัทธาทีพระเจา้ทรงประทานลงมา มี 2 สิงทีมนุษยจ์ะตอ้งเผชิญหน้าหลงัจากนีคือ 

ความตาย และการมีชีวิตอยูห่ลงัความตาย (โลกบรัซคัและโลกอาคิเราะห์)  

มนุษยทุ์กคนต่างมีความกลวัตายเพราะความตายคือการพลดัพรากจากทุก

สิงทุกอยา่งทีเราคิดว่าเป็นของเรา ทงัครอบครัว ลกูหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพยสิ์นเงินทอง ยศอาํนาจ 

ละทิงทุกสิงทุกอย่าง แต่สาํหรับบุคคลทีเชือว่าวิญญาณของมนุษยจ์ะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไม่สูญ

สลายนนัความกลวัตายของเขาจะนอ้ยลงตามความเชือมนั ความศรัทธา และความดีของเขาทงัหมด 

แต่สาํหรับบุคคลทีไม่มีความศรัทธาดงักล่าว ความตายจะเป็นสิงทีเขาหวาดกลวั เขาจะไม่มีความสุข

เมือปราศจากศรัทธา เพราะจิตใจของมนุษยน์นับอบบางเปราะหักไดง่้ายเมือขาดพลงัศรัทธา ความ

เชือมนัในใจ แต่สาํหรับในจิตใจของผูที้มีศรัทธานนั จิตใจของเขาจะแข็งแกร่งไม่ว่าจะตอ้งประสบ

กบัเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ดังโองการในคมัภีร์อลักุรอานความว่า58 “ และชีวิตทางโลกนีหาใช่ (มี

สาระสาํคญั) อนัใดไม่ นอกจากเป็นเพียงความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน (เพียงชวัคราว

เท่านัน) ขอยืนยนั แท้จริงโลกหน้านัน ย่อมประเสริฐยิงนักสําหรับบรรดาผูที้มีความยาํเกรง 

(อลัลอฮ)์ แลว้พวกเจา้ไม่ตริตรองดอกหรือ ” 

 

1.7 สรุปปรัชญาศาสนาเรืองชีวติ ความตาย ชีวติหลงัความตาย และโลกหน้า 

ในสังคมปัจจุบันนีมีความคิดเกียวกับความตายมากมาย ชาวคริสต์ ชาวยิว ชาว

มุสลิม และแมแ้ต่ชาวอิยปิตโ์บราณ ต่างเชือว่าคนเรามีวิญญาณอมตะทีสร้างโดยพระผูเ้ป็นเจา้หรือ

เทพเจา้ วิญญาณจะไดรั้บการตดัสินว่าการกระทาํทีผ่านมาของเราดีชวัมากน้อยเพียงใด อย่างไหน

มากกว่ากนั ถา้ความดีมากกว่าความชวัก็จะไดขึ้นสวรรคถ์า้ตรงกนัขา้มก็ตกนรก และเป็นทียอมรับ

กนัว่า คนทีมีทัศนคติเกียวกบัความตายดงักล่าว ถา้เป็นคนทีปฏิบติัตามหลกัคาํสอนอย่างจริงจัง 

มกัจะสามารถเผชิญหนา้กบัความตายไดอ้ยา่งมนัคง เพราะชือมนัว่าพอตายแลว้ จะไดไ้ปอยู่กบัพระ

เจา้บนสรวงสวรรค ์คนแบบนีจะสามารถตายอย่างสงบและเป็นสุขได ้คาํสอนทางศาสนาเกียวกบั

ชีวิตหลงัจากตายไปแลว้นนัมีประโยชน์ในทางจิตวิทยาสาํหรับมนุษย ์ในแง่ช่วยบรรเทาความกลวั

ตายลงไปได ้

                                                             
58 เรืองเดียวกนั, 3 
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คาร์ล ยงุ นกัจิตวิเคราะห์ ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของจิตวิทยากบัความตายเอาไวว้่า59              

“ สาํหรับจิตแพทยแ์ลว้ คนแก่ทีไม่สามารถกล่าวคาํอาํลากบัชีวิตได ้ยอ่มถือไดว้่าเป็นคนอ่อนแอและ

ป่วยไข ้เช่นเดียวกบัคนหนุ่มสาวทีไม่สามารถตอ้นรับชีวิตได ้และในคนป่วยสองประเภทนี เราจะ

พบอาการละโมบแบบเด็กๆ  ความหวาดกลวั ความดือดึง มารยาต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั  ในฐานะ

แพทย ์ขา้พเจา้เชือว่า ถา้คนเราสามารถคน้พบจุดหมายปลายทางทีจะตอ้งเขา้ถึงในความตายได ้จะ

เป็นปัจจยัสาํคญัใหค้นเรามีสุขภาพจิตทีดี และถา้คนเราตอ้งพยายามหนีความตาย จะทาํใหเ้กิดความ

ผิดปรกติและทาํลายสุขภาพจิตได ้โดยทาํให้ครึงหลงัของชีวิตตอ้งอยู่อย่างไร้ความหมาย ดงันัน 

ขา้พเจา้จึงเห็นว่า ศาสนาทุกศาสนาทีสอนเรืองเป้าหมายทีสูงส่งพน้โลกนีออกไปเป็นสิงทีมีเหตุผล

อย่างยิงเมือมองจากแง่มุมของสุขภาพจิตทีดี ” เนืองจากความกลวัตายเกิดมาจากสัญชาติญาณที

ตอ้งการมีตวัตนดาํรงอยู ่ซึงมีรากลึกอยูใ่นชีวิตของเราทุกคน และชาวพุทธถือว่าเป็นสัญชาติญาณที

มีพลงัแรงยงิกว่าสญัชาติญาณทางเพศเสียอีก การเผยแพร่ความเชือว่าความแลว้สูญ จึงเป็นอนัตราย

ในแง่ของการก่อใหเ้กิดการเก็บกดความกลวันี คือถึงเราจะสามารถหลอกตวัเองไดว้่าเราไม่กลวัตาย 

ซึงคนในปัจจุบนัจาํนวนมากคิดเช่นนี โดยไม่เขา้ใจว่าตนเพียงแต่เก็บกดเอาไว ้ปรัชญาสมยัใหม่บาง

สาขาก็ช่วยทาํหน้าทีให้คนเราหลอกตวัเองไดแ้นบเนียนขึน การเก็บกดย่อมทาํให้ความกลวัตาย

ไม่ไดรั้บการเยียวยารักษา และดาํรงอยู่ตลอดไป ไม่ในรูปแบบทีเปิดเผย ก็ปิดซ่อนเอาไว ้ทงัสอง

แบบนียอ่มทาํลายสุขภาพจิตและก่อความทุกขใ์หแ้ก่คนเรา โดยเฉพาะเมือถึงเวลาทีความตายคุกคาม

เราอยา่งจริงๆ จงัๆ  

 

 

 

 

                                                             
59 พระประชา ปสนฺนธมฺโม, ตริตรองเรืองความตาย, 8-9. 
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2. ผ้าในพธิีกรรมทีเกยีวข้องกบัความตายเชิงประวตัศิาสตร์ 

2.1 มมัมใีนอารายธรรมอยิปิต์ 

2.1.1 ความเชือเรืองมมัมี (ทีมาของมมัมี) 

              ในอารยธรรมอียปิตน์นัมีความเชือและใหค้วามสาํคญักบัความตายมากกว่า

การเกิด จากหลกัฐานการบนัทึกทีมีมากมายในประวติัศาสตร์อารยธรรมของชาวอียปิต ์ซึง “ มมัมี ” 

เป็นหนึงในหลกัฐานทีใหค้วามสาํคญัในการศึกษาพิธีกรรมทีเกียวโยงกบัความตายอยา่งชดัเจน และ

มีวิวฒันาการมาอยา่งต่อเนืองหลายพนัปี เนืองจากชาวอียิปต์มีความเชือว่าเมือมนุษยต์ายไปแลว้จะ

กลบัมาเกิดอีกครังยงัร่างของตน การรักษาสภาพร่างกายใหย้งัคงอยูห่ลงัจากการตายจึงมีความสาํคญั

อยา่งยงิกบัวิญญาณทีจะกลบัเขา้สู่ร่างเดิมของเขา 

                           มมัมี59 (Mummy) คือ ศพทีดองหรือแช่ในนาํยาทีทาํขึนพิเศษเพือช่วยใน

การรักษาศพใหมี้สภาพไม่เน่าเปือย พนัดว้ยผา้ลินินสีขาวทวัร่างกาย เป็นการรักษาสภาพของศพเพือ

รอการกลบัคืนร่างของวิญญาณผูต้าย ตามความเชือของชาวอียปิตโ์บราณ คาํว่า "มมัมี" มาจากคาํว่า 

"มมัมียะ" (Mummiya) ซึงเป็นคาํในภาษาเปอร์เซีย มีความหมายถึงร่างของซากศพทีถูกดองจน

กลายเป็นสีดาํ  

              ในสมยัอียปิตโ์บราณเมือมีคนตายก็จะนาํร่างไปฝังในทะเลทรายทีร้อนระอุ 

โดยความแหง้แลง้ของทะเลทรายจะทาํใหร่้างกายแหง้อยา่งรวดเร็ว โดยเชือแบคทีเรียจะไม่สามารถ

ยอ่ยสลายศพในสภาพดงักล่าวได ้ศพจึงกลายเป็นมมัมีไปโดยธรรมชาติ ต่อมาชาวอียปิตก์็เริมใชโ้ลง

บรรจุศพก่อนฝัง เพือป้องกนัมิใหส้ตัวป่์าแทะกินศพ แต่ก็กลบัพบว่า ซากศพทีฝังในโลง ไดเ้ปือยเน่า

ไป ไม่แหง้และอยูค่งทนเหมือนแต่ก่อน เพราะโลงศพทาํหนา้ทีเก็บกกัความชืนจากร่างกาย ซึงช่วย

ใหแ้บคทีเรียเจริญเติบโตและยอ่ยสลายศพใหเ้น่าเปือยได ้

           ในอียปิตโ์บราณมีความเชือเกียวกบัเรืองของชีวิตหลงัความตาย เกียวกบั

การหวนกลบัคืนร่างของวิญญาณ โดยมีความเชือว่าเมือวิญญาณออกจากร่างไปชวัระยะเวลาหนึงจะ

หวนกลบัคืนสู่ ร่างเดิมของผูเ้ป็นเจา้ของ จึงตอ้งมีการถนอมและรักษาสภาพของร่างเดิม โดยการแช่

และดองดว้ยนาํยาบีทูมิน ซึงจะช่วยรักษาและป้องกนัไม่ใหซ้ากศพเน่าเปือยผผุงัไปตามกาลเวลา 

             ในยคุราชวงศแ์รกของอียิปต์หรือราว 3,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ศพของ

ชาวอียปิตถ์กูห่อหุม้ดว้ยผา้ลินินซึงอาบนาํยาและมดัไว ้อยา่งแน่นหนา และต่อมาไดมี้การพฒันาการ

ห่อศพใหมี้ความพิถีพิถนัมากขึนตามยคุสมยั จนถึงช่วงปลายราชวงศที์ 3 แห่ง อียิปต์โบราณ มีการ

ผา่พระศพของกษตัริยห์รือองค์ฟาโรห์และพระราชวงศ ์เพือนาํเอาอวยัวะภายใน อนัเป็นสาเหตุที

                                                             
59Wikipedia, มัมมี. 
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สาํคัญทีทาํให้ศพเน่าเปือย ออกมาดองไวต่้างหากดว้ย โดยตวันาํยาทีใช้ในกาดองแช่นนัเชือว่า

สามารถป้องกนัการเน่าเปือย เช่น เนตรอน ( Natron ) อนัเป็นสารละลายของโซดาชนิดหนึง มี

หลกัฐานการคน้พบในพระบรมศพของ ราชินี เฮเตเฟเรส ( Hetepheres ) พระชายาแห่ง สเนฟูรู ( 

Snefru ) ปรากฎว่าอวยัวะภายในของพระนางถูกดองเอาไวแ้ละมีการปิดผนึกอย่างดี สามารถคง

สภาพไวไ้ดเ้ป็นเวลาถึง 4,000 ปี วิธีการนาํอวยัวะออกมาดองนีต่อมาไดแ้พร่หลายสู้พวกอศัวินหรือ

ขุนนางและบุคคลสาํคญัอืนๆ  สาํหรับในช่องทอ้งนันถูกแทนทีดว้ยการยดัเอาไวด้ว้ยผา้ ลินินอาบ

นาํยา  

ในระหว่างกระบวนการนาํศพของผูต้ายมาทาํความสะอาดนนั จะมีการลว้ง

เอาอวยัวะภายในออกโดยการใช ้ตะขอ ทีทาํดว้ย สาํริด เกียวเอา สมอง ออกทาง โพรงจมูก แลว้ใช ้

มีด ทีทาํจากหินเหลก็ไฟซึงมีความคมมาก กรีดขา้งลาํตวั เพือลว้งเอา ตบั ไต กระเพาะอาหาร ปอด 

และ ลาํไส ้ออกจากศพ โดยเหลือ หัวใจ ไว ้สาเหตุทีไม่เอาหัวใจออกจากร่างดว้ยเพราะเชือกนัว่า 

หวัใจเป็นศนูยร์วมแห่งจิตวิญญาณ อวยัวะภายในเหล่านีจะถูกแทนทีดว้ยวสัดุประเภทขีเลือย เศษ 

ผา้ลินิน โคลน และเครืองหอม จากนนัอวยัวะทงัหมดจะถกูนาํไปลา้งดว้ยไวน์ปาลม์ เสร็จแลว้ก็จะ

ถกูนาํลงบรรจุในภาชนะ สีเหลียม มีฝาปิด ทีรู้จกักนัในชือของ “คาโนบิค”  ส่วนร่างของผูต้ายจะถูก

นาํไปดองโดยใช ้เกลือ ประมาณ 7-10 วนั เมือศพแหง้สนิทแลว้ ก็จะถูกนาํมาเคลือบดว้ยนาํมนัสน 

จากนนัจะมีการตกแต่งและพนัศพดว้ยผา้ลินินสีขาวชุบ เรซิน มมัมีทีเสร็จสมบูรณ์แลว้จะถูกนํา

บรรจุลงในหีบศพ พร้อมกบัเครืองรางของขลงัต่างๆ  และมมัมีบางตวัยงัมีหน้ากากทีจาํลองในหน้า

ของผูต้ายวางไวใ้นหีบศพของมมัมี อีกดว้ย  

จาก ผลของการศึกษามมัมีพบว่า คนอียปิตโ์บราณพฒันาเทคนิคและ ความ

เชียวชาญในการทาํมมัมีมาโดยตลอดช่วงเวลาประมาณ 2800 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ. 640 เมือ

ชาวอาหรับยดึครอง ดินแดนแห่งนี พฒันาการสูงสุดอยูใ่นช่วง 1000 -950  ปีก่อนคริสตศ์กัราช สมยั

ทีมีนกับวชอะมนัเรืองอาํนาจ ตรงกบัช่วงของกษตัริยโ์ซโลมอน และกษตัริยเ์ดวิดแห่ง อิสราเอล นกั

ประวติัศาสตร์ชาวกรีกชือ เฮโรโดตุส บนัทึกไวเ้มือ 450 ปีก่อนคริสต์ศกัราชว่า การทาํมมัมีใชเ้วลา 

70 วนั และมีให้เลือกทาํได ้3 แบบ ราคาต่างๆ กนั แบบแพงทีสุดนนั จะดูดสมองออกมาทางจมูก 

และใชมี้ดทีทาํจากหินเหลก็ไฟกรีดขา้งลาํตวั เพือควกัอวยัวะออกมา ยกเวน้หวัใจ จากนนัจึงตากร่าง

ไวใ้หแ้หง้ แบบทีถกูลงมา จะไม่ควกัอวยัวะในออก แต่ใชน้าํมนัซีดาร์ฉีดเขา้ไป ในร่างกายก่อนตาก

ให้แห้ง ส่วนแบบทีถูกทีสุดก็แค่ตากร่างให้แห้งเท่านนั อย่างไรก็ตาม เฮโรโดตุส เขียนบนัทึกนี

ในช่วง ทีการทาํมมัมีกาํลงัเสือม ในยุคแรกๆ นนั ปกติเมือดูดสมองและควกัเครืองในออก ก็จะใช้

วสัดุประเภทขีเลือย โคลนและผา้ลินินยดัเขา้ไปแทน ในช่วงทีกรรมวิธีพฒันาสูงสุด อาจจะ มีการยดั

วสัดุดงักล่าว ไวใ้ตผ้วิหนงัดว้ย โดยการกรีดผวิหนังเป็นรอยเล็กๆ หลายๆ รอย การตากศพให้แห้ง
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ใช้เวลา 40 วนั โดยโรยสารประกอบประเภทเกลือทีเกิดตามธรรมชาติ คือสารเนตรอน ซึงมี

คุณสมบติัคลา้ยกบัโซดาซกัลา้ง จากนนัจะนาํศพไปทานาํมนั ตกแต่งพนัผา้ศพ ตลอดจนพิธีกรรม

ต่างๆ  โดยผา้ชนันอกนนัชโลมดว้ยขีผึง แลว้นาํไปห่อศพ แลว้แปะผา้ให้ติดกนัดว้ยวุน้ (เจลาติน) 

อวยัวะภายใน ก็โรยดว้ยสารเนตรอน แลว้ตากใหแ้หง้ดว้ยเช่นกนั จากนนัก็บรรจุลงไหหรือภาชนะ

ทีมีฝา ปิดผนึกใหส้นิท มกัจะวางไวข้า้งร่างมมัมี สมยัหนึงนิยมห่ออวยัวะแลว้ใส่กลบัเขา้ร่าง พร้อม

วสัดุทีใชย้ดัเขา้ไปดว้ย หนา้กากทีคลุมหนา้ และส่วนนอกทาํดว้ยผา้ลินินพอกปูนปลาสเตอร์ มกัปิด

ทองและฝังเครืองประดบัทีตาและคิว บางครังจะบรรจุมมัมีไวใ้นโลงไม ้ทีแกะเป็นรูปร่างผูต้าย แลว้

ใส่ไวใ้นโลงอีกทีหนึง จากนนัจึงบรรจุลงหีบชนันอกสุด ซึงมกัจะทาํมาจากหิน โดยจะตอ้งจารึก

คาถากาํกบัไว ้เพือพิทกัษป์กป้อง ดวงวิญญาณขณะเดินทางสู่ปรโลก 

2.1.2  วิธีการห่อพนัมมัมี 

                            นับเป็นเวลาหลายร้อยปี กว่าชาวอียิปต์โบราณจะพฒันาวิธีรักษาศพให้

ใกล้เคียงสภาพเดิมให้นานทีสุด อย่างทีเห็นในปัจจุบัน ด้วยวิธีทีเรียกว่า Mummification ซึง

ประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ Embalming เป็นวิธีรักษาศพไม่ให้เน่าเปือย และ Wrapping เป็นวิธีพนั

ผา้ศพหลงัผา่นขนัตอนแรก 

ขนัตอนที 1   ศีรษะและลาํคอจะถกูพนัก่อน ดว้ยแถบผา้ลินินอย่างดี แลว้ก็

จะพนันิวมือและนิวเทา้แยกกนัทีละนิว แลว้ก็พนัห่อแขนและขา แต่ละทบก็จะใส่เครืองราง เพือปก

ปักรักษาผูต้ายในระหว่างการเดินทางไปสู่ภพใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 กระบวนการห่อศพมมัมี 1 

ทีมา: Zybernia, ขันตอนการทํามมัม,ี เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://zybernia.wordpress.com/2008/10/11/mummy/ 
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ขนัตอนที 2  ในขณะทีร่างของมมัมีกาํลงัถูกห่อพนัดว้ยผา้ลินิน ก็จะมีพระ

ท่องมนต ์เพือขจดัสิงทีเลวร้ายมิใหแ้ผว้พานผูต้าย และเป็นการช่วยใหผู้ต้ายเดินทางไดส้ะดวกในภพ

หนา้  

 

ภาพที 4 กระบวนการห่อศพมมัมี 2 

ทีมา: Zybernia, ขันตอนการทํามมัม,ี เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://zybernia.wordpress.com/2008/10/11/mummy/ 

ขนัตอนที 3  แลว้แขนขามมัมีก็จะถูกพนัเขา้กับส่วนร่าง ตาํรา "มนตรา

สาํหรับผูต้าย" ก็จะรวมห่อไปดว้ยใหถื้อไวใ้นมือของมมัมี  

 

ภาพที 5 กระบวนการห่อศพมมัมี 3 

ทีมา: Zybernia, ขันตอนการทํามมัม,ี เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://zybernia.wordpress.com/2008/10/11/mummy/ 
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ขนัตอนที 4   จากนนัก็จะพนัผา้เพิมรวมใหร่้างถกูพนัรวมกนัหมด แต่ละชนั

ของผา้ลินิน ผูท้าํมมัมีก็จะทาไวด้ว้ยเรซิน เพือใหผ้า้ลินินยดึติดกนัไม่หลุดรุ่ยออกไดง่้าย แลว้ห่อดว้ย

ผา้ผนืใหญ่อีกทีหนึง จากนนัก็จะวาดรูปเทพ โอซีรีส บนผา้ทีห่อมมัมีนนั  

 

ภาพที 6  กระบวนการห่อศพมมัมี 4 

ทีมา: Zybernia, ขันตอนการทํามมัม,ี เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://zybernia.wordpress.com/2008/10/11/mummy/ 

ขนัตอนที 5 จากนนัก็เอาผา้ผืนใหญ่ห่ออีกชนัหนึง แลว้มดัตราสังดว้ยแถบ

ผา้ลินินตลอดร่างอยา่งแน่นหนาอีกเป็นครังสุดทา้ย จากนนัก็ปิดดา้นบนของมมัมีดว้ยแผ่นกระดาน

ก่อนทีจะเอาไปใส่ในโลงศพสองโลงซอ้นกนั  

2.1.3 การใส่โลงและการฝัง 

                  ในพิธีศพ ญาติพีนอ้งของผูต้ายมาไวอ้าลยัและทาํพิธี "เปิดปากศพ" เพือเป็น

การเลียงอาหารใหผู้ต้ายเป็นครังสุดทา้ย ก่อนจะเอาโลงไปใส่ในโลงหินแกะสลกั ทีตงัอยู่ในสถาน

เก็บศพ พร้อมดว้ยเครืองเรือน เสือผา้ ของมีค่า อาหารและเครืองดืม จะถูกจดัวางไวอ้ย่างพร้อม

เพรียง เป็นเสบียงให้ผูต้ายไดเ้ดินทาง สู่ปรภพโดยสะดวก แลว้ร่างของผูต้าย ก็พร้อมทีจะออก

เดินทางสู่ดินแดนใตโ้ลก ทีทีหัวใจของเขาจะถูกตดัสินตามความดีทีไดท้าํไวย้ามมีชีวิตอยู่ หากมี

หวัใจบริสุทธิจริง ผูต้ายก็จะถกูส่งไปดินแดนอนัสวยงามเพือชีวิตอนัเป็นอมตะ ในดินแดนทีเรียกว่า 

ทุ่งตน้กก ชาวอียปิตโ์บราณ เชือว่า ก่อนผูต้ายจะไปยงัปรภพได ้ก็ตอ้งผา่นดินแดนใตโ้ลก อนัเป็นที

ทีเต็มไป ดว้ยมารร้าย สตัวที์ดุร้ายต่างๆ  ซึงผูต้ายจะตอ้งอาศยัมนตศ์กัดิสิทธิ เพือปกป้องให้เดินทาง
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ไดโ้ดยปราศจากภยัร้ายมาแผว้พาน มนตราเหล่านีจารึกอยูใ่นสมุดบนัทึกทีเรียกว่า "มนตราสาํหรับ

ผูต้าย" ซึงเป็น ตาํราเขียนลงบน มว้นกระดาษปาปีรุส และจะถูกฝังไปดว้ยกนักบัผูต้ายในปิรามิด 

และก็เป็นการเสร็จสินวิธีการทาํมมัมี  

 
ภาพที 7 มมัมี (Mummy) 

ทีมา: Zybernia, ขันตอนการทํามมัม,ี เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://zybernia.wordpress.com/2008/10/11/mummy/ 

2.1.4  ลินิน ผา้ทีใชห่้อมมัมี 

ลินินเป็นเสน้ใยสาํหรับทอผา้ทีเก่าแก่เป็นอนัดบัสองรองจากฝ้าย มีการขุด

คน้พบตน้ลินินในชุมชนโบราณอายกุว่า 10,000 ปีในสวิสเซอร์แลนด ์มมัมีของอียปิตอ์ายกุว่า 5,000 

ปีก็ใชผ้า้ลินินห่อหุ้ม ทงัพบภาพสลกัของชาวอียิปต์โบราณเกียวกับการเพาะปลูกลินิน ร่วมกับ

มะเดือ ขา้วสาลี และมะกอกโอลีฟอีกดว้ย ในกรีกและโรมนัก็มีการใชผ้า้ลินิน แมก้ระทงัคาํว่า ไลน์ 

(line) ในภาษาองักฤษก็มีรากศพัทม์าจากคาํเรียกเสน้ใยลินิน (linen) ในภาษาละติน อย่างไรก็ตามมี

การสกดันาํมนัจากเมลด็ลินิน (เรียกว่านาํมนัลินสีด–linseed oil) มาใช ้ก่อนการใชเ้ส้นใยนานหลาย

พนัปี  
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ป่านลินินไดจ้ากการแช่ตน้ลินินในสารเคมี แลว้ลอกเปลือกลาํตน้ลินิน (ดู

เปลือกไม)้ ออกมาเป็นเสน้ยาว ทาํแหง้ แลว้สางใหเ้ป็นเสน้เลก็ๆ  ป่านลินินมีราคาแพงเนืองจากการ

ผลิตเสน้ใยดว้ยมือจะใหผ้ลผลิตคุณภาพดีกว่า ผลิตดว้ยเครืองจกัร สาํหรับนาํมนัลินสีดซึงเป็นนาํมนั

ชกัแห้ง ใชผ้สมในสีทารัว ทาพืนไมน้อกชานและผสมสีนาํมนัสาํหรับวาดภาพ ไดจ้ากการสกัด

นาํมันจากเมล็ดลินินต่างพนัธุ์จากพันธุ์ทีใช้เส้นใย แต่มีกลินรสเหม็นหืนจึงไม่เป็นทีนิยม 

นอกจากนนัอาจผลิตนาํมนัอีกชนิดหนึงจากเมลด็ละหุ่งดว้ยกรรมวิธีต่างกนั เรียกว่า นาํมนัแฟล็กซ์

สีด (Flax Seed) ใชเ้ป็นอาหารเสริมเพือสุขภาพเพราะมีกรดไขมนัจาํเป็นสาํหรับร่างกาย ไดแ้ก่ 

กรดอลัฟาลิโนเลนิก และกรดลิโนเลอิกในปริมาณสูง (57% และ 16% ตามลาํดบั)  

2.2 ผ้าตราสังในประเพณขีองศาสนาพุทธ 

การตราสังในศาสนาพุทธเป็นประเพณีการห่อศพทีมีมาอย่างช้านานโดยมี

วิวฒันาการมาจากพิธีการทาํศพของเจา้ขุนมลูนายในพระราชวงั โดยนอกจากจะเป็นการให้เกียรติ

แก่ศพแลว้ ยงัเป็นการทาํใหศ้พไม่เป็นทีอุจาดและสะดวกในการทาํพิธีศพต่อๆ ไปอีกดว้ย 

 

 

ภาพที 8 การตราสงั (1) 

ทีมา: วดัพระมหาชนก, ชีวติกบัความตาย, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.watphramahajanaka.org/web/?page_id=655 
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2.2.1 ความเป็นมา 

การตราสงั60 หมายความว่า การมดัศพ หรือการผกูศพใหเ้ป็นเปลาะๆ  ดว้ยดา้ยดิบ

เป็นตน้ "ดอยใน" ก็เรียก ส่วนคาํว่า "สงั" ใน "ตราสัง" นนั นักปราชญ์บางคนสันนิษฐานว่ามาจาก

คาํ "สงัขาร" แต่ศาสตราจารยพ์ระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) สนันิษฐานว่า น่าจะมาจากคาํ 

"สาง" ซึงแปลว่า ผ ีหรือซากศพ สาํหรับคาํว่า "ดอยใน" นนั "ดอย" เป็นกริยา มีความหมายว่า ผกู 

มัด ตอก ชก ตี ปา หรือทอย "ดอยใน" จึงหมายว่า ผูกหรือมัดอยู่ข้างใน การตราสังศพนี 

ราชบณัฑิตยสถานสนันิษฐานว่า 

...เห็นจะเป็นประเพณีเก่าแก่สืบมาแต่โบราณ ดงัมีกล่าวถึงในเรืองลลิิต

พระลอแห่งหนึงวา่ 'ธ ใหส้ามกษตัริย ์จดัสรรภูษา ตราสังทงัสามองค์ ผจงโลงทองหนึงใหญ่ 

ใส่สามกษตัริยแ์ลว้ไสร้ 

2.2.2 วิธีการตราสงั 

                                         เมือมีคนตาย และทาํพิธีเบืองตน้ใหแ้ก่ศพ เช่น อาบนาํศพ และแต่งตงัศพ 

เสร็จแลว้ ก็จะตราสังศพ วิธีตราสังนีมีต่างๆ  กนัในรายละเอียด แต่ตามหนังสือ "ประเพณีทาํศพ" 

ฉบบัหอสมุดแห่งชาติ ว่าไวด้งัต่อไปนี 

 

 

ภาพที 9 การตราสงั (1) 

ทีมา:Jirasak Panonu-domsuk, ปริศนาธรรมจากงานศพ, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงได้

จาก http://kumnai.blogspot.com/ / /blog-post_ .html 

                                                             
60 Wikipedia, การตราสัง. 
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เมือไดจ้ดัการแต่งตวัศพเรียบร้อยแลว้ ถา้เป็นศพผูดี้ จะทาํถุงผา้ขาวสวม

ศีรษะใบหนึง สวมมือทงัสองขา้งซึงอยูใ่นรูปประนมถือกรวยดอกไมธู้ปเทียนใบหนึง และสวมเทา้

อีกใบหนึง จากนนั เอาดา้ยดิบ กล่าวคือ ดา้ยทียงัไม่ไดฟ้อกสี เสน้ขนาดนิวกอ้ย ทาํเป็นบ่วงสวมคอ

บ่วงหนึง มดัรอบหวัแม่มือและขอ้มือทงัสองขา้งใหติ้ดกนัอีกบ่วงหนึง และรัดรอบหัวแม่เทา้กบัขอ้

เทา้ทงัสองขา้งใหติ้ดกนัอีกบ่วงหนึง เรียกว่า "ตราสงั" หรือ "ดอยใน" 

เมือเสร็จแลว้ จะห่อศพดว้ยผา้ขาวยาวสองทบ ชายผา้ทงัสองอยู่ทางศีรษะ

และขมวดเป็นปมกน้หอย แลว้ใชด้า้ยดิบขนาดนิวมือผกูจากเทา้ขึนมาเป็นเปลาะๆ  มารัดกบัชายผา้

ทีเป็นปมกน้หอยนนัใหแ้น่น เหลือชายดา้ยดิบไวพ้อสมควรเพือเป็นสายยาวปล่อยออกมานอกโลง

ได ้แลว้ยกศพทีมดันนัวางลงในลงใหน้อนตะแคง 

เวลาตราสงัช่วงทาํบ่วงสวมคอ มือ และเทา้นัน ผูต้ราสังจะท่องบ่นคาถาไป

ดว้ยว่า " ปุตฺโต คีเว ธนปําเท ภริยาหตฺเถ " หรือ "ปุตฺโตคีว ํธนปําเท ภริยาหตฺเถ " มีความหมายดงัใน

โคลงโลกนิติว่า 

   มีบุตรบ่วงหนึงเกียว  พนัคอ 

ทรัพยผ์ูกบาทาคลอ   หน่วงไว ้

ภรรยาเยียงบ่วงหนอ  รึงรัด มือนา 

สามบ่วงใครพน้ได ้   จึงพน้สงสาร  

ราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่า “ ถา้จะอธิบายไปทางปริศนาธรรมก็จะได้

ความว่า ห่วงทังสามนีย่อมผูกมดัสัตว์โลกให้จมอยู่ในห้วงแห่งวฏัสงสารไม่ให้หลุดพน้ไปได ้

ต่อเมือตดับ่วงนีขาดจึงจะพน้ทุกขไ์ด ้” 

2.2.3 ความแน่นหนาของการมดัศพ 

การมดัศพในการตราสังนีจะแน่นหนาเพียงไร สาส์นสมเด็จมีอยู่ตอนหนึง

ว่า ครังหนึงมีฝรังเข้ามาเล่นมายากลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทีพระราชวงับางปะอิน ณ ห้องชนัล่างของพระทีนงัวโรภาสพิมานองค์เดิม 

ฝรังคนนนัทา้ใหค้นดูเอาเชือกมดัตวัว่า ถึงมดัอยา่งไรก็จะเอาตวัหลุดออกมาใหไ้ด ้จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหต้าํรวจสองสามนายเขา้ไปมดัดู ตาํรวจเขา้ไปมดัในม่านซึงฝรังขอใหก้นัไว ้มดัไปครู่

หนึงฝรังก็ร้องโวยวายออกมาว่าไม่ยอมใหม้ดัแลว้ แลว้โกรธเอาว่ามดัอยา่งป่าเถือน ทนไม่ไหว เมือ

ตาํรวจออกมา คนดูขา้งนอกก็พากนัถามว่า ไปมดัอย่างไรฝรังจึงไม่ยอมให้มดั ตาํรวจก็บอกว่า มดั

อยา่งตราสงั ฝรังเลยยอมแพ ้
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ภาพที 10 การตราสงั (1) 

ทีมา: Wikipedia, การตราสัง, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8

%A3%E0%B 8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87 

2.2.4 วตัถุประสงคข์องการตราสงั 

การตราสังศพนนั ก็เพือไม่ให้ศพพองขึนจนดนัโลงแตกเมือตอนขึนอืด จึง

ตอ้งมีการมดัใหแ้น่น และจดัใหศ้พนอนตะแคงในโลง ส่วนการปล่อยเชือกมดัออกมานอกโลงนนั 

ก็เพือผกูผา้โยงให้พระบงัสุกุล บุญจะไดแ้ล่นเขา้ถึงตวัศพ นอกจากนี ราชบณัฑิตยสถานยงัว่า "...

การตราสงันนัก็เพราะกลวัผจีะมารังควาน จึงมดัเสียแน่นหนา ไม่ตอ้งการใหผ้เีดินมาได.้.." 

2.2.5 การตราสงัในวฒันธรรมอืน 

การตราสงันี ชาติอืนก็มีทาํกนั เช่น ชาวอินเดียซึงไม่เฉพาะเพียงแต่ชาวฮินดูก็

จะใชเ้ชือกมดัหวัแม่มือศพใหมื้ออยูใ่นท่าพนม และมดัหวัแม่เทา้ศพให้แน่น แลว้จึงเอาผา้ห่อมดัให้

กระชบัอีกที จะตดัเชือกออกต่อเมือฝังหรือเผา ชาวทมิฬในกรุงเทพมหานครก็มีประเพณีทาํนอง

เดียวกนั 

2.3 ศาสนาคริสต์กบัผ้าห่อศพแห่งตูรินทีใช้รองและห่อศพพระเยซูคริสต์ 

2.3.1 บทนาํ 

ในการตามหาสิงของทีมีเรืองราวปรากฏในพระคมัภีร์ไบเบิลนันเป็นสิงที ศา

สนิกชนผูเ้ปียมด้วยความศรัทธา  รวมถึงนักประวติัศาสตร์พยายามแสวงหาแหล่งทีมา รวมทัง

คน้ควา้หลกัฐานการมีอยู่จริงของสิงเหล่านีนานหลายศตวรรษ เช่น การตามหาจอกศกัดิสิทธิ 

กางเขนทีตรึงพระเยซู และหอกทีใชป้ลิดชีวิตของพระองค์ เศษซากเรือโนอาห์ ฯลฯ แต่หนึงใน

หลกัฐานทีบรรดาผูศ้รัทธาเชือมนัว่ามีอยูจ่ริง และเป็นเครืองพิสูจน์เรืองราวในพระคมัภีร์ ก็คือ “ ผา้

ห่อศพแห่งตูริน (The Shroud of Turin) ” ผา้ห่อศพชินนีเป็นปริศนาลึกลบัทีนักประวติัศาสตร์ 
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นกัภาษาศาสตร์ นกัพยาธิวิทยา นักศึกษาพระคมัภีร์ไบเบิล ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการถกัทอ นักเคมี 

นกัฟิสิกส์ และผูเ้ชียวชาญดา้นการถ่ายภาพ พยายามไขมานานหลายทศวรรษ แมปั้จจุบนัเทคโนโลยี

ทางวิทยาศาสตร์ทีกา้วหนา้ จะสามารถหาคาํตอบบางอยา่งเกียวกบัปรากฏการณ์ทีเกิดขึนบนผา้ผนืนี 

แต่ก็ยงัไม่สามารถคน้หาทีมาทีไปไดอ้ยา่งชดัเจน ว่าผา้ลินินผนืนีเป็นผา้ทีใชห่้อพระศพของพระเยซู 

หลงัจากทีพระองคสิ์นพระชนมเ์พราะถกูตรึงกางเขนจริงหรือ เป็นเพียงงานศิลปะชนัสูงของศิลปิน

ในยคุกลาง  

 

ภาพที 11 Shroud Of Turin 

ทีมา: Drkarl, Shroud Of Turin, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.drkarl.com/the-karl-collection/great-moments-in-science/shroud-of-turin 

2.3.2 ประวติัศาสตร์และทีมาของผา้61 

ห่อศพแห่งตูริน เป็นผา้ลินินยาว 4.42 เมตร กวา้ง 1.13 เมตร แต่ เดิมผา้ผืนนี

น่าจะเป็น  สีขาว แต่ปัจจุบนัซีดลงจนเป็นสีเหลืองงาชา้ง ทีน่าอศัจรรยก์็คือ บนผา้ผืนนีมีภาพรูปร่าง

ชายไม่สวมเสือผา้ ขนาดเท่าคนจริง ปรากฏเด่นชดัราวกบัเป็นภาพถ่าย ชายผูนี้ผมและหนวดเครา

ยาว ใบหน้าดูเงียบสงบน่าเกรงขาม นอกจากนียงัมีรอยเลือดทีไหลลงมาเป็นทาง จากส่วนศีรษะ 

ส่วนแขนทงัสอง ดา้นขา้งของร่างกาย รวมถึงขอ้มือและเทา้ รอยเลือดทีปรากฏนนัมีสีเขม้กว่าส่วนที

เป็นภาพ และมองเห็นไดอ้ยา่งชดั มีรอยทีเขา้ใจว่าเกิดจากแผลนบัสิบๆ  แผลตามร่างกายอนัเกิดจาก

การถกูเฆียนตี ทีปลายของรอยแผลแบบนีเป็นรอยทีเกิดจากแสข้องชาวโรมนัเท่านัน เห็นไดช้ดัเจน

                                                             
61 คอลมัน์สโมสรศิลปวฒันธรรม, ปริศนาผา้ห่อศพแห่งตูรินของจริงหรือทาํปลอมขึนในยคุกลาง, เขา้ถึง

เมือ 17 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://haab.catholic.or.th/article/articleart/art .html 



64 

 

ว่าเจา้ของรูปร่างทีปรากฏอยูบ่นผนืผา้นีผา่นการทารุณที เหียมโหดอยา่งไร้มนุษยธรรม ทาํใหบ้รรดา

ผูศ้รัทธาเชือกนัว่าน่าจะเป็นผนืทีใชห่้อ พระศพ “พระเยซูแห่งนาซาเร็ท” (Jesus of Nazareth) ซึงโย

เซฟแห่งอริมาเธีย (Joseph of Arimathaea ) ใชร้องและคลุมพระศพของพระเยซู  ในหลุมฝังศพใกล้

กบัเมืองกอลกอตทา เมือประมาณ 2,000 กว่าปีทีผ่านมา และผา้ผืนนีก็ถูกทิงไวที้นัน หลงัจาก

พระองคฟื์นคืนชีพและเสด็จออกจากสุสาน  

อยา่งไรก็ตาม ก่อนจะมีการคน้พบผา้ห่อศพแห่งตูริน มีตาํนานเล่าขานเกียวกบั

ผา้ผนืนีมานานหลายศตวรรษ ตามบนัทึกของ บิชอปยเูซบิอุส แห่งเซซาเรีย (Eusebius of Caesarea ) 

ผูที้บนัทึกเกียวกบัเรืองราวเกียวกบัผา้ชินนีคนแรก กล่าวว่า มีเอกสารกล่าวถึงผา้โบราณทีปรากฏ

ภาพพระพกัตร์ของพระเยซู ซึงไม่ไดท้าํขึนจากฝีมือมนุษย ์ เรียกว่าภาพแห่งเอเดสสา (Image of 

Edessa) และอคัรสาวกผูห้นึงเป็นคนนาํผา้ชินนีมาซ่อนไวที้กาํแพงทางเขา้เมืองเอเดสสา (ปัจจุบนั

คือ เมืองเดอร์ฟา ในประเทศตุรกี) ในปี ค.ศ. 544 จากนนัผา้ผนืนีถกูนาํไปทีกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ในปี ค.ศ. 944 และมีหลายคนทีเคยเห็นผา้ชินนีไดบ้นัทึกเกียวกบัความยาวของผา้ ภาพพระเยซูและ

รอยเลือดทีเป็นคราบติดอยู่บนเนือผา้ ราวปี ค.ศ.1204 ผา้ผืนนีก็ตกเป็นสมบติัของ โอตอง  เดอ ลา 

โรค (Othon de la Roche) ดยุคแห่งเอเธนส์และทิบิส เขาส่งผา้ไปเก็บไวที้ฝรังเศส ในปี ค.ศ.

1207  จากนนัมีการนาํผา้ผนืนีออกแสดงทีวิหารแห่งหนึง กระทงัเกิดไฟไหมจ้นเอกสารต่างๆ  ทีมี

การบนัทึกไวถ้กูทาํลายไปสิน ยกเวน้เพียงผา้ผนืนีเท่านนัทีเหลือรอด ต่อมาทายาทอศัวิน เดอ ชาร์นีย ์

ไดม้อบผา้ห่อ ศพผืนนีให้กบั หลุยส์ ดยุคแห่งซาวอย (Lousi, Duke of Savoi) ในปี ค.ศ.1453 

จากนนัดยุคผูนี้ไดส้ร้างวิหาร เซ็นต์ ชาเพลล ์ (Sainte Chapelle) ขึนทีเมืองแชมเบอร์รีย ์ และได้

ประดิษฐานผา้ห่อศพนีไวบ้นแท่นบูชา ซึงมีผูแ้สวงบุญจากทุกสารทิศเดินทางมาเพือสักการะผา้ผืน

นี ทว่า ปี ค.ศ.1532 ไดเ้กิดไฟไหมแ้ท่นบูชา ความร้อนทาํให้หีบเงินบรรจุผา้หลอมละลายและหยด

ลงบนผนืผา้ จนเกิดรอยไหมเ้ป็นรูโหว่ตรงรอยพบั แต่ภาพทีปรากฏอยูบ่นผนืผา้ไม่เกิดความเสียหาย

แต่อยา่งใด ต่อมาในปีค.ศ.1578 ดยคุแห่งซาวอย จึงนาํผา้ห่อศพขา้มเทือกเขาแอลป์ ไปเก็บรักษาไวที้

เมืองหลวงใหม่ชือ ตูรินหรือโตริโน ในประเทศอิตาลี ทาํใหผู้ค้นขนานนามผา้ชินนีว่า ผา้ห่อศพแห่ง

ตูริน และมีการนําออกแสดงต่อสาธารณชนเป็นระยะ ซึงปัจจุบันผา้ห่อศพชินนีเป็นสมบติัของ

สาํนกัวาติกนั 

วนัที 28 พฤษภาคม ค.ศ.1898 เซคอนโด เปีย (Secondo Pia) ช่างภาพคนหนึง

ไดถ่้ายภาพผา้ห่อศพผนืนีจากงานนิทรรศการ แลว้ตรวจสอบภาพเนกาทิฟทีปรากฏออกมาหลงัจาก

นาํขึนจากนาํยาลา้งฟิลม์ เขาเกือบปล่อยภาพนี ตกจากมือดว้ยความตกใจ และรู้สึกเหมือนถกูผหีลอก 

เพราะภาพบุรุษลึกลบัไม่ใช่ภาพเนกาทิฟ แต่กลบัเป็นภาพโพสิทิฟทีชดัเจน ส่วนแสงและเงาที

ปรากฏบนผา้นนัมีความมีความเด่นชดั ดูเป็นภาพเหมือนจริงอย่างยงิ อีกทงัยงัแสดงถึงรายละเอียด
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ต่างๆ ทีเคยเห็นมาก่อนจากการดูดว้ยตาเปล่าอีก ดว้ย นันแสดงว่าภาพจริงๆ  บนผา้ห่อศพเป็นภาพ 

“เนกาทิฟ” อยูก่่อนแลว้นนัเอง เขานาํภาพนีออกแสดงต่อสาธารณชน และเป็นการพิสูจน์อย่างหนึง

ว่าภาพทีปรากฏบนผา้ห่อศพนี ไม่ใช่ภาพวาด เนืองจากเทคนิคในยุคนนั ยงัไม่สามารถวาดรูปให้

เป็นเนกาทิฟได ้

 

  

 

ภาพที 12 เนกาทิฟ,โพสิทิฟของผา้ห่อศพแห่งตูริน และใบหนา้ของบุรุษทีเชือกนัว่าคือพระเยซู 

ทีมา: คอลมัน์สโมสรศิลปวฒันธรรม, ปริศนาผา้ห่อศพแห่งตูรินของจริงหรือทาํปลอมขึนในยคุ

กลางเขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://haab.catholic.or.th/article/articleart/art01.html 

ร่องรอยทีปรากฏบนผนืผา้จึงยงัเป็นปริศนาต่อไป นับจากนนัเป็นตน้มามีการ

วิจยัเกียวกบัผา้ห่อศพผืนนีในหลายสถาบนัทวัโลก โดยเฉพาะในปี ค.ศ.1978 มีการนาํผา้ห่อศพ

ออกมาจดัแสดงอีกครัง เพือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 400 ปี ทีมีการนาํผา้ห่อศพมาเก็บ

รักษาไวที้ตูริน และมีการจดัตงัโครงการวิจยัผา้ห่อศพแห่งตูริน ขึน นักวิชาการชาวอเมริกนักว่า 36 

คน ขน อุปกรณ์ เครืองไมเ้ครืองมือ ทางวิทยาศาสตร์อนัทนัสมยัถึง 72 กล่อง รวมทงัเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ อีกหลายสิบเครือง เพือมาพิสูจน์อายขุองผา้ผนืนี และยงัมีการศึกษาต่อเนืองกนั

มาจนถึงปัจจุบนั 

นกัวิทยาศาสตร์ไดฉ้ายแสง UV และเอก็ซเรยผ์นืผา้ มีการถ่ายรูปอย่างละเอียด

ทุกๆ  ตารางมิลลิเมตร ประมาณ 5,000 รูป โดยใชค้ลืนแสงทีมีความถีต่างๆ  กนั นอกจากนียงัมีการ

ใช้เทปเหนียว เพือดับจับเอาบางส่วนของเส้นใยเล็กๆ  ฝุ่ นผง ละอองเกสร และอณูอืนๆ  ไป

วิเคราะห์   ผลปรากฏว่า สีเหลืองอ่อนทีเป็นภาพจะปรากฏอยูบ่นสุดของเสน้ดา้ยสีนนัไม่ไดก้ระจาย
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หรือซึมลงไปในเนือเส้นดา้ย ไม่ไดไ้หลลงไปข้างๆ  และก็ไม่ไดมี้สีปรากฏระหว่างช่องว่างของ

เส้นด้าย แสดงว่าสีนันจับอยู่บนเส้นด้าย แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีวาดหรือถูสีไปบนผ้า ดังนัน

นกัวิทยาศาสตร์     จึงเชือว่าผา้ห่อศพแห่งตูรินไม่ใช่ภาพเขียน เพราะไม่พบเม็ดสีหรือรงค์ของสีแต่

อยา่งใดนอกจากเหลก็ออกไซด์ปริมาณน้อยเท่า นนั นอกจากนีจากการพิสูจน์รอยไหมที้เกิดใน ปี 

ค.ศ.1532 พบว่า ถา้เป็นภาพทีเกิดจากการใชสี้ ความร้อนตอ้งทาํปฏิกิริยาทางเคมี ทาํให้สีเหล่านนั

เปลียนไป นอกจากนาํทีสาดลงไปบนผา้เพือดบัไฟครังนัน ก็ย่อมจะทาํให้เกิดรอยด่างหรือจางลง

ของหมึกหรือสี (หากว่าเป็นภาพทีเขียนขึน) แต่บนผา้กลบัไม่ไดป้รากฏหลกัฐานเหล่านีเลย 

สาํหรับ รอยเปือนเลือดทีปรากฏนนั เมือตรวจสอบจากภาพถ่ายของ เซคอนโด

เปีย ในปี ค.ศ.1898 แลว้ พบว่าส่วนทีเป็นเลือดจะปรากฏเป็นโพสิทิฟ ซึงต่างกบัภาพปรากฏเป็นเน

กาทิฟ และเมือลองเลาะรอยเยบ็ขา้งหลงัผา้ออกก็พบรอยเลือดทีไหลผา่นทะลุผา้ลงมา ตรงขา้มกบัผา้

ทีจะเห็นเฉพาะเพียงดา้นหนา้ของภาพเท่านนั ดงันนัจึงเห็นไดช้ดัว่า รอยเปือนเลือดกบัรอยทีเกิดเป็น

ภาพนนัเกิดขึนดว้ยวิธีทีแตกต่างกนัออกไป ซึงผลการตรวจสอบก็ปรากฏออกมาว่ารอยเลือดนนัเกิด

จากเลือดจริงๆ  โดยผลจากการเอกซเรยแ์สดงให้เห็นเปอร์เซ็นต์ของธาตุเหล็กในเลือดมนุษยอ์ย่าง 

ถกูตอ้งและนกัวิทยาศาสตร์พบว่าร่องรอยผลึกเลก็ๆ  ทีเป็นผลึกของเฮโมโกลบินดว้ย 

ไม่เพียงเท่านนัอาชญาวิทยา ชาวสวิส ไดเ้ก็บฝุ่ นละอองบนผา้ไปตรวจดว้ย

กลอ้งไมโคร สโคปและพบเกสรของดอกไม ้48 ชนิด เกสรละอองเลก็ๆ  นีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 

และจากการตรวจสอบร่วมกบัผูเ้ชียวชาญดา้นพฤกษศาสตร์ ก็ไดค้าํตอบว่า จาํนวนหนึงเป็นเกสร

จากตน้ไมที้พบมากในฝรังเศสและอิตาลีอย่างทีคาดคิดกนั ไว ้แต่มีส่วนหนึงเป็นเกสรของพืช 7 

ชนิด ทีชอบเกลือและความเค็ม ซึงมกัจะพบในบริเวณทะเลเดดซี หรือทีอืนๆ  ในแถบปาเลสไตน์

และอนาโตเลียเท่านนั การตรวจสอบนีจึงเป็นการยืนยนัว่า ผา้ห่อศพเคยอยู่ในดินแดนศกัดิสิทธิมา

ก่อน ทว่าก็ยงัมีผูค้ดัคา้นเช่นกนัว่าเกสรเหล่านีอาจจะถกูลมพดัพาให้ลอยไปตกยงั สถานทีห่างไกล

จากแหล่งกาํเนิดของพวกมนัก็ได ้นอกจากนี ผูเ้ชียวชาญดา้นเส้นใยสิงทอในประเทศ เบลเยียม ยงั

แสดงหลกัฐานทีว่าลกัษณะการทอผา้ รวมถึงลายกา้งปลาเป็นแบบฉบบัการทอทีโบราณทีสุดรวมถึง

เส้นดา้ยทีนาํมาทอนนัปันดว้ยมือและนาํไปยอ้มก่อนนาํมาทอ ซึงในยุโรป ยุคกลางนนัเส้นดา้ยที

นาํมาทอผา้ลว้นปันจากเครืองปันดา้ยทงัสิน 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาผา้ห่อศพแห่งตูรินในช่วงหลายทศวรรษทีผ่านมา 

ทาํใหส้รุปลกัษณะของภาพทีปรากฏบนผนืผา้ออกมาไดว้่า ภาพทีปรากฏมีลกัษณะเป็นสามมิติ รอย

เลือดเกิดขึนจากวิธีทีผา้สมัผสักบัเลือดทีอยูบ่นร่างกายผูต้าย ภาพไม่ไดเ้กิดขึนดว้ยวิธีการสมัผสัของ

ผา้กบัร่างกาย เพราะถา้หากเกิดขึนดว้ยการสัมผสัขณะทีผา้ห่อศพอยู่แลว้ ภาพใบหน้าจะขยายออก

ใหญ่กว่าทีเป็นจริง แต่ภาพนนัมีลกัษณะเหมือนภาพสะทอ้นของกระจกเงา ร่างกายของชายในภาพ
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อยูใ่นลกัษณะตงัฉากกบัพืนดิน เนืองจากผมตกลงบนบ่า และใบหน้ามีลกัษณะเหมือนคนทียืนอยู ่

แต่ร่างกายก็ไม่ไดย้ืนบนพืนดิน เพราะลกัษณะของเทา้ไม่อยู่ในลกัษณะของการเหยียบอยู่บนพืน 

ทว่าดูเหมือนถกูยกตวัใหล้อยขึน เมือเลาะรอยเยบ็ขา้งหลงัผา้ออกก็พบรอยเลือดทีไหลผ่านทะลุผา้

ลงมา ซึงภาพร่างกายนนัเห็นเฉพาะเพียงดา้นหนา้ขา้งเดียวเท่านนั ดงันนัจึงเห็นไดช้ดัว่ารอยเลือดกบั

ภาพนัน เกิดขึนดว้ยวิธีแตกต่างกนัไป ร่องรอยบางอย่างก็ตรงกบัขอ้เท็จจริงทางการแพทยที์คน

โบราณไม่น่าจะรู้ เช่น  เมือถกูของมีคมตอกทะลุเสน้ประสาททีขอ้มือ นิวหวัแม่มือจะพบัเขา้ไป รอย

ทีปรากฏบนผา้ผนืนีก็เป็นเช่นนนัคือ มีรอยนิวมือ 4 นิว ไม่มีรอยนิวโป้ง เมือขยายภาพผา้ใหใ้หญ่ขึน 

จะเห็นไดว้่าไม่มีผงสีบนผา้ และสีเหลืองทีเป็นภาพนนัปรากฏอยู่เฉพาะส่วนเส้นใยตอนบนของ

เสน้ดา้ยเท่า นนั ซึงแมแ้ต่วิทยาการสมยัใหม่ก็ยงัไม่สามารถทาํใหเ้กิดภาพทีซบัซอ้นเช่นนีได ้

ดงันนัจากประวติัศาสตร์และทีมาของผ่าห่อศพแห่งตูรินขา้งตน้ จะสังเกตได้

ว่ามีหลักฐานมากมายทีสนับสนุนการมีอยู่ของผ ้าผืนนี  ซึงหากเป็นเช่นนันจริงจะทําให้

ประวติัศาสตร์ของพระเยซูมีความชดัเจนมากขึนและเป็นเครืองยืนยนัถึงการมีอยู่ของศาสดาองค์

สาํคญัของโลกท่านหนึง ถึงแมจ้ะมีนกัวิชาการคนยงัเห็นคา้นในขอ้มูลบางส่วนอยู่บา้งแต่ผา้ผืนนีก็

ยงัเป็นสิงทีคริสต์ศาสนิกชน ให้ความศรัทธาและเชือว่าเป็นผา้ผืนในประวติัศาสตร์จริงๆ  ทงันี

ทงันนัขอ้มูลขา้งตน้ก็ไดมี้ความขดัแยง้กบัตอนทา้ยของประวติัศาสตร์อิสลามทีมาจากคมัภีร์อลักุ

รอานโดยสินเชิง เพราะมุสลิมเชือว่าพระเยซูคริสตห์รือนบีอีซา ศาสนทูตของอลัลอฮ์นันมิไดถู้กฆ่า

โดยถกูตรึงกางเขนแต่อย่างใด แต่อลัลอฮ์ไดท้รงทาํให้สาวกผูท้รยศคนหนึงมีลกัษณะและหน้าตา

เปลียนไปใหค้ลา้ยกบันบีอีซาและโดนจบัตรึงกางเขนแทนท่าน แมแ้ต่ชาวยวิเองก็มีขอ้ขดัแยง้ในขอ้

สงสยันีเช่นกนัว่าผูที้ถกูจบัตรึงบนไมก้างเขนนนัเป็นใครกนัแน่ ดงันนัจึงไม่มีใครทราบความจริง

เกียวกบัตวัท่านได ้นอกจากผูใ้ดคิดอยา่งไรก็เชืออยา่งนนั เพราะแมแ้ต่ในขณะทีกาํลงักางเขนนนัก็

ยงัมีการถกเถียงกนัอยูว่่าบุคคลผูนี้คือนบีอีซาจริงหรือไม่ แมผู้น้นัจะปฏิเสธว่าตวัเขาเองไม่ใช่ แต่ใน

ทา้ยทีสุดพวกเขาก็ฆ่าสาวกผูน้นัโดยการตรึงบนไมก้างเขนโดยเข้าใจว่าเป็นนบีอีซา ส่วนท่าน

ศาสดาตวัจริงนนัพระองค์อลัลอฮ์ไดท้รงนาํตวัท่านขึนไปอยู่กบัพระองค์และจะกลบัลงมายงัโลก

มนุษยอี์กครังในวนัสินโลก และเป็นผูน้าํของเหล่าผูศ้รัทธาต่อสู้กบัพวกอธรรม ตามหลกัฐานใน

คมัภีร์อลักุรอานของศาสนาอิสลาม 
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2.4 การจดัการศพของศาสนาอสิลาม 

2.4.1 บทนาํ 

ตามศาสนบญัญติัของอิสลาม  เมือมีมุสลิมตายลง  เพือนบา้นจะไปให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวผูต้าย  อาจมีการบอกกนัดว้ยวาจาหรือตีกลองของมสัยิดเป็นการบอกข่าวว่ามี

คนตายในหมู่บา้น 

พิธีศพของมุสลิมจะใชว้ิธีการฝัง เนืองจากอิสลามมีความเชือจากคมัภีร์ว่า

มนุษยน์นัถกูสร้างมาจากดิน เมือตายไปเราก็ตอ้งกลบัไปสู่ดินทีเราถูกสร้างมา โดยปกติแลว้ผูต้าย

จะต้องฝังภายใน 24 ชวัโมง เพราะถือว่าถา้ไวน้านจะทาํให้ผูที้มีชีวิตอยู่ต้องเสียใจเพิมมาก

ขึน  นอกจากมีปัญหาเกียวขอ้งกบักฎหมายบา้นเมือง เพือนบา้นจะช่วยเหลือกนัอย่างรวดเร็ว  ช่วย

ขุดหลุมทีสุสาน (กุโบร์) ทาํโลง ศพดว้ยไมก้ระดานแบบง่าย ๆ  เพราะอิสลามถือว่าการตายเป็นเรือง

การเปลียนแปลงทีอยูไ่ปยงัอีกโลกหนึง ผูไ้ปช่วยงานหรือเยยีมครอบครัวของผูต้ายแต่งกายธรรมดา

ไม่มีการแต่งดาํไว ้ทุกข ์หลายทอ้งทีนิยมนาํสิงของ หรือเงินมอบใหแ้ก่ครอบครัวผูต้าย เป็นการร่วม

ทาํบุญ 

การปฏิบติัต่อศพ (มะยตั) ก่อนนาํไปฝัง จะมีการอาบนาํทาํความสะอาดศพ 

แลว้ห่อดว้ยผา้ขาว ต่อจากนนัก็เป็นพิธีละหมาดให้แก่ผูต้ายซึง เรียกว่า ละหมาดญะนาซะห์ ซึง

อาจจะทาํทีบา้นของผูต้าย หรือนาํศพไปทาํพิธีละหมาดให้ทีมสัยิดก็ได ้ เมือมีการเคลือนศพ ผูที้นงั

อยูห่รือทาํงานอยูใ่นทางศพผา่น ก็จะตามไปส่งศพถึง กุโบร์ 

2.4.2 ขนัตอนในการจดัการศพ 

 ขนัตอนในการจัดการกับศพมีอยู่สีประการคือ การอาบนําศพ การห่อศพ 

ละหมาดศพ และการฝังศพ นกั วิชาการอิสลามมีมติว่า ทงัสีประการดงักล่าวนีเป็นสิงทีจาํเป็นตอ้ง

ทาํในกลุ่มชาวมุสลิม (ฟัรฺดูกิฟายะฮฺ)  ซึงถา้หากไม่มีผูใ้ดกระทาํสิงเหล่าให้แก่ศพเลย คนในชุมชน

นนัทงัหมดก็มีบาป  
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ภาพที 13 การฝังศพในศาสนาอิสลาม (1) 

ทีมา: Sebuah Kehidupan, Tujuh Perkara Ganjil Jasad Di Dalam Kubur,  

เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://zharifalimin.blogspot.com/2011/06/tujuh-

perkara-ganjil-jasad-di-dalam.html 

2.4.2.1 การอาบนาํศพ62 

ถือเป็นสิงจาํเป็น (วาญิบ) ทีผูช้ายจะตอ้งอาบนาํใหแ้ก่ศพผูช้ายดว้ยกนั

และผูห้ญิงจะตอ้งอาบนาํให้แก่ศพ ผูห้ญิงดว้ยกนั  ยกเวน้กรณีทีสามีอาบนาํให้ภรรยา หรือภรรยา

อาบนาํใหส้ามี 

ในกรณีทีไม่มีผูที้จะอาบนาํให้แก่ศพหญิง นอกจากผูช้ายทีศาสนา

ยนิยอมใหนิ้กาฮฺ (การแต่งงานตามหลกัศาสนาอิสลาม)กบัหญิงนนัได ้หรือไม่มีผูที้อาบนาํให้แก่ศพ

ชาย นอกจากผูห้ญิงทีศาสนายินยอมให้แต่งงานกับชายคนนันได ้ในกรณีดังกล่าวนี ถือว่าไม่

จาํเป็นตอ้งอาบนาํให้ศพ  แต่ให้ทาํการตะยมัมุม (การใช้ผงฝุ่ นแทนการใช้นาํตามหลกัการของ

ศาสนาอิสลาม) แทนการอาบนาํ 

ในการอาบนาํศพตามหลกัปฏิบติัของชาวมุสลิมจะตอ้งทาํให้นาํไหล

ผา่นทุกส่วนของร่างกายผูต้าย และชาํระลา้งสิงสกปรกต่างๆ ทีติดอยูอ่อกไปจากร่างกายของเขาโดย

อวยัวะทีตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดเป็นพิเศษก็คือส่วนของทวารทงัสอง การอาบนาํศพนนั

จาํเป็นจะตอ้งคลุมผา้เสมอเพือมิให้ศพเปิดร่างกายระหว่างทีอาบ เป็นการให้เกียรติผูต้ายและเป็น

หลกัการของศาสนาดว้ย โดยจะใชก้ารเปิดเพียงเลก็นอ้ยพอทีจะใชมื้อทาํความสะอาดไดเ้ท่านนั 

                                                             
62 มูฮมัหมดัคอลดูน หะย ีมุสอฟา, ชีวิตหลังจากตายแล้ว, 151. 
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ภาพที 14 การอาบนาํศพในศาสนาอิสลาม 

ทีมา: Dailymotion, Mayyat ko Ghusl Dene ka sunnat tareeqa ,  

เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dailymotion.com/video/x1t4zlb_mayyat-

ko-ghusl-dene-ka-sunnat-tareeqa_people 

 

ขนัตอนการอาบนาํศพ 

1.   วางศพลงบนทีว่าง สูงกว่าพืน และปกปิดอวยัวะพึงสงวน (เอาเราะฮฺ) ของศพ 

2.   ผูท้าํหนา้ทีอาบนาํศพจบัศพนงัเอนหลงั โดยใชมื้อขวาจบัศีรษะของศพไว ้ใชมื้อ

ซา้ยลบูไปบนทอ้งของศพพร้อมกบักด เพือใหสิ้งทีอาจคา้งอยูใ่นทอ้งนนัไดอ้อกมาให้พนัมือดว้ยผา้

หรือสวมถุงมือ หลงัจากนนัใหล้า้งทวารหนกั และทวารเบา จากนนัเอาใจใส่กบัปากและรูจมูกของ

ศพ และทาํความสะอาดมนั หลงัจากนันจึงอาบนาํละหมาดให้แก่ศพเหมือนกับทีคนเป็นอาบนาํ

ละหมาด 

3.   ลา้งศีรษะและใบหนา้ของศพดว้ยสบู่หรือสิงทีใชท้าํความสะอาดชนิดอืน  หวีผม

ถา้หากมีผม  และถา้มีผมหลุดออกมาก็ใหใ้ส่คืนไป เพือมนัจะไดถ้กูฝังไปพร้อมกบัศพ 

4.   อาบนาํซีกดา้นขวาของศพจากส่วนทีถดัจากใบหน้า (คือดา้นหน้า) ให้สมบูรณ์ 

จากนนัจึงอาบนาํซีกดา้นซา้ยทีถดัจากใบหน้าเช่นเดียวกนั อาบนาํซีกดา้นขวาถดัจากตน้คอ (คือ

ดา้นหลงั) จากนนัจึงอาบซีกดา้นซา้ยทีถดัจากตน้คออีกเช่นกนั  และดว้ยการกระทาํเช่นทีกล่าวมานี

นาํก็จะทวัร่างศพ นีเป็นการอาบนาํครังทีหนึง และสุนัตให้กระทาํซาํเช่นเดียวกนัอีกสองครัง  และ

เมือไดก้ระทาํแลว้ก็จะเป็นอาบนาํศพสามครัง ส่วนในครังสุดท้ายให้ปนพิมเสนลงไปในนาํทีใช้

อาบ   
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2.4.2.2 การห่อศพ63 

ในการห่อศพ อิสลามส่งเสริมให้ทําการห่อศพด้วยผา้ผืนใหม่ทีดี 

สะอาดและมีสีขาว อยา่งนอ้ยคือสองถึงสามชินสาํหรับศพชาย และห้าชินสาํหรับศพหญิง (ผา้นุ่ง 1 

ชิน เสือ 1 ชิน ผา้คลุมศีรษะ 1 ชิน และผา้ห่อศพ 3 ชิน) จากนนัให้ปูผา้ทงัสามนนัซอ้นทบักนั และ

ใชห้ะนูฏ คือเครืองหอมทีผสมกนั โปรยระหว่างผา้ทงัสามผนื หลงัจากนนัใหน้าํศพวางลงกลางผา้ที

ไดปู้ไว ้โดยวางศพไวใ้นท่าทีนอนหงาย และใชส้าํลีชุบเครืองหอมไปวางคนัไวร้ะหว่างกน้ทงัสอง 

แลว้ทาํการปกปิดส่วนนันดว้ยผา้ทีตดัในรูปของกางเกงเพือปกปิดเอารัตของศพ และให้ทาเครือง

หอมเช่นเดียวกนันีในส่วนอืนๆ  ของศพ 

หลงัจากนนัให้ใชผ้า้ปูศพส่วนทีอยู่บนสุดจากทางซา้ยคลุมศพไปวาง

ฝังขวามือ แลว้ใชส่้วนทีอยูฝั่งขวามือคลุมศพไปวางทางซา้ยมือให้ทาํเช่นเดียวกนันี สาํหรับผา้ปูผืน

ทีสองและสาม และใหผ้า้ปูทงัสามผนือยูเ่หนือศีรษะของศพหรือทงัส่วนทีเป็นศีรษะและเทา้ กรณีที

ผา้เหลือมากพอ แลว้ทาํกนัมดัส่วนทีเหนือศีรษะและเทา้ เพือมิให้ผา้ทงัสามผืนกระจดักระจายออก

จากกนั แลว้ให้ปลดส่วนทีมดัออกหลงัจากทีนาํศพไปวางในหลุมศพแลว้ และสาํหรับศพทีเป็น

ผูห้ญิงใหท้าํเช่นเดียวกบัศพชาย และสาํหรับศพเด็กนนัใชผ้า้ห่อเพียงหนึงผืนและอนุญาตให้ใชท้งั

สามผนืในการ ห่อศพเด็กไดเ้ช่นเดียวกนั 

 
ภาพที 15 การห่อศพในศาสนาอิสลาม 

ทีมา: Mohamad Ikhmal, Every soul shall taste death, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://ikhmalhambaallah.blogspot.com/2013/01/every-soul-shall-taste-death.html 

                                                             
63 เรืองเดียวกนั, 152. 
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  จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา ไดก้ล่าวถอดความไดว้่า 

       “ แท ้จริงท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ถูกห่อดว้ยผา้สาม

ผืนสีขาวจากเมืองเยเมน เป็นผา้ทีทาํมาจากฝ้ายลว้นๆ  จากเมืองสะหูลของเยเมน โดยมิได้

สวมเสือและผา้โพกหวัแต่อย่างใด”  (บนัทึกโดย อลั-บุคอรีย์ หมายเลข 1264 สํานวนนีเป็น

ของท่าน และ มุสลิม หมายเลข 941)  

2.4.2.3 การละหมาดแก่ศพ 64 

การละหมาดแก่ศพจะใชไ้ม่ได้  ยกเวน้ภายหลงัจากได้อาบนาํศพ

แลว้  และวิธีละหมาดมีดงันี 

1. ยนืตรง หนัหนา้ไปทางทิศกิบละฮฺ (ทิศทีตงัของศูนยร์วมมุสลิมทวัโลก อยู่ทีนคร

มกักะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

2. ตงัเจตนา (เหนียต) พร้อมด้วยตักบีร่อตุ้ลเอียะห์รอม โดยตงัเจตนาในใจว่า 

“ขา้พเจา้ละหมาดศพนีสีตกับีรฺ ฟัรฺดูกิฟายะฮ ์เพืออลัลอฮฺ ตะอาลา” 

3.  อ่านซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺ (และบิสมิลลาฮฺถือเป็นส่วนหนึงของซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺ) 

ความว่า “ ในพระนามแห่งอลัลอฮ์ผูท้รงยงิในความเมตตา ผูท้รงยิงในควากรุณา มวลการ

สรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮ์ผูท้รงอภิบาลโลกทงัหลาย ผูท้รงยิงในความเมตตา ผูท้รงยิงใน

ความกรุณา ผูท้รงสิทธิอาํนาจในวนัตอบแทน เฉพาะพระองคเ์ท่านนัทีเราขอนมสัการกราบไหว ้

และเฉพาะพระองค์เท่านนัทีเราขอความช่วยเหลือ โปรดชีนาํเราสู่แนวทางอนัเทียงตรงเถิด 

แนวทางของบรรดาผูที้พระองคไ์ดท้รงโปรดปรานแก่พวกเขา มิใช่แนวทางของพวกทีถูกกริว

และมิใช่แนวทางของพวกทีหลงผดิ” 

4. ตกับีรฺครังทีสอง และอ่านศอ้ละวาตนบี ความว่า“ โออ้ลัลอฮ์ ของพระองค์ทรง

โปรดประทานความเมตตาแก่นายของเรา (นบีมูฮมัหมดั ซอ้ลลลัลอห์ฮุ่อะลยัฮิวะซลัลมั) และ

บรรดาเครือญาติและบรรดาผูศ้รัทธา เสมือนกบัท่านไดป้ระทานแด่นายของเรา (นบีอิบรอฮีม) 

และเครือญาติของเขา และโปรดประทานความเพิมพูนสิริมงคลแด่นายของเรานบีมูฮมัหมดั 

เสมือนดงัทีเคยประทานแก่นบีอิบรอฮีมและเครือญาติของเขาในโลกนีและโลกหน้า ท่านเป็นผู ้

ทีไดรั้บการสรรเสริญยงิ ” 

                                                             
64 เรืองเดียวกนั, 153-157. 
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ภาพที 16 การละหมาดคนตาย 

ทีมา: Seneiw Richi, Every soul shall taste death, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://al-hamdu-lillah.blogspot.com/ 

5. ตกับีรฺครังทีสาม อ่านดุอาอฺความว่า “ โออ้ลัลอฮ ์โปรดอภยัโทษแก่เขาผูล่้วงลบั จง

ใหเ้ราะห์มตัแก่เขา จงใหค้วามสุขใจแก่เขา จงอโหสิกรรมใหอ้ภยัโทษแก่เขา จงรับรองให้เกียรติต่อ

สถานทีอยู ่(สุสาน) ของเขา จงขยายทีเขา้อยู่(หลุมศพ)ของเขาให้กวา้งขวาง จงอาบนาํเขาดว้ยนาํที

สะอาด นาํหิมะและนาํเยน็ เหมือนอย่างทีไดท้าํความสะอาดเสือผา้ขาวๆ ให้ปราศจากสิงสกปรก

และโปรดจงทดแทนใหเ้ขาดว้ยบา้นทีดีเยยีมยงิกว่าบา้นของเขา ครอบครัวทีดียิงจากครอบครัวของ

เขา คู่ชีวิตทีดียงิจากคู่ชีวิตของเขา โปรดจงให้เขาไดเ้ขา้สู่สวรรค์ จงปกป้องเขาให้พน้จากการโดน

ทณัฑท์รมานในสุสาน การจลาจลวุ่นวายในสุสาน และใหพ้น้จากการทรมานในขุมนรก ” 

6. ตกับีรฺครังทีสี อ่านดุอาอฺความว่า “ โออ้ลัลอฮ์โปรดอย่าริบรอนผลบุญของเขา

ต่อไปภายหลงัจากนี และโปรดอภยัให้พวกเราทีมีชีวิตและพวกเขาทีลาจากไปแลว้ และบรรดาพี

น้องมุสลิมทีมีอิหม่านศรัทธา และโปรดอย่าให้มีความอาฆาตแคน้กับพีน้องมุสลิมทีมีอิหม่าน

ดว้ยกนัเลย โอพ้ระเจา้ของพวกเจา้ ท่านเป็นผูที้มีเมตตายงิ ” 

7. ใหก้ล่าวสลามสองครัง ครังทีหนึงหนัไปทางขวา และครังทีสองหนัไปทางซา้ย  

ส่วนดุอาห์ทีดีสาํหรับผูต้ายทีเป็นเด็กมีใจความว่า“โออ้ลัลอฮ์ ขอไดโ้ปรดทดแทนบา้นทีเขาไดจ้าก

ไปดว้ยบา้นทีดีกว่า และทดแทนครอบครัวทีเขาไดจ้ากไปดว้ยครอบครัวทีดีกว่า ขอไดโ้ปรดทาํให้
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เขานนัเป็นเครืองชีนาํทางสู่สวรรค์แก่บิดามารดาของเขาดว้ยเถิด และขอไดโ้ปรดทาํให้เขาเป็นผู ้

บุกเบิก คลงัสะสม บทเรียน และช่วยเหลือดว้ยเถิด ขอไดโ้ปรดทาํให้เขานันมีนาํหนักบนตราชงัให้

บิดามารดาของเขา ในวนัแห่งการชงันาํหนักความดีความชวัในอาคีเราะห์ด้วยเถิด ขอไดโ้ปรด

ประทานความอดทนใหแ้ก่หวัใจของบิดามารดาของเขา ขอใหบิ้ดามารดาของเขารอดน้จากอนัตราย

หลงัการจากไปของเขา และขอไดโ้ปรดอยา่ไดต้ดัขาดผลบุญใหแ้ก่บิดามารดาของเขาทงัสอง” 

2.4.2.4 การฝังศพ65 

 

 

ภาพที 17 การฝังศพในศาสนาอิสลาม (2) 

ทีมา: Flickr, Every soul shall taste death, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.flickr.com/photos/killvearn/5918099232/ 

สุสานหรือกุโบร์ทีใชใ้นการฝังศพของชาวมุสลิมนนัจะตอ้งมีทิศทีหนัไปทาง

กิบลตั66ขนานเหมือนกบัแถวละหมาด ถา้หากกิบลตัอยูท่างทิศตะวนัตก กุโบร์จะให้ขุดยาวจากทาง

ทิศเหนือไปยงัทิศใต ้โดยส่วนศีรษะใหว้างไวท้างทิศเหนือ ขุดหลุมลึกพอสมควรเพือทีจะสามารถ

ป้องกนักลินศพและป้องกนัการขุดคุย้ของสตัว ์ร้าย ฝังศพในท่านอนตะแคงขวา หนัหน้าไปทางทิศ

                                                             
65 เรืองเดียวกนั, 158-161. 
66 คือชุมทิศ ทีมุสลิมทวัโลกหนัหนา้ไปยามละหมาด และขอพร นนัคือกะอฺบะหฺในนครมกักะหฺ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย 
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กิบลตั เมือวางศพลงในหลุมแลว้ ใหผู้ที้มาร่วมอยู ่ณ ทีนนัหยิบกอ้นดินหนึงกอ้นขึนมาแลว้โยนลง

ไปในหลุมศพ แลว้จึงกลบหลุมศพนนัดว้ยดินทีเหลือ และให้ความสูงของดินสูงกว่าพืนดินเพียง

หนึงคืบแลว้ใชก้อ้นหินหรือหลกัไมส้นั ๆ  2  ท่อน ปักดา้นศีรษะและปลายเทา้เป็นเครืองหมายไว้

บนหลุมศพเพือใหรู้้ว่าบริเวณนีคือหลุมศพ แลว้ใหข้อดุอาหรือคาํวิงวรขอพรจากอลัลอฮ์พระผูเ้ป็น

เจา้ ใหพ้ระองคป์ระทานอภยับาปต่างๆ ของผูต้าย และขอใหห้ลุมศพของเขานนักวา้งใหญ่ ดงัดุอาที

ท่านนบีเคยกล่าวเอาไวค้วามว่า  

“โออ้ลัลอฮ ์นีคือบ่าวของพระองค ์เขาไดล้ง (หลุม) กบัพระองค์ พระองค์คือ

สถานทีกลบัไปทีดีทีสุด ขอไดโ้ปรดประทานอภยัโทษบาปใหแ้ก่เขาดว้ยเถิด และขอไดโ้ปรดทาํให้

หลุมศพของเขานนักวา้งขวางดว้ยเถิด” 

หลงัจากฝังศพแลว้จะมีการเยยีมสุสานเพือให้ระลึกถึงความตาย ไม่ตงัอยู่ใน

ความประมาท มีการจดัทาํบุญ เรียกว่า นุหรี ทีบา้นหรือสุเหร่าเพืออุทิศให้แก่ผูต้าย  ซึงจะทาํกนัใน

วนัตาย และช่วงระยะ 3 วนั 7 วนั  40 วนั หรือ 100 วนั และตามความเหมาะสม บางแห่งทีจดัให้มี

การทาํบุญ 40 วนั เจา้ภาพจะจดัพิมพป์ระกาศหรือบอกล่าวแก่ญาติมิตรให้ทราบและมาร่วม   มีการ

เลียงอาหารโดยเชิญผูน้าํศาสนามาร่วมขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
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3. อทิธิพลทีได้รับจากศิลปิน 

3.1 Mark Powell 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 18 Mark Powell 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 

Mark Powell เป็นประติมากรและจิตรกรชาวเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย งานส่วน

ใหญ่ของเขาจะเป็นงานประติมากรรมงานจาํลองพืนทีฉากขนาดเลก็ ศิลปินกล่าวว่าคนทีตายนนัจะ

มีอยูส่องทางเลือกสาํหรับมนุษย ์สิงแรกคือขึนสวรรค์และอีกสิงคือนรก ไม่มีใครบนโลกสามารถ

ล่วงรู้ไดเ้ลยว่าจะเกิดไรขึนในทีทงั 2 แห่ง สวรรคม์กัถกูอธิบายว่าเป็นสถานทีทีมีความศกัดิสิทธิเป็น

ทีสาํหรับผูค้นทีทาํความดีในช่วงชีวิตของพวกเขา 

“ Dream Dioramas ”, 2008  หรือ “ ประติมากรรมแห่งนรก ” เป็นงานประติมากรรม

ขนาดเลก็ทีถกูสร้างขึนในพืนทีจาํลองฉากขนาดเล็ก ประกอบไปดว้ยรายละเอียดต่างๆ ของ โครง

กระดูกมนุษย ์เลือด ชินส่วนแขนขา อวยัวะภายใน ร่างกายทีถกูทาํร้าย การควกัเนือควกัไส ้ชาํแหละ

ร่างกายของสิงมีชีวิต อมนุษยกิ์นอมนุษย ์เต็มไปดว้ยความทรมาน เหมือนเป็นสถานทีใตพิ้ภพทีมี

การทรมานมนุษยอ์ยา่งไม่มีสินสุด ความสยดสยองดงักล่าวสะทอ้นจินตนาการภาพของนรก ผ่าน

การปันอนัน่าขยะแขยงราวกบัว่าเขาสามารถเดินเขา้ออกผา่นนรกอยู่เป็นประจาํจนเกิดเป็นภาพชิน

ตา งานของเขาเต็มไปดว้ยอมนุษย ์สิงมีชีวิตทีน่ากลวัเหล่านีกระตุน้ใหผู้ช้มไดห้ยดุคิดและตระหนัก

ถึงการก่อกรรมทาํเข็ญต่างๆ ต่อเพือนมนุษยร์วมถึงสรรพสตัวท์งัหลายในโลก ตวัแสดงต่างๆ นนัถกู

ทาํใหอ้ปัลกัษณ์เหมือนโดนทารุณกรรมจนไม่เหลือรูปร่างเคา้โครงแห่งปุถุชน อมนุษยที์อยู่ในขุม
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นรกนีทาํให้ผูช้มเกิดความสะอิดสะเอียนและคลืนไส้เนืองจากวสัดุทีทาํมาจากซิลิโคนดว้ยความ

ชาํนาญของศิลปิน ทาํให้โมเดลตวัแสดงมีลกัษณะทีดูลืนไหล เหลว เมือก เหมือนเครืองในจริงๆ  

แต่ภาวะทีดูเหมือนฝันร้ายเหล่านีกลบัมีความงามอย่างประหลาดทียากจะอธิบาย ดึงดูผูช้มให้ผูค้น

เพ่งมองในรายละเอียดทีถกูซ่อนเอาไวใ้นภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 19 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 

 

 

ภาพที 20 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 
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ศิลปินกล่าวว่ามีบางคนหาว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างแน่นอน แต่อย่างน้อยเขาก็แสดง

ออกมาอยา่งชดัเจน ไม่เหมือนกบับางคน เช่นนักบวช ตาํรวจ ครู หรือใครก็ตามทีเราคิดว่าเขาเป็น

คนปรกติ แทจ้ริงแลว้พวกเขาบางคนนนักมี็ความป่วยทางจิตไม่นอ้ยเลยทีซ่อนอยูภ่ายใน เพียงแต่เขา

เก็บมนัเอาไวจ้นวนัหนึงมนัก็จบลงดว้ยการฆ่าใครสกัคนหรือข่มขืนเด็กผูห้ญิง ศิลปินกล่าวว่าอย่าง

นอ้ย ปีศาจหรืออะไรก็แลว้แต่ในตวัของเขามนัก็แสดงหรือระบายออกมาถึงทีมาวิธีการของมนัอยา่ง

ชดัเจนโดยไม่ไดท้าํร้ายใคร 

งานของศิลปินอาจสร้างความกลวัต่อสายตาของผูช้ม แต่ในอีกทางหนึงผลงานก็

สามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนไปถึงจิตสาํนึกไดเ้ช่นกนั 

 

 

ภาพที 21 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 
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ภาพที 22 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 

 

 

ภาพที 23 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 
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ภาพที 24 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 

 

 

ภาพที 25 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 
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ภาพที 26 “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 

 

 

ภาพที 27  “Dream Dioramas”, 2008 

ทีมา: Majase Cyc, Mark Powell, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seedsfromhell.blogspot.com/2008/12/mark-powell.html 
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3.1 พนิรี สัณฑ์พทิักษ์ 

 

ภาพที 28  พินรี สณัฑพิ์ทกัษ ์

ทีมา: ELLE DECORATION, พนิรี สัณฑ์พทิักษ์, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

https://mbasic.facebook.com/elledecorationthailand/albums/544671572242558/?refid=17 

พินรีเป็นศิลปินชาวไทยทีสร้างผลงานมาอย่างต่อเนืองโดยมีเนือหาในการนําเสนอ

เกียวกบัความเป็นเพศหญิง โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากตวัของศิลปินเอง ผลงานมีการแสดงออก

อย่างตรงไปตรงมาด้วยการแสดงสัญลกัษณ์ความเป็นเพศแม่คือหน้าอกเป็นสิงสําคัญ และจาก

รูปทรงดงักล่าวนนัก็นาํมาสู่เรืองภายในทีเป็นนามธรรม 

พินรีเริมทาํงานศิลปะเพราะมีความสนใจในเรืองของร่างกาย เพราะร่างกายองทุกๆ 

สรรพสิงรอบตัวมีความน่าสนใจ มีความมหัศจรรยแ์ละมีความหมายมากกว่าทีตาเห็น ศิลปิน

นาํเสนอเนือหาทีเกียวกบัร่างกายและเพศหญิง ให้ความสนใจกบัเตา้นมเพราะเป็นอวยัวะทีมีความ

น่าสนใจ เป็นสัญลกัษณ์ของเพศแม่ และมีความหมายทีลึกซึงสวยงาม อ่อนโยนแต่เขม้แข็งและ

อบอุ่น สามารถเป็นสิงทีบอกเรืองราวของผูห้ญิงไดเ้ป็นอยา่งดี 

พินรีไดก้ล่าวถึงการสร้างสรรค์ของเธอว่าเป็นการบาํบดัตวัเอง และเป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ ทา้ทายจิตใตส้าํนึกของผูช้มงาน และตวัของศิลปินเอง เกิดการขยบัขายตวัของการรับรู้

และการเปลียนแปลงทศันคติ ผา่นรูปทรงและนยัยะของสญัลกัษณ์ทางกายภาพทีชดัเจน มีพลงัของ

ผูห้ญิง นนัคือ นม ผลงานของศิลปินจึงสามารถกา้วขา้มขอบเขตของเรืองเพศไดอ้ยา่งสวยงาม 
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3.2.1 “หนุนนม”  2543 เป็นงานศิลปะการจดัวาง ประกอบดว้ยหมอนรูปนมขนาด

ใหญ่สีชมพ ูสีเทา สีดาํ และสีเบจ จาํนวนหลายใบ ตงัอยู่บนพืน สือสารกบัผูเ้ขา้ชมโดยเปิดโอกาส

ใหผู้ช้มสามารถนงั กอด จบั สมัผสัไดอ้ยา่งอิสระ ดึงดูดและเชิญชวนใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึงของงาน

ศิลปะชุดนี โดยผูช้มจะทาํหนา้ทีเป็นทงัผูช้มงานและผูถ้กูชมในเวลาเดียวกนั พินรีเน้นวิธีการแสดง

ทีเปิดโอกาสใหผู้ช้มมีส่วนร่วมกบังานมากขึน ขยายขอบข่ายทีจาํกดัของงานศิลปะ ผลกัดนัให้เกิด

การเปลียนแปลงทศันคติจากรูปทรงสัญลกัษณ์ของเพศหญิง โดยไม่แบ่งแยกเพศและวยั นาํเสนอ

มุมมองทีอบอุ่น สร้างรอยยมิ สร้างแรงกระตุน้ในการมองเห็นการสมัผสั 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 29  “ หนุนนม 2001-2002 ” (1) 

ทีมา: Art house, ความเงียบจากเพลงกล่อม, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=373 
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ภาพที 30  “ หนุนนม 2001-2002 ” (2) 

ทีมา: Art house, ความเงียบจากเพลงกล่อม, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=373 

 

จากลกัษณะของงานทีเป็นศิลปะการจดัวางซึงเป็นการวางชินงานบนพืนเต็มพืนที 

เพือใหผู้ช้มสามารถเขา้มีส่วนร่วมกบัตวังานไดอ้ยา่งง่ายและใกลชิ้ด สามารถนงั จบัตอ้ง สมัผสั กอด 

พิง อยา่งไรก็ได ้คลา้ยกบัเฟอร์นิเจอร์เช่นหมอน เบาะ ทีนอน หรือเกา้อี ทีผูช้มจะมีความสบายใจใน

การใชง้าน สามารถโถมตวัเขา้ใส่ไดอ้ย่างผ่อนคลาย เป็นเหมือนทีพกัพิงทางร่างกายและพกัผ่อน

จิตใจ เปรียบกบัรูปฟอร์มของนมทีสือถึงความเป็นผูห้ญิงและความเป็นเพศแม่ ทีสามารถเป็นไดทุ้ก

อยา่ง เป็นสถานะทีอบอุ่นสมบูรณ์เสมอ ศิลปินทาํให้ผูช้มมีความตอ้งการทีจะเขา้หาชินงานดว้ยสี

และลกัษณะทีมีความเป็นมิตร อ่อนหวาน อ่อนโยนแต่ก็มีความเขม้แข็งในตวัเอง  
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3.2.2  “ Hanging by a thread ”  

พินรีนาํผา้ลายทีไดม้าจากถุงพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัจากนาํท่วม

ในปี พ.ศ. 2554 มาทกัทอเป็นเปลผา้ลายทงัหมด 18 ผนื ติดตงัโดยการแขวนไวท้วัหอ้งนิทรรศการ 

เปลผา้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของร่างกาย ลาํนาํทีว่างเปล่าและใคร่ครวญ ร่างกายที

ตอ้งการการพกัผอ่น ลาํนาํทีล่องลอย ความเควง้ควา้งของชีวิต สือถึงช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน

และนาํเสนอความสมดุลระหว่างประเพณีค่านิยมดงัเดิมและความเป็นสมยัใหม่ 

 

 

ภาพที 31  “ Hanging by a thread 2011” 

ทีมา: Lacma, Hanging by a thread, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.lacma.org/art/exhibition/pinaree-sanpitak-hanging-thread 

 

การติดตังชินงานด้วยการแขวนในลกัษณะห้อยชินงานอยู่ในตาํแหน่งระดับ

เดียวกบัผูช้มนนั ทาํให้ชินงานมีลกัษณะทีให้ความรู้สึกเท่าเทียมกบัผูช้มงาน ผูช้มสามารถเดินไป

รอบๆ ชินงานได ้อยู่ในระดบัทีสัมผสัหรือเขา้ไปนอนในเปลได ้นนัทาํให้งานเปรียบเหมือนสิงที

เป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัผูช้ม หรือเป็นลกัษณะตวัแทนของคน ชีวิตของคน งานสามารถทาํให้แกว่ง

ไปมาได ้ใหค้วามรู้สึกทีเควง้ควา้ง ล่องลอย มีความเป็นชีวิตและความสงบ 
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3.2.3 “Anything can break”  

 

ภาพที 32  “Anything can break 2011 ” 

ทีมา: กรุงเทพธุรกิจ, Body Borders ร่าง กาย และ Flying Cube, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/culture/20110829/406928/ 

Body-Borders-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81% 

E0%B8% B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-Flying-Cube.html 

 

 เป็นหนึงงานจากชุดนิทรรศการ “Body border” เป็นการจดัวางสีเหลียมลูกบากศ์

จากการพบักระดาษออริกามิ ผสมผสานกบังานเป่าแกว้ทีหอ้ยอยูบ่นเพดานหอ้ง เมือผูช้มเดินผา่นไป

มาจะมีเสียงดนตรีดงัขึนและแปรเปลียนไปตามแต่ละพืนที เหมือนอยูอี่กมิติหนึง 

การจดัวางงานทีอยูสู่งขึนไปบนเพดานนนั ทาํใหผู้ช้มรู้สึกอยู่ตาํกว่าชินงาน งานดู

มีอิทธิพลเหนือผูช้ม ผูช้มจะอยูภ่ายใตพื้นทีและขอ้จาํกดัของตวังาน ประกอบกบัเซนเซอร์ตรวจจบั

การเคลือนไหวของผูช้ม ทาํให้ตวังานกบัผูช้มมีปฏิสัมพนัธ์กนั วสัดุของงานทาํจากกระดาษและ

แกว้ใหค้วามรู้สึกทีบอบบางและสามารถแตกหกัได ้เป็นความไม่มนัคงของวสัดุ เหมือนชินงานเป็น

สิงทีบอกถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตว่าทุกสิงย่อมมีการเปลียนแปลง แมแ้ต่มนุษยก์็ตาม 

รูปทรงสีเหลียมให้ความรู้สึกทีแข็งแรงมนัคง แต่เมือใชว้สัดุทีเป็นกระดาษและติดปีกก็ทาํให้เกิด

ความรู้สึกทีล่องลอยบางเบา ไร้ขอบเขต 
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3.1 Maimouna Guerresi 

 

ภาพที 33  Maimouna Guerresi 

ทีมา: Femina, Maimouna Guerresi, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://femina.in/women/women-like-you/art-exploring-feminine-spirituality-1256.html 

 

Maimouna Guerres เกิดในปี ค.ศ.1951 ในเมือง  Veneto Region, Italy ใชชี้วิตและ

ทาํงานใน  Verona  Milan, Italy และ Dakar, Senegal ผลงานของศิลปินมีความหลากหลายเช่น งาน

ภาพถ่าย ประติมากรรม วิดิโอ และศิลปะการจดัวาง งานของเธอไดรั้บอิทธิพลมาจากการทดลอง

งานคอนเซปชวลอาร์ต  ในปีค.ศ.1991  ศิลปินไดเ้ดินทางไปยงัเมืองมุสลิมในแอฟริกา และได้

เปลียนศาสนาเป็นอิสลามหลงัจากนนั นนัคือสิงทีนาํทางเธอให้ทาํงานไปในทิศทางของเรืองชาติ

กาํเนิด วฒันธรรม และจิตวิญญาณของผูห้ญิง ผลงานเธอเป็นทีรู้จกัในปีค.ศ.1980 ในฐานะศิลปินที

ทาํงานประเภทคอนเซปชวล และในบทบาทของนกัสตรีนิยม 

งานของศิลปินมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

ประสบการณ์ส่วนตวั และบริบททางสงัคม วฒันธรรม และศาสนาทีอา้งอิงความลึกลบัของจกัรวาล 

ดินแดนอนัศกัดิสิทธิของพระเจา้ และสภาวะของผูห้ญิง สู่การแสดงออกเป็นรูปภาพเรือนร่างของ

มนุษย ์เนือแทข้องจิตวิญญาณและภาพของร่างกายทีลึกลบั ผา่นรูปถ่ายและงานวิดีโออาร์ท 
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เนือหาของงานเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูห้ญิงกบัสงัคม อา้งอิงไปยงัประเทศ

ทีซึงผูห้ญิงมีความดอ้ยโอกาสทางสังคมและบริบทของผูห้ญิง สิงแวดลอ้ม ความเป็นมนุษย ์โดย

ศิลปินเลือกทีจะใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพือการสือความหมายและเปรียบเปรย เช่น นาํนม แสง ฮิญาบ 

ตน้ไม ้และสีขาวตดัสีดาํ ทาํใหผู้ช้มมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในอยูร่่วมกนัในสงัคมของผูห้ญิง 

ในการทาํงานของศิลปิน เธอไม่ได้พยามแสดงออกถึงแนวความคิดเท่านัน แต่

ยงัใหค้วามสาํคญักบัการแทนค่าสญัลกัษณ์และความสมดุลยข์องรูปทรง ของรูปร่างกาย ของท่าทาง 

ของบุคคลในภาพ สัญลกัษณ์ หรือการเขียนลายบนพืนหลงัฉากอีกด้วย ในศิลปะอิสลาม ความ

สมดุลย ์ ความกลมกลืนกนัของสัญลกัษณ์ และรูปร่างรูปทรง เป็นการแสดงออกถึงของความสง่า

งาม ความศกัดิสิทธิ และความเป็นเอกภาพ 

บุคคลทีอยูใ่นภาพลว้นเป็นคนทีศิลปินรู้จกั เป็นเพือน สมาชิกในครอบครัว ซึงจาก

คนธรรมดาเหล่าๆ นีนีเอง ก็ไดก้ลายมาเป็นผลงานทีแสดงวิสัยทศัน์ของศิลปิน พวกเขาจึงไม่ใช่แค่

คนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นทงัอารมณ์ เป็นสถาปัตยกรรม เป็น พืนที เป็นจกัรวาล เป็นกาแลกซี 

และเป็นโลกใหม่ทีแตกต่างออกไป  

ภาพโดยรวมงานของศิลปินในชุด “Giant” มีลกัษณะความเป็นศิลปะทีร่วมสมยั 

ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ทีมีความเรียบง่ายสือถึงตวัตนและกลินอายความหมายของความเป็นอิสลาม

ในตัวงานได้อย่างชัดเจน มีความเป็นสากลทีดึงดูดผูช้มงานให้สามารถเข้าถึงงานได้ง่าย งาน

แสดงออกถึงสภาวะของความเหนือจริง เป็นสถานการณ์ทีสร้างขึนจากจินตนาการ และความรู้สึก

ของทงัศิลปินและผูช้ม ในโลกแห่งความจริงและความเหนือจริงตรงหน้านีเกิดเส้นบางๆ ทีมองไม่

เห็นเชือมประสบการณ์ของผูช้มจากสิงทีสมัผสัไดแ้ละสิงทีสัมผสัไม่ได ้สิงทีตาเห็นและสิงทีจิตใจ

สมัผสั สิงทีเชือและสิงทีเหลือเชือ ตรรกะและศรัทธา ผลทีไดคื้อศิลปะทีเป็นกึงนามธรรม 

องค์ประกอบของภาพผูห้ญิงใส่ชุดคลุมยาวและมีผา้คลุมผมเป็นสิงทีมาจากจาก

วฒันธรรมการแต่งกายตามแบบของหญิงอิสลาม โครงสร้างเป็นลกัษณะทีดูสูงโปร่งกว่าคนธรรมดา

ทวัไป เส้นแสงสีขาวทีปรากฎอยู่คือความบริสุทธิ เป็นการแบ่งแยกสิงออกเป็นสองส่วนทีเท่ากนั 

เป็นขอบเขตหรือพรมแดนระหว่างชีวิตและความตาย ทีๆ เรารู้จกัและไม่รู้จกั สีขาวและสีดาํ ความ

สว่างและความืด ผวิสีเขม้ของบุคคลในภาพนอกจากจะแสดงถึงความเป็นตวัตนทีชดัเจนของชาวผวิ

สีทีดูลึกลบัแลว้ ยงัแสดงถึงความเร้นลบัและจิตวิญญาณทีมองไม่เห็นอีกดว้ย ตรงกลางมีช่องว่าง

หรือเป็นหลุมดาํขนาดใหญ่อยู่บนร่างกายแสดงถึงความว่างเปล่า พลงัแห่งจกัรวาล และความไม่
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สินสุด เป็นประตูสู่อีมิติหนึง ตรงกลางมีฟองอากาศเบาบางเหมือนโลกใหม่ทีกาํลงัจะก่อเกิดขึนใน

มิติทีเชือมต่อระหว่างโลกปัจจุบันและโลกเร้นลบั ซึงเป็นมิติทีมนุษยย์งัไม่สามารถเข้าถึง แต่

สามารถสมัผสัไดถึ้งการมีอยูด่ว้ยศรัทธาทีอยูใ่นจิตวิญญาณ  

 
 

 
ภาพที 34  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 
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ภาพที 35  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 

 

 

ภาพที 36  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 
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ภาพที 37  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 

 

 

ภาพที 38  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 
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ภาพที 39  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 

 

 

ภาพที 40  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 
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ภาพที 41  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 

 

 

ภาพที 42  “ The Giants series , 2007 – 2009 ” 

ทีมา: Dyink, The Giants series, เขา้ถึงเมือ17 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.maimounaguerresi.com/maimouna_photography.php?id=8 
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ตารางที 3 สรุปอิทธิพลทีไดรั้บจากศิลปิน 

ศิลปิน ภาพผลงาน เนือหา รูปแบบ อิทธิพล

ทีสนใจ 

 

 

 

Mark 

Powell 

 เป็นการจาํลองสถานทีของนรกที

เตม็ไปอมนุษย์ทีถูกทรมานอย่างน่า

สยดสยอง เต็มไปดว้ยเลือด กระดูก 

เค รือ งใน  เ ป็น สถ านที แห่ งก าร

ท า รุ ณ ที แ ท บ จ ะไ ม่ มีว ัน สิน สุ ด

สําหรับลงโทษบุคคลทีท ําชัวบน

โลก เป็นเหมือนฝันร้ายทีเกิดขนึจาก

จินตนาการของศิลปินเพือเตือนให้

ผูค้นตระหนักถึงการทาํบาปและก่อ

กรรมทําเข็ญต่อเพือนมนุษย์และ

สรรพสัตวบ์นโลก 

 

 

 

ประติมากรรม

ขนาดเลก็ 

 

 

 

อิทธิพล

ดา้น

เนือหา 

 

 

 

 

 

 

พินรี 

สัณฑ์

พิทกัษ์ 

 ผลงานสือความเป็นเพศหญิงเป็น

สาํคญัโดยใชสั้ญลกัษณ์ของหน้าอก

ผูห้ญิงซึงเป็นตวัแทนความเป็นเพศ

แม่ ความอบอุ่น ความอ่อนโยน โดย

จดัวางผลงานต่างๆกันออกไปเพือ

สือถึงความหมายทีศิลปินต้องการ 

เ ช่น ก าร วาง บ น พื น เพื อ ให้ ผู ้ชม

เข้าถึงตัวงานและสามารถมีส่วน

ร่วมไปกบังานไดอ้ย่างใกลชิ้ด, การ

ติดตงัด้วยการแขวนระดับเดียวกับ

ผูช้มเพือให้ความรู้สึกเท่าเทียมหรือ

เสมอกันกับผูช้ม สามารถมองได้

รอบด้าน เสมือนเป็นตัวแทนของ

คน ความเป็นชีวิตในภาวะหนึงๆ, 

การติดตังงานทีสูงขึนไปแสดงถึง

ความมีอิทธิพลของตวังานทีมีเหนือ

ผูช้ม การล่องลอย ความเบาของตัว

งาน 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการจดั

วาง 

 

 

 

 

 

 

อิทธิพล

ดา้น

รูปแบบ 
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ศิลปิน ภาพผลงาน เนือหา รูปแบบ อิทธิพล

ทีสนใจ 

 

 

 

Maimouna 

Guerres 

 เป็นสภาวะทีเหนือจริงจากความเชือ

ความศรัทธาในศาสนาอิสลามที

ถ่ายทอดออกมาผ่านสัญลกัษณ์ สือ

ความหมายของความเป็นจักรวาล 

มิติอีกมิติหนึง ความไม่สินสุด โลก

ทีจะเ กิด ขึน ให ม่ใน วัน ข้างห น้ า 

พรมแดนระหว่างโลกปัจจุบนัและ

โลกทีเร้นลบัอีกมิติหนึงทีมนุษย์ย ัง

ไม่อาจเขา้ถึง แต่สามารถสัมผสัการ

มี อ ยู่ ไ ด้ด้ว ย ศ รั ท ธ า ที อ ยู่ ใ น จิ ต

วญิญาณ 

 

 

 

ศิลปะภาพถ่าย 

 

 

อิทธิพล

ดา้น

รูปแบบ

ความ

เป็น

สากล 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

ในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เรือง “อะลมับรัซคั : ชีวิตหลงัความ

ตาย”ขา้พเจา้ไดน้าํเสนอเรืองราวเกียวกบัชีวิตหลงัความตายในทศันะของศาสนาอิสลาม และจาก

จินตนาการของขา้พเจา้เอง โดยสือให้เห็นถึงสภาพการถูกทรมานในโลกแห่งหลุมฝังศพตามผล

แห่งการกระทาํความชัวในโลกปัจจุบัน ซึงคนทียงัมีชีวิตอยู่ไม่สามารถรับรู้สภาวะเหล่านีได้

โดยตรง แต่ในคมัภีร์อลักุรอานกลบัระบุไวถึ้งการมีอยู่ของสถานทีนีเอาไวอ้ย่างชดัเจน เป็นทีซึง

วิญญาณทีดีจะไดรั้บกลินไอจากสวรรคที์นี เต็มไปดว้ยความหอม ความเบิกบาน พกัผอ่นเพือเตรียม

จะไปสู่ดินแดนสวรรคอ์นัเป็นนิรันดริในโลกขา้งหนา้ ตรงกนัขา้มกบัดวงวิญญาณทีทาํแต่ความชวั

บนโลก เขาจะไดรั้บแต่ความทุกขท์รมาน ไดรั้บรู้ถึงไฟนรกทีรอเขาอยู่ในโลกหน้าทีนี ทีทีคบัแคบ

และน่ารังเกียจ เขาจะวอนขอต่อพระผูเ้ป็นเจ้าไม่ให้วนัแห่งการตัดสินมาถึง  เพราะกลวัความ

ทรมานอยา่งแสนสาหสัในนรก 

จากการสืบคน้ขอ้มลูเรืองชีวิตหลงัความตายของศาสนาต่างๆ  และความทุกข์ทรมาน

ในโลกหลุมฝังศพของศาสนาอิสลาม ขา้พเจา้ไดน้าํสภาวะแห่งการถกูทรมานดว้ยการกรีดแทง การ

ถูกเผาไหม ้การโดนทิมแทง การถูกบีบรัด มาใชใ้นงาน โดยแต่ละชินงานก็จะมีจุดเด่นทีต่างกัน

ออกไปในแต่ละรูปแบบ และเนือหา ทีจะมีจุดทีเชือมโยงกนัอยา่งต่อเนืองดว้ยการแสดงออกจาก สี 

ลกัษณะ รูปร่างรูปทรง โดยขา้พเจา้ใชผ้า้เป็นส่วนประกอบหลกั เพราะในโลกปัจจุบนัเราใชเ้สือผา้

เป็นสิงทีห่อหุม้ร่างกายเพือประโยชน์ใชส้อยต่างๆ  ส่วนโลกในหลุมฝังศพนนั ร่างกายจะถูกย่อย

สลายไปเหลือแต่เพียงดวงวิญญาณ ขา้พเจา้จึงใชผ้า้แทนการกระทาํต่างๆ บนโลก ซึงจะกลายเป็นสิง

ทีห่อหุม้ดวงวิญญาณของเรา และเมือการกระทาํดงักล่าวนนั เป็นการงานทีดีทีถกูตอ้ง มนัจะเป็นสิง

ทีช่วยห่อหุม้คุม้ครองวิญญาณของเราใหพ้น้จากสิงทีไม่ดีทงัหลาย แต่ในทางตรงกนัขา้ม การกระทาํ

อนัชวัร้ายเปรียบไดด้งัผา้ทีหยาบและติดไฟ ไม่สามารถป้องกนัอนัตรายจากการถูกทรมานจากไฟ

นรกได ้ในการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธข์า้พเจา้จึงไดเ้ลือกหยบิยกเฉพาะการถกูทรมานของวิญญาณที

ชวัร้ายมานาํเสนอเพือเตือนสติใหผู้ค้นใชชี้วิตในโลกปัจจุบนัไปในหนทางทีดี และเลียงการกระทาํ

ทีชวัร้าย โดยกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานสามารถแบ่งเป็นสองขนัตอนหลกัๆ ไดด้งันี 

1. วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์

2. การดาํเนินงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ ์
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1. วเิคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 จากการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์นันขา้พเจ้าได้ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ และ

สงัเคราะห์ขอ้มลูเรืองของชีวิตหลงัความตายในทศันะของศาสนาอิสลาม โดยนาํเสนอเรืองราวของ

วิญญาณ ในโลกบรัซคั ซึงเป็นโลกแห่งความเปล่าเปลียว ทรมาน หดหู่ เต็มไปดว้ยความหวาดกลวั

จากการลงโทษ เป็นโลกทีเงียบเหงา เยอืกเยน็ เหน็บหนาว และร้อนเผาไมลุ้กโชนในเวลาเดียวกนั 

นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทีถ่ายทอดลกัษณะของวิญญาณชวัร้ายทีถูกทรมาน เป็นโครงสร้างจาก

ผา้ทีคลุมร่างกายมนุษยแ์ทนผลของการกระทาํในลกัษณะท่าทางทีโศกเศร้า หดหู่ ถูกทรมาน ซึง

ภายในไม่มีร่างกายหรือสิงใดๆ เหลืออยู ่มีเพียงโครงสร้างทีภายในว่างเปล่า แต่เราก็รับรู้ถึงทีมาของ

ร่างกายมนุษยไ์ด้ แต่สิงทีเราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยสัมผสัทงัห้านันคือ วิญญาณทียงัคงอยู่เมือ

ร่างกายไดย้อ่ยสลายไปแลว้ ดวงวิญญาณนนัจะถกูทรมานต่อไปในโลกบรัซคัจนกว่าวนัสินโลกจะ

มาถึง 

 หลงัจากการสืบคน้ขอ้มลูเบืองตน้เรืองโลกในหลุมฝังศพแลว้ ขา้พเจา้จึงเริมการทดลอง

ความเป็นไปไดข้องผา้ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ผา้ลินิน  ผา้ใยสังเคราะห์ และผา้กระสอบ เพือดูอารมณ์

ความรู้สึกของผา้ทีแตกต่างกนั ในลกัษณะท่าทางทีต่างกนั โดยใชก้าวทาไปบนพืนผิวเพือทาํให้ผา้

คงตวัในลกัษณะทีตอ้งการดงันี 

 

 
 

ภาพที 43 ทดลองความคงตวัของผา้ชนิดต่างๆ 
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 ต่อมาขา้พเจา้ไดท้ดลองนาํผา้ดงักล่าวมาทดลองจดัแสงและเงาเพือให้เกิดความรู้สึกที

ลึกลบั น่ากลวั เกิดเป็นเงาตกทอดทีเป็นรูปร่างของวตัถุบางอยา่ง 

 

 
ภาพที 44 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ลินิน 

 

 
ภาพที 45 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ใยสงัเคราะห์ 

 

 
ภาพที 46 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้กระสอบ 
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ภาพที 47 ทดลองแสงและเงาของโครงผา้ใยสงัเคราะห์ 2 

 

 ผลลพัท์ทีไดคื้อผา้ทีต่างชนิดกนัสามารถสือถึงอารมณ์ความรู้สึกได้แตกต่างกนั ทงัสี

และพืนผวิของผา้ โดยผา้ทีมีลกัษณะเสน้ทอทีหยาบเช่น ผา้ลินิน ผา้กระสอบ จะใหค้วามรู้สึกทีแข็ง

กระดา้ง มีความยบัยน่ และดิบกว่าผา้ใยสงัเคราะห์ทีมีลกัษณะพืนผวิทีลืนและนิมกว่า 

 ขนัตอนต่อมา ขา้พเจา้ไดท้ดลองใชหุ่้นจาํลองคนมาใชเ้ป็นโครงดา้นใน โดยการบิดเป็น

ท่าทางต่างๆ   แลว้นําผา้ชนิดทีต่างกัน ได้แก่ ผา้แก้ว ผา้ดิบมดัยอ้ม ผา้ลินิน ผา้กระสอบ ผา้ใย

สงัเคราะห์ มาคลุมเอาไวด้า้นนอกเพือสังเกตจงัหวะโครงภายนอก  และการสือความหมายของผา้

ดงันี 

 

 
ภาพที 48 ทดลองผา้ดิบมดัยอ้มคลุมบนหุ่นคน 
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ภาพที 49 ทดลองผา้ลินินคลุมบนหุ่นคน             ภาพที 50 ทดลองผา้ใยสงัเคราะห์คลุมบนหุ่นคน 

 

          
ภาพที 51 ทดลองผา้แกว้คลุมบนหุ่นคน                  ภาพที 52 ทดลองผา้กระสอบคลุมบนหุ่นคน 
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 ผลทีไดคื้อผา้ดิบและผา้ลินินใหอ้ารมณ์ความรู้สึกของผา้ไดดี้ทีสุดเนืองจากจงัหวะความ

ยบัยน่ของผา้สามารถจดัการไดง่้ายกว่าผา้อืนๆ  และผา้ใยธรรมชาติสามารถสร้างจินตนาการของผา้

ห่อศพมนุษยไ์ดดี้ทีสุด 

 ขนัตอนต่อมาขา้พเจา้ไดใ้ชค้นเป็นโครงดา้นในและใชผ้า้มาทดลองคลุมเพือเลือกความ

เป็นไปไดข้องท่าทางทีจะนาํมาใชจ้ริงในงาน โดยลองจดัท่าทางใหดู้เหมือนคนทีดูทรมาน โศกเศร้า 

หวาดกลวั 

 

     
ภาพที 53 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 1                ภาพที 54 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 2 

     
ภาพที 55 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 3                ภาพที 56 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 4 

     
ภาพที 57 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 5            ภาพที 58 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 6 
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ภาพที 59 ทดลองผา้คลุมบนคนท่าที 7 

 

 ผลจากการจดัท่าทางต่างๆ พบว่า ท่าทีสือถึงความหวาดกลวัและดูน่าสนใจมาทาํเป็น

งานจริงไดแ้ก่ ท่าที 2, ท่าที 5 และท่าที 7 เนืองจาก ท่าที 2 ให้อารมณ์ความรู้สึกถึงคนทีกาํลงั

หวาดกลวัการลงโทษด้วยการนอนหมอบคดคู้กอดเข่านาํศีรษะซุกก้มชิดกับเข่า เหมือนกาํลงั

ป้องกนัตนเองในอีกทางหนึง ท่าที 5 เป็นท่าทางทีดูเหนือจริงดว้ยการใหแ้บบนงัคุกเข่าบนเกา้อีแลว้

โนม้ตวัลงมาใชมื้อยนัพืนทรงตวัเองไว ้เป็นท่าทีสือถึงภาวะทีทาํใหร่้างกายดูแปลกจากไปจากปรกติ 

เหมือนโดนสิงควบคุมการกระทาํบางอยา่งอยู ่ใหค้วามรู้สึกทีเป็นผูถ้กูกระทาํ ดูหมดแรง ไร้อาํนาจ

ใดๆ  ท่าที 7 เป็นท่ายนืโนม้ตวัมาดา้นหน้าเล็กน้อย แหงนหน้าไปดา้นหลงั เมือคลุมผา้แลว้จะเกิด

ช่องว่างทีด้านหลงัทาํให้ขา้พเจ้าเห็นความเป็นไปไดข้องงานว่าสามารถมองไดจ้ากทงัสองดา้น 

ดา้นหนา้จะเป็นท่าคนยนืโนม้ตวัแหงนหนา้ แต่ดา้นหลงัจะเป็นเหมือนผา้คลุมคนกม้หนา้อยูอี่กดา้น

หนึง จึงใหค้วามรู้สึกทีลึกลบั เหมือนมีอะไรอยู่ภายในแต่เมือพิจารณาดูแลว้ ภายในนันมีแต่ความ

ว่างเปล่าเพราะเราไม่สามารถสมัผสัความมีอยูข่องวิญญาณได ้แต่เรารับรู้ไดว้่ามนัมีอยูจ่ากหลกัฐาน

ในคมัภีร์อลักุรอาน ท่ายนืดงักล่าวจะมีส่วนศีรษะทีจะถกูยดื หกัออกไปทางดา้นหลงัมากกว่าปรกติ 

เมือสงัเกตจะพบว่าเหมือนการถกูทรมานทีไม่สามารถมีแรงขดัขืนใดๆ ได ้

 ขนัตอนต่อมาคือการปันดินเหนียวเพือเป็นโครงมนุษยด์า้นใน ซึงท่าที 2 และ 5 เป็นการ

ย่อสัดส่วนเพือเป็นการทดลองก่อนสร้างงานชินทีขยายสัดส่วนใหญ่ขึน และเพือลดเวลาในการ

ทาํงานใหไ้ดชิ้นงานในปริมาณทีมากขึน ส่วนท่าที 7 คือสดัส่วนทีขยายใหเ้ท่ามนุษยจ์ริง 
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ภาพที 60โครงดินเหนียวชินที 1 

 

 

 
ภาพที 61โครงดินเหนียวชินที 2 
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ภาพที 62 โครงดินเหนียวชินที 3 

 

 ต่อมาขา้พเจา้ไดใ้ชผ้า้โปร่งสีดาํกบัโครงดินเหนียวชินที 1 เนืองจากตอ้งการใหชิ้นงานมี

ความโปร่งแสง สามารถเห็นดา้นในว่าไม่มีสิงใดอยู่ มีเพียงโครงผา้ดา้นนอกเท่านัน สือถึงดวง

วิญญาณทีถกูทรมานดว้ยบางสิงบางอย่างอยู่ โดยเริมจากนาํผา้มาคลุมบนโครงดินเหนียว และทา    

เรซินซิน 3-4 ชนั แลว้ใชผ้า้คลุมอีกเป็นชนัทีสองแลว้ทาทบัอีกครังหนึง เมืองานแห้งแลว้แกะดิน

ออก ใชผ้า้ชินทีสามมาหุม้ทบัตามรอยผา้อีกเป็นชนัสุดทา้ย 

 

 
ภาพที 63 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที 1 
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ภาพที 64 ผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที 1 
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 โครงดินเหนียวชินที 2 ขา้พเจา้เริมจากการใชผ้า้สีแดงทาํเป็นโครงดา้นในดว้ยการคลุม

ลงบนหุ่นดินเหนียวแลว้ทาเรซินทับหลายชนัให้ผา้อยู่ตวั เมือเรซินแข็งตวัก็แกะดินด้านในออก  

จากนนัเยบ็ผา้ใยธรรมชาติทีมีความบางซอ้นทบักนั 4-5 ชนั ไล่สีจากสีออฟไวท ์สีแดง สีเขียว และสี

นาํตาลเขม้ตามลาํดบั นาํมาเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้เป็นเส้นซอ้นทบักนัไปมา เมือเยบ็จนเต็มผืนแลว้จึง

นาํคตัเตอร์มากรีดลงบนผา้ใหเ้หมือนรอยกรีดแทงไปมา จากนนัตะกุยผา้ให้เกิดเป็นพืนผิวของรอย

ทีมีมิติตืนลึกมากขึน จากนันนําผา้มาทาํการฟอกด้วยนาํยาฟอกผา้ขาวเข้มข้น และกัดสีด้วย

สารละลายโพแทสเซียมเพอแมงกาเนต จนไดผ้า้ทีมีสีเหมือนแผลผุพอง และเผาไหม ้นาํผา้ทีไดม้า

หุม้ บุไปกบัโครงทีทาํเอาไว ้จะไดเ้ป็นพืนผวิของงานทีดูหลุดลุ่ยมีมิติ 

 

 
ภาพที 65 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที 2 (1) 

 

 
ภาพที 66 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที 2 (2) 
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ภาพที 67 กระบวนการเยบ็ผา้และกรีดผา้ในผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที2 

 

 
 

ภาพที 68 กระบวนการฟอกและกดัสีผา้ในผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที2 
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ภาพที 69 ผลงานศิลปนิพนธชิ์นที  2 

 

 
 

ภาพที 70 ผลงานศิลปนิพนธชิ์นที  2 
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 โครงดินเหนียวชินที 3 ขา้พเจา้ใชผ้า้บางเป็นโครง ทาเรซิน 3-4 ชนั แลว้ใชผ้า้คลุมอีก

เป็นชนัทีสองแลว้ทาทบัอีกครังหนึง เมืองานแห้งเป็นโครงหนาดีแลว้แกะดินออก จากนนัใชผ้า้ที

ยอ้มเป็นสีนาํตาลเข้มและอ่อนหุ้ม บุลงไปบนตัวโครงเป็นชนัสุดทา้ย เพือให้เกิดความรู้สึกถึง

วิญญาณทีโศกเศร้า น่ากลวั เหมือนกาํลงัถกูดึงวิญญาณออกไป 

 

 
 

ภาพที 71 กระบวนการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธชิ์นที  3 
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ภาพที 72 ผลงานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (1) 
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ภาพที 73 ผลงานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (2) 
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       1.1 การวเิคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ทงัสามชินนนั ขา้พเจา้พบว่ายงัไม่

สามารถแสดงสภาวะของการทรมานจากการลงโทษในหลุมฝังศพยงัไม่ชดัเจนอย่างทีตงัใจเอาไว ้ 

เมือวิเคราะห์กระบวนการทาํงานและผลงานจะพบสาเหตุต่างๆ ไดด้งันี 

1. โครงดินเหนียวมีรูปร่างท่าทางทีดูสมจริงเกินไป หากมีการปรับท่าทางให้

อวยัวะบางส่วนหกั บิด และยดืไดม้ากกว่านีเหมือนกาํลงัถกูทรมานจนร่างกายเปลียนสภาพไปจะทาํ

ใหสื้อความหมายตรงกบัแนวคิดมากกว่านี 

2. ภาพรวมของงานทงัสามยงัดูนิงเกินไป ไม่สามารถสือถึงความทุกข์

ทรมานไดถึ้งจินตนาการของขา้พเจา้ จึงจะตอ้งปรับโครงสร้างของงานให้ดูมีอารมณ์ของความ

ทรมานมากกว่านี 

3. ผา้ทีใชบ้างงานยงัไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของการกระทาํความ

ชวัทีถกูคลุมร่างเอาไวไ้ด ้ผา้ควรมีลกัษณะเด่นชดักว่านี เช่น ผา้กระสอบทีมีความหยาบกระดา้ง 

4. รายละเอียดของผา้ในตวัชินงานที 1 และ 3 ยงัดูเรียบง่าย ไม่แสดงออกถึง

ความรู้สึกใดๆ ออกมา เนืองจากผา้ควรจะสือถึงการกระทาํชวัของวิญญาณเหล่านนั 

5. ผลงานชินที 1 มีโครงสร้างทียงัไม่แข็งแรงมากพอเนืองจากใชผ้า้บางเพียง

สองชนัทาํใหเ้มือแกะดินออกแลว้ โครงสร้างทรุดตวัลง และเบียวไปทางดา้นขา้ง ทาํให้ท่าทางของ

มนุษยที์ตอ้งการเปลียนไปจากเดิม จึงจาํเป็นจะตอ้งสร้างโครงสร้างใหแ้ข็งแรงโดยใชใ้ยแกว้มาช่วย

เสริมโครงสร้าง 

6. ผลงานชินที 2 ดูทึบตนั หนัก และมีมวลของบางสิงอยู่ภายใน  เพราะ

ชินงานไม่มีช่องว่างระหว่างพืนทีภายในและภายนอกทีเชือมต่อกนั ไม่สามารถตอบแนวคิดที

กล่าวถึงวิญญาณไม่มีตวัตนทีมนุษยจ์ะสัมผสัได ้เหลือแค่เพียงทีมาทีเป็นโครงสร้างของมนุษยใ์ห้

เห็นเท่านนั ควรมีช่องว่างให้ผูช้มสามารถมองเห็นภายในไดว้่าชินงานเป็นสิงทีไม่ทึบตนั แต่มี

ลกัษณะทีเป็นโพรง มีพืนทีภายในทีว่างเปล่า 
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2. การดําเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 จากการทาํผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงปัญหาของการทาํงานจึงนาํมา

ปรับใชใ้นงานศิลปนิพนธใ์หมี้แนวคิดทีชดัเจน และสามารถสือสารผ่านตวังานออกมาให้ไดดี้

ยงิขึนโดยกระบวนการทาํงานมีขนัตอนดงันี 

2.1 การหาขอ้มลูในการทาํงานศิลปนิพนธ ์

 ในการเริมการทาํงานขา้พเจา้เริมจากหาขอ้มูลทีสนับสนุนแนวคิดให้ชดัเจนมากยงิขึน

ด้วยการสืบค้นเรืองของชีวิตหลังความตายในทรรศนะของศาสนาอิสลามจากวรรณกรรม 

อินเตอร์เน็ต และสอบถามรายละเอียดบางอยา่งจากอาจารยส์อนศาสนาอิสลาม จึงไดข้อ้มูลเกียวกบั

การลงโทษวิญญาณทีกระทาํชวัในหลุมฝังศพว่ามีลกัษณะเช่น เขาเหล่านนัทาํอะไรถึงเรียกว่าเป็น

ความชวั เปรียบเทียบขอ้แตกต่างชีวิต ความตาย และความเชือเกียวกบัชีวิตหลงัความตายกบัศาสนา

อืนๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้งในขอ้มลูจากบทที  2  เมือโลกในหลุมฝังศพนัน

เป็นพียงโลกหนึงทีเชือมต่อระหว่างโลกนีและโลกหนา้อนัเป็นนิรันดริ วิญญาณทีถกูลงโทษ ณ ทีนี

ถึงจะดูทุกขท์รมาน รุนแรงมากเพียงใด ก็เป็นเพียงเศษเสียวหนึงของไฟนรกเท่านัน ทีแห่งนีจึงเป็น

สถานทีแห่งการตอบแทนการกระทาํทีทาํมาบนโลกเป็นทีแรก เมือถึงจุดทีวิญญาณออกจากร่าง 

ร่างกายเน่าสลายไป วิญญาณก็จะอยูใ่นโลกอะหลมับรัซคันีไปจนถึงวนัอวสารของโลก จึงถือไดว้่า

โลคบัรซัคเป็นโลกทีอยู่ใกลชิ้ดกับมนุษยม์าก แต่เราไม่สามารถสัมผสัได้จนกว่าเราจะถูกถอด

วิญญาณไป (ตาย) นอกจากนี ขา้พเจา้ไดสื้บคน้ขอ้มลูเกียวกบัศิลปินทีทาํงานเกียวกบัเรืองเนือหาที

เกียวขอ้งกบัความตาย รูปแบบการจดัวาง  และการสือความหมายทีน่าสนใจ ทีสามารถนาํมาเป็น

แนวทางในการทาํงานได ้

1. ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์

2. กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธชิ์นที 1 

3. กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธชิ์นที 2 

4. กระบวนการทาํงานศิลปนิพนธชิ์นที 3 
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2.2.1 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์

 

              
ภาพที 74 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์ (1)  ภาพที 75 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(2) 

 

                            
ภาพที 76 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์ (3)  ภาพที 77 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(4) 

 

                             
ภาพที 78 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์ (5)  ภาพที 79 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(6) 
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ภาพที 80 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์ (7)  ภาพที 81 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(8) 

  
ภาพที 82 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์ (9)  ภาพที 83 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(10) 

 

 
ภาพที 84 ภาพร่างงานศิลปนิพนธ ์(11) 
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2.2.2 กระบวนการทํางานศิลปนิพนธ์ชินที 1 

งานศิลปนิพนธ์ชินทีหนึงเป็นงานทีแสดงออกถึงการเริมเขา้สู่ภาวะจากการ

ตายของมนุษยไ์ปสู่การเริมสภาพของวิญญาณหลงัความตาย โดยใชภ้าพร่างที 76  มาใชใ้นการ

ทาํงาน 

2.2.2.1  แนวคิด 

งานชินนีมีแนวคิดทีสือถึงภาวะของวิญญาณทีกาํลงัจะถกูดึงออกจาก

ร่างจนเขา้สู่ชีวิตหลงัความตาย ซึงยงัคงมีรูปร่างทีมาของความเป็นมนุษยที์ถูกหุ้มดว้ยผา้ตลอดทงั

ร่างกายเหมือนศพทีถูกห่อคลุมด้วยผา้ก่อนจะฝังตามหลักความเชือของศาสนาอิสลาม โดย

โครงสร้างร่างกายจะค่อยๆ คลีคลายจากบนลงสู่ล่าง โทนสี และลักษณะของผา้โดยรวมจะ

เกียวเนืองกบักาลเวลาโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากร่องรอยของผา้ห่อศพ ทงัจากขอ้มูลหลกัฐาน

ของศาสนาคริสต์ อิสลาม และอียิปต์ มีคุณสมบัติของผา้ทีเป็นใยธรรมชาติเป็นหลกั สีทีใชจ้ะไล่

จากสีสว่างใหค้วามหมายถึงผา้ทีใหม่จนกระทงัค่อยๆ เปลียนเป็นสีนาํตาลอ่อนและเขม้ขึนเรือยๆ 

ตามกาลเวลา มีร่องรอยของคราบเลือด คราบบาดแผลต่างๆ ทีปรากฎอยู่บนผา้  จนในทีสุดก็ค่อยๆ 

ยอ่ยสลายหายไปจนเขม้กลายเป็นสีดาํมืด พืนผวิของผา้ทีเหมือนรอยถกูกรีดเป็นบาดแผลซึงรุนแรง

ขึนเรือยๆ ลงมาจนสุด บางส่วนถกูกรีดจนเกิดช่องโหว่ดา้นใน เป็นช่องว่างทีมีลมทะลุออกมาทาํให้

เศษผา้ทีลุ่ยบางส่วนขยบัเลก็นอ้ย ดว้ยภาพรวมของงานมีลกัษณะทีเชือมโยงจากสิงหนึงไปสู่อีกสิง

หนึงทาํใหเ้กิดช่วงเวลาขึน นนัหมายถึงจากการมีชีวิตอยูจ่นหมดลมหายใจจนเหลือแต่เพียงวิญญาณ

ทีปรากฏอยูใ่นโลกบรัซคั แฝงไปดว้ยความทรมานทีปรากฏอยู่บนรอยกรีดของผืนผา้ทีบาดลึกขึน

เรือยๆ จนขาดหลุดลุ่ยจนไม่เหลือสิงใด 

2.2.2.2  เทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค ์

เริมจากการทดลองเทคนิคการซ้อนผา้จากสีอ่อนด้านนอกทีแทน

ผวิหนงัของมนุษย ์สีแดงแทนเนือภายใน สีเขียวนาํตาลเป็นสีของเนือทีเน่าเปือยและไหม ้สีนาํตาล

และดาํเป็นสีเนือทีถกูการเผาไหมเ้กรียม จากนนนันาํผา้ทีซอ้นกนัไปเยบ็แลว้กรีดใหเ้ป็นรอยจะเห็น

สีของผา้ชินดา้นในออกมา เป็นเทคนิคทีทาํให้ดูเหมือนรอยแผลกรีดเนือบาดลึก ส่วนทีเพิมการ

ตะกุยผา้จะทาํใหดู้หลุดลุ่ยขาดวินมากขึน 
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ภาพที 85 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธชิ์นที 1(1) 

 

 
ภาพที 86 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธชิ์นที 1(2) 

 

 
ภาพที 87 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธชิ์นที 1(3) 
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ภาพที 88 ทดลองเทคนิคผา้ศิลปนิพนธชิ์นที 1(4) 

 

 จากนนัข้าพเจา้เริมทาํชินงานศิลปนิพนธ์โดยยอ้มผา้ทีจะใชจ้ริงโดยการฟอกสีผา้ให้

อ่อนซีดลง ยอ้มผา้เพือใหไ้ดสี้ทีตอ้งการ และการกดัสีผา้ใหเ้ปลียนเป็นสีนาํตาลไหม ้โดยผา้บางชิน

จะทาํการฟอกและกดัสีไปดว้ยกันเลยทาํให้เกิดสีทีแปลกใหม่ จากนันนําผา้มาซอ้นทับกันตาม   

แพตเทินทีกาํหนดเอาไวโ้ดยเลือกผา้ใยธรรมชาติเป็นหลกัเพือใหค้ลา้ยกบัผา้ทีใชใ้นการห่อศพจริงๆ  

ผา้ทีซอ้นกนัแต่ละชนัอาจมีสีใกลเ้คียงกนัแต่ให้ผลของการกรีดทีแตกต่างกนัโดยผา้ทีมีเนือหยาบ 

เสน้ทอทีใหญ่จะทาํใหผ้า้ดูหลุดลุ่ยมากกว่าผา้ทีทอละเอียด ดงันนัขา้พเจา้จึงจดัวางผา้ทีทอละเอียด

ไวด้า้นบนของชินงานและผา้ทีมีเนือหยาบกว่าไล่ลงมาดา้นล่างเพือให้เกิดความหมายของช่วงเวลา

ตามแนวคิดทีไดก้ล่าวเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

 
ภาพที 89 วดัผา้กบัหุ่นขนาดจริง 
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ภาพที 90 ยอ้ม,ฟอกและกดัสีผา้ศิลปนิพนธชิ์นที 1 

 

 
ภาพที 91 ผา้ทียอ้มแลว้ศิลปนิพนธชิ์นที 1 
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ภาพที 92 การจดัซอ้นผา้ก่อนการเยบ็ 

 

 
ภาพที 93 การจดัซอ้นผา้ก่อนการเยบ็ 

 

 จากการทดลองเทคนิคการเยบ็และการกรีดผา้ในช่วงแรกนันมีขอ้สังเกตจากอาจารยที์

ปรึกษาว่าควรมีการวางแผนแนวทางเส้นทีเยบ็และกรีดให้มีความหมายในตวังานดว้ย ขา้พเจา้จึง

นาํมาปรับใชใ้นงานจริงโดยร่างภาพ  เขียนบรรยาย และออกแบบลกัษณะการเยบ็ และกรีดผา้ให้มี

ความหมายเพือสนบัสนุนแนวคิดหลกัของงานโดยแบ่งลกัษณะการเยบ็ผา้ออกเป็น 7 ลกัษณะ ดงันี 



123 

  

ตารางที 4 ลกัษณะ และความหมายของผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 1 

 

 ลกัษณะรอย

เยบ็ 

ลกัษณะการกรีดผา้ สีทีปรากฏ ภาวะช่วงเวลา ความหมาย 

1 เส้นตงัตรง

แนว 

ไม่กรีด สีขาวนวล วิญญาณบริสุทธิ ความบริสุทธิของวิญญาณ 

2 เส้นตรงมี

เฉียงบา้ง

เลก็นอ้ย 

กรีดเลก็นอ้ยเป็น

เส้นตงั 

สีเนือ การเกิด การมีชีวิต 

3 เส้นเริมโคง้

ลาดลง 

กรีดมากขึนตามเส้น

เยบ็ 

สีเนือเจือสี

แดง 

การใชชี้วิต

ปัจจุบนั 

ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ที

ประกอบดว้ยการทาํดีและ

ชัว ป ะ ป น กัน แ ส ด งอ อ ก 

เหมือนบาดแผลทีถลอก 

4 เส้นเฉียง 

แทยง 

กรีดลึก ลงนาํหนกั

มากขึนเป็นเส้น

เฉียง 

สีแดงเขม้ โรคภยัไขเ้จ็บ 

อุบติัเหตุ ความ

ชรา 

การเสียเลือดเนือหรือความ

เจ็บปวดจากเหตุปัจจยัต่างๆ 

ที ผ่ า น เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต

แสดงออกจากแผลสดทีลึก 

5 เส้นเฉียงลาด

ตดักนั 

กรีดลึกตามรอยเย็บ 

ตะกุยผา้ใหฟู้ขึน 

สีแดงเจือสี

เขียวเขม้ 

ความตาย ความตายสิงทีทุกคนต้อง

ป ร ะ ส บ อ ย่า งห ลี ก เ ลี ย ง

ไม่ได้ แสดงออกเป็นแผล

สดทีเริมเปลียนสภาพเป็น

แผลทีเริมตายแลว้ 

6 เส้นฟันปลา

ลากยาวเกือบ

เป็นแนวนอน 

กรี ด ลึ ก เ กื อ บ เ ป็ น

เส้นแนวนอนเป็น

รูปฟันปลา ให้ผา้ลุ่ย

และตะกุยมากขึน 

สีแดงเขม้

ผสมสีเขียว

ขีมา้และสี

นาํตาล 

ชีวิตหลงัความ

ตาย 

ความทุกข์ทรมานจากการ

โดนลงโทษของบุคคลที

กระทาํความผิดแสดงออก

จากแผลทีเน่า 

7 เส้นฟันปลา กรีดสลบัฟันปลากบั

เส้นนอนให้ผ้าขาด

เป็นรูโหว่ ตะกุยผ้า

ใหข้าดวนิ 

สีนาํตาลและ

สีดาํ 

โลกหนา้ โลกแห่งการตอบแทนการ

กระทํา  ซึงทรมานกว่า ที

ผ่านมา เป็นสิงลีลบัไม่อาจ

จิ น ต น า ก า ร ไ ด้  แ ส ด ง

ออกเป็นความมืดดาํ 
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ภาพที 94 ภาพร่างศิลปนิพนธชิ์นที  1                 ภาพที 95 ภาพร่างลกัษณะของการกรีดผา้ 

 

 
ภาพที 96 ภาพร่างรูปแบบการเยบ็ และความหมายของผา้ในแต่ละช่วง 
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ภาพที 97 ลกัษณะการเยบ็ผา้ตามภาพร่าง 

 

 
ภาพที 98 ลกัษณะการกรีดผา้จากภาพร่าง 
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ภาพที 99 พ่นสีกดัผา้ดว้ยสารละลายโพแทสเซียมเพอแมงกาเนต 

 

จากนนัขา้พเจา้สร้างโครงดว้ยการใชโ้ครงหุ่นผูช้ายเป็นโครงดา้นใน ใชผ้า้สีดาํคลุม

แลว้ทาเรซินทบัหลายชนัเพือใหเ้กิดเป็นโครงสร้างของมนุษยเ์มือแกะหุ่นออก แต่เมือแกะหุ่นดา้น

ในออกแลว้กลบัพบว่าโครงสร้างมีความแข็งแรงไม่เพียงพอจึงทาํโครงยวบและยบุตวัลงช่วงตวั เมือ

ทาํผา้มาคลุมจะทาํให้หุ่นดูลีบลงอย่างเห็นไดช้ดั อาจารยที์ปรึกษาจึงให้เปรียบเทียบระหว่างผา้ที

คลุมโครงกบัผา้ทีคลุมคนจริงๆ  ผลลพัธคื์อมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ดงันันโครงดงักล่าว

จึงไม่ไดน้าํมาใชใ้นตวังานแต่ไดใ้ชช่้วงท่อนบนของหุ่นมาเป็นโครงดา้นในแทน 

 

 
ภาพที 100 สร้างโครงดว้ยไฟเบอร์กลาสบนผา้ดาํ (1) 
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ภาพที 101 สร้างโครงดว้ยไฟเบอร์กลาสบนผา้ดาํ (2) 

 

 
ภาพที 102 การเปรียบเทียบระหว่างโครงไฟเบอร์กลาสกบัคนจริง 
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ขนัตอนต่อมาขา้พเจา้ใชผ้า้ทีทาํเสร็จแลว้มาเยบ็บุไปกบัโครงหุ่นโดยหุ้มให้เห็นเป็น

โครงร่างของมนุษยแ์ค่ช่วงตวัดา้นบน โดยสร้างแกนดา้นในให้หุ่นสามารถตงัอยู่ไดแ้ละติดตงัพดั

ลมขนาดเลก็ไวส้องตวัตงัแต่ช่วงเอวของหุ่นลงมาเพือทาํใหเ้กิดลมทีพดัผา่นช่องทีกรีดผา้ออกมาให้

ผูช้มรู้สึกเหมือนมีบางสิงบางอย่างอยู่ภายใน จากนันขา้พเจา้เยบ็ยึดผา้เขา้กบัหุ่นจากแน่นช่วงบน

แลว้คลายใหห้ลวมลงมาเรือยๆ จนถึงดา้นล่าง แต่เมือเยบ็บุผา้จนเกือบเสร็จพบว่าศีรษะของหุ่นดูไม่

สมจริงเพราะมีใบหนา้และโครงกะโหลกทีเล็กกว่าสัดส่วนช่วงตวั ดงันันจึงตอ้งเลาะผา้ช่วงศีรษะ

ออกเพือแกไ้ขโครงสร้างดา้นใน 

 

 
ภาพที 103 เยบ็ผา้เขา้กบัโครงของหุ่น 

 

 
ภาพที 104 แกไ้ขโครงศีรษะงานศิลปนิพนธชิ์นที 1 
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ภาพที 105 งานศิลปนิพนธชิ์นที 1 “ Everyone shall taste Death ” 
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2.2.3 กระบวนการทํางานศิลปนิพนธ์ชินที 2 

งานศิลปนิพนธชิ์นทีสองเป็นงานทีแสดงออกถึงภาวะของการถกูทรมานจาก

ไฟนรกและการถกูทิมทางดว้ยหนามแหลมคม โดยใชภ้าพร่าง 79 มาใชใ้นการทาํงาน 

2.2.3.1  แนวคิด 

งานชินนีมีโครงสร้างมาจากรูปร่างของดกัแด ้เนืองจากดกัแดเ้ป็น

สภาวะทีสองก่อนจะเปลียนสภาพเป็นผเีสือ ขา้พเจา้เปรียบเทียบการเปลียนแปลงสภาวะของผีเสือ

เหมือนกบัการเปลียนสภาวะของวิญญาณ กล่าวคือวงจรชีวิตของผีเสือเริมจากเป็นหนอนผีเสือ

เปรียบเทียบกบัมนุษยที์อยูใ่นโลกปัจจุบนั จากนนัจะกลายมาเป็นดกัแดซึ้งเป็นร่างทีรอการเกิดใหม่

เป็นผเีสือเต็มวยัโบยบินอย่างอิสระในร่างสุดทา้ย ขา้พเจา้จึงคิดว่าดกัแดน้นัสามารถเปรียบไดก้บั

โลกในอะหลมับัรซคัทีเป็นโลกเชือมต่อระหว่างโลกนี และโลกหน้าอนัเป็นนิรันดร์ ร่างทีอยู่ใน

โลกของดกัแดนี้เป็นสถานทีชวัคราวทีรอการเกิดใหม่อีกครัง ขา้พเจา้ไดน้าํโครงร่างของดกัแดม้าใช้

ทาํใหมี้โพรงดา้นหนา้ สามารถเห็นภายในว่าไม่มีสิงใดอยู ่สือถึงวิญญาณทีไม่สามารถเห็นตวัตนแต่

รับรู้ไดถึ้งการมีอยู ่ รูปร่างของดกัแดน้นัขา้พเจา้ไดผ้สมผสานโครงสร้างของร่างกายมนุษยเ์ขา้ไป

เลก็นอ้ยเพือใหเ้ห็นทีมาของมนุษยโ์ดยมีเข่าทียนืออกมาดา้นขา้งเลก็นอ้ย มีกระดูกสนัหลงัและไหล่

โผล่ขึนมาจากพืนผวิเล็กน้อย เหมือนท่าทางของคนทีนงักอดเข่ากม้ศีรษะอยู่  ดา้นในของโพรงมี

ลกัษณะของหนามแหลมคมทีพุ่งออกมา เป็นการทรมานเปรียบดงักาํลงัทิมแทงดวงวิญญาณอยู่ ซึง

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการลงโทษในหลุมฝังศพทีปรากฎอยู่ในคัมภีร์อลักุรอานตอนหนึงที

กล่าวถึงการถูกลงโทษโดยการใช้ตะปูข่วนหน้า และอกของตนเอง เป็นการลงโทษสําหรับผูที้

ทาํลายเกียรติยศชือเสียงของผูอื้นและผูที้ชอบติฉินนินทา โทนสีทีเลือกนาํมาใชจ้ะต่อเนืองจากงาน

ชินทีหนึง แต่มีลกัษณะทีสด และใหค้วามรู้สึกทีดูไหมม้ากกว่าปรากฎอยูบ่นตวัผลงาน  เสมือนแผล

สดทีถกูไฟไหมจ้นเกรียม 

2.2.3.2  เทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค ์

ขา้พเจา้เริมจากสร้างแบบร่างสามมิติใหม่ให้ชดัเจนขึนจากภาพร่าง 

79 แลว้ทดลองยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ให้มีลกัษณะคลา้ยผิวหนังทีถูกเผาไหม ้ผลการทดลองพบว่า

พืนสีของผา้เป็นสีนาํตาลสม้ ขา้พเจา้จึงเลือกผา้จริงทีเป็นสีแดงแทน จากนนัเริมทาํเทคนิคดงักล่าว

กบัผา้จริง โดยฟอกสีผา้ดว้ยนาํยาฟอกผา้ขาวเขม้ขน้ จากนนัยอ้มดว้ยสารละลายโพแทสเซียมเพ

อแมงกาเนต จากนนัโรยเกลด็โพแทสเซียมเพอแมงกาเนตเขม้ขน้เพือกดัผา้ให้มีสีทีเขม้จนกดัผา้ไม้

ขาดเป็นรู 
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ภาพที 106 ภาพร่างโครงศิลปนิพนธชิ์นที 2 

 

 
ภาพที 107 แบบร่างโครงศิลปนิพนธชิ์นที 2 
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ภาพที 108 ทดลองเทคนิคผา้ทีใชใ้นศิลปนิพนธชิ์นที 2 

 

 
ภาพที 109 กระบวนการยอ้ม, ฟอก, กดัสีผา้ทีใชใ้นศิลปนิพนธชิ์นที 2 

 

 จากนนัเริมสร้างโครงไฟเบอร์กลาสดว้ยการแกะโฟมให้ไดข้นาดและรูปร่างตาม

แบบ แลว้เคลือบไฟเบอร์กลาสให้เป็นโครงดา้นนอก แลว้แกะโฟมดา้นในออก ดา้นหน้าของงาน

เปิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ทีมองดูคลา้ยหนา้ตาของคนทีกาํลงัหวาดกลวั ทรมาน โครงโดยรวมมีส่วน

ทีเป็นร่างกายมนุษยผ์สมผสานเขา้กบัโครงร่างของดกัแดเ้ลก็นอ้ย จึงดูไม่ไดเ้ป็นตวัดกัแดเ้สียทีเดียว 

หลงัจากนนัพ่นสีดาํทีตวัโครง แลว้ใชผ้า้ทียอ้มเอาไวม้าบุโครงดา้นนอก แลว้ใชผ้า้กระสอบทีผ่าน

การยอ้มเป็นสีนาํตาลไหมแ้ละฉีกจนขาดยุย่มาทบัอีกครังหนึง 
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ภาพที 110 โครงโฟมศิลปนิพนธชิ์นที 2 

 

 
ภาพที 111 โครงไฟเบอร์กลาสศิลปนิพนธชิ์นที 2 
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ภาพที 112 บุผา้โครงดา้นนอกศิลปนิพนธชิ์นที 2 

 

 ขนัตอนต่อมาขา้พเจา้ใชเ้ทคนิค Shibori Steaming ในการทาํพืนผวิทีเหมือนหนาม

แหลมในงานดว้ยผา้แกว้สีดาํ เนืองจากผา้แกว้เป็นผา้ใยโพลีเอสเตอร์ลว้นจึงสามารถใชเ้ทคนิคนีได้

ดีและผา้แกว้เป็นผา้ทีมีความเงาในตวัเอง เมือนาํผา้ไปติดตงัในโพรงทีมืดจะสามารถเห็นผา้สะทอ้น

กบัแสงดา้นนอกไดช้ดัเจน อีกทงัยงัให้ความรู้สึกทีตืนเตน้และเคลือนไหวแก่คนดูมากกว่าผา้ทีมี

ลกัษณะพืนผวิทีดา้น ขา้พเจา้เริมทาํเทคนิค Shibori Steaming โดยนาํตะปูมามดักบัผา้ดว้ยดา้ยทงัผนื

แลว้นาํไปนึง เมือแกะตะปูออกจะไดผ้า้ทีมีพืนผวิเหมือนหนามแหลม ต่อมาขา้พเจา้นาํผา้ชินนีไปบุ

กบัดา้นในของโครง 
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ภาพที 113 เทคนิค Shibori Steaming (1) 

 

 
ภาพที 114 เทคนิค Shibori Steaming (2) 

 

 
ภาพที 115 การบุผา้ดา้นในโครงศิลปนิพนธชิ์นที 2 
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ภาพที 116 งานศิลปนิพนธชิ์นที 2 “ Phantom Pain ” 
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2.2.4 กระบวนการทํางานศิลปนิพนธ์ชินที 3 

 งานศิลปนิพนธชิ์นทีสามเป็นงานทีแสดงออกถึงสภาวะความทรมานของดวงวิญญาณที

ถกูลงโทษดว้ยการโดนบีบ บิดรัดแน่นจนขมวดร่างเขา้หากนั  ขา้พเจา้ใชภ้าพร่าง 82 มาใชใ้นการ

ทาํงานชินนี 

2.2.4.1 แนวคิด 

ขา้พเจา้ตอ้งการสือถึงภาวะของการถูกทรมานดว้ยการถูกบีบ,บิดรัด

แน่นเหมือนลกัษณะของงูทีกาํลงัรัดเหยือ แต่มีความรุนแรงกว่านนั คือการบิดแน่นจนเกลียวนนั

ขมวดตวัเขา้หาตวัมนัเอง เป็นการทรมานทีทาํให้ดวงวิญญาณกลายสภาพไปจนโดยดูแทบไม่ออก

ว่ามีโครงสร้างมาจากมนุษย ์แต่เมือพิจารณามองภาพรวมแลว้ จะเห็นโครงสร้างทีคลา้ยกบัศพที

นอนบิดเบียวอยู ่มีโพรงทีเป็นช่องเขา้ไปอยู่ทีดา้นหนึง ซึงยงัคงสือถึงดวงวิญญาณทีไร้ซึงตวัตนที

ประสาทสมัผสัมนุษยรั์บรู้ไม่ไดแ้ต่ทราบถึงการมีอยู่ ขา้พเจา้ใชผ้า้เป็นส่วนประกอบหลกัของงาน

โดยมีโทนสีทีต่อเนืองมาจากงานชินแรก และชินทีสอง โดยผา้ในงานชินทีสามนีจะมีโทนสีทีเขม้

กว่า ส่วนใหญ่เป็นสีดาํและนาํตาลไหม ้เป็นดวงวิญญาณทีผา่นการเผาไหมม้าแลว้จนเกรียมเหมือน

พลาสติกทีผกูเผาดาํจนหดตวั ในงานชินนีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากสภาพของศพทีถูกพนัผา้ห่อ

ศพ และวางในลกัษณะนอนราบ เป็นลกัษณะของศพของในหลายๆ ศาสนา เช่น การห่อศพมมัมี

ของอิยปิต ์การห่อศพมดัตราสงัในศาสนาพุทธ การห่อศพของศาสนาคริสต ์และอิสลาม ซึงขา้พเจา้

นาํลกัษณะของศพดงักล่าว มาใส่ท่าทางการแสดงออกทีใหอ้ารมณ์ความรู้สึกของความทรมานจาก

การถกูรัด บิด ใหต้รงกบัแนวคิดทีตอ้งการจะสือ 

 2.2.4.2  เทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค ์

ขา้พเจา้เริมจากการทดลองใชล้มร้อนเผาพลาสติกเพือดูปฏิกิริยา

การหดตวั ซึงเมือพลาสติกโดนความร้อนจะทาํใหเ้กิดการหลอมละลายและหดัตวัเขา้หากนัจนแน่น 

จากนนัขา้พเจา้ไดท้ดลองนาํผา้มาบิดเป็นเกลียวไปเรือยๆ จนแน่นมากๆ  ขณะทีผา้ถูกบิดจนแน่น

แข็งนนั ผา้เกิดการหดตวัและขดเขา้หากนัเองและสามารถจดัโครงสร้างของผา้ในขณะทีบิดอยู่ได ้ 

ขา้พเจา้จึงสนใจเทคนิคทงัสองนีและนาํลกัษณะของการถูกความร้อนแลว้หดตวัมาผสมผสานกบั

การบิดเป็นเกลียวแลว้ขดแน่นมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธชิ์นทีสาม 
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ภาพที 117 การทดลองใชค้วามร้อนเผาพลาสติก 

 

 
ภาพที 118 ภาพร่างศิลปนิพนธชิ์นที 3 
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ภาพที 119 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3                ภาพที 120 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3 

 

       
ภาพที 121 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3               ภาพที 122 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3 

 

 

       
ภาพที 123 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3               ภาพที 124 แบบร่างทดลองการบิดผา้ศิลปนิพนธ์ชินที 3 
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 ขา้พเจา้นาํผา้มาเยบ็แลว้ยดัใยสงัเคราะห์ลงดา้นในเพือทาํใหผ้า้มีมวลมากขึน จากนนับิด

ผา้เป็นเกลียวเกลียวแลว้จดัโครงสร้างทีคลา้ยคลึงกบัแบบร่าง โดยอาจมีปรับเปลียนเล็กน้อยตาม

ความเหมาะสม จากนนัก็ไดล้องขยายขนาดใหญ่ขึนแลว้ใชโ้ครงลวดเป็นแกนดา้นในเพือทาํให้เกิด

เป็นโพรง สร้างเป็นแบบร่างทีคลา้ยจริงมากยงิขึน 

 

                               
ภาพที 125 โครงลวดศิลปนิพนธชิ์นที 3       ภาพที 126 โครงเหลก็ศิลปนิพนธชิ์นที 3 

 

 

 
ภาพที 127 แบบร่างสุดทา้ยก่อนศิลปนิพนธชิ์นที 3 
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 หลงัจากนนัขา้พเจา้เริมการทาํงานศิลปนิพนธ์ชินทีสามดว้ยการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้

ให้มีลกัษณะเหมือนการถูกเผาไหมโ้ดยใชผ้า้ในงานทงัสิน 40 เมตร โดยแบ่งออกเป็นขนาดที

ต่างกนัเพือความสะดวกในการยอ้มผา้และการติดตงังาน 

 

 
ภาพที 128 ทดลองกระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 

 

 
ภาพที 129 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (1) 
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ภาพที 130 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (2) 

 

 
ภาพที 131 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (3) 

 

 
ภาพที132 กระบวนการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 (4) 
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ภาพที 133 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(1) 

 

 
ภาพที 134 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(2) 

 

 

 



144 

  

 

 

 
ภาพที 135 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(3) 

 

 
ภาพที 136 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(4) 
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ภาพที 137 ผา้ทีใชใ้นงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(5) 

 

 ขนัตอนต่อมาขา้พเจา้นาํผา้มาปูเป็นชนัล่างแลว้นาํกระดาษมารองทบัเนืองจากแบบ

ร่างทีสร้างขึนมีลกัษณะของเกลียวทีดูบวม ขา้พเจา้จึงแกไ้ขโดยการใชก้ระดาษรองก่อนทาํให้ผา้ดู

แข็งมากยิงขึน จากนันวางใยสังเคราะห์กระจายทัวผืน ใช้กระดาษรองอีกครังหนึงจึงนาํผา้มา

ประกบแลว้นาํไปเยบ็ขอบรอบดา้น เมือไดผ้า้ทีมีมวลแลว้จึงนาํผา้มาบิดโดยใชค้นบิดสองคนขึนไป

เพราะผา้มีขนาดทีใหญ่มาก ในขณะทีบิดจนแน่นพอประมาณแลว้ผา้จะเริมขดตวัเขา้หากนั ขา้พเจา้

จึงจดัโครงสร้างของผา้ใหค้ลา้ยกบัแบบร่างมากทีสุด นาํผา้ทีขดตวัแลว้มาเยบ็ประกอบกนั นาํโครง

เหลก็ทีสร้างขึนเป็นโพรงภายในมาติดกบัผา้แลว้ประกอบชินส่วนทงัหมดเขา้ดว้ยกนั จากนนัพ่นสี

ตกแต่งผา้ใหต้รงกบัแนวคิดทีตอ้งการจะสืออีกครังหนึง 
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ภาพที 138 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(1) 

 

 
ภาพที 139 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(2) 
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ภาพที 140 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 141 กระบวนการสร้างงานศิลปนิพนธชิ์นที 3(4) 
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ภาพที 142 งานศิลปนิพนธชิ์นที 3 “ Torture ” 
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บทที 4 

การวเิคราะห์ผลงาน 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ์“อะลมับรัซคั : ชีวิตหลงัความตาย” นนัเป็นผลงานทีสร้างสรรค์ต่อ

เนืองมาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์ซึงเป็นทีมาของแนวคิด เทคนิควิธีการ และกระบวนการทาํงาน 

นาํมาวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องเพือการปรับปรุง พฒันา แกไ้ขให้งานมีความชดัเจนตรงกบัแนวคิด

มากขึน 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์นันเป็นงานทียงัไม่สามารถแสดงออกถึงแนวคิดได้ชดัเจน 

เนืองจากงานยงัมีรูปแบบทีนิงเกินไปไม่สามารถแสดงถึงภาวะของความทรมานได ้ในงานศิลป

นิพนธข์า้พเจา้จึงพฒันารูปแบบ, วิธีการ, เทคนิคใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด และวตัถุประสงค์มากขึน 

อีกทงัการคน้ควา้ขอ้มลูเรืองชีวิตหลงัความตายในศาสนาต่างๆ รวมถึงผา้ทีใชใ้นพิธีกรรมทีเกียวขอ้ง

กบัความตาย ก็เป็นขอ้มลูทีสนบัสนุนการพฒันางานศิลปนิพนธด์ว้ยเช่นกนั 

ในการวิเคราะห์ผลงานชุด  “อะลมับรัซคั : ชีวิตหลงัความตาย”  จะแสดงให้ทราบถึง

แนวคิดทีแสดงออกผา่นงานศิลปะสามมิติทงัสามชิน ทงัในดา้นรูปแบบ โครงสร้าง เทคนิควิธีการ 

โทนสี และลกัษณะทางกายภาพต่างๆ   เพือใหส้ามารถเขา้ใจงานไดม้ากขึน ประกอบดว้ย 

4.1   ศิลปนิพนธชิ์นที 1 “Everyone shall taste Death” 

 4.2   ศิลปนิพนธชิ์นที 2 “Phantom Pain” 

 4.3   ศิลปนิพนธชิ์นที 3 “Torture” 
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ภาพที 143 ศิลปนิพนธชิ์นที 1 “ Everyone shall taste Death ” 
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4.1 ศิลปนิพนธ์ชินที 1 “ Everyone shall taste Death ” 

4.1.1  แนวความคิด 

 งานชินนีแสดงถึงภาวะความตายของมนุษย ์ซึงจะเริมตน้ชีวิตดว้ยดวงวิญญาณอนับริสุทธิ 

จนมาเกิดเป็นมนุษย ์ผา่นการใชชี้วิตในโลกปัจจุบนั ประสบกบัโรคภยัไขเ้จ็บ อุบติัเหตุต่างๆ  จนเขา้

สู่วยัชรา และพบกบัความตายในทีสุด ไม่มีใครทีจะหลีกพน้ความตายได ้ร่างกายก็จะสูญสลายไป

ตามกาลเวลา  เหลือแต่ดวงวิญญาณทีถกูถอดออกจากร่างกาย เขา้สู่โลกหลงัความตาย รอการมาถึง

ของวนัสินโลก และเขา้สู่โลกหนา้โลกอนัเป็นนิรันดร์ ซึงภาพรวมของงานจะเน้นทีการถูกทรมาน

จากการโดนกรีดแทงโดนทาํร้ายบนร่างกายซึงแทนภาวะของอุบติัเหตุ การรักษาความป่วยไข ้ความ

เจ็บปวดต่างๆ ทีเกิดขึนบนโลกมนุษยจ์นเข้าสู่โลกหลงัความตาย ซึงผูที้กระทาํชวัจะถูกทรมาน

สาหสักว่าบนโลกปัจจุบนั 

4.1.2  กายภาพ 

1.  รูปร่างรูปทรง 

            งานศิลปนิพนธ์ชินนีมีโครงสร้างทีเป็นเหมือนรูปร่างของมนุษยที์ถูกผา้คลุมแนบ

เนือเอาไว ้จากศีรษะจนมาถึงช่วงสะโพก และค่อยๆ คลีคลายรูปทรงออกจนถึงช่วงปลายเท้า 

ลกัษณะรูปร่างของมนุษยที์ถูกคลุมผา้นี ข้าพเจ้าได้นํามาจากลกัษณะของผา้ทีใช้ในพิธีกรรมที

เกียวขอ้งกบัความตายจากความเชือของอารยธรรมอียปิต ์ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 

และศาสนายวิ ซึงมีการใชผ้า้ทีมีส่วนประกอบของใยธรรมชาติในการห่อคลุมศพทงัร่างกายโทนสี

ขาวเหมือนๆ กนั ทาํใหภ้าพรวมของชินงานเป็นการแสดงออกถึงพิธีกรรมความเชือเกียวกบัตายของ

มนุษย ์

2.  โทนสี 

            งานชิน “Everyone shall taste Death” จะมีโทนสีทีไล่จากบนลงสู่ล่าง จากเขม้ไป

อ่อน จากสีสดไปสีทีเขม้ดาํ ทงัหมด 7 ขนั สือถึงร่างกายจากวิญญาณทีมีความบริสุทธิ จนเกิดเป็น

มนุษยที์มีชีวิตมีเลือดเนือ และเขา้สู่ภาวะแห่งความตายจนเหลือเพียงวิญญาณซึงแทนดว้ยสีดาํเป็นสี

ทีแสดงออกถึงความลึกลบั ความไม่มี ความว่างเปล่า เป็นสิงทีสัมผสัไม่ไดด้ว้ยตา ดว้ยเทคนิคทีใช้

นนัเป็นการฟอก ยอ้ม กดัสีผา้ และการซ้อนผา้ ให้ทีมีโทนสีไล่จากสีอ่อนไปสีเขม้ จากศีรษะลง

มาถึงปลายเทา้ ผา้ช่วงบนจะเป็นลกัษณะผา้ทีคลา้ยผา้ห่อศพ คือขนัที 1 เป็นผา้ใยธรรมชาติสี off 

white (สีขาวนวล) แสดงความบริสุทธิของดวงวิญญาณ ไล่ลงมาขนัที 2 เป็นสีเนือแสดงการเกิดเป็น

มนุษย ์ขนัที 3 เป็นสีเนือเจือสีแดง แสดงสภาพการดาํรงชีวิตทีประกอบดว้ยการทาํความดี และความ

ชวัปะปนกนัไป ขนัที  4 เป็นแดงเขม้แสดงภาวะของความเจ็บป่วย  อุบติัเหตุ เหมือนบาดแผลสดที

เป็นสีแดง ขนัที 5  คือสีแดงเจือเขียวแสดงภาวะความตายเหมือนเป็นแผลทีเริมตายจากสีแดงเป็นสี
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ออกเขียวขีมา้ ขนัที 6 เป็นสีแดงผสมสีเขียวขีมา้ และสีนาํตาล แสดงภาวะชีวิตหลงัความตายในหลุม

ฝังศพทีมีความทรมานจากการถูกลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํความชวัในความเชือของศาสนาอิสลาม 

เสมือนบาดแผลของศพทีเริมเน่าเฟะยุย่กลายเป็นสีนาํตาลอมเขียว และขนัที 7 คือสีนาํตาลไหม ้และ

สีดาํ แสดงออกถึงโลกหนา้โลกแห่งความนิรันดร์ เป็นสิงทีลีลบัเหนือจินตนาการของมนุษย ์

3. เทคนิค 

           ประกอบไปดว้ยเทคนิคการยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ให้เกิดความหมายในขา้งตน้ที

กล่าวมาแลว้ เทคนิคการกรีดผา้ทีซอ้นกนัหลายชนัโดยแต่ละชนัมีการจดัการเรืองสี และพืนผิวของ

งานทีจะแสดงออกมา โดยการเยบ็ผา้  และรอยกรีด แบ่งออกเป็น 7 ลกัษณะดว้ยกนัตามทีกล่าว

เอาไวใ้นบทที 3 แสดงภาวะและช่วงเวลาของมนุษยจ์ากวิญญาณบริสุทธิ จนเกิดเป็นมนุษยผ์่านการ

กระทาํต่างๆ บนโลก จนแก่ตายลงเขา้สู่โลกหลงัความตาย และโลกหน้าในทีสุด โดยเทคนิคการ

กรีดเป็นรอยแผลนีกล่าวถึงการ ความเจ็บปวดต่างๆ บนโลกมนุษยสู่์ความทรมานจากการลงโทษใน

หลุมฝังศพของบุคคลทีกระทาํชวัตามความเชือของศาสนาอิสลาม ดว้ยการใชเ้ทคนิคการใชล้มให้

เป่าออกมาจากตวังาน  ทาํให้งานมีการเคลือนไหวเล็กน้อยบริเวณทีลมพดัผ่านออกจากช่องกรีด

ระหว่าง  ผา้ทีถกูกรีดรุ่งริงเกิดการสนัไหวจากแรงลมเลก็นอ้ยแทนดวงวิญญาณทีมีลกัษณะเดียวกนั

กบัลมตรงทีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตา แต่เราสามารถรู้สึกการมีอยู่ของมนัได ้เมือร่างกายตายย่อย

สลายไป วิญญาณยงัคงเป็นสิงทีนิรันดร์  

4. พืนทีว่าง 

          พืนทีว่างในตวังานคือบริเวณดา้นในโครงสร้างทีกลวง สามารถมองเห็นไดจ้ากช่อง

รอยกรีดทีเกิดขึนบนตวังานตงัแต่ช่วงสะโพกลงมา และลมทีพดัผ่านออกจากงานทาํให้รู้สึกไดว้่า

ดา้นในงานนนักลวง แสดงออกถึงการมีอยูข่องดวงวิญญาณมนุษยซึ์งตายไปแลว้ ร่างกายสูญสลาย

ไปเหลือเพียงการกระทาํคือผา้ห่อศพทีปกคลุมดวงวิญญาณอยูเ่ท่านนั ซึงความเชือเรืองดวงวิญญาณ

นีได้แรงบันดาลใจมาจากข้อมูลของบทที 2  ซึงว่าด้วยชีวิตนันประกอบด้วยร่างกาย และดวง

วิญญาณ จากความเชือของอารยธรรมอียปิต ์(Ka, Ba) ศาสนาพุทธ (ร่างกาย และจิต) ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต ์ศาสนายวิ (ร่างกายและวิญญาณ) 

5. การจดัวาง 

            ติดตงัดว้ยแกนฐานทีซ่อนไวด้า้นใน ตังยืนอยู่บนพืน เหมือนคนกาํลงัยืนอยู่ ตัว

ผลงานมีขนาดทีใหญ่กว่ามนุษยจ์ริงเล็กน้อย  แสดงการเผชิญหน้าระหว่างผูช้มจากการวิเคราะห์

อิทธิพลดา้นรูปแบบการจดัวางของศิลปินพินรี สณัฑพิ์ทกัษ ์ใหค้วามรู้สึกเหมือนตวังานกบัผูช้มคือ

สิงเดียวกนัมีลกัษณะทีเหมือนกนั แต่ต่างกนัทีภาวะความทรมาน และความตาย ทาํใหผู้ช้มรู้สึกไดว้่า

สิงนีอาจเกิดขึนกบัตนเองไดเ้ช่นกนั 
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ภาพที 144 ศิลปนิพนธชิ์นที 2 “ Phantom Pain ” 
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 4.2   ศิลปนิพนธ์ชินที 2 “Phantom Pain” 

4.2.1  แนวความคิด 

 งานชินนีข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อมูลในบทที 2 เรืองความ

เจ็บปวดทรมานของวิญญาณในหลุมฝังศพตามความเชือในศาสนาอิสลาม มาเป็นแนวคิดหลกัใน

การทาํงาน ใชผ้า้แทนการกระทาํความชวัทีห่อหุม้ดวงวญิญาณเอาไว ้ ทงันีความเชือจากศาสนาอืนๆ 

ก็เป็นสิงรองรับ และสนับสนุนแรงบันดาลใจหลกั ในเรืองของวิญญาณทีกระทาํชัวจะมีการถูก

ลงโทษในชีวิตหลงัความตาย เช่น อารยธรรมอียิปต์เมือดวงวิญญาณฟืนคืนชีพแลว้ ชงัวดัความดี

ความชวั หากความดีไม่มากพอจะถกูปีศาจทาํร้ายกดักินดวงวิญญาณ ศาสนาพุทธเมือคนชวัตายไป

จะตกนรกซึงจะโดนทรมานตามกรรมทีตนไดก่้อไว ้ศาสนาคริสต์ และยิวมีความเชือเดียวกนัคือ มี

การพิพากษาจากพระเจา้ และผูที้ทาํความชวัจะถกูทรมานจากไฟนรก  

4.2.2  กายภาพ 

1. รูปร่างรูปทรง 

    จากความเชือในศาสนาอิสลามว่าเมือมนุษยไ์ดต้ายลง วิญญาณจะตอ้งรอวนัสินโลก

อยู่ในโลกอะหลมับัรซัคก่อนทีจะเขา้สู่การพิพากษาและไปยงัโลกอนัเป็นนิรันดร์ โลกอะหลมั

บรัซคันีเป็นจุดเชือมต่อระหว่างโลกนีและโลกหน้า ขา้พเจา้จึงเปรียบเทียบโลกทงัสามนีกบัวงจร

ชีวิตของผเีสือ คือวงจรผเีสือเริมจากเป็นหนอนออกมาจากไข่ เสมือนวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษยใ์น

โลกปัจจุบนั จากนนัก็จะกลายมาเป็นดกัแด ้เปรียบไดก้บัโลกอะหลมับรัซคัคือโลกแห่งการรอคอยที

จะเกิดใหม่อีกครังเพือถกูพิพากษา ในโลกหนา้อนัเป็นนิรันดร์ซึงเปรียบไดก้บัการกลายเป็นผเีสือโต

เต็มวยั ขา้พเจา้จึงใชร่้างดกัแดม้าใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัในการทาํงาน แต่เพิมความเป็นมนุษยเ์ขา้ไป

เพือใหดู้ออกว่ามีทีมามาจากดวงวิญญาณของมนุษย ์โดยรูปทรงโดยรวมทีออกมาจะดูคลา้ยดกัแดที้

มีส่วนเข่า และหลงัของร่างกายมนุษยย์นืออกมาเลก็นอ้ย ตรงกลางของงานจะเป็นโพรงขนาดใหญ่ 

มีลกัษณะคลา้ยหนา้ตาของมนุษยที์กาํลงัทรมาน 

2. โทนสี 

    โครงภายนอกของงานมีสีแดง สีเหลือง และสีนาํตาลเป็นหลกั แสดงภาวะความ

ทรมานทีเต็มไปดว้ยสีของเลือด หนอง แผลสด แผลทีถูกไฟไหม ้และสีของความไหมเ้กรียมจาก

การถกูเผาดว้ยไฟนรก ซึงอา้งอิงมาจากบทที 2 เรืองความเชือในการถกูลงโทษจากการเผาไหมข้อง

ไฟนรก ส่วนในโพรงดา้นในเป็นสีดาํ แสดงภาวะความลึกลบัของดวงวิญญาณทีกาํลงัถกูทรมานแต่

เราไม่สามารถมองเห็นได ้
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3. เทคนิค 

    ใชเ้ทคนิคการฟอก ยอ้ม และกดัสีผา้เพือใหเ้กิดสีทีเหมือนผวิหนงัถกูเผาไหม ้และใช้

เทคนิค Shibori Steaming โดยนึงผา้ให้เป็นรูปทรงของสิงแหลมคม ซึงมีทีมาจากขอ้มูลความเชือ

ของศาสนาอิสลามในบทที 2 กล่าวถึง เหตุการณ์อิสรออฺเมียะอฺรอจญ์ หรือการเสด็จขึนไปสู่บรรดา

ชนัฟ้าของท่านนบีมฮูมัหมดัเพือเยียมสวรรค์และนรก  ซึงมีการบนัทึกอยู่ในคมัภีร์อลักุรอานอย่าง

ชดัเจน โดยอลัลอฮท์รงทาํใหท่้านไดเ้ห็นการลงโทษต่างๆ ในหลุมฝังศพดว้ย ดงัคาํกล่าวของท่านน

บี ตอนหนึงคือ ท่านไดพ้บบางคนมีตะปูทองเหลืองทีพวกเขาใชข่้วนหน้า และอกของตนเอง คน

พวกนีคือผูที้ชอบติฉินนินทา และสร้างความเสียหายใหแ้ก่เกียรติยศของผูอื้น ขา้พเจา้จึงนาํตะปูมา

ใชใ้นการสร้างรูปทรงของหนามแหลมดว้ยเทคนิค Shibori Steaming เพือแสดงออกถึงภาวะความ

เจ็บปวดทรมานของดวงวิญญาณจากการโดนทิมแทงดงักล่าว 

4. พืนทีว่าง 

    โพรงขนาดใหญ่ทีเกิดขึนในตวังานแสดงภาวะการมีอยู่ของดวงวิญญาณทีเราไม่

สามารถมองเห็นได ้ถูกห่อหุ้มดว้ยผา้ทีแสดงการกระทาํชวัของเขาทีผ่านมาว่าไม่สามารถปกป้อง

ดวงวิญญาณจากการถกูทรมานเอาไวไ้ด ้ดา้นหนา้ของโพรงนีมีลกัษณะทีคลา้ยใบหน้าทีหวาดกลวั 

และทรมานของมนุษย ์ส่วนภายในโพรงจะมีหนามแหลมสีดาํทีสือถึงความหมายดงัขา้งตน้ทีได้

กล่าวมาแลว้ 

5. การจดัวาง 

    ติดตงัชินงานจากการวิเคราะห์อิทธิพลดา้นรูปแบบการจดัวางของศิลปินพินรี สัณฑ์

พิทักษ์โดยแขวนงานกบัสลิง ทีแสดงการเผชิญหน้าทีปะทะกบัผูช้มโดยแขวนงานไวใ้นระดับ

เดียวกนักบัสายตา และร่างกายของผูช้ม มีลกัษณะใหญ่กว่ามนุษยเ์ลก็นอ้ย ทาํให้งานสามารถเขา้ถึง

สมัผสัของคนดูไดง่้าย ไม่ตาํกว่าหรือสูงกว่า เหมือนผูช้มสามารถเขา้ใกลง้านได ้รู้สึกเป็นส่วนหนึง

กบังาน 
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 4.3   ศิลปนิพนธ์ชินที 3 “ Torture ” 

4.3.1  แนวความคิด 

งานชินนีแสดงภาวการณ์ทรมานในชีวิตหลงัความตายของวิญญาณที

กระทาํความชวั โดยใชผ้า้สือการกระทาํความชวัทีห่อหุม้ดวงวิญญาณอยู ่ซึงความชวันนัไม่สามารถ

ปกป้องคุม้ครองวิญญาณนนัไดเ้ลย จากการทดลองเชิงเทคนิคในบทที 3 ขา้พเจา้จึงแสดงภาวะความ

ทรมานจากการถกูบิดร่างจนแน่นขดตวัเขา้หากนั ประกอบกบัการถกูเผาไหมซึ้งทาํใหเ้กิดสภาพการ

หดตวั และมีสีทีเขม้ขึนจากงานชินแรก และชินทีสอง ในสภาพของความทรมานนีเป็นสิงทีเหนือ

จริงเกิดจากจินตนาการของขา้พเจา้ ไม่สามารถเกิดขึนบนโลกได ้โดยไดรั้บอิทธิพลทางดา้นแนวคิด

มาจากงานของศิลปิน Mark Powell ซึงแสดงภาพจาํลองนรกออกมาเป็นงานทีเหมือนกบัภาพฝัน

ร้ายในจินตนาการของเขา 

4.3.2  กายภาพ 

1. รูปร่างรูปทรง 

    งานมีลกัษณะรูปอินทรีย ์(Organic form) คือมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรงของสิงทีมี

ชีวิต ถกูวางนอนอยูบ่นพืน มีขนาดทีใหญ่กว่าร่างของมนุษยเ์ล็กน้อย ประกอบดว้ยมวลของเส้นที

ถกูบิดแน่นจนขดกอดกนัไปมาในแนวนอน มีโพรงอยูด่า้นหนา้ ซึงโครงสร้างของงานชินนีตดัทอน 

และพฒันารูปทรงมาจากศพทีถกูห่อดว้ยผา้ห่อศพตามประเพณี และความเชือของศาสนาต่างๆ ทีได้

กล่าวเอาไวใ้นบทที 2 ซึงมีลกัษณะนอนราบไปกับพืน มีผา้ทีพนัห่อหุ้มทงัร่างกาย ข้าพเจ้าได้

จินตนาการรูปทรงให้เหมือนกบัร่างทีถูกยืดออกแลว้บิดแน่นจนขดเข้าหากนั เป็นลกัษณะความ

ทรมานทีเกินความเขา้ใจดา้นความรู้สึกของเราเอง 

2 . โทนสี 

     งานชินนีมีโทนสีส้ม นาํตาล  เทาหม่นไปจนถึงสีดาํ แสดงออกถึงการถูกทรมาน

ดว้ยไฟไหมเ้กรียมจนขดตวัเขา้หากนั เริมเป็นสีทีหม่น และเขม้ขึนกว่างานทงัสองชิน แทนความไม่

มีชีวิตหลงเหลืออยูแ่ลว้ ดว้ยผลของเทคนิคการกดัสีผา้ดว้ยสารละลายโซเดียมเพอแมงกาเนต ทาํให้

ผา้มีลกัษณะทีไหม ้และขาดเป็นรูในบางจุด 

3. เทคนิค 

    ใชเ้ทคนิคยอ้มผา้ใหเ้ป็นสีโทนสีเขม้แสดงภาวะทีไหมด่้าง และเกรียม ใชเ้ทคนิคการ

บิดผา้จนแน่นขดตวัเขา้หากนัแสดงออกถึงภาวะความทรมานทีนอกจากจะโดนเผาจนไหมแ้ลว้ยงั

ปวดร้าวจากการโดนบิดไปทงัร่างอีกดว้ย อาการของผา้ทีแสดงออกในลกัษณะทีแน่นหนานีมากจาก

การห่อศพตามความเชือของศาสนาต่างๆ  เช่น การมดัตราสังในศาสนาพุทธ ทีจะตอ้งมดัให้แน่น
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หนา การห่อศพของศาสนายวิ คริสต ์และอิสลาม ก็จะห่อศพอยา่งมิดชิด และมีการผกูผา้เป็นเปลาะ

ยดึเป็นช่วงๆ บนร่างกายดว้ยเช่นกนั 

4. พืนทีว่าง 

   โพรงทีอยู่บริเวณส่วนหัวของตวังานแสดงภาวะของดวงวิญญาณทีเราไม่สามารถ

มองเห็นได้ ถูกห่อหุ้มด้วยผา้ทีแสดงการกระทําชวัของเขาทีผ่านมาว่าไม่สามารถปกป้องดวง

วิญญาณจากการถกูบิดอย่างเจ็บปวดทรมานได ้ลกัษณะของโพรงมืดมีความลึกเขา้ไปอยู่ในกลาง

ของงาน ทาํใหต้วังานดูกลวงภายใน แทนทีการมีอยูข่องดวงวิญญาณ 

5. การจดัวาง 

    ติดตงัดว้ยการวางราบนอนบนพืนจากการวิเคราะห์อิทธิพลดา้นรูปแบบการจดัวาง

ของศิลปินพินรี สณัฑพิ์ทกัษ ์ทาํใหง้านดูคลา้ยกบัศพทีถกูห่อผา้แลว้วางนอนเอาไว ้มีขนาดใหญ่กว่า

มนุษยเ์ล็กน้อย ทาํให้ผูช้มงานสามารถสัมผสัไดอ้ย่างใกลชิ้ด ตาํกว่าระดบัสายตาเล็กน้อย แสดง

อาการทีทุรนทุรายอยูบ่นพืน ไม่มีแรงทีสามารถยนืหรือตงัอยูไ่ด ้

    ผลงานศิลปนิพนธ์ทงัสามชินแสดงออกถึงภาวะของชีวิตหลงัความตายทีมีความ

ต่อเนืองกนัดว้ย 3 ปัจจยัดงันี 

รูปร่าง และรูปทรงกลวง 

โครงสร้างหลกัทีผลงานทุกชินมีร่วมกนัคือ พืนทีว่างซึงเป็นโพรงอยู่ในตวังาน โดย

ไดรั้บอิทธิพลการสือสารดว้ยลกัษณะความเป็นสากลจากศิลปิน Maimouna Guerres  ทุกงานสือถึง

ภาวะการมีอยู่ของวิญญาณ ซึงคนทวัไปไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสัได ้แต่รับรู้ไดถึ้งการมีอยู ่

ขา้พเจา้จึงใชพื้นทีว่างตรงกลางโครงสร้างของตวังาน ให้มีลกัษณะเป็นโพรงอยู่ภายใน คือร่างกาย

สลายไปแลว้เหลือเพียงสิงทีห่อหุม้ดวงวิญญาณนนัคือการกระทาํทีแทนดว้ยผา้ทงัสามชิน ลกัษณะ

ของรูปร่างทีต่อเนืองกนันนัจะเริมตน้จากงานชิน “ Everyone shall taste Death ” ทีมีรูปร่างค่อนขา้ง

เป็นรูปธรรม (Realistic) สามารถเขา้ใจไดว้่าเป็นรูปร่างของมนุษยที์มีสัดส่วนค่อนขา้งจะสมจริง 

ต่อมาดว้ยงานชิน “ Phantom Pain ” จะมีรูปร่างลกัษณะทีเริมกาํกึงระหว่างความเป็นรูปอธรรม และ

นามอธรรม (Semi Abstract) คือมีการผสมผสานระหว่างรูปร่างของดกัแด ้และอวยัวะบางส่วนของ

มนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั ตดัทอนรูปทรงใหมี้เคา้โครงของความเป็นจริงเหลืออยูบ่า้งแต่ไม่ชดัเจน และงาน 

“Torture” มีรูปร่างรูปทรงทีแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นรูปทรงของอะไร ถูกตัดทอนรูปทรงซึง

ก่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกจากสี รูปร่าง และลกัษณะมาประกอบเขา้ดว้ยกนั ทงัโครงสร้างของทงั

สามงานนีแสดงออกถึงช่วงเวลาของความตาย ภาวะของความทรมานทีเป็นไปอยา่งต่อเนือง นันคือ

เริมจากความตายของมนุษยที์อาจจะเกิดจากการตายดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ อุบติัเหตุ หรืออืนๆ  ทีทาํให้

ร่างกายค่อยๆ ยอ่ยสลายไปตามกาลเวลา จากร่างกายทีมีวิญญาณเป็นตวัควบคุมการกระทาํจนสูญ
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สินเหลือเพียงแต่วิญญาณ จากการเกิดมาอย่างบริสุทธิจนโต แก่ และตายไป จากผา้ห่อศพทีขาว

สะอาดจนเปลียนเป็นสีเหลืองจนยุ่ยย่อยสลายไปไม่เหลือสภาพเดิม จากวิญญาณชัวทีควบคุม

ร่างกายให้กระทาํสิงไม่ดี เมือร่างกายได้ตายลง วิญญาณก็เขา้สู่โลกอะหลมับรัซคั โลกทีน่ากลวั

สาํหรับผูก้ระทาํความผดิ โลกทีเป็นการเริมตน้ของการตอบแทนในสิงทีทาํมาบนโลกมนุษย ์โลก

แห่งความทรมานก่อนทีจะถกูพิพากษาต่อไปในโลกหนา้ 

โทนสี 

โทนสีโดยรวมของทุกชินงานจะมีสีนาํตาลเป็นส่วนประกอบ เนืองจากสีนาํตาลทีใชล้ง

บนผา้นนัสือถึงกาลเวลา กล่าวคือ เมือความตายมาประสบกบัมนุษย ์ทางกายภาพเราจะเห็น และ

เขา้ใจไดว้่าร่างกายจะถกูยอ่ยสลายไปตามกาลเวลา เปรียบเสมือนสิงของทีเก่าก็จะค่อยๆ ซีด และถูก

ฝุ่ นจบั ค่อยๆ เปลียนเป็นสีเหลืองและนาํตาล ศพทีฝังก็จะค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นเนือเดียวไปกบั

ดิน ตน้ไมที้เคยเขียวชอุ่มเมือตายก็ค่อยๆ กลายเป็นสีเหลืองและแหง้เป็นสีนาํตาล สิงทีผ่านกาลเวลา

มกัมีสีนาํตาลเป็นสือ อีกทงัดว้ยความเชือของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนายิว ต่างก็มี

ความเชือการฝังศพลงในแผน่ดินเช่นเดียวกนั สีของดินทีเปรอะเปือนไปบนผา้ห่อศพจึงมีสีนาํตาล 

ดงันนัขา้พเจา้จึงใชสี้นาํตาลเป็นสีทีทาํใหง้านมีความต่อเนืองกนั 

 เทคนิค 

เทคนิคทีใชจ้ะแสดงความต่อเนืองระดบัเจ็บปวดความทรมานทีมากขึนเรือยๆ  จากการ

โดนกรีดแทงซึงสามารถพบเห็นไดท้วัไปเป็นเรืองปรกติ ทงัอุบติัเหตุ การผา่ตดั การฆาตรกรรม จน

มีความรุนแรงขึนดว้ยเทคนิค Shibori Steaming แสดงภาวะของการถูกหนามแหลมมากมายทิมแทง

ซึงไม่ใช่เรืองปรกติในชีวิตประจาํวนัทีเราจะสามารถเห็นได ้ยกเวน้การทรมานมนุษยใ์นบางสังคม  

ซึงดูเจ็บปวดทรมานกว่าการกรีดแทงดว้ยสิงมีคม และการทรมานสุดทา้ยคือการถูกบิดร่างกายจน

มว้นขดแน่นเขา้หากนั ซึงเป็นเรืองทีไม่สามารถเกิดขึนไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะร่างกายจะไม่สามารถ

ถกูบิดในสภาพเช่นนนั แสดงความเจ็บปวดทรมานอยา่งสาหัสของร่างทีโดนบิดไปจนไม่เหลือเคา้

โครงเดิม ในงานทงัสามชินจะมีเทคนิคหลกัๆ ทีเหมือนกนัคือ การยอ้ม ฟอก และกดัสีผา้ ซึงเป็น

จุดเด่นของงาน แสดงภาวะของความตาย ความทรมานในลกัษณะต่างๆ ออกมาผ่านการสร้างสีสัน

ในงาน จากสีโดยรวมทีมีความสดในงานชินแรก แลว้ค่อยๆ หม่นลงในชินทีสอง และหม่นเจือสีดาํ

ในงานชินทีสาม ตามความหมายต่างๆ ทีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ตารางที 5 สรุปการเปรียบเทียบลกัษณะและความหมายของงานศิลปนิพนธ ์

 

ชืองาน โครงสร้าง สี เทคนิค การติดตงั ภาวะ 

Everyone 

shall taste 

Death 

 

Realistic 

ผา้คลุมมนุษย ์

ไล่สี  : สีขาว

น ว ล -สี เ นื อ -สี

แ ด ง -สี เ ขี ย ว -สี

นาํตาล-สีดาํ 

ยอ้ม-ฟอก-กัดสี

ผ้ า ,  ก รี ด ผ้ า ที

ซ้ อ น สี กั น , 

ตะกุยผา้, ลม 

 

ตั ง ยื น บ น

พนื 

ถูกทรมานจาก

ก า ร โ ด น ก รี ด

แทง 

 

Phantom Pain 

 

Semi-Abstract 

ค ล้ า ย ดั ก แ ด้

ผสมมนุษย ์

 

สีแดง, สีนาํตาล, 

สีดาํ 

 

ยอ้ม-ฟอก-กัดสี

ผ้ า ,  Shibori 

Steaming 

 

แขวน 

ถูกทรมานจาก

ก า ร โ ด น เ ผ า , 

ก า ร ถู ก สิ ง

แ ห ล ม ค ม ทิ ม

แทง 

 

Torture 

Abstract 

ทีมาจากร่างศพ

ห่อผา้ 

 

สีส้ม, สีนําตาล, 

สีเมา, สีดาํ 

 

ยอ้ม-ฟอก-กัดสี

ผา้, บิดผา้ 

 

ว า ง น อ น

บนพนื 

ถูกทรมานจาก

การโดนเผาจน

ไ ห ม้ ,  ก า ร ถู ก

บิดร่าง 
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บทที 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

“ อะลมับรัซคั : ชีวิตหลงัความตาย ” เป็นชุดงานศิลปนิพนธ์ทีมาจาการความสนใจ 

และตงัคาํถามจากความเชือ และความศรัทธาในศาสนาอิสลามว่า เมือเราตายไปแลว้ เราจะสามารถ

ใชสิ้งใดมาคุม้ครองเราใหพ้น้จากการถกูลงโทษในโลกหนา้ได ้ซึงคาํตอบนนัคือ การกระทาํของเรา

เอง ดงันนัในการระลึกถึงชีวิตในโลกขา้งหนา้จึงเป็นการเตือนสติใหใ้ชชี้วิตไปในทางทีดี ขา้พเจา้ได้

ศึกษาเกียวกบัความมีอยูข่องชีวิตหลงัจากตายไป พบว่ามนุษยเ์ราจะตายเพียงครังเดียว และจะไดรั้บ

การตอบแทนจากสิงทีกระทาํเอาไวบ้นโลก ซึงการตอบแทนเหล่านนัก็ไปทางเดียวกนักบัความเชือ

ในหลายศาสนา นนัคือคนทีกระทาํความดีจะไดรั้บผลตอบแทนทีดี คนทีประพฤติชวัก็จะไดรั้บการ

ลงโทษอยา่งทรมาน สิงทีจะสามารถคุม้ครองเราใหพ้น้จากความทรมานนนัก็คือการกระทาํความดี 

ขา้พเจา้จึงตอ้งการนาํเสนอภาวะทีทาํให้คนฉุกคิด และยาํเตือนให้ใชชี้วิตอย่างมีสติ ระมดัระวงัใน

การกระทาํของตนเอง หลีกเลียงการทาํความชวั สิงนีจึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดศิลปนิพนธที์แสดงถึง

ผลแห่งการกระทาํความชวัซึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูช้มมากกว่าทีจะเสนอผลแห่งการกระทาํ

ความดี จากศึกษาขอ้มูลต่างๆ  ขา้พเจา้นาํมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะสามมิติ 3 ชิน ซึง

นาํเสนอสภาวะของการถกูทรมานในโลกหลงัความตาย หรือ โลกอะหลมับรัซคั โดยมีจุดประสงค์

ของการสร้างสรรคด์งันี 

1.  เพือถ่ายทอดสภาพของชีวิตหลงัความตายตามหลกัศรัทธาศาสนาอิสลามออกมา

ผา่นงานศิลปะสามมิติตามจินตนาการของผูว้ิจยั 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ ์ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มลูจากการคน้ควา้เรืองความเชือ

ในชีวิตหลงัความตาย และขอ้มลูเรืองผา้ทีใชใ้นพิธีกรรมทีเกียวขอ้กบัความตายของศาสนาต่างๆ  มา

ใชใ้นการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงาน ทงัโครงสร้าง โทนสี เทคนิค วสัดุ เป็นตน้ นอกจากนียงัไดรั้บ

อิทธิพลจากศิลปินทีเกียวข้องกบัเรืองทีศึกษา มาใช้ในการพฒันาทงัในดา้นเนือหา รูปแบบ และ

ความเป็นสากลของตวังาน ทีสามารถเขา้ถึงไดก้บัผูช้มทุกศาสนา 

2.  เพือใหผู้ที้ชมผลงานระลึกถึงชีวิตหลงัความตาย เพือทีจะใชชี้วิตในโลกปัจจุบนั

ไปในหนทางทีดี 

   ผลงานศิลปนิพนธนี์ เป็นผลงานแสดงออกถึงภาวะความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ผูช้มจะ

สามารถถึงสภาวะต่างๆ ทีสือออกมาจากผลของการถกูทรมาน เช่น ความเจ็บปวดของแผลทีถกูกรีด
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แทง ความแสบร้อนจากการถูกเผาร่างกาย ความเจ็บปวดทีถูกสิงแหลมคมทิมแทง ความเจ็บปวด

จากการถูกบิด และบีบรัดร่างกายเป็นตน้ ความรู้สึกทีถูกถ่ายทอดออกมาจากงานเหล่านีจะทาํให้

ผูช้มรู้สึกหวาดกลวั และไม่อยากใหสิ้งเหล่านนัเกิดขึนกบัตนเอง งานจึงเป็นเสมือนเครืองเตือนสติ

ให้ผูช้มมีสติทีจะใชชี้วิตไปในหนทางทีดีขึน ฉุกคิดก่อนทีจะกระทาํความผิด เพราะผลแห่งการ

กระทาํทีตามมาในโลกหลงัความตายนนัไม่น่าสมัผสัเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

   ในกระบวนการทาํงานนนัเริมมาจากการวิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธเ์พือนาํมาพฒันา 

ปรับปรุง ให้ตรงกับแนวคิด และวิธีการในการสือสารผ่านตวังานศิลปนิพนธ์มากขึน จากนนัจึง

คน้ควา้หาข้อมูลจากสือต่างๆ รวมทงัสอบถามจากผูรู้้ด้านศาสนาอิสลามแลว้ร่างแนวความคิด

ออกมาเป็นงานสองมิติ และสามมิติ ทดลองเทคนิค และโครงสร้างต่างๆ เพือหาความเป็นไปไดข้อง

ชินงาน และลดปัญหาความผิดพลาดทีจะเกิดขึน จากนันขยายผลงานจากภาพร่างมาเป็น

ประติมากรรมขนาดเท่าจริง โดยเทคนิคทีใชจ้ะมีผา้เป็นวสัดุหลกัในการทาํงาน เช่น เทคนิคการยอ้ม

ฟอก กดัสีผา้ เทคนิค Shibori Steaming เทคนิคการเยบ็ซอ้นผา้ไล่สีเป็นชนัๆ  และกรีดผา้ เป็นตน้ 

ในกระบวนการทาํงานในแต่ละช่วงกจ็ะคอยปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาเพือแกไ้ข พฒันา และปรับปรุง

ผลงานใหต้รงตามวตัถุประสงค ์และแนวคิดจนงานเสร็จสมบูรณ์ 

   จากผลงานทงั 3 ชินทีออกมานนั ขา้พเจา้คิดว่าสามารถแสดงออกถึงภาวะความทรมานใน

โลกหลงัความตายไดดี้ระดบัหนึง จากลกัษณะทางกายภาพของชินงาน และความหมายทีสือออกมา 

แต่งานทีทาํสาํเร็จออกมานันอาจจะมีการปรับแกไ้ขจากแบบร่างทีวางแผนเอาไวต้งัแต่แรก ดว้ย

ปัญหาบางประการทีเกิดขึนระหว่างการทาํงาน จึงจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดว้ยการปรับแก้

ผลงานในบางส่วนให้งานดาํเนินต่อไป โดยส่วนใหญ่จะพบปัญหาในเรืองของโครงสร้างของ

ชินงาน ทาํใหเ้กิดความคลาดเคลือนของผลงานไปบา้ง แต่ในเรืองของเทคนิคผา้ สามารถทาํออกมา

ได ้ปัญหาทีพบในการทาํงานไดแ้ก่ 

1. งาน “Everyone shall taste Death ”  

1.1 ปัญหาโครงไฟเบอร์กลาสทีทาํขึนเองยวบ จึงตอ้งแกไ้ขโดยการใชหุ่้นเป็นโครง

ดา้นในแทน 

1.2 ปัญหาการเยบ็ผา้ผนืใหญ่ และหนกัมาก ทาํใหส้ามารถทาํงานไดช้า้ และอาจทาํให้

จกัรเยบ็ผา้เสียหายได ้จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

1.3 พดัลมทีติดตงัดา้นในตวัชินงานแรงไม่พอเนืองจากไม่มีช่องว่างให้อากาศเขา้ไป

ดา้นในเพียงพอ จึงทาํใหพ้ดัลมไม่สามารถดึงอากาศมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอย่างทีควรจะเป็น 

จึงตอ้งทาํการติดพดัลมเพิมอีกหนึงตวั และสร้างช่องลมเพิมเพือให้มีอากาศเข้าไปภายในได ้เมือ

อากาศมีมากไม่พอจะทาํใหผ้า้ถกูดูดเขา้หาพดัลมจึงตอ้งติดตงัโครงกนัลมดา้นในเพิมเติม 
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1.4 โครงสร้างของศีรษะมนุษยผ์ดิส่วนเนืองจากเป็นศีรษะทีไม่ใช่ของตวัโครงแต่เดิม

จึงทาํใหต้อ้งปรับแกไ้ขรูปโครงเพิมเติม 

1.5 ฐานของงานทีสร้างขึนไม่แข็งแรง สามารถเกิดอุบติัเหตุได ้จึงทาํการสร้างฐาน

เปลียนใหม่ใหแ้ข็งแรง และปลอดภยัมากขึน 

2. งาน “Phantom Pain ” 

2.1 ปัญหาการเจาะรูทีตวังานไฟเบอร์กลาสทาํให้โครงบางช่วงเกิดการแตกแยกออก 

จึงตอ้งมีความระมดัระวงัใหม้ากขึน 

2.2 โครงของตวังานไม่ไดเ้ป็นไปตามแบบร่างอยา่งทีตอ้งการทงัหมด ขาดรายละเอียด 

บางอยา่งจึงไม่เหมือนทีตงัใจเอาไว ้จึงจะตอ้งใส่ใจในรายละเอียดใหม้ากขึน 

2.3 ผา้ทีบุดา้นในของโครงชินงานไม่ตอบสนองการมองเห็นของผูช้มเนืองจากโพรง

ดา้นหนา้มีขนาดทีใหญ่ จึงทาํใหต้อ้งเพิมรายละเอียดดา้นในใหมี้ความหมายตอบรับกบัแนวคิด และ

ภาพรวมผลของงาน 

3. งาน “ Torture ” 

3.1 ปัญหาการคาํนวณผา้ทีใชจ้ริงในการทาํงาน ซึงคาํนวณจากการทดลองสร้างแบบ

ร่างแลว้ขยายใหเ้ท่างานจริง ปรากฏว่าผา้มีจาํนวนไม่พอความตอ้งการมากถึง 4 เท่า เนืองจากผา้ทีใช้

มีโครงสร้างเส้นใยของการทาํแบบร่าง และงานจริงในขนาดทีเท่ากัน เมือขยายสัดส่วนจึงไม่

สามารถคาํนวณใหพ้อดีกนัได ้ขา้พเจา้จึงตอ้งคาํนวณจากขนาดของงานจริงทีทาํขึนมาแลว้บางส่วน 

ทาํใหเ้สียเวลา และมีงบประมานทีบานปลายไปมาก 

3.2 ผา้ทีใชใ้นงานมีปริมาณทีมาก ทาํให้ลาํบากในการทาํงาน เพราะตอ้งนาํผา้ไปทาํ

เทคนิคต่างๆ ก่อนประกอบเป็นตวังาน อีกทงัยงัตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการใชง้านจกัร

เยบ็ผา้เนืองจากผา้มีขนาดทีใหญ่ และหนกัมาก ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการทาํงานพอสมควร 

3.3 งานนีใชผ้า้ในปริมาณมากกว่าทีคาํนวณเอาไว ้ดงันันขนัตอนการทาํเทคนิคยอ้ม 

ฟอก กดัสีผา้ ขนัตอนการสร้างปริมาตรของผา้ ขนัตอนการเยบ็ผา้ และขนัตอนการบิดผา้ จึงทาํให้

ตอ้งใชเ้วลามากในการทาํงาน 

3.4 การขยายงานใหเ้ท่าของจริงไม่สามารถทาํใหเ้หมือนกบัตน้แบบทีสร้างขึนมาก่อน

นีได ้เนืองจากเป็นชินงานทีไม่มีโครงเป็นหลกัดา้นใน สืบเนืองมาจากเทคนิคการบิดผา้จนขดเขา้หา

กนั ทาํใหมี้รูปแบบของโครงสร้างไม่แน่นอน สามารถเปลียนไปตามปัจจยัต่างๆ ทีควบคุมไดย้าก 

จึงตอ้งใชก้ารขยบัเคลือนตาํแหน่งของการขดผา้ใหค้ลา้ยกบังานตน้แบบมากทีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากการทาํงานศิลปนิพนธชุ์ดนีทาํใหพ้บปัญหาในการทาํงานต่างๆ ในหลายๆ ช่วง

ของการทาํงาน ซึงพบว่าสิงทีเป็นปัญหาหลกันนัคือ การสร้างโครงสร้างของตวัชินงานตอ้งอาศยั

ประสบการณ์ และทกัษะทางดา้นการสร้างงานประติมากรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้ิจยัควร

ศึกษา และพฒันาทกัษะใหม้ากขึนเพือการสร้างชินงานต่อไปในอนาคต 

2. ในการทาํงานศิลปนิพนธ์ชุดนีมีการใชส้ารเคมีเป็นจาํนวนมาก ทงักระบวนการ

สร้างโครงสร้างจากเรซิน ไปจนถึงการทาํเทคนิคการฟอก การยอ้ม การกดัสีผา้ และการประกอบ

ชินงาน จึงควรป้องกนัตนเองใหรั้ดกุม และปลอดภยั 

3. ในการพฒันาการทาํงานศิลปะในอนาคต ขา้พเจา้คิดว่าควรจะหาความเป็นไปได้

ของการสร้างงานศิลปะจากผา้ทีสะดวกต่อการทาํงานมากกว่านี คือการทาํงานทีสามารถควบคุม

กระบวนการทาํงานเกือบทงัหมดได้เอง หรือจะต้องหาทางควบคุม และตรวจสอบชินงานให้

ละเอียดถีถว้นมากขึนหากจะตอ้งมีผูช่้วยมาทาํงานในบางส่วนทีไม่สามารถทาํเองได ้ให้ออกมาตาม

ความตอ้งการ 

4. งานศิลปนิพนธชุ์ดนี สามารถพฒันาเทคนิค และเนือหาใหแ้สดงออกมาในรูปแบบ

อืนๆ ได้อีก เช่น ศิลปะสือการแสดงสด ศิลปะการจดัวาง หรือ งานศิลปะเชิงแนวความคิด ให้มี

ความเป็นสากล และน่าสนใจมากขึน สามารถทาํใหผู้ช้มต่างศาสนิกเขา้ถึงตวังานไดม้ากกว่ากรอบ

ของคาํว่าอะหลมับรัซัค แต่จะกล่าวถึงชีวิตหลงัความตายทีกวา้งออกไป แต่ยงัคงมีกลินอายของ

ความเป็นอิสลามอยูเ่ช่นเดิม 
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