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53901308: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ: ความรุนแรง 
   มะสุกรี หีมแอ: สมาธิ ลวดลาย แหงความศรัทธา. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ปริญญา 
ตันติสุขและ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน. 70 หนา. 

ความสําคัญของปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางคนมุสลิม คือ ปญหาชองวางระหวางคน 
มุสลิมดวยกัน เชน ปญหาการยึดติดกับกลุมหรือพี่นอง ชาตินิยม ภูมิภาคนิยม ภาษานิยม โดยขาด ความรูท่ี
ครอบคลุมและขาดหลักคําสอนของศาสนาซ่ึงลวนแลวสงผลตอความแตกแยกท้ังส้ิน ตัวอยางของปญหา
ความแตกแยกที่ เห็นไดชัด คือ เหตุการณสามจังหวัดชายแดนใตซึ่งมีผล กระทบตอเนื่องตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ังกายและจิตใจของคนมุสลิมในหลายดานดวยกัน เชน สภาวะ ทางจิตใจ ความหวาดระแวง 
ตลอดจนการดําเนินชีวิตในแตละวัน นับเปนวิกฤตการณสงผลกระทบ ตอคนในพื้นท่ีใหเกิดการเรียกรอง
ความสงบสุขใหกลับมาอีกครั้ง จากประสบการณตรงของผูวิจัย ผูวิจัยไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
และปญหา เหลานี้ทําใหผูวิจัยขาดสมาธิ ขาดความควบคุมทางอารมณ และสติในตัวของผูวิจัยเอง 
 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดถายทอดความคิดความรูสึกของตนเองท่ีมีตอเหตุการณ
ความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนใต ดังกลาวในฐานะของ คนมุสลิมคนหน่ึงโดยผานรูปแบบของงาน
จิตรกรรม 2 มิติ แนวกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) ท่ีเกิดจากการคลี่คลาย ลดทอน แสดงความสมดุล
ระหวางพ้ืนผิว (Texture) พื้นท่ีวาง (Space) และรูปทรง (Form) ซึ่งมีท่ีมาจากการศึกษาสภาพชีวิตของผูคน
ลวดลายและรูปแบบของสถาปตยกรรม ท่ีปรากฏในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตโดยอาศัยกระบวนการ
ทํางาน 5 ข้ันตอน ซึ่งไดแก 1. ศึกษาแหลงขอมูลจาก สถานท่ีจริง  2. รางรูปทรงและลวดลายตามท่ีตองการ
สรางพ้ืนผิวและเทคนิคดวยเรซ่ิน 3. ลงสีตามโครงสรางของ รูปทรงและลวดลาย 4. เก็บรายละเอียดและ
วิเคราะห 5. จัดผลงานแสดงเผยแพรสูสังคม  
 ผลของการศึกษาและสรางสรรคในครั้งน้ีผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและสรางสรรคเปนผลงานท่ี
ตอบสนองตอแนวความคิดและแสดงถึงอารมณความรูสึกสวนตัวท่ีมีตอเรื่องดังกลาวโดยถายทอดออกมา
เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติจํานวน 5ผลงานโดยมุงหวังเปนอยางยิ่งวาในฐานะของชาวมุสลิมคนหน่ึงผูวิจัย
จะสามารถถายทอดทรรศนะและความรูสึกท่ีมีตอปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใตดังกลาวได
โดยอาศัยงานศิลปะเปนเครื่องมือในการส่ือสารถึงบุคคลท่ัวไปในสังคม                            
 
 
 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                                                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร                      
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53901308 : MAJOR: VISUAL ARTS 

KEY WORD : VIOLENCE  
 MAHSUKREE HEEM-AE: MEDITATION. PATTERNS OF FAITH.  THESIS 
ADVISORS: ASSOC PORF.PARINYA TANTISUK. ASSOC.PORF.VISOOT PHONGOEN. 70 
pp. 

The most important Muslim problems in three provinces of the southern of Thailand is obvious 
gap between Muslim people such as the group identified , nationalism, regionalism siblings and 
language by the lack of knowledge and comprehensive doctrines of religion which are already affecting 
its cleavage . 
 The cleavages conditions is the problems in the three southern border provinces of Thailand 
,which affects to the whole body and minds of Muslim people in many ways , such as the mental state, 
distrust and lifestyle in a routine. There are the crisis, which affecting people in the area need to peace 
come back again. In the experience is mine, I was affected from all these problems. I’ve got a lack of 
concentration, emotional control and lost my consciousness. 

 The scope of study . I want to convey a sense of my own thoughts about the problems in three 
southern border provinces  as the Muslim through a two -dimensional painting in a semi- abstract’s style 
caused by  unwinding, reduced, and balanced between texture area, space and form , that are  derived 
from a study of people's lives, design and architecture which appears in the three southern border 
provinces The process  has  5 steps : 1. Survey and study  in the actual location 2. Studying and 
developing painting technique with resin and sketching shape, pattern and texture for the painting 3.  
Painted color into the sketch structure of shapes and patterns 4. Analysis and improve the art works 5. 
The exhibition art works to the public. 

The results of the studying and creating of research. I analyzed   and created art works to 
responses my concept and reflect to personal feelings on the matter delivered by a two -dimension, The 
Art works have five  pieces. I have propose to convey my vision and feeling within the problems in 
three southern border provinces as the Muslim by the art works intermediate to people. 
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 ดวยพระนามของ อัลลฮ ผูทรงเมตาปราณีเสมอ ผูวิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว ท่ีใหการ
สนับสนุนเปนกําลังใจและสงเสริมแนวทางการศึกษา ศาสตรแหงศิลปะ ตลอดจนคณาจารยทุกท่ี
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ทุกๆเร่ือง ศาสตรจารยพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร รองศาสตรจารยศิริพงศ 
พะยอมแยมและคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธทุกคน  ท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา และใหความ
หวงใย ขอกราบขอบคุณ 
 และขอขอบคุณเพื่อนทุกคน เพื่อนเดือน เพื่อนแอม และเพ่ือนบอง ท่ีชวยกันวิภาควิจารณ
จุดบกพรอง และแกปญหาใหกับผูวิจัย ตลอดจนใหท่ีอยูพักอาศัยและดูแลเปนยังดี และขอขอบคุณ
กําลังใจจาก พี่ๆ นองๆทุกคน 
 สุดทายท่ีสุดคือ ครอบครัวเล็กๆ ท่ีใหความอบอุน ความนารัก ตลอดมา อินชาอัลลฮ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

สารบัญ 

  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.............................................................................................................. จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... ฉ 
สารบัญภาพ.............................................................................................................................. ญ 
บทท่ี  
1 บทนํา................................................................................................................................ 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................................... 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา...................................................................................... 2 
 แนวความคิดในการสรางสรรค................................................................................ 2 
 ขอบเขตของการศึกษา.............................................................................................. 3 
 วิธีการศึกษา...............................................................................................................      3 
 นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................................................... 3 
 แหลงขอมูล.............................................................................................................. 4 
 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค................................................................... 4 
 ประโยชนท่ีไดรับ..................................................................................................... 4 
2 ความเปนมาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ.................................................................... 5 
 อิสลามในประเทศไทย............................................................................................. 6 
 ความเปนมาของศาสนาอิสลาม................................................................................ 8 
 ประวัติศาสตรและการเปล่ียนแปลง......................................................................... 9 
 อิทธิพลจากปญหาความไมสงบ............................................................................... 11 
 อิทธิพลงานศิลปะจากสถาปตยกรรม....................................................................... 14 
 องคประกอบสําคัญของมัสยิด................................................................................. 16 
 องคประกอบของศิลปกรรมอิสลาม......................................................................... 19 
          อิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปน............................................................................ 27 
 
 

 

 
 
 

ช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 
บทท่ี 

 
หนา 

3 ข้ันตอนและองคประกอบในการสรางสรรค....................................................................    34 
 การประมวลความคิด............................................................................................... 34 
 แนวความคิดในการสรางสรรค................................................................................ 34 
         รูปแบบในการสรางสรรคผลงาน ............................................................................. 34 
         แนวคิดในการสรางสรรค......................................................................................... 35 
 รูปแบบดานนามธรรม............................................................................................. 37 
 รูปแบบดานรูปธรรม................................................................................................ 36 
          ข้ันตอนการสรางสรรค............................................................................................ 38 
          การสรางภาพรางและรูปแบของงาน....................................................................... 38 
          อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน............................................................................ 39 
  การวิเคราะหองคประกอบศิลป............................................................................... 39 
                   เนื้อหา (Content)............................................................................................. 40 
                   รูปทรง (Form)................................................................................................ 40 
                   สี (Color)........................................................................................................ 42 
                   เสน (Line)...................................................................................................... 44 
                   พื้นท่ีวาง (Space)............................................................................................ 46 
                   พื้นผิว (Texture)............................................................................................. 47 
                   น้ําหนัก (Tone)............................................................................................... 48 
 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ............................................................................................. 49 
 การวิเคราะหผลงานสรางสรรค........................................................................................ 56 
4 การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ....................................................................................... 58 
          ผลงานชวงวิทยานิพนธ............................................................................................ 58 
 การพัฒนาผลงานชวงวิทยานิพนธ........................................................................... 58 
 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1............................................................. 60 
                    วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2.............................................................. 61 
                    วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3.............................................................. 62 
                    วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4.............................................................. 63 

ซ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 
 

  

บทท่ี หนา 
                    วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5.............................................................. 64 
5 สรุป.................................................................................................................................. 67 
รายการอางอิง...........................................................................................................................    69 
ประวัติผูวจิัย............................................................................................................................. 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ฌ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี หนา 
1 จาม ถวย เคร่ืองใชในครัว.............................................................................................. 6 
2 มัสยิด อัล-ฮารอมประเทศซาอุดิอาระเบีย เมืองเมกกะ................................................... 7 
3 5 จังหวดัภาคใต.............................................................................................................. 12 
4 ความไมสงบในสามจังหวัด........................................................................................... 13 
5 ชายแดนใต เมืองชายสายตา........................................................................................... 14 
6 มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี............................................................................................. 15 
7 ท่ีอาบน้ําละหมาด........................................................................................................... 16 
8 มิมบัต............................................................................................................................. 16 
9 มินบาร........................................................................................................................... 17 
10 หอกระจายเสียง.............................................................................................................. 17 
11 โดม................................................................................................................................ 18 
12 กระเบ้ืองจาก mihrab...................................................................................................... 21 
13 ศิลปะรูปแบบของอิสลาม.............................................................................................. 21 
14 รูปแบบลายเรขาคณิต..................................................................................................... 22 
15 รูปแบบโมร็อกโกอิสลาม............................................................................................... 22 
16 รูปแบบอิสลามเรขาคณิต............................................................................................... 23 
17 รูปแบบอิสลามเรขาคณิต............................................................................................... 23 
18 รูปแบบลายเรขาคณิต..................................................................................................... 24 
19 ศิลปะรูปแบบของอิสลาม.............................................................................................. 24 
20 รูปแบบเวกเตอรอรัญอิสลามขนาดเล็ก.......................................................................... 25 
21 รูปแบบดอกไม.............................................................................................................. 25 
22 ลายพรม......................................................................................................................... 26 
23 ลายอาหรับ..................................................................................................................... 26 
24 The Kiss.......................................................................................................................  28 
25 Portrait of Adele Bloch-Bauer I................................................................................... 29 
26 ตนไมแหงชีวติ............................................................................................................... 29 
27 จุดและเสนบนทองและเงิน............................................................................................ 31 

ญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพท่ี หนา 
28 ความนิ่งท่ีเคล่ือนไหว..................................................................................................... 32 
29 Double Frame................................................................................................................ 32 
30 ลายอาหรับ (รูปแบบดานนามธรรม).............................................................................. 36 
31 ละหมาด(ผูชาย)............................................................................................................. 37 
32 ชาวไทยมุสลิมในจังหวดัภูเก็ต รวมประกอบพิธีละหมาดวันฮารีรายออิดิลฟตร่ี............ 38 
33 อุปกรณการสรางสรรค.................................................................................................. 39 
34 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 1.............................................................. 41 
35 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 2.............................................................. 42 
36 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 3.............................................................. 43 
37 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 4.............................................................. 44 
38 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 5.............................................................. 45 
39 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 6.............................................................. 46 
40 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 7.............................................................. 46 
41 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 8.............................................................. 47 
42 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 9.............................................................. 47 
43 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 10............................................................ 48 
44 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ (ภาพราง) ช้ินที่ 11............................................................ 48 
45 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1.............................................................................. 50 
46 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่2............................................................................... 51 
47 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3.............................................................................. 52 
48 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 4.............................................................................. 53 
49 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 5.............................................................................. 54 
50 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 6.............................................................................. 55 
51 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 7.............................................................................. 56 
52 ผลงานชวงวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1...................................................................................... 60 
53 ผลงานชวงวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2...................................................................................... 61 
54 ผลงานชวงวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3...................................................................................... 62 
55 ผลงานชวงวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4...................................................................................... 63 

ฎ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 
ภาพท่ี 

 
หนา 

56 ผลงานชวงวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5...................................................................................... 64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฏ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

1 
 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 ในสังคมอดีตถึงปจจุบัน ถึงแมมนุษยจะมีการศึกษาเรียนรูจากสังคมท่ีมีความเจริญ ความลํ้า
สมัย มนุษยไดถูกอบรมถูกส่ังสอนใหมีคุณธรรม เปนผูรูจักความจริงรูจักความเสรีภาพ ความอิสระ
มากกวาสมัยกอน แตอยางก็ตามมนุษยท่ีถูกอบรมมาเหลานี้ ก็ยังก็ยังหาไดยุติในขอขัดแยงไมได จน
ในบางคร้ังความขัดแยงก็เปนไปอยางกวางขวางและรุนแรงข้ึนในแตละวัน บรรดามนุษยผูศรัทธา
ในศาสนาของตนเอง แตละศาสนาก็พยายามท่ีจะขยายกิจการเผยแพรศาสนาของตนเองใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได และในบรรดามนุษยเหลานี้ขณะเดียวกันก็พยายามขยายตัวของศาสนาท่ีตัวเองนับถือ
อยู ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันปญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจะมาตกอยูท่ีความจริง คือ ตัวเรานี่จะเปดใจ
รับรูและพิจารณาตรวจสอบอยางไร กับส่ิงไหนท่ีเหมาะสมและเปนความจริงเช่ือถือได ปญหา
เหลานี้ไมใชใครท่ีตองมาบอกวาถูกหรือผิด ซ่ึงตัวเราเองนี่เหละท่ีจะเปนผูท่ีแยกความจริงออกมาได
วาอันไหนบิดเบือน อันไหนเปนจริง 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เม่ือกลาวถึงปญหา ผูวิจัยมีความเช่ือวามนุษยยอมเจอกับปญหาในชีวิตของตัวเองทุกคน 
โดยปญหานั้นอาจจะเกิดจากการขาดการควบคุมทางอารมณหรือการขาดสติ และสมาธิ ของตัวเอง 
เชน ปญหาการลุมหลงเพลิดเพลินอยูกับการแสวงหาความสุขความสงบใสตนเอง เพื่อสนองอารมณ 
และหลงลืมตอแกนสารของหลักคําสอนท่ีตัวเองนับถืออยูนั้นดวย 
 ความสําคัญของปญหาและสภาวะท่ีเห็นไดชัดของคนมุสลิม คือ การเกิดปญหาที่เห็นได
ชัดเจนที่สุดในปจจุบันของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนปญหาในพื้นท่ีท่ีมีประชากรมุสลิมอยู
เปนสวนใหญ และนับวาเปนปญหาท่ีมีความรุนแรง หลานครั้งหลายหน สงผลกระทบสูญเสียของ
คนในพื้นท่ีและประเทศชาติ จากผลกระทบของปญหาเหลานี้ ทําใหกลุมคนมุสลิมดวยกันเกิดการ
แบงชวงวางข้ึนระหวางมุสลิมดวยกัน แสดงชองโหวท่ีสามารถสัมผัสไดนั่นคือ การยึดติดกับกลุม
หรือพี่นอง โดยขาดความรูท่ีครอบคลุมและขาดหลักคําสอนของศาสนา ซ้ึงลวนแลวสงตอความ
แตกแยกกันท้ังส้ิน 
 จากสภาวะของความแตกแยกท่ีเห็นไดชัด เหตุการณสามจังหวัดชายแดน ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอเนื่องตอการเปล่ียนแปลงท้ังกายและจิตใจของคนมุสลิมในหลายดานดวยกัน เชน การแบงแยก
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ของกลุมพี่นองดวยกันเองเกิดการทะเลาะ  การเขาใจผิด  สงผลตอสภาวะทางจิตใจ ความ
หวาดระแวง ตลอดจนการดําเนินชีวิตในแตละวัน นับเปนปญหาวิกฤตการณสงผลกระทบตอคนใน
พื้นที่ เกิดการเรียกรองความสงบสุขใหกลับมาสูพื้นที่ และเกิดความสันติสุขของคนในพ้ืนท่ี 
 จากสภาพแวดลอมและปญหาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณของผูวิจัย ซ่ึงทําใหผูวิจัยเองเกิด
สภาวะขาดสมาธิ ขาดความควบคุมทางอารมณและสติ ในตัวของผูวิจัยเองดวย ซ่ึงทํามีผลกระทบ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดหวาดระแวง หวาดกลัวตอเหตุการณความรุนแรงนาสาม
จังหวัดชายแดนใต 
 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนของความไมสงบในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนใต เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเปน
เวลายาวนาน ถือเปนสถานการณท่ีมีความรุนแรงข้ึนและทวีคูณนับต้ังแตเกินเหตุการณ ปญหา
เหลานี้สงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติอยางมาก ซ่ึงผูวิจัยในฐานะเปนประชาชนผูบริสุทธ์ิ
และเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจึงอยากสะทอนใหคนในพื้นท่ีกลับมามองถึงความศรัทธาและ
หลักศาสนาอยางแทจริงผานผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคข้ึน  
 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
  เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนของความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต ท่ีทําใหขาด
จิตใตสํานึกในหลักคําสอนของศาสนาและทําใหเกิดการหวาดระแวงท่ีฝงอยูในจิตใจโดยตลอดเกิด
ความลุมหลง การขาดสติ และสมาธิ ท่ีเกิดกับพี่นองมุสลิม และวิเคราะหจากประสบการณของ
ผูวิจัย มาสรางสรรคผลงานสะทอนถึงความสะเทือนใจอยางยิ่ง และทําใหผูวิจัยไดถายทอดออกมา
ในรูปแบบของงานจิตรกรรม 
 
แนวคิดในการสรางสรรค 
 ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตเปนอยางมาก สราง
ความสูญเสียตอเศษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เหตุการณตางๆเหลานี้ทําใหประชาชนมี
ความซึมซับสงผลทางความรูสึก จิตใจของประชาชน ตอเหตุการณความไมสงบ สถานการณเหลานี้ 
สรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน แสดงออกมามาในลักษณะงานกึ่งนามธรรม แสดง
เร่ืองราวเนื้อหาท่ีตรงกันขามกับเหตุการณความไมสงบ เพื่อใหผูชมมีความรูสึกผอนคลาย รูสึก
จิตใจสงบ และศรัทธา 
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ขอบเขตของการสรางสรรค 
 ผูวิจัยตองการนําเสนอผลงานศิลปะ ท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกตัวของผูวิจัยเอง ท่ีสะทอน
แนวความคิดแรงบันดาลใจและประสบการณของผูวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาและเรียนรูเหตุการณสังคม
ปจจุบัน  
 1. แสดงออกทางอารมณ ความรูสึกและสะเทือนใจ ตอเหตุการณความไมสงบในสาม
จังหวดัชายแดนใต และศึกษาเร่ืองราวจากเหตุการณ ในพ้ืนท่ีจริง 
 2. ศึกษาประเพณี วฒันธรรมและลวดลาย สัญลักษณในศาสนาอิสลาม 
 3. แสดงออกผลงานออกมาในรูปแบบ จิตรกรรม 2 มิติ มีการคนควาทดลองเทคนิค เพื่อ
นํามาพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง ตามจิตนาการของผูสรางสรรค 
 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาขอมูลจากพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนใต วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม 
 2. ประมวลความคิด 
  2.1 ศึกษาขอมูลเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด
ชายแดนใต ท่ีสะทอนความรูสึก และอารมณ ตอตนเอง 
  2.2 รูปแบบในการสรางสรรคแสดงออกเปนจิตรกรรมกึ่งนามธรรม เร่ืองราว
เนื้อหาตรงกนัขามตอเหตุการณความรุนแรง 
 3. ข้ันตอนการสรางสรรค 
  3.1 การสรางภาพรางและรูปแบบของงาน 
  3.2 วิเคราะหองคประกอบศิลปในผลงานสรางสรรค   
 4. สรางสรรคผลงานวิทยานพินธ  
 5. จัดแสดงเผยแพรผลงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 พระอัลลฮ(Allah) หมายถึง ศาสนาอิสลามนับถือ พระอัลลฮ เปนพระเจาเพียงองคเดยีว 
พระอัลลฮทรงสรางทุกส่ิงทุกอยางบนโลกนี้  
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 นบีมูหมัด(Muhammad) หมายถึง นบีมูหมัดเปนศาสดาของศาสนาอิสลาม เปนฑูตของ
พระอัลลฮ เปนผูเผยแพรศาสนาอิสลาม และทรงเปนแบบอยางของศาสนาอิสลาม 
 ศิลปะลวดลายในศาสนาอิสลาม หมายถึง ลวดลายท่ีแสดงถึงความเปนเอกลักษณ ท่ีมีการ
ตกแตงยูในอาคาร เชน มัสยิด บาน เพื่อใหเกิดความสวยงาม 
แหลงขอมูล 
 1. ปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีผูวิจยัประสบจากเหตุการณจริง ศึกษาจากสถานท่ีจริง มีการจด
บันทึก ถายภาพ รางภาพจากส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี ท่ีเกดิเหตุการณความไมสงบในสามจังหวดั
ชายแดนใต 
 2. ทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการคนควาเร่ืองราวจากหนังสือ และส่ืออินเทอรเน็ต 
 
วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
 ผาใบเฟรม   
 เคร่ืองฉายไลค  
 เรซ่ิน  
 พูกัน  
 สีพลาสติก  
 กาว  
 เล่ือม  
 หมึกจนี   
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1.ทําใหรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจบัุนสามารถตั้งสติและรูจักแกปญหาได 
 2. นําเร่ืองราวเนื้อหารูปทรงในผลงานไปพัฒนาดานเทคนิค และความคิดไดอยางตอเนื่อง 
 3. ผลการทดลองทําใหเกดความชําชาญ และรูจักแกไขได 
 4. สะทอนความรูสึกและปญหาผานผลงานจิตรกรรม 
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บทท่ี 2 

 
ความเปนมาแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 

 
 การศึกษาขอมูลของผูวิจัย ผูวิจัยมีความสนใจเร่ืองราวในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู คือ สาม
จังหวัดและ 4 อําเภอชายแดนใต แสดงถึงความเปนหวงตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจําและมีความทวีคุณอยางตอเนื่อง จากเหตุการณเหลานี้สงผลกระทบอยางวงกวางและมีความ
สูญเสียตอประเทศชาติ สูญเสียเศษฐกิจ และประเพณีวัฒนธรรม ความไมสงบในชายแดนใตสงผล
ตอการแกปญหาท่ียืดเยื้อและไมสามารถควบคุมสถานการณได นับต้ังแตเกิดเหตุการณเม่ือป พ.ศ. 
2547 มาจนถึงปจจุบัน ทําใหเหตุการณท่ีเลวรายเหลานี้ไดซึมซับลงในจิตใจของผูประสบภัยรวมท้ัง
ผูบริสุทธ์ิท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี ดั้งนั้นเหตุการณเหลานี้จึงมีผลตอการแสดงออกของผูวิจัยในดาน
ความรูสึก อารมณ และสะเทือนใจตอเหตุการณในครั้งนี้ 
 การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการสรางสรรค ผูวิจัยไดมีการศึกษาเหตุการณความไมสงบ
และประเพณีศิลปวัฒนธรรมเพ่ือแสดงถึงความสําคัญและคุณคาของ ลวดลายแหงความศรัทธา ใน
ดานของวิถีชีวิต ลวดลายและสถาปตยกรรม เพ่ือใหเปนประโยชนและเปนแรงบันดาลใจตอพี่นอง
และสังคม โดยการนําเสนอหัวขอดั้งนี้ 
 1. อิสลามในประเทศไทย 
  1.1 ความเปนมาของศาสนาอิสลาม 
  1.2 ประวัติศาสตรและการเปล่ียนแปลง 
 2. อิทธิพลจากปญหาความไมสงบ 
 3. อิทธิพลงานศิลปะจากสถาปตยกรรม  
 4. องคประกอบของมัสยิด 
 5. องคประกอบของศิลปกรรมอิสลาม 
 6. อิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปน   
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. อิสลามในประเทศไทย 
 ศาสนา อิสลามมีจุดเร่ิมตนการเผยแพรจากคาบสมุทรอาหรับและไดขยายเขาสูดินแดน 
ตางๆ ของโลก รวมท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากคาบสมุทรอาหรับผานเขาสูเปอรเซียและโดย 
พอคาจากคาบสมุทรอาหรับและเปอรเซียท่ีนําสินคาเขามาขายยังแหลมมลายู ไดแก อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย รวมถึงตอนใตของประเทศไทย ดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีเปนมิตร และมีความเครงครัดใน
บัญญัติแหงอิสลามของบรรดาพอคาเหลานั้น จึงเปนเหตุใหผูคนท่ีคบคาดวยเกิดความประทับใจ
และพอใจท่ีจะเขารับนับถือ ศาสนาอิสลามตอ มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร อิสลามไดขยายเขาสู
ภาคกลางและภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยการอพยพและยายถ่ินฐานของมุสลิม นอกจากนี้ ยัง
มีมุสลิมชาวตางชาติท่ีไดเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในดินแดนของไทยดวย เชน ชาวเปอรเซีย เปนตน1  
 

 
 

ภาพท่ี 1 จาม ถวย เคร่ืองใชในครัว 
ท่ีมา : กรมเอเชียใต ตะวนัออกกลางและแอฟริกา, สาระนารูเก่ียวกับโลกมุสลิม เขาเม่ือวันท่ี15
กันยายน2556, เขาถึงไดจาก http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=1998 

 
ในปจจุบันเราไดคนพบเครื่องถวยชามสังคโลก อันเปนผลิตภัณฑของกรุงสุโขทัยซ่ึงเปน

สินคาท่ีสงออกเปนจํานวนมาก เรียกไดวาเปนสินคาสําคัญอีกอยางหนึ่งของประเทศไทย ในระยะ
นั้นถวยชามสังคโลกเหลานี้ ไดพบในประเทศอิสลามตาง ๆ หลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

                                                            
1Oknation.nat, ความเปนมาของอิสลามในประเทศไทย เขาเม่ือวันท่ี15กนัยายน2556, เขาถึง

ไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=75187 
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อินโดนีเซียไดพบเปนจํานวนมาก ยังอยูในลักษณะท่ีดีสมบูรณยิ่งกวาท่ีเราพบในเมืองไทยเสียอีก 
เพราะในเมืองไทย ตกคางอยู ก็เปนเฉพาะถวยชามที่เสียหายแตกราวฝงไวตามเตาเผาถวยชาม 
นอกจากประเทศอินโดนีเซียแลว ยังพบถวยชามสังคะโลก ไกลออกไปถึงขนาดประเทศอิหราน ซ่ึง
เปนประเทศอิสลาม แลวก็ออกไปจนถึงแอฟริกาอีกหลายแหง ซ่ึงไดพบถวยชามสังคะโลกเหลานั้น 

หลักฐานเหลานี้ แสดงใหเห็นวา มีการคาขายติดตอระหวางประเทศไทยกับชนชาติอิสลาม
ตาง ๆ มาเปนเวลาชานานทีเดียว อาจจะกอนสมัยสุโขทัยข้ึนไปอีกก็ได แตอยางไรก็ตาม นับเปน
เร่ืองท่ีเมืองไทยเรายังไมมีประวัติศาสตรแนชัด เพราะฉะน้ันถาจะพูดก็ตั้งแตระยะท่ีมีประวัติศาสตร
แนชัดลงมาแลว เรียกไดวาความสัมพันธตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามนั้น มีอยูตลอดมา และเม่ือเปนเชนนี้ก็เปนธรรมดาอยูเอง ท่ีจะตองมีการเดินเรือ
ติดตอกัน คนไทยนั้นดูตามประวัติศาสตรก็ไมปรากฏ วาเปนชาติท่ีเดินเรือเกงกลาอะไรนัก 
เพราะฉะน้ันเรือสินคาในสมัยนั้น นาจะเปนเรือท่ีมาจากตางประเทศ คือประเทศตาง ๆ ท่ีสงเรือ
สินคาเขามาบรรทุกสินคาจากประเทศไทยออกไปยังประเทศของตนอีกทีหนึ่ง และในขณะน้ันยัง
ไมปรากฏวามีชาวยุโรปเขามาเกี่ยวของ เพราะฉะนั้นผูท่ีเขามาคาขายเดินเรือติดตอระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน ๆ นั้น จึงนาจะมีมุสลิมท่ีมาจากตางประเทศเขามาต้ัง หลังแหลงเพ่ือดําเนินการ
คาขายอยูแลว2  
 จนถึงปจจุบันนี้คนไทยเช้ือสายมุสลิมก็แพรขยายเปนวงกวางยังเห็นไดชัดในบริเวณภาคใต
ของเปนประเทศไทยนั้น การดํารงชีวิตเปนการผสมผสานกันระหวางชาวไทยพุทธท่ีอยูอาศัยใน
พื้นที่เดียวกันไดอยางมีความสุข มีวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดเปนรอยๆป  
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                            

2มุสลิมไทยโพสตMuslimthaipos, มุสลิม ไทย นารู ความเปนมาของอิสลามในประเทศไทย  
เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556,เขาถึงไดจาก     
http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=30&id=18949 
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ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาหน่ึงท่ีสําคัญบนโลกน้ี ศาสนาอิสลามเกินข้ึนในดินแดนอาหรับ 
ของเมืองเมกะฮ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   ศาสนาอิสลามนับถือพระเจาเพียงองคเดียว  คือ 
พระอัลลอฮ โดยมีทานนบีมุฮัมหมัดเปนศาสดา และเปนผูประกาศศาสนาอิสลาม เปนตนมา 

 

 
 
ภาพท่ี 2 มัสยิด อัล-ฮารอมประเทศซาอุดิอาระเบีย เมืองเมกกะ 
ท่ีมา: อัลกะอุบะฮุ, เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/religion/10000-5646.html 
 
 1.1 ความเปนมาของศาสนาอิสลาม 
 อิสลาม หมายถึง การยอมรับ เช่ือฟง นอบนอม สันติสุข ตอพระผูเปนเจาโดยส้ินเชิง คือ
พระอัลลอฮ ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะเรียกวา มุสลิม หมายถึง ผูมีความเช่ือฟงยอมนอบนอมกาย
ตอพระผู เปนเจา ผู ท่ีนับถือศาสนาอิสลามสวนใหญจะอยูในคาบสมุทรอาระเบีย  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ของตะวันออกกลาง เอเชียกลาง แอฟริกาเหนือ และในทวีปเอเชียไทย อินโดนิเซีย 
มาเลยเซีย สิงคโปร และจีน 
 ศาสนาอิสลามเกิดในคาบสมุทรอาระเบียซ่ึงเปนดินแดนทะเลทราย  ของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงในขณะน้ันชาวอาหรับตกอยูในสังคมท่ีเส่ือมโทรมผูคนเกิดการแตกแยงไมมีแกน
สารของสังคม คนสวนใหญไมมีศาสนาท่ีชัดเจน ตางคนตางนับถือ เชน การบูชารูปเคารพ มีการ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ผูคนงมงายไมมีศีลธรรม และไรกฎหมายของบานเมืองในขณะน้ัน 
ศาสดานบีมุฮัมหมัดมีความพยายามแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมท่ีทานพบเห็นอยูเสมอ 
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 ศาสดานบีมุฮัมหมัดไดหลบตัวเพื่อหาความสงบของชีวิต ในถํ้าแหงหนึ่งท่ีช่ือฮิรอบน
ภูเขานูร ในคืนของเดือนรอมฏอน ในคัมภีรของศาสนาอิสลามกลาวไววา ทูตญิบรออีลก็ไดนํา
โองการของพระผูเปนเจา พระอัลลอฮ มาประทานยัง ศาสดานบีมุฮัมหมัด การเร่ิมตันของการ
ประกาศศาสนาอิสลามก็ไดเร่ิมข้ึนในเวลาตอมา คนแรกท่ีเขารับมานับถึอศาสนาอิสลาม เปนภรรยา
ของทานเอง ช่ือ นางคอดีญะฮ ในการประกาศศาสนาในชวงแรกมีความยากลําบากมาก ถูกตอตาน
จากคนท่ีนับถือรูปเคารพในตอนน้ัน เพราะทําใหเสียผลประโยชนธุรกิจตางๆ เกิดความขัดเคืองกัน
ระหวางคนท่ีไมยอมรับศาสนาอิสลาม ในขณะน้ันเปนยังมาก 
 หลังจากประกาศศาสนาอิสลามเปนเวลา13ป ทานศาสนาและสาวกก็ไดล้ีภัยจากการถูกทํา

รายมายังเมืองมาดีนะฮ ปท่ีทานอพยพมาน้ีก็ถือเปนการเร่ิมตนของการนับศักราชอิสลามเรียกวา 

ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) ตอมาก็มีการเผยแผศาสนายังตอเนื่อง ซ่ึงทําใหชาวอาหรับมีการยอมรับใน

ศาสนาอิสลามมากข้ึน จนกระท่ังประเทศใกลเคียงสงทูตมาติดตอเพื่อเปนพันธมิตร และขอรับ

อิสลามมาข้ึน ศาสนาอิสลามก็แพรขยายออกไปท่ัวดินแดนอาหรับ และหลายประเทศ จนถึงปจจุบัน 

 1.2 ประวัติศาสตรและการเปล่ียนแปลง 
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดเกิดข้ึนต้ังแตป 2547 เปนตนมา ทําให

เจาหนาท่ีและประชาชนผูบริสุทธ์ิไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก สรางความเสียหายตอ
ภาพลักษณของประเทศ รวมถึงสภาพทางดานจิตใจของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี แมวารัฐบาล
จะหาทางท่ีจะทําใหสถานการณยุติโดยเร็วแตยังคงมีการทํารายเจาหนาท่ีและประชาชนอยูอยาง
ตอเนื่อง ท้ังหมดเปนปญหา ทับซอนจากรุนสูรุนจนถึงปจจุบันอันสืบ เนื่องจากประวัติศาสตรท่ี
ยาวนานของรัฐปตตานี เดิมอาณาจักรปตตานีปกครองโดยชาวมลายูปตตานี ไดรับการสถาปนาเปน
ราชอาณาจักรสุลตาน (KesultananPatani) อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี15มิถุนายน พ.ศ. 2000 เปนรัฐ
อิสลามโดยมีเจาเมืองคนแรก คือ TuAntaraซ่ึงเปนผูกอพื้นฐานระบบการปกครองปตตานี อาณาจักร
ปตตานีแบงเปน 4 ยุค คือ 
            1. ยุคเจริญรุงเรือง (พ.ศ.2000-2272) มีความสําเร็จทุก ๆ ดาน มีความเจริญรุงเรืองดาน
ศาสนา ความเขมแข็งและความอุดมสมบูรณ ยังผลิตอาวุธ เชน กริช ธนู และปนใหญ ซ่ึงปนใหญท่ี
รูจักกันดีมี 2 กระบอกคือ Sri Negara และ Sri Patani (นางพญาตานี) จากความเจริญรุงเรืองในทุก ๆ 
ดานอาจกลาวไดวา "อาณาจักรปตตานีเสมือนกับเปนระเบียงของเมกกะฮ” 
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2. ยุคการเปล่ียนแปลง (พ.ศ.2319-2349) อาณาจักรประสบกับภาวะและบรรยากาศดาน
การเมืองท่ีไมม่ันคง และยุงเหยิงเนื่องจากการทําสงครามภายในระหวางพี่นอง และการรุกรานจาก
บุคคลภายนอกในท่ีสุดอาณาจักรปตตานีออนแอลง และเกือบจะตกอยูภายใตการปกครองของไทย 
ยุคสมัยการเปล่ียนแปลงการปกครองเร่ิมปรากฏข้ึน 
            3. ยุคลมสลาย (พ.ศ.2349-2444) หลังจากท่ีไทยสามารถมีอํานาจบังคับใหอาณาจักรอยู
ภายใตการปกครอง ไดแบงออกเปน 7 หัวเมืองเล็ก ๆ คือ - หัวเมืองปตตานี - หัวเมืองระแงะ - หัว
เมืองหนองจิก - หัวเมืองรามัน - หัวเมืองสายบุรี - หัวเมือยะลา – หัวเมืองยะหร่ิง 
 4. ยุคสูญสลาย (พ.ศ.2444-2534) การดําเนินนโยบายการปกครองไทยดําเนินนโยบายการ
ปกครองโดย 

 4.1 ยกเลิกระบบเจาเมืองและบุตรผูสืบเช้ือสายมลายู (พ.ศ.2444-2449) และรวม 7 
หัวเมืองเปน 3 จังหวัด คือ จังหวัดปตตานี นราธิวาส และยะลา 

 4.2 การลบลางกฎหมายอิสลามและขนบธรรมเนียมประเพณีมลายู (พ.ศ.2449) 
โดยเปล่ียนรูปแบบการปกครองตามรูปแบบของไทย โดยยึดหลักศาสนาพุทธ และขนบธรรมเนียม
ไทย ยกเวนเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสมรสและทรัพยสิน 

 4.3 ไดมีการลงนามสนธิสัญญาอังกฤษ-ไทย (พ.ศ.2449) รับรองบริเวณพ้ืนท่ี
อาณาจักรปตตานีเดิมท้ังหมดวาเปนสวนหนึ่งของไทย 

 4.4 โดยไดกําหนดการศึกษาภาคบังคับใหกับเยาวชนท่ัวประเทศในป พ.ศ.2464 
 4.5 ประกาศใชขนบธรรมเนียมปฏิบัติของไทย (รัฐนิยม) ป พ.ศ.1939โดยรัฐบาล

ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อ เปล่ียนแปลงคุณคา และใหยกเลิกการแตงตัวแบบ
มลายูเดิม หามพูดและใชภาษามลายู หามปฏิบัติศาสนกิจตามแนวอิสลามบางประการ 

 4.6 การปฏิรูปสถาบันปอเนาะ (Pondok) ป พ.ศ.2524 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
เปล่ียนใหเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ท่ีอยูภายใตขอบเขตท่ีรัฐบาลกําหนด ทําให
โรงเรียนสอนศาสนาลดลงอยางรวดเร็วจาก 535 โรง เหลือเพียง 189โรง 

 4.7 โครงการตั้งถ่ินฐาน (Settlement Project) ไดใหชุมชนชาวพุทธมาต้ังถ่ินฐานใน 
4 จังหวัดภาคใตเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง ชาวพุทธ และชาวมุสลิม 

 4.8 นโยบายการดึงดูดความสนใจ (Policy of Attraction) ในป พ.ศ.2523 รัฐบาล
ไทยภายใตการนําของพลเอก เปรม ติณสูลานนท ไดกําหนดนโยบายดูดซึมในระยะยาวกับ
ประชาชนเช้ือชาติมลายู โดยใหชาวมลายูมีสิทธิในดานสังคมมากขึ้น เพื่อลดการตอตาน และความ
คลางแคลงใจระหวางเช้ือชาติ 
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4.9 การตอตานนโยบายการดูดซึมหรือการปรับเขาหากันของลักษณะสังคม 
  4.9.1 การตอตานของอดีตผูปกครองปตตานี โดยไดรับความรวมมือ

ตอตานจากอดีตเจาเมืองมลายู รวมท้ังผูนําศาสนาดวยวิธีการ ขัดขืนคําส่ัง และการบริหารราชการ
ของผูแทนรัฐบาลท่ีแตงต้ังโดยสวนกลางจากกรุงเทพฯ 

  4.9.2 การตอตานท่ีปราศจากองคกรอยางเปนทางการ ชนเชื้อชาติมลายู
ปตตานีไดตอตานในทุกรูปแบบ เพราะการปกครองแบบใหม ไดเปล่ียนแปลงการปกครองแบบเดิม
ท่ียึดรากฐานของกฎหมายอิสลาม จึงไดเกิดการปะทะระหวางชนเชื้อชาติมลายูกับไทย อยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงรัฐบาลไทยไดใหความรูความเขาใจในการปกครองแบบใหมโดยใชระบบสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูภายใต รัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหการตอตานลดนอยลง 

  4.9.3 การตอตานโดยผานองคกรอยางเปนทางการ ซ่ึงผูท่ีตอตานไดจัดต้ัง
องคกร 2 องคกรหลัก คือ องคกรปลดปลอยรัฐปตตานี (GabunganMelayuPatani Raya -GAMPAR) 
กอตั้งโดยอดีตผูปกครอง สวนนักวิชาการศาสนาไดจัดต้ังองคกร ท่ีช่ือวา องคกรเคล่ือนไหว
ประชาชนปตตานี (Gera an Rakyat Pataki – GRP) ซ่ึงท้ัง 2 องคกรดังกลาวถือไดวาเปน รากฐาน
ของแนวรวมเพ่ือการปลดปลอยรัฐปตตานีท่ีมีข้ึนมาถึงปจจุบัน3 

 
2. อิทธิพลจากปญหาความไมสงบ 
 จากสภาพในพื้นท่ีของภาคใตตอนลางของประไทย นั้นสวนใหญจะมีผูท่ีนับถือศาสนา
อิสลามเปนสวนใหญและศาสนาพุทธเปนสวนนอย ซ่ึงในอดีตนั้นการอยูรวนกันระหวางสอง
ศาสนาน้ีเปนอะไรท่ีมีความสุขเปนอยางมากเรียกวาเปนพี่เปนนองพึงพากันมาตลอดเวลา ตางก็มี
วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณท่ีดีงาม มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย พอเพียง มีความสงบ ตางคนตางมีศาสนาท่ี
เคารพปฏิบัติตามสืบทอดกันมาอยางเครงครัด จนมาถึงปจจุบันนั้นความเปล่ียนแปลงก็ไดสราง
ความแตกแยกระหวางกันและกันในพื้นท่ี ท่ีเคยมีแตความสงบสุข 

 

 

 

                                                            
3กรมประชาสัมพันธ, สาระความรูเร่ือง ความไมสงบในชายแดนใต เขาเม่ือวันท่ี15กนัยายน

2556, เขาถึงไดจาก http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=1117&filename=index 
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ภาพท่ี 3 5 จังหวัดภาคใต 
ท่ีมา: สํานักบริหารยุทธศาสตร, แผนท่ีสามจังหวัด เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.osmsouth-border.go.th/abd[ibskip6out_osm/general 
  
 เม่ือความขัดแยงและความรุนแรงไดมาถึงพื้นทีของสามจังหวัดชายแดนใตอยางตอเนื่อง 
ตลอดมานั้นเหตุการณความไมสงบของสามจังหวัดมีแตจะบานปลายไมอาจจะยุติปญหาไดในเวลา
อันส้ันสถานการณความไมสงบสงผลกระทบในหลายๆดาน อยางเชน ความเสียหายของประเทศ 
ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การสูญเสียชีวิตทรัพยสิน และวัฒนธรรมของพื้นท่ี และเกิดผลกระทบตอ
การใชชีวิตของคนในพ้ืน ความไมปลอดภัยของการประกอบอาชีพของประชาชน  
 โดยมีการสรางเหตุการณของความไมสงบในหลายๆรูปแบบ เชน การลอบทําราย
ประชาชนผูบริสุทธ์ิ ทํารายเจาหนาท่ีของรัฐ ทหาร ครู อาสาสมัครตางๆ การเผาสถานท่ีราชการ 
โรงเรียน วางระเบิด วางเพลิง กอการราย และการจลาจร อยางตอเนื่องทําใหความสัมพันธระหวาง
สองศาสนาท่ีอยูรวมกันมาเปนเวลานับรอยป เกิดความหวาดระแวงกัน 

จากสภาพปญหาของความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต ในปจจุบันไดทวีความรุนแรง
ข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงกลายเปนปญหาท่ีทุกคนไมอาจที่จะมองขามได ปญหาเหลานี้ไดสงผลกระทบ
ในหลายดาน ตางๆมากมาย และเกิดการสูญเสียตอประเทศอยางไมอาจจะประเมินคาได การสูญเสีย
ท่ีเห็นไดชัดคือการดํารงชีวิตของประชาชน เกิดการหวาดกลัว ความหวาดระแวง ความเดือดรอน 
การสูญเสียวัฒนธรรมประเพณี และเศรษฐกิจ ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอความม่ันคงตอประเทศ
ชาตีอยางไมอาจท่ีจะหลีกเลียงได 
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ภาพท่ี 4 ความไมสงบในสามจังหวดั 
ท่ีมา: Postjung, ชายแดนใต เมืองชายสายตา เขาเม่ือวนัท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก
http://board.postjung.com/585942.html 

 
บนเสนทางของดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนใต  ยังคงปกคลุมไปดวยกล่ินไอของคราวเลือด 

เสียงปน เสียงระเบิด  และคราบน้ําตาเราตองเขาใจวาท่ีนี้คือ "ดินแดนแหงสงคราม" ในแผนท่ีสุด
ปลายดามขวานไทย  เจาหนาท่ีพลเรือน ตํารวจ ทหาร  ตางทํางานกันอยางหนักหามรุงหามคํ่า  ทุก
คร้ังท่ีเขาออกปฏิบัติหนาท่ีนั้นหมายถึงการเดิมพันดวยชีวิต  แตนั้นก็ไมไดหมายความวาเขาเหลานั้น
จะกลัวกับภัยอันตราย  เขาทํางานดวยจิตใจท่ียึดม่ันวาสักวันหนึ่งจะเห็นผืนแผนดินใน 3 จังหวัด
ชายแดนใตกลับมาสงบอีกคร้ังหนึ่ง  เห็นรอยยิ้มของชาวบาน  ความเปนหนึ่งเดียวของคน
ไทย  ความสงบสุขท่ีจะเกิดข้ึน 4 
 เหตุการณเหลานี้ไดสงผลกระทบตอการใชชีวิตเปนอยางมาก การดํารงชีวิตก็เปล่ียนจาก
ความเปนอยูท่ีสงบ สันติ อยูแบบพ่ีแบบนองพึงพากันและกัน อยูยังพอเพียงก็กลับตรงกันขาม 
สถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอชีวิตของผูวิจัยเปนอยางมาก ทําใหการใชชีวิตอยูในความ
หวาดกลัว หวาดระแวงอยูตลอดเวลา และสงผลตอสภาวะจิตใจ การใชชีวิตดวยความสงบสุขนั้นก็
ไดเลือนหายไป 

                                                            
4OKnationblog, ปฏิบตัิการชายแดนใต ดับไฟรายท่ีดามขวาน เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/aek-police/2007/10/23/entry-1 
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ภาพท่ี 5 ชายแดนใต เมืองชายสายตา 
ท่ีมา: Postjung, ชายแดนใต เมืองชายสายตา เขาเม่ือวนัท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://board.postjung.com/585942.html 

 ปญหาเหลานี้เองเปนจุดเร่ิมตนและเชื่อวาอาจทําใหมนุษยเราและตัวของผูวิจัยเองเกิดการ
ขาดการควบคุมทางอารมณสมาธิและการขาดสติ ส่ิงเหลานี้สรางความสะเทือนใจเปนอยางมากใน
ความรูสึกของผูวิจยัเอง ส่ิงสําคัญในการหยุดยั้งปญหาเหลานี้คงอาจจะหนีไมพนในเร่ืองของศาสนา 
เพราะศาสนาน้ันเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ ใชในการดํารงชีวิตไดในทุกๆสถานการณ ผูวิจัยมีความเช่ือ
วาหากปฏิบัติตามศาสนานั้นจะมีผลดี ในการควบคุมปญหาตางๆไดเชน การขาดสมาธิ การควบคุม
อารมณและสติ เพื่อใหเกิดการหยุดนิ่งไดมากข้ึนและในขณะเดียวกันนั้นปญหาตางๆ ท่ีเกิดจาก
ความรูสึกเฉพาะตัวของผูวิจัยนั้น จากประสบการณตรงท่ีไดสัมผัสกับเหตุการณสรางความสะเทือน
ใจนั้น เกิดเปนแรงบันดาลใจใหมีแนวคิดสรางสรรคแสดงออกมาเปนรูปแบบงานจิตรกรรม โดยนํา
ความรูสึกเร่ืองราวถายทอดผานทางลวดลายอันเปนเอกลักษณของศาสนาอิสลามแสดงถึงความ
สวยงามและคุณคาของลวดลายท่ีเห็นไดจากสถาปตยกรรมท่ีสําคัญของศาสนาอิสลาม 
 
3. อิทธิพลงานศิลปะจากสถาปตยกรรม 

ศาสนาตางๆยอมมีสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แตเนื่องจากเปนสถานศักดิ์สิทธ์ิและ
เปนสถานท่ีสาธารณชนซ่ึงอาจตองใชเวลารวมกันจํานวนมาก ดังนั้นจนตองออกแบบพิเศษตางจาก
บานเรือนท่ัวไป ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับประโยชนใชสอย ตามความเช่ือและ
หลักปฏิบัติของศาสนานั้นๆ ศาสนาอิสลามเปนศาสนาหน่ึงที่ตองมีการประกอบพิธีภาคใตความเช่ือ
และบทบัญญัติของศาสนา ทําใหศาสนสถานของศาสนาอิสลามแตกตางจากศาสนาอ่ืนๆ ศาสนา
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อิสลามเปนศาสนาท่ีเ ช่ือในอํานาจสูงสุดของพระเจาหรือพระอัลลอห  (Allah) มีมูฮัมมัด
(Muhammad) เปนศาสนทูตและพระศาสดา คัมภีรหลักของศาสนาอิสลามคือคัมภัรอัลกรุอาน
(Quran) ในคัมภีรบัญญัติไวดวยหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ หลักศรัทธาไดเนนใหนับถือพระเจา
องคเดียว ท่ีตอมาสงผลตอการจัดการสรางสวนเปนประกอบตางๆ ของศาสนสถานตลอดจนหามทํา
รูปเคารพใดๆ5 

 

 

ภาพท่ี 6 มัสยิดกลางจังหวัดปตตาน ี
ท่ีมา: krungshing, มัสยิดกลางจังหวัดปตตาน ีเขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://krungshing.com/forum/showthread.php?t=3406 

 ศาสนสถานท่ีสําคัญในศาสนาอิสลามคือ มัสยิด สถานท่ีประกอบศาสนกิจของมุสลิม เปน
ท่ีโนมกายลงพื้นเพื่อสักการะพระอัลลอฮ มัสยิดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดกลายเปนสัญลักษณท่ี
โดดเดนของชุมชนมุสลิม มัสยิดเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีมนุษยมีความสําคัญใกลชิดกับพระเจา การ
ประกอบพิธีละหมาดเปนการระลึกถึงพระเจาจะชวยใหจิตใจสงบสุขเขมแข็งและบริสุทธ์ิ 

 

 

                                                            
5piwdee.net, ความเปนมาของอิสลามในประเทศไทย เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึง

ไดจาก http://www.piwdee.net/kab8/fak8.htm 
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4. องคประกอบสําคัญของมัสยิด 

 1. อางน้ํา มีความจําเปนเพื่อชําระลางรางกายกอนทําพิธีละหมาด 

 

 

ภาพท่ี 7 ท่ีอาบน้ําละหมาด 
ท่ีมา: สํานักขาวไทยมุสลิม, ท่ีอาบน้ําละหมาด เขาเม่ือวนัท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.thaimuslim.com/sview.php?c=1&id=20 
 
 2. หองพิธีมิหรับ ชองเวาท่ีลึกลงไปในผนังสวนหนาสุดของหองใหญ 

 

ภาพท่ี 8 มิมบัต 
ท่ีมา: สํานักขาวไทยมุสลิม, มิหรับ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก
http://www.thaimuslim.com/sview.php?c=1&id=20 
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 3. มินบาร เปนธรรมาสนท่ีใชเทศนาหรือสอนศาสนาอิสลามกอนละหมาด 
 

 

ภาพท่ี 9 มินบาร 
ท่ีมา: islamiccalligraphyengraving, minbarh เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://islamiccalligraphyengraving.com/minbar/minbar 
 
 4. มินาเรส เปนหอคอยท่ีโดดเดนมากของมัสยิดมีลักษณะเปนทรงกระบอกสูง ใชเปนท่ี
กระจายเสียงและเชิญชวนเขาพิธีละหมาด 

 

ภาพท่ี 10 หอกระจายเสียง  
ท่ีมา: me myself shine,หอกระจายเสียง  เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก http://aroma-
shine.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
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 5. โดม มีลักษณะเปนทรงกลมมีความโดดเดนท่ีสุดของมัสยิด มีความเปนเอกลักษณของศา
สนสถานของศาสนาอิสลาม 

 

ภาพท่ี 11 โดม 
ท่ีมา: oknation.net, โดม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=228584 

 
 ศาสนาอิสลามถือวา มัสยิดเปนสถานที่อันประเสริฐสุดเปนสถานท่ีของพระผูเปนเจาและ
เปนสถานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหมนุษยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพระผูเปนเจาของเขา มัสยิดเปน
สถานท่ีละหมาดวันศุกร ซ่ึงการทําละหมาดในวันศุกรนี้ตองกระทําในมัสยิด  จะทําท่ีสถานท่ีอ่ืนใด 
หาไมได นอกจากใชมัสยิดทําละหมาดเปนปกติใหวันศุกรแลว ยังจะไดประโยชนอ่ืนๆ จากการทํา
ละหมาดอีกมากมายหลายประการ เชน ไดพบปะสรางสรรค ไดรับความรูทางโลกและทางธรรม
จากหมนและคอเต็ม ประการสําคัญท่ีสุดคือ การทําละหมาดเปนโอกาสท่ีมุสลิมไดรําลึกถึงพระผู
เปนเจา และไดขอพรจากพระองค ความสําคัญอีกประการหนึ่งของมัสยิดก็คือ มัสยิดเปนสถานท่ีๆ 
บุคคลจะเขาไปนั่งสํารวมจิตใจ และทําความสงบทางใจ ซ่ึงทําใหจิตใจบริสุทธ์ิและเขมแขง กลา
เผชิญกับปญหาชีวิตทุกๆดาน ดวยความสุขุมรอบคอบ และเปนชวงหนึ่งของเวลาท่ีจะดํารงโดยยึด
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ม่ันในคําสอนของศาสนานอกจากน้ียังถือไดวา มัสยิดเปนศูนยกลางแหงความสามัคคีของมุสลิม
เปนศูนยกลางแหงการศึกษาอบรมในดานวิชาการตางๆท้ังศาสนาและทางโลก6 

 มัสยิดเปนสวนหนึ่งชองชีวิตผูวิจัยเปนสถานท่ี ท่ีทําใหผูวิจัยเองรูลึกวาใกลชิดกับพระผูเปน
เจามากท่ีสุด มีความรูสึกสบายใจ จิตใจสงบ เขมแข็ง มีความบริสุทธ์ิ มีสติ และสมาธิ ทําใหการ
ดําเนินชีวิตในชวงท่ีสถานการณความไมสงบสามารถควบคุมอารมณความขาดสติตางๆไปได และ
กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆไดอยางสมบูรณ 

5. องคประกอบของศิลปกรรมอิสลาม 
เม่ือสถาปตยกรรมเกิดข้ึนแลวส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีขาดไมไดคือ การตกแตง การ

ตกแตงในเร่ืองของความงามท่ีแสดงถึงเร่ืองราวตางๆรวมถึงความเปนเอกลักษณของอิสลาม ใน
เร่ืองการตกแตงนั้นอิสลามไดมีกฎและไดกําหนดไวคือหามตกแตงดวยรูปเครารพ หามแสดงใน
รูปแบบส่ิงมีชีวิต เชน ภาพคน สัตย รูปปนตางๆ การตกแตงจึงหลีกเล่ียงไปใชลวดลาย ท่ีไดจาก
ธรรมชาติพันธพืชรูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรอาหรับ และบทความจากพระคัมภีรอัลกรุอาน ตางๆ 
 ประมาณศตวรรษที 15 เม่ือศาสนาอิสลามเปนท่ียอมรับในแถบอาหรับเปอรเชีย และ
แอฟริกาเหนือ หลักการท่ีวาดวยการไมสรางรูปเคารพและรูปส่ิงมีชีวิตเปนท่ีแพรหลาย หลักการทาง
ศาสนานี้เปนการท่ียึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในมุสลิม ศิลปะและสุนทรียศาสตรอิสลามจึงเพง
ความสนใจไปท่ีการเขียนลวดลายและตัวอักษรอาราบิกมากวาการเขียนภาพคนเนื่องมาจากความ
เกรงกลัวโดยมุสลิมจํานวนมากวาการเขียนภาพคนนั้นเปนเร่ืองการบูชารูปนและดวยการกระทํา
เชนนั้นถือเปนบาปตอองคอัลลอฮ ซ่ึงเปนเร่ืองตองหามในคัมภีรอัลกรุอานการเขียนภาพคนจึง
หลีกเล่ียง ศิลปะอิสลามพัฒนาขึ้นจากตนตอหลายแหลง ท้ังจากโรงมันศิลปะของชนคริสเตียนชวง
ตน ศิลปะไบแซนทีน อิทธิพลของศิลปะกรรมเปอรเชียกอนการมาถึงอิสลาม ศิลปะเอเชียกลางท่ีถูก
นําเขาโดยการรุกรานของพวก นอแมดิก (ชนเผาเรรอน) และอิทธิพลจีนเหลานี้ไดถูกรับเอามาใน
ศิลปะอิสลามและสถาปตยกรรมยุคตนๆ7 

                                                            
6อจร ความรูสูความคิด, ความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย เขาเม่ือวันท่ี15

กันยายน2556, เขาถึงไดจาก http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=411 
7Internationa Crisis Group, ประเทศไทย: วิวัฒนาการของความขัดแยงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก http://www.crisisgroup.org/en/publication-
type/media-releases/2012/asia/thailand-the-evolving-conflict-in-the-south.aspx?alt_lang=th 
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อาราเบสค แปลวา ลวดลายอาหรับ ซ่ึงเปนลวดลายที่พบเห็นในการตกแตงประดับใน
มัสยิดเปนเอกลักษณในศิลปะอิสลาม และดวยเหตุผลท่ีวาหลักคําสอนของศาสนาอิสลามหามสราง
รูปเครารพหรือส่ิงมีชีวิต คน สัตย ดังนั้นศิลปนจึงไมนิยมสรางสรรคศิลปะในรูปแบบท่ีแสดงถึง
ส่ิงมีชีวิตมาประดับตกแตง ในสถานทีตางๆ เชน มัสยิด บาน และสถาปตยกรรมท่ัวไป ศิลปนจึง
คนหารูปแบบใหมท่ีแทนรูปเคารพ เชน ลวดลาย พืชพันธ รูปทรงเรขาคณิต ดังท่ีปรากฏในศิลปะ
สถานและวัตถุท่ัวไป ลวดลายเหลาจึงกลายมาเปนเอกลักษณในงานศิลปะอิสลามอยางโดดเดน 
แสดงถึงความพิสดารของลวดลาย การคิดคํานวณ ท่ีซับซอนของรูปทรงเรขาคณิต ท่ีไมมีท่ีส้ินสุด มี
ความสมัยใหม จนท่ีเปนท่ียอมรับและแพรหลายในทวีปยุโรป จนมาถึงปจจุบันนี้ 

 
 สวนท่ีมาในบทบาทสําคัญของลวดลาย อาราเบสค เสนท่ีปรากฏชัดเจนในสถาปตยกรรม
อิสลาม มี 3 ลักษณะประกอบดวย 

1.รูปทรงจาก เครือเถา (Floral Ornament) ไดแกพืชท่ีมีลักษณะท่ีเปนเถา และสวนตางๆ
ของพืช เชนเถาวัลย ใบ กิ่งผล กาน ดอก นํามาสรางสรรคจัดองคประกอบ จัดความสมดุล แสดงถึง
จังหวะท่ีซํ้ากัน และกระจายรัศมี 

2.รูปทรงจาก เรขาคณิต (Geometrical Ornament) ไดแก เสน วงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม
สวนมากจะเห็นถึงลักษณะของการวางท่ีซับซอน จังหวะชองไฟท่ีเทาๆกัน แสดงถึงวิธีหลักการ
คํานวณของจังหวะท่ีลงตัวและสมบูรณของลวดลายท่ีมีมิติ ไดอยางดี 

3.ลวดลายอักษร (Calligraphic Ornament) ไดจากการสรางสรรคประดิษฐอักษรจากบท
คัมภีรอัลกรุอาน ศิลปนตองมีความชํานาญในการเขียนและคํานวณความยาวแตละบทเพื่อใหลงตัว
กับผนังหรือกําแพง ลวดลายอักษรมีความสวยงามกวาลายอ่ืน 
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ภาพท่ี 12 กระเบ้ืองจาก mihrab 
ท่ีมา: heilbrunn timeline of art history, กระเบื้องจาก mihrab เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1983.345  
 

 

ภาพท่ี 13 ศิลปะรูปแบบของอิสลาม  
ท่ีมา: ความคิดสรางสรรคเปนแรงบันดาลใจ, ศิลปะรูปแบบของอิสลาม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน
2556, เขาถึงไดจาก http://www.kaliwalli.com/2013/02/the-art-of-islamic-patterns.html 
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ภาพท่ี 14 รูปแบบลายเรขาคณิต 
ท่ีมา: MHS library, รูปแบบลายเรขาคณติ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://libguides.mhs.vic.edu.au/islamic 
 
 

 
 
ภาพท่ี 15 รูปแบบโมร็อกโกอิสลาม 
ท่ีมา: การเดินทางในส่ิงทอ, รูปแบบโมร็อกโกอิสลาม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://travelsintextiles.blogspot.com/2010/09/moroccan-islamic-patterns.html 
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ภาพท่ี 16 รูปแบบอิสลามเรขาคณิต  
ท่ีมา: banush, รูปแบบอิสลามเรขาคณิต เขาเม่ือวันท่ี15กนัยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://mosquesynergicspaces.blogspot.com/2009/04/master-thesis.html 

 
 

 
 

ภาพท่ี 17 รูปแบบอิสลามเรขาคณิต 
ท่ีมา: banish, รูปแบบอิสลามเรขาคณิต เขาเม่ือวันท่ี15กนัยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://mosquesynergicspaces.blogspot.com/2009/04/master-thesis.html 
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ภาพท่ี 18 รูปแบบลายเรขาคณิต 
ท่ีมา: MHS library, รูปแบบลายเรขาคณติ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://libguides.mhs.vic.edu.au/islamic 
   

 
 

ภาพท่ี 19 ศิลปะรูปแบบของอิสลาม 
ท่ีมา: ความคิดสรางสรรคเปนแรงบันดาลใจ, ศิลปะรูปแบบของอิสลาม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน
2556, เขาถึงไดจาก http://www.kaliwalli.com/2013/02/the-art-of-islamic-patterns.html 



25 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 20 รูปแบบเวกเตอรอรัญอิสลามขนาดเล็ก 
ท่ีมา: vectorstock, รูปแบบเวกเตอรลอรัล เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/floral-islamic-pattern-small-vector-827746 
 

 
 

ภาพท่ี 21 รูปแบบดอกไม 
ท่ีมา: trueido, รูปแบบดอกไม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.trueido.com/so/islamic-patterns-photoshop 
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ภาพท่ี 22 ลายพรม  
ท่ีมา: trued, ลายพรม เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.trueido.com/so/islamic-patterns-photoshop 
 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ลายอาหรับ 
ท่ีมา: วิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี, ลายอาหรับ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B
8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A 
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               ลวดลายอาหรับอาจจะเปนท้ังงานศิลปะในขณะเดียวกันก็เปนงานทางคณิตศาสตรท่ีลงตัว
มีความงดงามและเปนสัญลักษณ วามเปนสองภาคของลวดลายอาหรับทําใหแบงไดอีกเปนศิลปะ
ทางศาสนาและศิลปะของสาธารณาชนแตสําหรับชาวมุสลิมสองส่ิงนี้ไมมีความแตกตางกันเพราะ
ศิลปะทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนโลกท่ีเราอยูหรือคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตางก็เปนส่ิงท่ีสรางข้ึน
โดยพระเจา ฉะน้ันจึงเปนส่ิงเดียวกันคือประสงคของพระเจาท่ีทรงแสดงออกมาจากส่ิงท่ีสรางหรือ
อีกแนวคิดหนึ่งก็อาจจะกลาวไดวามนุษยเราอาจะเขียนรูปทรงเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนเปนลวดลาย
อาหรับข้ึนโดยรูปทรงเหลานี้เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวในการเปนสวนหนึ่งของส่ิงท่ีพระเจาทรงสรางข้ึน
เชนกัน8 
 
6. อิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปน 
 นอกจากแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมในสถาปตยกรรมแลว ผูวิจัยไดมีการศึกษาผลงาน
ศิลปกรรมของศิลปนในตางประเทศและภายในประเทศ ผูวิจัยไดมีการศึกษาในหลายดาน เชน 
รูปแบบ รูปทรง องคประกอบและทัศนธาตุ ตางๆ ตลอดจนถึงแนวความคิดท่ีนําเสนอของศิลปน
ดวย การศึกษาผลงานศิลปนทําใหผูวิจัยไดรับการพัฒนา รูปแบบตางๆเปนอยางมาก ทําใหการ
สรางสรรคมีความลงตัวและประยุกตใชในวิทยานิพนธชุดนี้ ไดเปนอยางดี ศิลปนท่ีไดรับอิทธิพล
ไดแก 
   กุสตาฟ คลิมต (Gustav Klimt) เปนศิลปนนักวาดภาพและนักตกแตงงานศิลปชาวเวียงนา 
(Vienna) ประเทศออตเตรีย แดนดินถ่ิงกําเนิดของศิลปนและคีตกรมมากมาย เชน โมสารท 
(Mozart), ชูเบิรท (Schubert) และ มาเลอร (Mahler) และยังเปนบานเกิดของปรมจารยทางจิตศาสตร
นาม ซกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) งานเปนเอกลักษณของ กุสตาฟ คลิมต ก็คือการนําเอา
ความรูสึกพื้นๆของมนุษยท่ีมีตออารมณทางเพศออกมาใชกับงานศิลปะของเขาไดอยางนาช่ืนฃ
มมากวาความนาอุจาด เขามีความรูสึกตอสรีระทุกสัดสวนของหญิงสาวในดานท่ีนาอัศจรรยใจ มัน
คือส่ิงงดงามที่จรรโลงความสุขและความสมบูรณใหกับจิตใจของผูชม สรีระของสาวงามนั้น
สามารถปลุกเราอารมณท่ีละเมียดละเอียด 

                                                            
8
 นายธีรพล หอสงา, “ระเบียบในรูปทรงอิสระ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 24. 
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ออนไดก็จริง แตในทางดานตรงกันขามมันก็ยังสามารถปลุกกําหนัดในจิตใตสํานึกเบ้ืองลึกของ
อารมณใหสามารถแสดงความเถ่ือนท่ีฝงแนนอยูในจิตใจออกมาไดดวยเชนกัน9  

  
 

 

 

ภาพท่ี 24 The Kiss  
ท่ีมา: วิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี, The Kiss  เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B
2%E0%B8%9F_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%8C 

                                                            
9 หนึ่งธิดา, กุสตาฟ คลิมต, พมิพคร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : พิราบ, 2537),13 
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ภาพท่ี 25 Portrait of Adele Bloch-Bauer I  
ท่ีมา: วิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี, Portrait of Adele Bloch-Bauer I เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, 
เขาถึงไดจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Adele_Bloch-Bauer_I 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ตนไมแหงชีวิต 
ท่ีมา: .paintingmania, ตนไมแหงชีวติ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.paintingmania.com/tree-life-8_13091.html 
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รองศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก เกิดเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2489 ท่ี
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม จาก University of  Washington 
Seattle, USA เปนศิลปนท่ีสรางสรรคงานศิลปะมาอยางตอเนื่อง  โดยไดรับรางวัลระดับชาติ
มากมายรวมทั้งได 3 เหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ จนไดรับการประกาศยกยองให
เปนศิลปนช้ันเยี่ยมเม่ือปพุทธศักราช 2522 รวมถึงมีผลงานยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติ ทําใหไดรับ
รางวัลในระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล รองศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก ยังคงทํางาน
สรางสรรคศิลปะมาตลอดระยะเวลากวา 35 ป รวมถึงสงเขาแสดงเผยแพรเปนกลุมท้ังในประเทศ
และตางประเทศ มีผลงานอยูในสถานสะสมของพิพิธภัณฑหอศิลป  เปนอาจารยและวิทยากร
บรรยายศิลปะ  ชวยสอนศิลปะตามสถาบันตางๆ รวมท้ังเขียนบทความวิชาการ ใหความรูทางศิลปะ
ตอสาธารณะ10 
 พลังอํานาจในการสื่อสารของภาษาทัศนศิลปเกิดจาก “ตัวภาษา” ท่ีเทียบไดจากตัวอักขระ 
คือ จุด เสน สี น้ําหนักออนแก หรือแสงเงา และพ้ืนผิว สวนท่ีสองคือ “วิธีการใชภาษา” เร่ิมตนตั้งแต
การสราง “รูปทรง” ซ่ึงตองคํานึงถึง “พื้นท่ีวาง” ที่เกิดข้ึนไปพรอมๆ กันดวย การกําหนด “รูปราง
ขนาด สัดสวน ตําแหนง ปริมาณ ของรูปทรง” รวมไปถึงกลวิธีตางๆ ท้ังการ “การซํ้า จังหวัด ลีลา 
ดุลยภาพและเอกภาพ” จุด เสน สี น้ําหนัก และพ้ืนผิว คือ “ทัศนธาตุ” นั่นคือ “ธาตุ” เบ้ืองตน หรือ
ธาตุท่ีเปน “รากฐาน” ซ่ึงถาเราวิเคราะหแยกองคประกอบตางๆ ของทัศนศิลปยอยออกเปนสวน
ละเอียดทายสุดก็จะเหลือเพียงทัศนธาตุ ซ่ึงไมอาจจะแยกยอยใหเล็กลงไปกวานี้ไดอีกแลว ตั้งแต
บรรพกาลมาแลวท่ีศิลปนตะวันออกสํานึกในบทบาทสําคัญวาทัศนธาตุเหลานี้คือภาษาแหงการ
แสดงออก เขาจึงไดใชเสน สี และนํ้าหนัก แสดงตัวออกมาเดนชัด ผสานไปกับรูปทรงของสรรพส่ิง
ในการบอกเลาเร่ืองราวของความเช่ือ ความคิดเชิง “อุดมคติ” ตางกันระหวางศิลปนตะวันตก ซ่ึง
ถึงแมสํานึกบทบาทสําคัญของทัศนธาตุเชนกัน แตดวยรูปแบบของ “ความเหนือจริง” ของศิลปะใน

                                                            
10live.siamzip, ศิลปน เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 

http://live.siamzip.com/index.php?option=com_sobipro&pid=182&sid=314:%E0%B8%A3%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0
%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%A5-
%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%81&Itemid=
426#tabs-2 
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ยุคตนั้น ทัศนธาตุถูกซอนตัวอยูภายในรูปทรงของคน สัตว ส่ิง ตนไม ดอกไม อยางแนบแนนไม
แสดงตัวใหเห็นอยางชัดเจน หรืออาจจะกลาวในอีกนัยหนึ่งคือผูดูจะเห็นเร่ืองราวและความหมาย
ของผลงานกอนท่ีจะสํานึกถึงบทบาทความสําคัญของทัศนธาตุซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของความ
สัมฤทธิผล11 
 

 
 
ภาพท่ี 27 จุดและเสนบนทองและเงิน 
ท่ีมา: era.su.ac.th, ฐานขอมูลศิลปะ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P000782 
 
 
 

 

                                                            
11

 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมขั้นสูง, พมิพคร้ังท่ี1(
กรุงเทพฯ: โรงพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2550),43. 
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ภาพท่ี 28 ความนิ่งท่ีเคล่ือนไหว 
ท่ีมา: era.su.ac.th, ฐานขอมูลศิลปะ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P000782 
 

 

ภาพท่ี 29 Double Frame 
ท่ีมา: arthouse, “ภาพพิมพ” ท่ีซอนอยูใน “จิตรกรรม” เขาเม่ือวันท่ี15กนัยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=345 
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ตารางวิเคราะหอิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปน  

ศิลปน/ผลงาน แนวคิด วิเคราะห 
กุสตาฟ คลิมต 

 
 
 

เปนผลงานเอกที่สรางช่ือเสียงใหกับเขาเปนอยางมาก
ภาพน้ันบงบอกถึงความรูสึกรักของชายหนุมหญิงสาว
ที่มีตอกันอยางดูดด่ืม 
คนทั้งสองคุกเขาอยูบนพ้ืนที่เต็มไปดวยดอกไมหลากสี
เรียงรายกันอยางหนาแนน  
เปนภาพที่ออนหวานนุมนวลมีชีวิตชีวาเปนอยางมาก
ผลงานช้ินน้ีเขียนเมื่อป ค.ศ. 1907-1908 เปนภาพสี
นํ้ามันบนผาใบ ปจจุบนัอยูที่หอศิลป แหงกรุงเวียนนา 
ออสเตรีย ซึ่งคลิมตเขียนเหมือนจริงเฉพาะสวนที่เปน
ศีรษะมือและเทาเทาน้ัน สวนอื่นๆ ของรางกายแสดง
ดวยรูปทรงนามธรรม 

จุดเดนตรงกลางภาพ สี
และรายละเอียดมีความ
ชัดเจน แสดงเรื่องราว
เน้ือหา ไดอยางดี การ
แสดงของทัศนธาตุ เชน 
จุด เสน พ้ืนที่วาง มี
ความสมบูรณดูแลวมี
ความเคล่ือนไหว การ
วางของจังหวะของเสน
และพื้นที่วางไมอึดอัด
มากจนเกิดไป 

อิทธิพล ต้ังโฉลก 

 

เจตนาในการทํางานจิตรกรรมชุดน้ีคือ การสรางวัตถุ 
ซึ่งไมใชวัตถุธรรมดาทั่วไปท่ีเรารูจักและไมมี
ประโยชนการใชสอยทางรางกาย วิธีเดียวที่จะเขาใจ
และไดรับประโยชนคือการมองเห็น รับรู สัมผัสดวยตา
และใจ เพ่ือเขาถึงวิญญาณ "คําวาวิญญาณน้ันหมายถึง 
(ในพระสูตร) ทั้งผูรู และวัตถุที่ถูกรับรู ผูรูไมสามารถ
แยกออกจากวัตถุที่ถูกรับรูได การมองเห็นจะตอง
มองเห็นวัตถุอะไรบางอยาง การไดยินก็ตองไดยิน
อะไรบางอยาง การโกรธจะตองโกรธอะไรบางอยาง 
การหวังจะตองหวังอะไรบางอยาง การคิดจะตองคิด
เก่ียวกับอะไรบางอยาง เปนตน ถาหากวัตถุที่ถูกรับรู 
(อะไรบางอยาง" ไมมีอยู ผูทําการรับรูก็จะไมมีอยูดวย 
การท่ีผูปฏิบัติธรรมพิจารณาจิต เขาจะไดเรียนรูถึงความ
เก่ียวเน่ืองกันระหวางผูรับรูกับวัตถุที่ถูกรับรู เมื่อเรา
เจริญสติตามลมหายใจน้ัน การรูถึงลมหายใจคือจิต เมื่อ
เราเจริญสติในเรื่องกาย การรูถึงกายคือจิต ถาเรา
พิจารณาวัตถุขางนอกตัวเรา การรูถึงวัตถุน้ันก็คือจิต
น้ันเอง ดังน้ัน การพิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันของวัตถุ
ของจิตทั้งหลายก็เปนการพิจารณาจิตดวย" 

การใชสีที่มีความ
เดนชัดมาก และการจัด
องคประกอบจังหวะ
ของชองสี่เหลี่ยมทําให
เกิดความเคล่ือนไหวใน
ภาพการแสดงของ
พ้ืนผิวทําใหมีความรูสึก
ความชัดเจนถึงงาน
จิตรกรรมและแกะไม 
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บทท่ี 3 

 
ขั้นตอนและองคประกอบในการสรางสรรค 

1. ศึกษาขอมูลจากพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต เหตุการณความไมสงบ วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
2. ประมวลความคิด 
 2.1 ศึกษาขอมูลเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนใต ท่ี
สะทอนความรูสึก และอารมณ ตอตนเอง 
 2.2 รูปแบบในการสรางสรรคแสดงออกเปนจิตรกรรมกึ่งนามธรรม เร่ืองราวเนื้อหาตรงกัน
ขามตอเหตุการณความรุนแรง 
3. ข้ันตอนการสรางสรรค 
 3.1 การสรางภาพรางและรูปแบบของงาน 
 3.2 วิเคราะหองคประกอบศิลปในผลงานสรางสรรค  
4. สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 
1.การประมวลความคิด 
 1.1 แนวความคิดในการสรางสรรค 

 ซ่ึงกระบวนการสรางสรรคศิลปะนั้นมีความแตกตางในเร่ืองของรูปทรงท่ีเกิดข้ึน
จากจิตนาการสวนตัว แสดงเร่ืองราววัฒนธรรม ศาสนา ท่ีเกี่ยวกับของตัวผูวิจัยเอง การจัดวางและ
รูปแบบขององคประกอบศิลป ดูแลวมีความเรียบงายไมซับซอนจนเกินไป เปนการผสมผสาน
ระหวางศิลปะรูปธรรมกับนามธรรมเพ่ือใหงานน้ันมีความเขาใจงาย โดยการนําเอาลวดลายท่ีเปน
เอกลักษณของศาสนาอิสลามมาผสมผสานกับรูปทรงของคนท่ีอยูในอิริยาบถของพิธีละหมาด ใหมี
ความสมดุลของภาพและใหมีความรูสึกสงบตอผูดู 
 1.2 รูปแบบในการสรางสรรคผลงาน  
  การสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกของผูวิจัยนั้น แสดงออกมาใน
รูปแบบของงานจิตรกรรม แสดงรูปแบบเน้ือหาท่ีชัดเจนคือ การเอารูปทรงคน ลวดลาย ในศิลปะ
อิสลามมาประยุกตใชเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลของภาพและบรรยากาศแหงความสงบสุข 
ของสังคม ครองครัวเพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อใหเกิดความสํานึกรักษาความ
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เปนเอกลักษณวัฒนธรรมในถ่ินของตนเอง ตอสถานการณความไมสงบของพื้นท่ี เพื่อไมใหเกิดการ
แบงแยกระหวางกัน 
 
2. แนวคิดในการสรางสรรค 
 ตามความเช่ือดั้งเดิมการทํางานศิลปะตองเร่ิมตนจากความคิด เร่ืองราว และเนื้อหา สวน
รูปแบบและเทคนิคเปนองคประกอบสวนท่ีตามมารับใช ตอบสนองตอองคประกอบสวนแรก แต
ในยุคปจจุบันโดยเฉพาะในชวงเวลาของการทดลองคนควาหาแนวทางเฉพาะท่ีแสดง “ตัวตน” ซ่ึง
ไมเหมือนใครของนักศึกษาศิลปะและศิลปนหนุมสาว การคนหาอาจจะเร่ิมตนจากการกล่ันกรอง 
คัดสรรทางรูปแบบโดยอาศัยรสนิยมความรัก ความหลงใหลในรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะเปน
แบบอยางของศิลปนบางคนท่ีตนเองช่ืนชอบเปนจุดบันดาลใจ รวมท้ังแยกแบบอยางท่ีไมชอบ
ออกไป เชน ชอบผลงานในแนวที่เหมือนจริงในลักษณะไหนเหมือนจริงอยางงดงามประณีต หรือ
ชอบผลงานท่ีแสดงออกถึงอารมณท่ีรุนแรงสะเทือนใจ หรือในทางกลับการกันบางคนอาจจะชอบ
ผลงานท่ีนิ่งสงบ ไรอารมณท่ีสับสนวุนวาย เปนตน วิธีการนี้เปนการตรวจสอบและคนหารูปแบบ
เฉพาะตัวเบ้ืองตน ซ้ึงตองพัฒนาไปพรอมกับแนวความคิด และการคนหาเทคนิคเฉพาะตัวตามความ
ถนัด การคนพบจะเปนไปตามข้ันตอนของการพัฒนาองคประกอบท้ังเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิค
ไปพรอมๆกัน จากความเปนกลาง คลุมเครือ คอยๆชัดเจนข้ึนในทายท่ีสุด12 
 
 2.1 รูปแบบดานนามธรรม 

 ศิลปะทางภาคใตของไทยไดรับอิทธิผลศิลปะอินเดีย เนื่องจากในดินแดนภาคใต
สมัยกอนเคยเปนเมืองทาสําคัญในการสัญจรคาขายทางน้ําระหวางอินเดียกับจีนและชนชาติตางๆ 
ประชากรที่มีภูมิลําเนาในบริเวณรอบอาวเบงกอลเร่ืองมาจนถึงหมูเกาะตางๆ ในทะเลจีนใตเปนชน
เผาเมืองเดิมผสมกับชาวอินเดียเปนใหญ จีนเปนสวนรองลงมา ทางภาคใตของไทยซ่ึงสันนิษฐาน
กันวาเปนดินแดนสุวรรณภูมินั้นจากหลักฐานทางโบราณสถานและวัตถุ แสดงวาไดมีชนชาติตางๆ 
เขามาต้ังหลักฐาน ไดแก อินเดีย จีน อาหรับ เปอรเซีย กรีกโฟนิเซีย ชาวอินเดียมีมาท่ีสุดและได

                                                            
12 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมขั้นสูง, พิมพคร้ังท่ี1(

กรุงเทพฯ: โรงพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2550), 168. 
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นําเอาวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม จากเมืองแมเขามาแพรหลายและมีอิทธิพลครอบงําชีวิตความ
เปนอยูจนกลายเปนรากฐานสําคัญสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติตางๆในบริเวณนี้ในเวลาตอมา13 
 ในทางดานศาสนาอิสลาม เชน สถาปตยกรรม ลวดลาย ตัวอักษร ตางๆเหลานี้แสดง
แบบอยางท่ีเปนสุนทรียภาพท่ีใชสืบตอกันมาเปนเวลาชานานจึงถึงปจจุบัน การสรางสรรคงานใน
รูปแบบของลวดลายไดตอบสนองตามความตองการของผูวิจัย การสรางสรรคลวดลายไดแสดงถึง
ความเปนเอกลักษณท่ีชัดเจนมากตอศาสนาอิสลาม ซ่ึงไดปรากฏมากสวนใหญจะพบเห็นไดจาก
สถาปตยกรรม และหนังสือคัมภีรตางๆ เปนสถานท่ีประกอบทางศาสนา ความสําคัญของลวดลาย
เหลานี้ ผูวิจัยไดนํามาจัดวางและสรางสรรคตามจิตนาการข้ึนมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 30  ลายอาหรับ (รูปแบบดานนามธรรม) 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,ลายอาหรับ เขาเม่ือวันท่ี15กันยายน2556, เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B
8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A 
  
  
 

                                                            
13นรินทร รัตนจนัทร, “ปฏิกิริยาของเสนท่ีสรางบรรยากาศแหงความสงบ” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.2530), 15. 
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ภาพท่ี 31 ละ
ที่มา: oknatio
จาก http://ww
 
                      

14เร่ือ

2 รูปแบบดาน
รูปทรง
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ภาพท่ี 32 ชาว
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3.2 อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
การสรางสรรคงานศิลปะไมวาจะเปนประเภทไหนก็ตาม ส่ิงท่ีสําคัญนั้นคือการเตรียมวัสดุ

อุปกรณของแตละประเภท การสรางสรรคศิลปะของผูวิจัยไดจดเตรียมไวดงนี้ 
ผาใบเฟรม 
แบบลาย 
เคร่ืองฉายสไลค 
เรซ่ิน 
พูกัน 
สีพลาสติก 
กาว 
เล่ือม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 33 อุปกรณการสรางสรรค 
 
4. การวิเคราะหองคประกอบศิลป 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางศิลปะ 2 มิติดวยกันระหวางจิตรกรรม ภาพพิมพ ภาพถาย และวาด
เสนหรือเปรียบเทียบกับทัศนศิลปท้ังหมดภาษาเฉพาะจิตรกรรมเห็นไดโดเดนแสดงตัวชัดตางกับ
ทัศนศิลปอ่ืนๆ อยางไมมีใครปฏิเสธใครก็ไดคือ ‘’สี’’ ท้ังภาพพิมพ ภาพถาย และวาดเสน รวมทั้ง
ประติมากรรม โดยธรรมชาติของเทคนิคสุนทรียภาพเฉพาะทีมีติดตัวมาแตดั้งเดิมลวนแลวแตเปน
เสน น้ําหนักหรือแสงเงาพื้นผิว และปริมาตร สวนจิตรกรรมตั้งแตเดิมจนถึงปจจุบันมี “สี” เปนธาตุ
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หลักในการส่ือท้ังเร่ืองราวความหมาย อารมณ ความรูสึก และสุนทรียภาพ จนกลาวไดวา “สี” คือ 
“ภาษา” เฉพาะของจิตรกรรม15 
 ในรูปแบบของเน้ือหาและรูปทรงท่ีนําเสนอผูวิจัยไดแสดงถึงความสงบ ท่ีตรงกันขามกับ
เหตุการณความรุนแรง ความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนใต เชน ความรูสึกเศรา สลดหดหู 
หวาดระแวง และความสูญเสียถึงชีวิต  ของคนในพื้นท่ีทําใหผูวิจัยรูสึกสะเทือนใจเปนอยางมาก 
เร่ืองราวเหตุการณเหลานี้เปนแรงบันบาลใจใหเกิดการสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยจากการศึกษา
วิถีชีวิตความเปนอยู และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี และเก็บขอมูลเร่ืองราวตางๆได
ชัดเจนและตรงตอความจริง แลวนํามาวิเคราะหเพื่อสรางสรรคผลงานในรูปแบบของงานจิตรกรรม
ตอไป 
 

4.1 เนื้อหา (Content) 
เปนการแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีประกอบดวย ความศรัทธา ศาสนา วัฒนธรรม 

ความเปนอยูท่ีสงบอาศัยพึงพากันใชชีวิตแบบเรียบงาย ซ่ึงแสดงออกถึงกับเหตุการณปจจุบันท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต เชน ความรูสึกเศรา สลดหดหู หวาดระแวงและความสูญเสีย
ถึงชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการใชชีวิตในแตละวันของประชาชนเปนอยางมาก 
 
 4.2 รูปทรง (Form) 
 การนําเอารูปทรงของคนท่ีกําลังประกอบพิธีละหมาดในลักษณะทาทางตางๆมาใชในงาน 
โดยไดมีการตัดทอนลดทอนในสวนของรายละเอียดความเหมือนจริง เพื่อตองการแสดออกถึง
ความรูสึก นิ่งสงบ เรียบงาย และมีการจัดวางท่ีคลายๆกัน และการสรางรูปทรงจากลวดลายอักษร
อาหรับและลวดลายเรขาคณิตเพื่อแสดงถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะของศาสนาอิสลามไดอยาง
ชัดเจน 
 

                                                            
15

 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมขั้นสูง, พมิพคร้ังท่ี 1 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2550), 65. 
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ภาพท่ี 34 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน ผูนํา 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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4.3 สี (Color) 
 การใชสีแสดงออกถึงความสงบ นิ่ง เพื่อใหคนดูมีความรูสึกผอนคลาย ลดความกดดันจาก
เหตุการณในพ้ืนท่ี สีท่ีแสดงออกในงานจะเนนเปนสีขาว สีเทา  สีท่ีปรากฎในสถาปตยกรรมของ
มัสยิดจะเหน็ไดชัดจากกระจกของประตูหนาตางและขอบโคงสวนบนกระจกและประตู 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน บรรยากาศของแสง 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 36 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 3 

ช่ือผลงาน บรรยากาศของแสง 2 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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 4.4 เสน (Line) 
 เสนเปนทัศนธาตุท่ีชัดเจนเกิดจากการเขียนลวดลายของตัวอักษรภาษาอาหรับมีการ
สรางสรรคใหเกิดเปนรูปทรงของคน แสดงถึงจังหวะลวดลายตางๆ เพื่อแสดงถึงความศรัทธาใน
ศาสนาอิสลาม ท่ีประชาชนสวนใหญนับถึงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต  และทําใหเกิดจิตสํานึกถึง
หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

 

 
 
ภาพท่ี 37 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 4 

ช่ือผลงาน ความศรัทธาไมส้ินสุด 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 38 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 5 

ช่ือผลงาน บรรยากาศของแสง 3 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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4.5 พื้นท่ีวาง (Space) 

 ผูวิจัยตองแสดงพื้นท่ีวางเพื่อลดความกดดันของเร่ืองราว พื้นท่ีวางสวนมากจะเกิดจากพื้น
หลังของรูปทรงคน ตัวอักษร และลวดลายเรขาคณิต สีท่ีใชจะเปนสีเทา เพื่อใหเกิดมิติท่ีเรียบงายตอ
ผูดู และเกิดการผอนคลายกับพื้นท่ีวาง 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 6 

ช่ือผลงาน ศรัทธาในความมืด 1 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

 

 
 
ภาพท่ี 40 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 7 

ช่ือผลงาน ศรัทธาในเงา 1 
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ขนาด 21 x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

4.6 พื้นผิว (Texture) 
พื้นผิวในงานท่ีเห็นไดชัดคือ พื้นผิวของเรซ่ิน พื้นผิวของการจุด และการใชเล่ือมปะติด การ

ใชพื้นผิวของเรซ่ินมาสรางสรรคเปนรูปทรงของคนท่ีมีการตัดทอนลดทอนท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ
ตอคนในพ้ืนท่ี ความใสของเรซ่ินจะใหความรูสึกท่ีสงบนิ่ง เรียบงาย พื้นผิวของการจุดจากสี การจุด
สีเพื่อใหเกิดลวดลายของเรขาคณิต ตัวอักษร และสัญลักษณตางๆ เพื่อแสดงถึงศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัด และพ้ืนผิวของเลือม เปนวัสดุท่ีมีความเงาในตัว เพ่ือแสดงถึง
ความมีมิติในตัวงาน  

 
 
ภาพท่ี 41 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 8 

ช่ือผลงาน ศรัทธาในความมืด 2 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

 
 
ภาพท่ี 42 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 9 

ช่ือผลงาน ศรัทธาในเงา 2 
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ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

 4.7 น้ําหนัก (Tone)  
 การใชน้ําหนักในงานจะดูเบาๆแสดงถึงบรรยากาศของความสงบ การใชสีขาว สีเทา เพื่อ
ไมใหเกิดความแตกตางกันมาก  ระหวางรูปทรงกับพ้ืนหลังและแสดงถึงความเดนชัดของ
รายละเอียดลวดลายของตัวอักษรและลวดลายเรขาคณิตท่ีแสดงถึงความศรัทธาและวัฒนธรรมของ
พื้นที่ในสามจังหวัดดวย 

 
 
ภาพท่ี 43 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 10 

ช่ือผลงาน ศรัทธากับสมาธิ 1 
ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

 
 
ภาพท่ี 44 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 (ภาพราง) ช้ินที่ 11 

ช่ือผลงาน ศรัทธากับสมาธิ 2 
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ขนาด 21x 29 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

5. ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 สภาวะความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใตเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจ  ในการ
สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี นับต้ังแตเกิด
เหตุการณความรุนแรงใน พ.ศ. 2547 จากเหตุการณสลายการชุมชนท่ี มัสยิดกรือเซะ และเหตุการณ
หลายๆคร้ังจนถึงปจจุบัน ทําใหผูวิจัยมีความรูสึกสะเทือนใจเปนอยางมากในแตละเหตุการณ 
การศึกษาเหตุการณเหลานี้เพื่อนําเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมาสรางสรรคเปนงานจิตรกรรมของวิทยานิพนธ
ชุดนี้ดวย  
 ผูวิจัยไดศึกษารูปทรงรูปธรรมในชวงระยะเวลาหน่ึง เพื่อหารูปทรงท่ีใหการตอบสนองตอ
ความรูสึกของผูวิจัย ปรากฏวารูปทรงของคนไดตอบสนองความตองการไดอยางชัดเจนและ
สามารถส่ือความหมายใหกับผูเสพเขาใจงาย โดยการนํามาจัดวางหารูปแบบใหเหมาะสม มีการตัด
ทอนปรับเปล่ียนรูปแบบในสวนตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพระหวางรูปแบบของความคิด 
และรูปแบบของรูปทรงในการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการสรางสรรคผลงาน 
 เอกภาพในการสรางสรรคผลงานศิลปะไดแบงออกมาเปน 2 สวนดังนี้ 
 1.เอกภาพของรูปความคิด 
  ศิลปะน้ันประกอบขึ้นดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ สวนท่ีเปนแนวเร่ืองหรือเนื้อหา
กับสวนท่ีเปนรูปทรง รูปทรงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูสรางสรรคมีรูปความคิด (Idea) ท่ีมาจากความ
บันดาลใจท่ีมีความหมายและมีเอกภาพในตัวผูสรางสรรคกอนความคิดนั้น จึงจะมีพลังพอที่จะกอ
รูปเปนรูปทรงที่มีเอกภาพและมีความหมายได รูปทรงที่ดูบริสุทธ์ิดูแลวจะเปนอะไรก็ไดท่ีนากลัว 
กดดันเพราะดูไมรูเร่ืองราววาเปนรูปทรงอะไร 

 2. เอกภาพของรูปทรง 
  ทัศนศิลปเปนศิลปะท่ีแสดงออกทางรูปทรง ดังนั้นปญหาทางดานเอกภาพของ
รูปทรงจึงตองเปนส่ิงท่ีตองศึกษาจากขอมูลจริง แลวพัฒนาสูการสรางรูปทรงท่ีมีเอกภาพจาการ
ประสานกันของทัศนธาตุท่ีสอดคลองกับความคิด อารมณ หรือจิตนาการ รูปทรงจะมีการพัฒนาท่ี
ละข้ันพรอมกับความคิด16  

                                                            
16

 ชะลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบศิลป, พิมพคร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531), 
103-104. 
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ภาพท่ี 45 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน ศรัทธา 1 
ขนาด 60x80 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 46 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 2 
  ขนาด 60x80 ซม. 

เทคนิค ส่ือผสม 
ช่ือผลงาน ศรัทธา 2 
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ภาพท่ี 47 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 3 

ช่ือผลงาน ศรัทธา 3 
  ขนาด 60x80 ซม. 
  เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 48 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 4 

ช่ือผลงาน ศรัทธา 3 
ขนาด 60x80 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 49 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 5 

ช่ือผลงาน ศรัทธา 4 
ขนาด 60x80 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 50 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 6 
ช่ือผลงาน ศรัทธา 5 
ขนาด 60x80 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 51 ผลงานชวงกอนวทิยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 7 

ช่ือผลงาน ศรัทธา 6 
ขนาด 60x80 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

 
6. การวิเคราะหผลงานสรางสรรค 
 การสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดจับประเด็นเร่ืองราวของความไมสงบในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต เปนการนําเสนอรูปแบบของคนและลวดลายอิสลาม รูปแบบลักษณะของคนไดมาจาก
วิถีชีวิตของคนมุสลิมท่ีปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาในเร่ืองของการละหมาด โดยการจับ
ทาทางของการละหมาดนํามามาสรางสรรคโดยการตัดทอนในสวนตางๆ เชน ความเหมือนจริงของ
คน แสดงถึงรูปแบบท่ีเรียบงาย 
 รูปแบบของลวดลายเปนความชอบสวนของผูวิจัย ท่ีตองการนําเสนอในผลงานวิทยานิพนธ
ชุดนี้ โดยการศึกษาลวดลายจากสถาปตยกรรม ในพ้ืนท่ีของสามจังหวัดชายใตท่ีพบเห็นไดจาก
มัสยิด ในสวนของของหนาตาง ประตู และผนังตัวอาคาร โดยนํามาสรางสรรคจัดวางตามจิตนาการ   
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 กระบวนการสรางองคประกอบศิลปในงานของผูวิจัยชุดนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงจิตสํานึกท่ีมี
ตอสังคมวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดและตัวของผูวิจัยดวย เปนการนําเสนอรูปแบบท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว แสดงเน้ือหาท่ีตรงกันขามกับเหตุการณความรุนแรงในปจจุบัน เพื่อใหคนดูลด
ความกดดันในสถานการณตางๆ และสรางความสํานึกสังคม เชน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีพตอไปได 
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บทท่ี 4   

การวิเคราะหผลงานวิทยานพินธ 

ผลงานชวงวิทยานิพนธ 
เม่ือรูปแบบเนื้อหาและเทคนิควิธีการพรอมแลว การสรางสรรควิทยานิพนธ เร่ือง สมาธิ 

ลวดลาย แหงความศรัทธา ไดถูกจัดวางรูปแบบเรียบเรียงตามความสัมพันธตอกันอยางลงตัวแลว 
การสรางสรรคงานก็ยอมมีความสมบูรณชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากไดผานชวงเวลาในการศึกษา การ
ทดลองและมีการเรียนรูจากความเปนจริงลงพื้นท่ีจริงเพ่ือตองการเร่ืองราวท่ีตรงและตอบสนองตอ
อารมณความรูสึกของผูวิจัยเอง และการสรางสรรคผลงานศิลปะน้ันข้ึนอยูกับการใชเทคนิคท่ีเหมาะ
และตอบสนองกับเนื้อหาที่นําเสนอ สวนรูปแบบเนื้อหาท่ีมีการใชเสนเปนหลักในการสรางสรรค
เพื่อแสดงเรื่องราวท่ีชัดเจน เสนเปนตัวหลักในการสรางบรรยากาศแหงความสงบ ท่ีแสดงเนื้อหาท่ี
ตรงกันขามตอเหตุการณในสังคมปจจุบันของสามจังหวัดชายแดนใต ดังนั้นเสนจึงมีความสําคัญใน
การสรางสรรค การศึกษาเร่ืองเสนจะพบเห็นไดจากลวดลายของตัวอักษรภาษาอาหรับในคําภีร
ตางๆ และลวดลายท่ีประดับในอาคารของมัสยิดท่ีสรางสรรคจากรูปทรงของเรขาคณิต การ
สรางสรรคเกิดจากลวดลายเปนสวนมาก 
 เม่ือการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธมีความชัดเจนมาก มีความสมบูรณของเนื้อหา
รูปแบบและเทคนิคท่ีนํามาสรางสรรคแลว ผูวิจัยมีความเชื่อวาผลงานเหลานี้ไดตอบสนองบางส่ิง
บางอยางกับผูเสพไมมากก็นอย ทําใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานตอไป 
 
การพัฒนาผลงานชวงวิทยานิพนธ 
 เนื้อหาของภาพนั้นเปนเร่ืองราวของศาสนาหลัก แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาของคนใน
พื้นท่ีเปนการแสดงบรรยากาศแหงความสงบเพ่ือแสดงเร่ืองราวท่ีตรงกันขามกับสถานการณของ
ความเปนจริงในปจจุบัน ผลท่ีออกมาสามารถทําใหรูสึกลดถึงความกดดันจากสถานการณจริงได
พอสมควร จากการจัดวางขององคประกอบและมีการตัดทอนในสวนท่ีเปนรายละเอียดของคน และ
การเอาลวดลายมาสรางสรรคใหมใหมีความสมบูรณในภาพมากข้ึน 
 รูปทรงไดมาจากประสบการณโดยตรงจากผูวิจัยเอง โดยมีการศึกษาวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 
โดยมีการบันทึกภาพ รางภาพ เพื่อหาความสมดุลในการจัดวางองคประกอบในงาน เชนการ
บันทึกภาพคนกําลังประกอบพิธีละหมาดในแตละทาทางตางๆ และศึกษาลวดลายท่ีพบเห็นใน
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สถาปตยกรรมของมัสยิดในพื้นท่ี นํามาวิเคราะหหารูปแบบท่ีเหมาะท่ีสุด เพื่อมาพัฒนาในผลงาน
วิทยานิพนธตอไป 
 เทคนิคจาการเขียนลวดลายดวยพูกันจะสังเกตเห็นถึงความประณีต และตองใชเวลา
พอสมควรในการสราสรรค มีการเปล่ียนมาใชสีพลาสติกแทนการเขียนดวยพูกัน จะสังเกตไดจะมี
ความนูนเกิดข้ึนทาใหงานมีมิติและความเหมือนจริงมาก สามารถพัฒนาผลงานตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง 
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ภาพท่ี 52 ผลงานชวงวิทยานพินธ ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน ลาดลาย ศรัทธา 1 
ขนาด 120 x 100 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 ในภาพแสดงจุดเดนของลวดลายและรูปทรงคน ลวดลายเกิดจากรูปทรงของเรขาคณิต ท่ีมี
การปะติดปะตอท่ีไมส้ินสุด แสดงเปนโครงสรางของรูปทรงคน เพื่อใหเห็นถึงการศรัทธาท่ีไมมี
ขอบเขต รูปแบบการจัดวางองคประกอบของภาพจะเรียบๆ ไมแสดงระยะของความลึกเพื่อใหเกิด
แรงปะทะตอผูดู เนนเร่ืองราวเนื้อหาท่ีแสดงถึงสมาธิ โดยการสรางภาพจากการจุดท้ังภาพ เกิดเปน
โครงสรางของคนและลวดลาย 
 การแสดงของสีจะเนนเปนสีขาวและสีเทา ทําใหดูแลวมีสมาธิ มีสติ และความสงบนิ่ง 
พื้นที่วางของภาพจะไมเยอะมากเพื่อเนนรูปทรงท่ีเปนเนื้อหาใหเดนชัดมากข้ึน  
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ภาพท่ี 53 ผลงานชวงวิทยานพินธ ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 2 
ช่ือผลงาน ลาดลาย ศรัทธา 2 
ขนาด 180 x 160 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 การสรางสรรคผลงานในชิ้นท่ี 2 มีความชัดเจนของรูปทรงคน ลวดลายมากข้ึน รูปทรงคน
แสดงรายละเอียดของใบหนาและมือ ท่ีแสดงลักษณะทางทาของการทําพิธีละหมาด สวนลวดลายมี
ความชักเจน บงบอกถึงการต้ังสมาธิในขณะประกอบพิธี พื้นผิวในภาพจะเปนการนําเลือมมาติดใน
สวนท่ีเปนใบหนาและมือ เพื่อใหเกิดการสะทอนกับผูดู เพื่อใหผูดูเปนสวนหนึ่งในภาพ  
 การสรางระยะของภาพจะแสดงเร่ืองราวของตัวอักษรอาหรับ เพื่อใหเกิดมิติ ระยะมากข้ึน สีจะ
เนนเปนสีขาวและสีเทา ทําใหดูแลวมีสมาธิ มีสติ และความสงบน่ิง 
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ภาพท่ี 54 ผลงานชวงวิทยานพินธ  ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน ลาดลาย ศรัทธา 3 
ขนาด 180 x 160 ซม. 
เทคนิค ส่ือผสม 

วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ชิ้นท่ี 3 
 ผลงานในช้ินนี้เปนการสรางสรรคเร่ืองราวเนื้อหาท่ีมากข้ึน การจัดองคประกอบของภาพมี
จุดเดน จุดรอง เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของภาพ การจัดองคประกอบแสดงลักษณะท่ีเปน
จุดเดนของรูปทรงคน มีลักษณะของโครงสรางท่ีชัดเจน อยูในลักษณะทางทาการทําพิธีละหมาด 
ลวดลายและสีมีความชัดกวา เพ่ือแสดงถึงการต้ังสมาธิท่ีม่ังคง จุดรองของภาพจัดเปนรูปทรงท่ีเกิด
จากเรขาคณิต ท่ีเปนโครงสรางของคนท่ีมีการตันทอน เพื่อแสดงถึงการขาดสมาธิ จิตใจไมหยุดนิ่ง 
 ระยะของภาพเกิดจากรูปทรงของคนท่ีทับซอนอยูทางซายของภาพ และตัวอักษรอาหรับ
เพื่อใหเกิดความลึกของภาพ สีขาวและสีเทา ทําใหดูแลวมีสมาธิ มีสติ และความสงบน่ิง 
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ภาพท่ี 55 ผลงานชวงวิทยานพินธ ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 4 
 ช่ือผลงาน ลาดลาย ศรัทธา 4 
 ขนาด 180 x 160 ซม. 
  เทคนิค ส่ือผสม 

วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ชิ้นท่ี 4 
 การสรางสรรคผลงานช้ินนี้ผูวิจัย ไดมีการตันทอนและคล่ีคลายรูปทรงของคนท่ี ไมอยู
ลักษณะทางทาในเร่ืองของการทําพิธีละหมาด เพื่อแสดงถึงการขาดสมาธิ ขาดสติ โดยการจัด
องคประกอบจะไมเนนจุดเดน จุดรองของภาพ การใชลวดลาย พื้นผิวของเลือม และเรซ่ิน จะไมมี
ความชัดเจนรูปทรง ไมมีระเบียบ บอบอกถึงความสันสนท่ีเกิดจากการขาดสมาธิและสติ  
 พื้นที่วางของภาพจะแสดงท่ัวท้ังภาพ ไมเนนระยะและรายละเอียดโดยรอบ เพื่อไมใหดึงดูด
ความสนใจของภาพ 
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ภาพท่ี 56 ผลงานชวงวิทยานพินธ ป พ.ศ. 2556 ช้ินที่ 5 
 ช่ือผลงาน ลาดลาย ศรัทธา 4 
 ขนาด 180 x 160 ซม. 
  เทคนิค ส่ือผสม 

วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ชิ้นท่ี 5 
 การสรางสรรคในช้ืนนี้ผูวิจยัไดมีการนํารูปทรงของคนมาตันทอนคล่ีคลายในสวนของ
รายละเอียดและโครงสรางของคน การจัดองคประกอบมีลักษณะสองขางเทากัน การสรางสรรค
รูปทรงของคนดวยรูปแบบของเรขาคณิตท้ังสองขาง มีการเช่ือมตอดวยตัวอักษรอาหรับ ผูวิจัย
ตองการแสดงถึงสภาวะของจิตใจท่ีไมหยดุนิ่ง ขาดสมาธิ และสติ
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ตารางที่วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ   

ที่ ผลงาน แนวคิด ผลการวิเคราะห การพัฒนา 
จุดเดน จุดดอย 

1 ซึ่งกระบวนการสรางสรรคศิลปะ
นั้นมีความแตกตางในเรื่องของ
รูปทรงที่เกิดขึ้นจากจตินาการ
สวนตัว แสดงเรื่องราววัฒนธรรม 
ศาสนา ที่เกี่ยวกับของตัวผูวจิยัเอง 
การจัดวางและรูปแบบของ
องคประกอบศิลป ดูแลวมีความ
เรียบงายไมซับซอนจนเกนิไป เปน
การผสมผสานระหวางศิลปะ
รูปธรรมกับนามธรรมเพื่อใหงาน
นั้นมีความเขาใจงาย โดยการนําเอา
ลวดลายที่เปนเอกลักษณของศาสนา
อิสลามมาผสมผสานกับรูปทรงของ
คนที่อยูในอิริยาบถของพิธีละหมาด 

ในงานมีการแสดง
จุดเดนของภาพเปน
ลวดลาย  ผูวิจยั
ตองการแสดงถึง
ศิลปะอิสลามมี
ความเปนเอกลัก
ลักษณของลาย
ตางๆ  

ลวดลายไมเทากัน และ
ขาดระยะความลึกของ
ภาพ  

ลวดลายมีความชัดเจน
จากชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2  

2 

 

ระยะหลังขาดเรื่องราว 
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3 

 

ใหมีความสมดุลของภาพและใหมี
ความรูสึกสงบตอผูดู 

ในงานมีการแสดง
จุดเดนของภาพเปน
ลวดลาย  ผูวิจยั
ตองการแสดงถึง
ศิลปะอิสลามมี
ความเปนเอกลัก
ลักษณของลาย
ตางๆ 

ขาดความสมบูรณของ
น้ําหนกั องคประกอบ
การจัดวางภาพ 

ผูวิจัยไดคลี่คลายความ
เหมือนจริงของรูปทรง
คน  

4 

 

ขาดระยะความลึกของ
ภาพ 

5 
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บทท่ี 5 
สรุป  

 
 ปญหาความไมสงบเหลานี้ทําใหผูวิจัยมีความสะเทือนใจตอเหตุการณเปนอยางยิ่ง ผูวิจัย
ตองการแสดงออกถึงตัวตนของผูวิจัยในสภาวะของการขาดสมาธิ ขาดสติอารมณจิตใจท่ีไมหยุดนิ่ง
ตอสภาวะทางสังคมในปจจุบัน ในการสรางสรรคงานผูวิจัยไดศึกษาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เพื่อ
หารูปแบบในการนําเสนอในผลงานโดยผานกระบวนการสรางสรรคในรูปแบบของงานจิตรกรรม 
ทําใหผูวิจัยไดทดลองคนควาหาเทคนิคและพัฒนารูปแบบเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
เนื้อหาและความคิดในการสรางสรรค 
 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในชุดนี้  ผูวิจัยได รับประสบการณโดยตรงอัน
เนื่องมาจากผูวิจัยมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ทําใหมีความสนใจตอปญหาและเหตุการณสงผลให
เกิดการศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบความคิดรูปทรงและเนื้อหา เพื่อนํามาปฏิบัติ 
 ผูวิจัยมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี ท่ีเกิดความไมสงบทําใหมีความรูสึกหวาดระแวง หวาดกลัวตอ
เหตุการณความรุนแรงในแตละวัน ทําใหผูวิจัยมีความรูสึกเปนกังวนตอตัวผูวิจัยเองและพี่นองท่ีอยู
อาศัยในพื้นท่ี เพราะจะทําใหขาดสภาวะในหลายดาน เชน ขาดสมาธิ ขาดความสามัคคีตอพี่นอง
ดวยกันและอาจจะเกิดความแตกแยงมากข้ึน เม่ือปญหาท่ีสําคัญเหลานี้ทําใหผูวิจัยมีความคิดท่ีจะ
ตอตานสถานการณและสรางความเขมแข็งของจิตใจท่ีสามารถยับยั้งความรูสึกท่ีหวาดกลัว 
หวาดระแวงตางๆเหลานี้ ฉะนั้นผูวิจัยมีความตองการในการนําเสนอผลงานศิลปวิทยานิพนธในแง
ของศาสนาเพราะผูวิจัยมีความเชื่อวาศาสนาสามารถกลอมเกลามจิตใจไดอยางสมบูรณ ผูวิจัยจึงได
แสดงออกในรูปแบบของทัศนศิลปและมีการศึกษาเร่ืองราวเหตุการณเพื่อหารูปแบบเนื้อหารูปทรง
เพื่อนํามาสรางสรรคตลอดจนกระบวนการทดลองทางเทคนิควิธีการตางๆ การวางแผนรูปแบบใน
การสรางสรรคผูวิจัยไดประสบกับปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรค แตกลับทําใหผูวิจัยมีความ
ตองการพิสูจนความสามารถของตัวเองมากข้ึน และเรียนรูกับปญหาทุกอยางเพ่ือนํามาแกไขและ
นํามาพัฒนาตอไป เพื่อใหศิลปะวิทยานิพนธชุดนี้เปนเคร่ืองมือทางจิตใจของคนท่ีประสบปญหา
และขอใหเหตุการณความรุนแรงมีความสงบโดยเร็ว 
 ผลงานสรางสรรคชุดนี้มีรูปแบบแสดงออกแบบกึงนามธรรมท่ีมีความสอดคลองทาง
สุนทรียภาพ “นรินทร รัตนจันทร” ในผลงานหัวขอเร่ือง “สมาธิ ลวดลายแหงความศรัทธา” ท่ีมี
รูปแบบมีการส่ือความงานทางสุนทรียศาสตรเปนสําคัญ ใชเสนส่ือสายตาแสดงออกในแนวก่ึงนาน
ธรรม แมรูปทรงจะเปนสัญญาลักษณบงถึงท่ีมาจากรูปแบบความเปนจริงแตนํามาตัดทอน
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แสดงออกในรูปทรงเรขาคณิตซ่ึงประกอบกับสรางบรรยากาศแตมิไดบงบอกถึงสถานที่ใดคงเปน
สถานท่ีหนึ่งในจิตใจท่ีเต็มไปดวยความสงบ17 
 ซ่ึงในตัวผลงานไดใชลวดลายประดับท่ีเกี่ยวของกับศาสนานํามาลดตัดทอน ของรูปทรง
ของเรขาคณิตท่ีพบไดจากตัวอาคารมัสยิดและในหนังสือคัมภีรตางๆ สงผลใหถึงพลังของ สมาธิ 
ลวดลายแหงความศรัทธา 
 ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาขอมูลเชิงลึกในพื้นท่ีจะตองมีการสัมภาษณผูนําศาสนา ชาวบานผูเกี่ยวของเพื่อให
ไดขอมูลเชิงลึก และสามารถวิเคราะหตอยอดแนวความคิดไดเพิ่มอีก 

2. การทํางานศิลปะท่ีตองใชวัสดุทางเคมีท่ีมีกล่ินฉุน ควรหาอุปกรณปองกันตัวเองในการ
สรางสรรค 

3. การใชเคร่ืองฉายหรือเทคโนโลยี ในการฉายภาพข้ึนบนเฟรมพื้นผาใบในการรางงานจะ
ไดภาพที่มีสัดสวนตามความตองการและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

17
 นรินทร รัตนจันทร, “ปฏิกิริยาของเสนท่ีสรางบรรยากาศแหงความสงบ” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2530), 42. 
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