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 This research have objective of study and gather of culture general knowledge 

information in three southern border provinces. Focusing on presentation of the exavisite 

Melayu cultural presentation, the applied arts from architecture structure. All teaching and 

philosophies show for faith with the hope of peace, love in country and region of the people. 

Then, feeling join in identities of the beauty of Melayu culture and promote tourism in area. 

 The research also reflect on integration between 2 departments, which are 

department of applied arts and department of communication art and design. In part of 

communication art and design this creator used principal design, technique or method. 

Including promote for presentation, brochure, symbol form as well as bringing the Melayu 

motifs applied onto the real work. The insertion of a function in the lamp form, it is a light 

sculptures inside. The light pattern on a workpiece, meaning that the natural light is the light 

of peace. 

 The research result indicated that the creative work can raise awareness of the 

experience through the sculpture. Expression of recognition, interest in the aesthetic values 

and stories. Conclude that the evaluation criteria of value creation in these pieces not formula, 

but works well in all cases. Instead the experience, sense, moral, and judgment are refer as a 

determining from the value of the work. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มี
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหาด
ทรายขาวที่ทอดยาวหลายแห่ง น้ าตกที่สวยงาม ธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์
ธัญญาหาร และผลไม้ที่มีมากมายหลากหลายชนิด ประชาชนส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์พิเศษ เนื่องจาก 
เป็นชนชาติพันธุ์มลายู และนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต 
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคใต้ ซ่ึงอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะนี้ จึงเป็นพ้ืนที่ที่
สะท้อนความแตกต่าง และสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนตามรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต ด้านการ
ประกอบอาชีพและการท ามาหากิน ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยเองก็เป็นคนในพ้ืนที่มาตั้งแต่ก าเนิด และเติมโตมากับวัฒนธรรมมลายูมาโดยตลอด 
ในช่วงวัยเยาว์หรือช่วงเวลาในอดีตของผู้วิจัย เมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาแรกๆ ที่จ าความได้ ภาษาที่
ผู้วิจัยพูดคุยได้เป็นภาษาแรกคือภาษามลายู นับเป็นภาษาแม่ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันเลยก็ว่าได้ 
ส่วนภาษาไทยนั้นกว่าที่ผู้วิจัยจะเข้าใจ และอ่านออกเขียนได้ ก็ประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าไป
แล้ว จึงสะท้อนให้เห็นอย่างได้ชัดว่าแวดล้อมสังคมของคนในสามจังหวัดนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์
เฉพาะ ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมลายู และด ารงวิถีแห่งอิสลามอย่างมั่นคง ซึ่งแทรกซึมอยู่ใน 
จิตวิญญาณของผู้วิจัยเสมอมา 
 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มมีข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดทาง
ภาคใต้ จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเดือนร้อนให้กับ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่เป็นอย่างมาก และดูเหมือนว่ายังไม่มีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้
ทุเลาลงได้ และบวกกับในปัจจุบันการบริโภคสื่อข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะน าเสนอปัญหาความรุนแรง
ในพ้ืนที่มากกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับพ้ืนที่ จึงบั่นทอนจิตใจความเชื่อ
ของคนต่างพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับสถานการณ์ ไม่กล้าเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่หากไม่
จ าเป็น แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ความงามของ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อัตลักษณ์ การแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นแก่นแท้ถึงความมีตัวตนในการด ารงชีพมากกว่าปัญหาเหล่านั้น 
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 ด้วยเหตุและผลทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์คือการสร้างสรรค์ 
ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแนว
ทางการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนในเรื่องของการน าเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคือความงามแห่งวิถีมาลายู 
ความหวังแห่งสันติภาพ มีการน าลวดลายมลายูมาต่อยอดเป็นรูปแบบเฉพาะตนของผู้วิจัย และเป็น
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้การสร้างสรรค์จะค านึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และอัตลักษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมตลอดจนความเชื่อความ
ศรัทธาที่สอดแทรกอยู่ภายใต้รายละเอียดของความงามตามทัศนคติของผู้วิจัย 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
 เนื่องด้วยการศึกษาในครั้งนี้มีการก าหนดพ้ืนที่ เฉพาะเพ่ือใช้ในการวิจัยเพ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงาน จึงสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มขอบเขตที่ชัดเจน เพ่ือการ
ส่งเสริมสติปัญญาในการรับรู้ สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป และจากหัวข้อการสร้างสรรค์  
ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ให้ชัดเจนขึ้น 
กล่าวคือการน าหัวข้อมาแบ่งเป็นประเด็นๆ ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาเรื่องวัฒนธรรมมลายู งานประยุกต์ศิลป์ ศิลปะมลายู และสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, 
ศิลปะมลายู, ลวดลายมลายู, การเขียนตัวอักษรด้วยภาษายาวี, หลักค าสอน, สภาวการณ์ทางสังคม 
และวัฒนธรรมในปัจจุบันของพ้ืนที่ในสามจังหวัดภาคใต้ 
 2.3 เพ่ือสร้างแนวโน้มต่อการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อพ้ืนที่ในสามจังหวัดภาคใต้ผ่านการ
สร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ 
 2.4 น าเสนอความงามแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์เพ่ือการส่งเสริมทัศนคติที่ดี การสร้างแนวโน้มให้เกิดสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรากฐานจากความงามวัฒนธรรม ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี อัตลักษณ์ การแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
สอดแทรกอยู่ภายใต้รายละเอียดของความงามตามทัศนคติของผู้วิจัย ล้วนแต่เป็นแก่นแท้ถึงความมี
ตัวตนในการด ารงชีพของคนมลายูทั้งสิ้น 
 2.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ดีต่อพ้ืนที่ เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันการเสพสื่อข้อมูลข่าวสารส่วน
ใหญ่จะน าเสนอปัญหาความรุนแรงในพื้นที่มากกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับ
พ้ืนที่ จึงบั่นทอนจิตใจความเชื่อของคนต่างพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับสถานการณ์  
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ไม่กล้าเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่หากไม่จ าเป็น ดังนั้นด้วยเหตุและผลทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์คือการสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแนวทางการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนในเรื่องของการน าเสนอมุมมอมอีก
มุมมองหนึ่งคือความงามแห่งวิถีมาลายู มีการน าลวดลายมลายูมาต่อยอดเป็นรูปแบบเฉพาะตนของ
ผู้วิจัย และเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อพ้ืนที่ในสามจังหวัดภาคใต้ 
 
3. สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
 การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เป็นการน าความงามในสถาปัตยกรรม ลวดลายมลายู หลักการทางศาสนา
อิสลาม ปรัชญาค าสอน วิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ ประชากร การนับถือศาสนา การปกครอง 
การศึกษา กลุ่มภาษา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของวัฒนธรรม มา
เพ่ือขยายขอบเขตของศิลปะให้กว้างขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การน าเสนอความงามแห่งวิถีมลายู ในรูปทรง
ของสถาปัตยกรรม ปรัชญาค าสอนต่างๆ เพ่ือคิดค้นเทคนิควิธีการและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอ
ศิลปะที่แสดงถึงการรับรู้ถึงความศรัทธา ความหวังแห่งสันติภาพ ความรักในบ้านเมืองรักในท้องถิ่น
ของตัวเอง และเพ่ิมประสบการณ์แปลกใหม่ให้การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ในครั้งนี้ให้มีความรู้สึกร่วม
สู่อัตลักษณ์ความงามแห่งวิถีมลายู คือการใช้ความงามสยบความรุนแรงในพ้ืนที่ เป็นการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อพ้ืนที่ และวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหลักปรัชญาค าสอนต่างๆ 
 การสร้างสรรค์ในครั้งนี้มีการบูรณาการความรู้ระหว่างสาขาวิชาประยุกตศิลป์กับ
สาขาวิชานิเทศศิลป์ เพ่ือให้มีความเข้าใจต่อผลงานมากขึ้นในส่วนของการสร้างสรรค์เชิงนิเทศศิลป์ผู้
สร้างสรรค์ได้ใช้หลักการออกแบบ เทคนิควิธีการ รวมไปถึงการโปรโมทเพ่ือการน าเสนอต่างๆ เช่น 
การน าเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ รูปแบบแผ่นพับ รูปแบบสัญลักษณ์ และรวมไปถึงการน า
ลวดลายมลายูมาประยุกต์ใช้กับผลงานจริง โดยใช้สโลแกน 11 Tahun keganasan 1 Seni 
kedamaian (11 ปี แห่งความรุนแรง กับ 1 งานศิลปะเพ่ือสันติภาพ) ภายใต้หัวข้อจุดสีด า จุดสีด าที่
กล่าวมานี้คือเปรียบเปรยดังจุดสีด าเล็กๆเพียงจุดเดียวบนกระดาษสีขาว จุดสีด านี้แหละที่ทุกคนมัก
มอง แต่ท าไมทุกคนไม่ลองมองพ้ืนที่สีขาวซึ่งมันมีพ้ืนที่มากกว่าจุดที่ด าจุดนั้น สถานการณ์ความไม่สงบ
และสิ่งที่ทุกคนเชื่ออยู่มันเป็นแค่จุดเล็กๆสีด า แล้วพ้ืนที่ส่วนที่ เหลือซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม เสียง
หัวเราะ มิตรภาพ ความสุข และความสมานฉันท์ ที่คนในพ้ืนที่จริงๆสัมผัสอยู่ หากทุกคนมั่วแต่สนใจ
เพียงจุดสีด าคงไม่สามารถเห็นพื้นที่สีขาวนั้นได้ 
 ทั้งนี้ยังมีการสอดแทรกด้วยการใช้ในรูปแบบของโคมไฟ คืองานศิลปะที่มีแสงอยู่ภายใน
ตัว มีแสงที่ลอดผ่านลวดลายในตัวชิ้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้นิยามแสงที่ว่านี้คือแสงแห่งสันติภาพ เหตุผล
ลึกๆแล้วเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่คนในพ้ืนที่โดยการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อถึงสันติภาพด้วย
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วิธีการใช้หลักค าสอนของศาสนาอิสลามผ่านความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะไม่ได้น ามาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงในบริบทปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน  แต่
ให้หลักค าสอนต่างๆ ของศาสนาผ่านการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ให้มีความรู้สึกถึงสันติภาพกับคนในพ้ืนที่ก็
เพียงพอแล้ว 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพวิถีชีวิตมุสลิมมลายู 
           (ถ่ายภาพโดย: ซาการียา สามะ, 2557) 
 
4. ของเขตกำรศึกษำ 
 4.1 ด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งาน
ประยุกตศิลป์ สันติภาพ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะมลายู  
      4.1.1 วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ย วที่ยังคงความเป็น
ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหาดทรายขาวที่ทอดยาวหลายแห่ง น้ าตกที่สวยงาม ธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และผลไม้ที่มีมากมายหลากหลายชนิด ประชาชนส่วนใหญ่มีอัต
ลักษณ์พิเศษ เนื่องจากเป็นชนชาติพันธุ์มลายูและนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่ว นใหญ่ จึงมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆทางภาคใต้ ซึ่งอัต
ลักษณ์พิเศษเฉพาะนี้จึงเป็นพ้ืนที่ที่สะท้อนความแตกต่างและสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
      4.1.2 งานประยุกตศิลป์ สร้างสรรค์ศิลปะที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้ในวิชาการต่าง ๆ เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณธรรม 
      4.1.3 ศิลปะมลายู งานศิลปกรรมของชาวมลายูโดยปกติจะมีความผูกพันกับศาสนา
อิสลาม ทั้งนี้องค์ประกอบส าคัญของงานศิลปะมลายูจะมีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ มีอักษรวิจิตร มี
ลวดลายดอกไม้ และมีลวดลายเรขาคณิต ซึ่งลวดลายทั้งหมดล้วนมีความหมายและมีที่มาในตัวเอง 
ทั้งนี้พบเห็นได้มากจากงานศิลปหัตถกรรม เช่นเรือกอและ ว่าววงเดือน กริช เป็นต้น 
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      4.1.4 สันติภาพ หมายถึงภาวะไร้สงคราม ความผสานกลมกลืน ความปรองดอง 
ความเงียบสงบ ความเยือกเย็น ความแจ่มใส ความไม่กังวล ความพอใจ และยอมรับสภาพของตนเอง 
ฯลฯ แต่สันติภาพที่แท้จริงนั้น อยู่สูงกว่าและลึกซ้ึงกว่าภาวะความสงบทั้งในระดับส่วนตัวและสังคม 

 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพพ้ืนที่สามจังหวัด 
ที่มา: ชำยแดนใต้, เข้าถึงเมื่อ 1  เมษายน  2558, เข้าถึงได้จาก http://news.sanook.com 
 
 4.2 พื้นที่/ภูมิภำค หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (อังกฤษ: Bangkok Art 
and Culture Centre) หรือหอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ที่สี่แยกปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: หอศิลปกรุงเทพ, เข้าถึงเมื่อ 6  เมษายน  2558, เข้าถึงได้จาก http://kuekoon.com 
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      เนื่องด้วยการน าเสนอผลงานในครั้งนี้ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการน าเสนอผลงาน
ให้กับคนนอกพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือคนในกรุงเทพ ด้วยเหตุผลทั้งหมด
นี้จึงเลือกสถานที่น าเสนอผลงานเป็นหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นตัวอาคารสูง 9 ชั้น 
(บวกอีก 2 ชั้นใต้ดิน) โดยในตัวอาคารถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่าง
อาคารได้ด้วยทางเดินวน เป็นแนวเอียงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้คนที่เข้ามาชมผลงาน สามารถชมได้ต่อเนื่องใน
แต่ละชั้น นอกจากนี้ตัวอาคารยังออกแบบมาให้สามารถรับแสงสว่างจากภายนอกได้ โดยที่แสงไม่แรง
พอจะที่เข้ามาถึงขนาดท าลายผลงานศิลปะที่แสดงอยู่ข้างในได้ นอกจากห้องนิทรรศการที่มีอยู่หลาย
ส่วนแล้ว ภายในยังมีส่วนที่เป็นห้องสมุดประชาชน, ห้องปฏิบัติการศิลปะ, ห้องอเนกประสงค์ 300 ที่
นั่ง, ร้านค้า รวมไปถึงโรงภาพยนตร์-โรงละครขนาด 222 ที่นั่ง 
 4.3 ประชำกร / กลุ่มเป้ำหมำย 
      4.3.1 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ 50% 
      4.3.2 กลุ่มนักศึกษา 25%  
      4.3.3 กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และผู้น าศาสนา 25% 
 
5. ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 
 การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้น ได้จัดแบ่งขั้นตอนของการด าเนินการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญดังนี้  
 5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.1.1 การศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศิลปะประยุกต์ 
และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับศิลปะมลายู 
      5.1.2 เป็นการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง และจากต าราวิชาการต่างๆ 
 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพ่ือหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
 5.3 น าองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลมาสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้น ได้ด าเนินการตามขั้นตอนจากการคัดเลือกข้อมูลต่างๆ ตามหมวดหมู่ แบ่งไปตาม
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา แล้วจึงสรุปเอกลักษณ์สู่กระบวนการสร้างสรรค์ และเพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจ
จึงขอแสดงกระบวนการศึกษาวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. หัวข้อที่จะศึกษา 
 2. คัดเลือกข้อมูล 
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 3. รวบรวมแหละแตกประเด็น 
 4. สรุปลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ 
 5. วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
 6. ด าเนินการออกแบบ 
 
ตารางที่ 1 การแสดงช่วงเวลากระบวนการศึกษาวิจัย 

 

 

ตำรำงแสดง 
 

ช่วงเวลำ / เดือน 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

            
2. ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

 

           

3. ออกแบบสอบถาม   
 

 

          
4. เก็บรวบรวมข้อมูล    

 
 

 
 
 

        
5. วิเคราะห์ข้อมูล      

 

 

 
 

 

      
6. กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน 

       
 

 

 
 

 

 
 

 

   

7. น าเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย 

          
 

 

 
 

 

 

 
6. เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประมาณ 1 ปี คิดว่าจะเริ่มงานวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 และเผยแพร่งาน
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 
 
7. วิธีกำรศึกษำ 
 การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นการศึกษาเพ่ือการสร้างแนวคิดหรือปรัชญาการใช้ชีวิตแห่งวิถีมลายูสู่การ
สร้างสรรค์ออกแบบงานประยุกตศิลป์ รวมถึงเข้าใจความส าคัญของหลักการทางศาสนา และ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์จนถึงปัจจุบันพร้อมกับวิเคราะห์ 
และตีความเพ่ือน าไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ โดยได้ออกแบบกระบวนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
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 1. วิธีการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ขั้นตอนการวิจัย 
 6. ตัวแปรที่ศึกษา 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 8. แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
 
 การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ที่ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ หรือ
สถิติเข้ามาช่วยการเก็บข้อมูล ท าได้โดยการใช้การสังเกต, การสัมภาษณ์, การบันทึก, วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นประเด็นเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางสู่สร้างสรรค์ 
โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาข้อมูลที่ใช้ในการจัดแสดง, กิจกรรม 
และการใช้สอยภายในพ้ืนที่ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้ก็เพ่ือน า ไปเป็นแนวทางออกแบบและเสนอแนะ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางของผู้วิจัย 
 การเลือกตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการโดยมีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ 
50%, กลุ่มนักศึกษา 25%, และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา, ผู้น าศาสนา 25% 
 
8. แหล่งข้อมูล 
 8.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงด้วยการ
ส ารวจ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากสถานที่ และโครงการใกล้เคียง เพ่ือให้ทราบข้อมูลเฉพาะที่
ต้องการและจัดท าเครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการที่
แท้จริง 
 8.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลทางเอกสาร ต ารา รายงาน
การวิจัย และสื่ออินเตอร์เน็ต หากทบทวนวรรณกรรมด้านศิลปะมลายูจะสามารถแบ่งประเภทของ
ศิลปะมลายู 
      8.2.1 สถาปัตยกรรมท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้ 
      8.2.2 ลวดลายมลายูท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้ 
      8.2.3 ศิลปะการแสดงของชนชาวมลายู 
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ภาพที่ 4 ภาพมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น 
ที่มา:  มัสยิด 300 ปี, เข้าถึงเมื่อ 27  เมษายน  2559, เข้าถึงได้จาก www.dekguide.com 
 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพลวดลายมลายู 
ที่มา: ลวดลำยมลำยู, เข้าถึงเมื่อ 29  มกราคม  2559, เข้าถึงได้จาก http://lek-prapai.org 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพการแสดงดีเกฮูลู 
ที่มา: ดีเกฮูล,ู เข้าถึงเมื่อ 29  มกราคม  2559, เข้าถึงได้จาก http://arisman-daniel.com 
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9. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค้นคว้ำ 
 9.1 แบบสอบถาม / ประเมิน 
 9.2 คอมพิวเตอร์ 
 9.3 กล้องถ่ายภาพ / วีดิโอ 
 9.4 เครื่องอัดเสียงสัมภาษณ์ 
 9.5 เครื่องเขียนต่างๆ 
 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 200,000 บาท 
 
10. กำรเสนอผลงำน 
 10.1 ประติมากรรมจัดวาง 
 10.2 กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์เป็นรูปเล่ม 
 10.3 น าเสนอต่อสาธารณชน 
 
11. นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย 
 11.1 สันติภำพ เรื่องของการหลุดพ้นจากความรุนแรง การได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบและ
เพลิดเพลิน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือโบราณสถาน
ต่างๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 11.2 ควำมงำมแห่งวิถีมลำยู การใช้น าเสนอความงามแห่งวิถีมลายู รูปทรงใน
สถาปัตยกรรม ปรัชญาค าสอนต่างๆ เพ่ือคิดค้นเทคนิควิธีการ และรูปแบบของสื่อในการน าเสนอ
ศิลปะท่ีแสดงถึงการรับรู้ถึงความศรัทธา ความรักในบ้านเมืองรักในท้องถิ่นของตัวเอง 
 11.3 สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีอัตลักษณ์เป็นชนชาติพันธุ์มลายู และนับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
จังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคใต้ ซึ่งอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะจึงเป็นพ้ืนที่ที่สะท้อนความแตกต่าง และสามารถ
สัมผัสได้อย่างชัดเจน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะมลายูที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ในสามสามจังหวัด โดยเน้นการใช้
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมเพ่ือออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสม และสามารถสะท้อนถึง
สันติภาพในทัศนคติของผู้วิจัยให้เป็นรูปธรรม โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประเด็นต่างๆ และได้แบ่ง
จ าแนกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ส่วนที่ 2 อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ส่วนที่ 4 สัญลักษณ์และการประกอบร่วมกันทางสุนทรีย์ 
 
ส่วนที่ 1 ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ สิ่งส าคัญก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์
คือการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยให้ได้มากที่สุด ที่ต้องการสะท้อนความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ โดยการน ารูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและศิลปะมลายูมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานประยุกตศิลป์ เพ่ือแสดงออกถึงความงาม และความดีงามที่สอดแรทกด้วยหลักค าสอนที่ถูก
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานประยุกตศิลป์ที่แฝงด้วยพลังศรัทธา แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ 
ความสงบนิ่ง และความดีงามโดยมีแรงจูงใจมาจากความเชื่อ และความเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาจาก
ผู้วิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้เวลาลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสถาปัตยกรรมมลายูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้พบกับข้อมูล และความงามที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย
สถาปัตยกรรมมลายูเป็นศิลปะประจ าพ้ืนถิ่นดินแดนชายแดนใต้มาช้านาน ดินแดนที่มีความ
หลากหลายของพหุวัฒนธรรม ดินแดนที่มีอารยธรรมของพุทธ พราหมณ์ และฮินดูมาก่อนที่อิสลามจะ
เผยแผ่เข้ามา อิทธิพลของอารยธรรมเดิมจึงยังคงหลงเหลืออยู่ในงานศิลปะหลายแขนง รวมทั้ง
ลวดลายประดับในเรือนไม้มุสลิม ปัจจุบันยังมีลวดลายอะไรที่ยังเหลืออยู่ ช่วงพัฒนาการของลายที่
นิยม ลายเก่า ลายใหม่ และลายผสม เป็นความเข้าใจของแต่ละช่วงสมัยที่ท าให้รูปแบบเปลี่ยนไป 
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 1. วังเก่า 
     งานศิลปกรรมของชาวมลายูโดยปกติจะมีความผูกพันกับศาสนาอิสลาม ทั้งนี้
องค์ประกอบส าคัญของงานศิลปะมลายูจะมีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ มีอักษรวิจิตร มีลวดลาย
ดอกไม้ และมีลวดลายเรขาคณิต ซึ่งลวดลายทั้งหมดล้วนมีความหมายและมีที่มาในตัวเอง ทั้งนี้พบ
เห็นได้มากจากสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรม 
  

 
 

ภาพที่ 7 ภาพวังยะหริ่ง ภาพที ่1 
           (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังยะหริ่ง 
           จ.ปัตตานี) 
 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพวังยะหริ่ง ภาพที ่2 
           (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังยะหริ่ง 
           จ.ปัตตานี) 
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ภาพที่ 9 ภาพวังยะหริ่ง ภาพที ่3 
           (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังยะหริ่ง 
           จ.ปัตตานี) 
 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพวังพิพิธภักดี ภาพที่ 1 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังพิพิธภักดี 
             จ.ปัตตานี) 
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ภาพที่ 11 ภาพวังพิพิธภักดี ภาพที่ 2 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังพิพิธภักดี 
             จ.ปัตตานี) 
 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพวังพิพิธภักดี ภาพที่ 3 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่วังพิพิธภักดี 
             จ.ปัตตานี) 
 
 2. มัสยิด 
     มัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ ประกอบศาสนกิจประจ าวัน และใช้
เป็นสถานที่สอนวิชาศาสนา ชาวมุสลิมนิยมสร้างมัสยิดไว้กลางหมู่บ้าน ตัวอาคารมัสยิดหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันตก ตัวอาคารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ขนาดของมัสยิดจะเล็กหรือ
ใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถและศรัทธาของผู้สร้าง นอกอาคารจะมีที่ส าหรับอาบน้ าละหมาด ที่ช าระ
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ร่างกาย ประตูทางเข้ามีหลายด้าน เมื่อเข้าไปภายในจะเป็นห้องโถง ด้านทิศตะวันตกของห้องโถงส่วน
ใหญ่จะมีแท่นสูงส าหรับเป็นที่อิหม่ามยืนอ่านคุตบะห์ (โอวาท) ภายในมัสยิดไม่มีรูปภาพ รูปหล่อและ
รูปปั้นใดๆ นอกจากตัวอักษรภาษาอาหรับ หลังคามัสยิดมักท าเป็นรูปโดม ตามช่องประตูและหน้าต่าง
จะท าเป็นรูปโค้งประดับด้วยกระจกสี นอกจากนี้หออาซานที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแบบ
ของสถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง ปัจจุบันหอคอยหรือหออาซานได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพมัสยิดวาดิลฮูเซ็น ภาพที่ 1 
             (ถ่ายภาพโดย: อนัส ระสิหินิ เมื่อ 12  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดวาดิลฮูเซ็น 
             จ.นราธวิาส) 
 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพมัสยิดวาดิลฮูเซ็น ภาพที่ 2 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 12  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดวาดิล 
             ฮูเซ็น จ.นราธิวาส) 
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ภาพที่ 15 ภาพมัสยิดวาดิลฮูเซ็น ภาพที่ 3 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 12  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดวาดิล 
             ฮูเซ็น จ.นราธิวาส) 
 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพมัสยิดกรือเซะ ภาพที่ 1 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดกรือเซะ 
             จ.ปัตตานี) 
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ภาพที่ 17 ภาพมัสยิดกรือเซะ ภาพที่ 2 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดกรือเซะ 
             จ.ปัตตานี) 

 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพมัสยิดกรือเซะ ภาพที่ 3 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 11  พฤศจิกายน  2559, จากการลงพ้ืนที่มัสยิดกรือเซะ 
             จ.ปัตตานี) 

 
 3. วัด 
     สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาหรือวัด จะเด่นชัดในส่วยของเขตพุทธาวาส ได้แก่ 

อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ อิทธิพลของศิลปะอินเดียวที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และ  

พุทธศาสนา สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในสามจังหวัดได้รับอิทธิพลดังกล่าว เพียงแต่

ได้รับศิลปะสมัยใหม่มากจนไม่สามรถกล่าวได้ว่าเป็นการรับศิลปะมาจากยุคเก่าก่อนได้อย่างแน่ชัด 
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อุโบสถที่มีลักษณะแปลกไปจากพระอุโบสถโดยทั่วไป คือ วัดเขากงกับวัดชลธาราสิงเห ซึ่งปัจจุบันได้

บูรณปฏิสังขรณ์แล้วสภาพเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ คือโครงสร้างของพระอุโบสถและเสาบานหน้าต่า ง 

(จุรีรัฒน์ บัวแก้ว, 2540: 53) 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพวัดชลธาราสิงเห 
ที่มา: วัดชลธาราสิงเห, เข้าถึงเมื่อ 27  เมษายน  2559, เข้าถึงได้จาก http://2g.pantip.com 
 

 4. ศาสตราวุธ 
     ศาสตราวุธในวัฒนธรรมฮินดู-ชวา ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชนเชื้อสายชวามลายู
นั้น อาจเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยทั้งสิ้น ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีของชนกลุ่มนี้ เพราะสภาพทางธรณี
สัณฐานที่เต็มไปด้วยเกาะแก่ง หุบห้วย เหวเนิน จึงท าให้การสัญจรไม่สะดวก ต้องพ่ึงพาตนเอง และ
ต้องเผชิญกับอันตรายนานา ทั้งกลุ่มชนที่ดุร้าย โจรสลัด และคนแปลกหน้า จึงมีอาวุธประเภทที่พกพา
ติดตัวได้สะดวก เช่น กริช มีดบาแดะ (Badek) มีดแด๊ง (Pedang) มีดหางไก่ (Lawi ayam) เป็นต้น 
    พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้วิจัยมักจะเข้าไปค้นหาข้อมูล เพ่ือ
หาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสเป็นบ้านของ
ผู้ใหญ่บ้านรัศมินทร์ นิติธรรม หรือผู้ใหญ่มิงและครอบครัว ได้ร่วมสะสมของเก่าที่เริ่มจะเลือนหายไป
จากวิถีชีวิตของชาวนราธิวาส ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวหลากหลายความเป็นมาของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมคุณค่าของชุมชน หลังจากพยายามหลายปีในการ
รวบรวมของโบราณที่ยังคงเหลือในพ้ืนที่มาอยู่ในที่เดียวกันสิ่งของที่น ามาจัดแสดงมีทั้งของสะสม ของ
ที่ได้รับบริจาค และของที่ซื้อมาเอง โดยเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน อาคารจัดแสดงเป็นอาคาร 2 
ชั้น ชั้นล่างแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีตของท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงลังกาสุกะ ช่วงปัตตานีดารุสลาม รวมถึงเรื่องราวของขุนละหาร และบุคคล
ส าคัญต่างๆ ในชุมชน 
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ภาพที่ 20 ภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 28  มีนาคม  2560, จากการลงพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ 
             ท้องถิ่นขุนละหาร จ.นราธิวาส) 
 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพผู้ใหญ่บ้านรัศมินทร์ นิติธรรม 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 28  มีนาคม  2560, จากการลงพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ 
             ท้องถิ่นขุนละหาร จ.นราธิวาส) 
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     อาวุธโบราณในบริเวณคาบสมุทรมลายู กริชถือเป็นอาวุธมงคลขจัดภยันตราย และ
อัปมงคลน าโชควาสนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโลหะที่น ามาผสมกรรมวิธีรูปแบบลักษณะที่ประกอบเป็นกริช
เล่มนั้นๆ ซึ่งแต่ละเล่มจะมีความสัมพันธ์ กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเลือดเนื้อของเจ้าของกริช
(อนันต์ วัฒนานิกร, 2528: 92) 
 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพกริชสกุลช่างปัตตานี ภาพที่ 1 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 15  มีนาคม  2559, จากการลงพ้ืนที่งานมลายูเดย์ 
             จ.ยะลา) 
 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพกริชสกุลช่างปัตตานี ภาพที่ 2 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 15  มีนาคม  2559, จากการลงพ้ืนที่งานมลายูเดย์ 
             จ.ยะลา) 
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ภาพที่ 24 ภาพกริชสกุลช่างปัตตานี ภาพที่ 3 
             (ถ่ายภาพโดย: ฮาซีฟ นิกาเร็ง เมื่อ 15  มีนาคม  2559, จากการลงพ้ืนที่งานมลายูเดย์ 
             จ.ยะลา) 

 
ส่วนที่ 2 อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 สถานที่ผู้วิจัยได้อาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่มีล้อมรอบด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย ประกอบกับผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เป็นมิตร ในวันส าคัญทางศาสนาจะมีการจัดขึ้นที่
มัสยิดในหมู่บ้านเสมอ เช่น วันฮารีรายอ งานเปิดบวชในเดือนรอมฎอน เป็นต้น ท าให้มีความผูกพัน
กันบ้านเกิด และระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองเป็นอย่างมาก 
 จนกระทั่งในปี 2547 ได้เริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อบ้านเกิดของผู้วิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพ้ืนที่สามจังหวัดเป็นอย่างมาก และดู
เหมือนว่ายังไม่มีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทุเลาลงได้ และบวกกับในปัจจุบันการบริโภค
สื่อข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะน าเสนอปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่มากกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับพ้ืนที่ จึงบั่นทอนจิตใจความเชื่อของคนต่างพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้สึก
หวาดกลัวกับสถานการณ์ ไม่กล้าเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่หากไม่จ าเป็น แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลาย
ต่อหลายเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ความงามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อัตลักษณ์ การแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นแก่นแท้ถึง
ความมีตัวตนในการด ารงชีพมากกว่าปัญหาเหล่านั้น ปัจจุบันชาวบ้านหลายคน ยังคงแต่งกายแบบ
มลายูให้เห็นอยู่ทั่วไป ผู้ชายยังแต่งกายด้วยการนุ่งโสร่ง ผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะ โพกศีรษะเหมือนชาว
มุสลิมในประเทศมาเลเซีย วัฒนธรรมการแต่งกายของมาเลเซียก็เข้ามา ท าให้ชาวมลายูแต่งตัวให้
ทันสมัยมากข้ึน แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมลายู และด ารงวิถีแห่งอิสลามอย่างมั่นคง 
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 ทั้งหมดนี้นับเป็นประสบการณ์ตรงกับตัวของผู้วิจัยเอง ซึ่งมีความตั้งใจที่จะน าเสนอในสิ่ง
ที่ผู้วิจัยเองคิดว่ามันคู่ควรแก่การรับรู้ส าหรับคนนอกพ้ืนที่ มีเจตนาเพ่ือน าเสนอในส่วนของอีกแง่มุม
ความงามแห่งวิถีมลายู ที่ถูกบดบังด้วยความความรุนแรงมากว่าสิบกว่าปี เปรียบเปรยดังจุดสีด าเล็กๆ
เพียงจุดเดียวบนกระดาษสีขาว จุดสีด านี้แหละที่ทุกคนมักมอง แต่ท าไมทุกคนไม่ลองมองพ้ืนที่สีขาว
ซึ่งมันมีพ้ืนที่มากกว่าจุดที่ด าจุดนั้น ความไม่สงบและสิ่งที่ทุกคนเชื่ออยู่มันเป็นแค่จุดเล็กๆสีด า แล้ว
พ้ืนที่ส่วนที่เหลือซ่ึงเต็มเปีย่มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ความสุข และความสมานฉันท์ ที่คน
ในพ้ืนที่จริงๆ สัมผัสอยู่ หากทุกคนมั่วแต่สนใจเพียงจุดสีด าคงไม่สามารถเห็นพื้นที่สีขาวนั้นได้  
 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ณ ที่นี้ ผู้วิจัยจะขอหยิบยกแนวคิดของศาสนาอิสลามเป็นหลักในการก าหนดแนวคิด
ต่างๆ  เพื่อให้ภาพของค าว่าสันติภาพ ในทัศนะอิสลามได้อย่างชัดเจนขึ้นดังต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิดเรื่องเสรีภาพ 
     เสรีภาพทั้งในด้านที่เป็นแนวความคิดและเป็นคุณค่าถูกบุคคลตลอดจนกลุ่มชน และ
ชาติต่างๆ มากมายปฏิเสธมาแล้ว บ่อยครั้งทีเดียวที่เรามีความเข้าใจและน าเสรีภาพมาใช้ในทางที่ผิด 
ความจริงแล้วไม่มีสังคมมนุษย์สังคมใดที่สามารถจะมีเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์เต็มความหมายของมัน 
ทั้งนี้เพราะในแต่ละสังคมจะต้องมีกฎระเบียบหรือขอบเขตบางอย่างเพ่ือให้สังคมสามารถด าเนินไปได้ 
     นอกเหนือจากแนวความคิดทั่วๆ ไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อิสลามยังได้สอนถึงเรื่อง
เสรีภาพ อีกทั้งยังรักษาและประกันมันไว้ให้แก่ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิม และผู้ที่มิใช่มุสลิมด้วย แนวความคิด
เกี่ยวกับเสรีภาพในทัศนะของอิสลามนั้นครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าด้วยความ
เต็มใจในทุกวิถีทางการด าเนินชีวิต 
     มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระหรืออยู่สภาพที่บริสุทธิ์ ซึ่งหมายความว่ามนุษย์เกิดมาโดย
พ้นการเป็นทาส ไม่มีบาป ปราศจากความต่ าต้อย และปราศจากอุปสรรคทางเชื้อสายผู้ให้ก าเนิด 
ดังนั้นมนุษย์ยังมเีสรีภาพตราบที่เขามิได้ละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า หรือท าลายเสรีภาพของผู้อื่น 
     อิสลามมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือเพ่ือปลดปล่อยจิตใจมนุษย์ให้หลุดพ้น
จากความเชื่อทางไสยศาสตร์และความไม่มั่นใจต่างๆ ปลดปล่อยจิตรวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้น
จากบาปและการท าชั่ว ปลดปล่อยจิตส านึกของมนุษย์ให้พ้นจากการกดขี่และความกลัวรวมไปถึงการ
ปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความยุ่งเหยิง และความเสื่อนทราม 
     วิถีทางที่อิสลามได้อบรมสั่งสอนให้มนุษย์ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายอันนี้นั้นรวมไปถึง
การอบรมสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักใช้สติปัญญา ส ารวจจิตใจอยู่เสมอ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและรวมไปถึง
ระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาหารเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ด้วย เมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามวิถีทางนี้แล้ว 
มนุษย์จะบรรลุถึงจุกมุ่งหมายอันสูงสุดของเสรีภาพและการปลดปล่อยอย่างแท้จริง 
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     เสรีภาพในเรื่องความศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจและเสรีภาพในจิตส านึกเป็นสิ่งที่ มี
ความส าคัญมากในอิสลาม มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความเชื่อ ความคิดและการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานความว่า 
     “ไม่มีการบังคับในศาสนา แน่นอน ความถูกต้องได้เป็นที่ชัดแจ้งจากความผิดแล้ว 
ดังนั้น ผู้ใดปฏิเสธมารร้ายและมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยแน่นอน เขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงซึ่งไม่มีการขาด
อีกแล้ว และอัลลอฮฺทรงได้ยินและรอบรู้ยิ่ง” (อัล-กุรอาน 2: 256) 
     การที่อิสลามมีทัศนคติเช่นนี้ก็เพราะว่าอิสลามขึ้นอยู่กับความศรัทธา ความพอใจ 
และการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเป็นสิ่ งที่เกิดจากการบีบบังคับนอกจากนี้แล้ว 
อิสลามเผยแพร่โดยให้มนุษย์มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกวิถีทางด าเนินชีวิตของตนเอง ดังที่คัมภีร์  
อัล-กุรอานได้กล่าวไว้ว่า 
     “จงกล่าวเถิด (มูฮัมมัด) สัจธรรมมาจากพระผู้อถิบาลของพวกท่าน ดังนั้นผู้ใด
ประสงค์จะศรัทธาก็ให้ปฏิเสธได้” (อัล-กุรอาน 18: 229) 
 
ตารางที่ 2 กระบวนการผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ของทางราชการ 

 

ความจ าเป็น 
 

นโยบาย 
หน่วยงาน
ปฏิบัติการ 

 

ชาวไทยมุสลิม 

ปัญหาทาง 
ประวัติศาสตร์ 
ปัญหาทาง 
การเมือง 

- ขบวนการโจรก่อการร้าย 
- การแทรกแซงจากต่างประเทศ 
- โจรจีนคอมมิวนิสต์ 
- โจรผู้ร้าย 

ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ภาษา 
- ศาสนา 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
  วัฒนธรรม 
- การศึกษา 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

สมัย 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
- กฎข้อบังคับ ร.ศ. 120 
- หลักรัฐประศาสโนบายของ ร.6 

สมัยประชาธิปไตย 
- นโยบายที่ก าหนดโดยรัฐสภา 
  - กฎหมายอิสลาม พ.ศ. 2489 
  - พ.ร.บ. มัสยิด พ.ศ. 2490 

- นโยบายที่ก าหนดโดยรัฐบาล 
  - พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2488 
  - นิคมสร้างตนเองภาคใต้ 
  - กรรมการการพัฒนาจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์ประสานงานการปก- 
ครองฯ 

- ปอเนาะ 
- โครงการพัฒนาการศึกษา 
- โครงการด าเนินงานเพื่อแก้ไข 
  ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของ 
  กระทรวงมหาดไทย 

ประจ า 

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- ต าบล 
- หมู่บ้าน 
พิเศษ 

- ศูนย์ประสานงาน 
  ปกครองฯ 

การยอมรับและให้ความ 
ส าคัญ 
 
ความสะดวกในความเป็นอยู ่
 
ความมั่นคงและหลักประกัน 
ในการด าเนินงาน 
 
ความเจรญิก้าวหน้าใน 
อนาคต 
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     แนวความคิดของศาสนาอิสลามในเรื่องเสรีภาพ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธา และ
ค าสั่งจากพระผู้สร้างผู้ทรงเกรียงไกรโดยตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
     1. มนุษย์มีความรับผิดชอบโดยตรงต่ออัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว 
     2. มนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนและจะได้รับการตอบแทนจาก
การกระท านั้นๆ 
     3. อัลลอฮฺมอบหน้าที่ให้มนุษย์รับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตัวเอง 
     4. มนุษย์ได้รับทางน าทางจิตใจ และมีสติปัญญามากพอที่จะสามารถรับผิดชอบต่อ
การเลือกแนวทางของตัวเองได้ 
     เหล่านี้คือพ้ืนฐานแนวความคิดของอิสลามในเรื่องเสรีภาพและคุณของมัน เสรีภาพ
เป็นสิทธิโดยทั่วไปของมนุษย์ เป็นสิทธิพิเศษทางใจ เป็นสิทธิพิเศษทางศีลธรรมจรรยา และที่เหนือกว่า
สิ่งอ่ืนใดคือเป็นหน้าที่ทางศาสนา แนวความคิดเรื่องเสรีภาพของอิสลามจะไม่สอนให้ทีการเข่นฆ่า
อาฆาตกันด้วยเรื่องศาสนา ไม่มีเรื่องความขัดแย้งระหว่างชนชั้น ไม่มีอคติในเรื่องเชื้อชาติ สิทธิใน
เสรีภาพของบุคคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอๆ กับสิทธิที่บุคคลมีต่อชีวิตของเขา เพราะเสรีภาพก็คือชีวิตโดย
ตัวเองของมัน 
 2. แนวความคิดเรื่องความเสมอภาพ 
     องค์ประกอบพื้นฐานอย่างหนึ่ง ในโครงสร้างของอิสลามคือความเสมอภาพหรือความ
เท่าเทียมกัน ความภาพในที่นี้มิได้หมายถึงความเหมือนกัน หรือออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันหมด อิสลาม
ได้สอนว่าในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว มนุษย์ทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
หมด มนุษย์มีความแตกต่างกันทางด้านความสามรถ ประสิทธิภาพ ความทะเยอทะยาน ฐานะ และ
อ่ืนๆ แต่ความแตกต่างเหล่านี้มิได้เป็นปัจจัยที่ท าให้ฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเหนือกว่าคนอีกคนหนึ่ง
หรืออีกกลุ่มหนึ่งแต่อย่างใด เทือกเขาเหล่ากอ สีผิว ทรัพย์สมบัติ และชื่อเสียงของมนุษย์มิได้มี ส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ กับบุคลิกลักษณะของมนุษย์ในทัศนะของพระเจ้า ความแตกต่างเพียงประการเดียวที่   
อัลลอฮฺบอกไว้คือความแตกต่างในเรื่องของความศรัทธา พระองค์จะพิจารณาความศรัทธาของมนุษย์
โดยพิจารณาบรรทัดฐานในเรื่องคุณความดี ความสูงส่งด้านจิตใจ ดังที่คัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวว่า 
     “มนุษย์เอ๋ย แท้จริง เราได้ให้ก าเนิดสูเจ้าจากเพศชายและหญิง และได้ท าให้สูเจ้าเป็น
ก๊ก เป็นเหล่าเพ่ือสูเจ้าจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่สูเจ้าในทัศนะของอัลลอฮฺนั้นคือ ผู้ที่มี
คุณธรรมมากที่สุดในหมู่ของสูเจ้า” (อัล-กุรอาน 49: 13) 
     ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว สถานภาพทางสังคมเป็นเพียงความแตกต่างที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และในสายตาของอัลลอฮฺ สิ่งเหล่านี้ไม้ได้มีผลต่อฐานะอันแท้จริงของมนุษย์แต่
อย่างใด คุณค่าของความเสมอภาพ มิได้เป็นเพียงสิทธิทางรัฐธรรมนูญ หรือเป็นการตกลงแบบ
สุภาพบุรุษ หรือการท าบุญให้ทาน แต่เป็นเรื่องของความศรัทธาที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจ
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และอย่างจริงจัง หลักการเรื่องความเสมอภาพของอิสลามได้หยั่งลึกลงไปถึงโครงสร้างของอิสลาม 
และมีพ้ืนฐานมาจากหลักการดังต่อไปนี้ 
     1. มนุษย์ทุกคนถูกสร้างโดยอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว และเป็นผู้ทรงนิรันดร์ 
     2. มนุษย์ทุกคนสืบเชื้อสายมาจากอดัมและอีวาเหมือนกัน 
     3. อัลลอฮฺทรงมีความยุติธรรมและความกรุณาปราณีต่อสิ่งถูกสร้างทั้งมวล พระองค์
มิได้พึงพอใจเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยใด หรือศาสนาหนึ่งศาสนาใดมากเป็นพิเศษ
จกัรวาลทั้งหมดอยู่ในอ านาจของพระองค์ มนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเป็นของพระองค์ 
     4. มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน คือเมื่อแรกเกิดนั้นไม่มีผู้ใดมีทรัพย์สมบัติติดตัวมา
ด้วย มนุษย์ทุกคนก็ตายอย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือ เมื่อมนุษย์ถึงแก่ความตาย มนุษย์ไม่สามารถน า
ทรัพย์สมบัติบนโลกนี้ติดตัวไปได้เลย 
     5. อัลลอฮฺตัดสินมนุษย์ทุกคนจากคุณความดีและการกระท าของแต่ละคน 
     6. อัลลอฮฺได้ประทานต าแหน่งแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้แก่มนุษย์ 
     สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการบางประการที่อยู่เบื้องหลังคุณค่าความเสมอภาพในอิสลาม 
เมื่อแนวความคิดนี้ได้รับการน าปฏิบัติอย่างเต็มที่ ความมีอคติและการประหัตประหารกันก็จะหมดไป 
และเมื่อค าสั่งของอัลลอฮฺได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง การกดขี่ปราบปรามก็จะหมดไป และ
แนวความคิดเรื่องประชาชาติที่ได้รับการเลือกสรร ค าพูดต่างๆ เช่นสิทธิพิเศษ เผ่าพันธุ์ที่น่าต าหนิ 
การแสดงออกถึงชนชั้นวรรณะในสังคมและพลเมืองชั้นสองจะไม่มีความหมาย หรือเป็นอุปสรรคแต่
อย่างใดในความเสมอภาพของอิสลาม 
 3. แนวความคิดเรื่องภราดรภาพ 
     องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งในโครงสร้างของอิสลามก็คือเรื่องภราดรภาพ 
ซ่ึงต้ังอยู่บนหลกัการอันเดียวกับเสรีภาพและความเสมอภาพ นอกเหนือจากหลักการท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
ภราดรภาพในอิสลามยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความศรัทธาอันมั่นคงอีก กล่าวคือ ศรัทธาในความเป็นหนึ่ง 
และความเป็นสากลของอัลลอฮผู้ทรงได้รับการเคารพภักดี ศรัทธาในเอกภาพของศาสนาอันเป็น
เครื่องมือของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ส าหรับคนมุสลิมแล้ว อัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นผู้
ทรงนิรันดร์และทรงสากล อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์ ผู้จัดหาปัจจัยยังชีพแก่มนุษย์ทุกคน ผู้ตัดสิน
การกระท าของมนุษย์ทุกคน และเป็นผู้อภิบาลของมนุษย์ทุกคน สถานภาพทางสังคมหรือความ
เหนือกว่าทางเชื้อชาติ หรือต้นก าเนิดของเผ่าพันธุ์มิได้มีความส าคัญต่อพระองค์แต่อย่างใด ส าหรับ
พระองค์แล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและเป็นพี่น้องกัน 
     คนมุสลิมเชื่อในเอกภาพของมนุษยชาติในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ตนตระกูลของ
มนุษย์และจุดมุ่งหมายสูงสุด มุสลิมเชื่อว่าผู้สร้างคืออัลลอฮฺ ต้นตระกูลของมนุษย์คืออาดัมและอีวา 
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ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและอีวาเหมือนกัน จุดมุ่งหมายสูงสุดของมุสลิมก็
คืออัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้าง และยังพระองค์ท่ีมนุษย์ทุกคนต้องกลับคืน 
     มุสลิมเชื่อมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ ในที่นี้หมายความว่าอัลลอฮฺไม่ได้ให้ศาสนาของ
พระองค์ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ชาติชาติหนึ่ง เผ่าใดเผ่าหนึ่งหรือแก่ยุคใดยุคหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
และก็ยังหมายความว่าจะไม่มีความขัดแย้งหรือความแตกต่างขั้นพ้ืนฐานในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺ 
เมื่อศาสนาของอัลลอฮฺได้รับการตีความอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มีการเสแสร้งแกล้งท าไม่รู้ หรือการ
ทึกทักแต่อย่างใดทั้งสิ้น และเมื่อจิตใจมนุษย์รับเอาค าสอนนี้แล้วก็จะมีผลท าให้จิตใจมนุษย์มีความคิด
ที่แจ่มชัดและมีพ้ืนฐานการภราดรภาพอย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะมุสลิมเชื่อในความเป็นหนึ่งของอัลลอฮฺ
เชื่อในเอกภาพของมนุษยชาติและเอกภาพของศาสนา มุสลิมศรัทธาในบรรดาศาสดาและคัมภีร์
ของอัลลอฮฺโดยปราศจากแบ่งแยก 
 4. แนวความคิดเรื่องสันติภาพ 
     การที่จะเข้าใจว่าอิสลามพูดถึงเรื่องสันติภาพไว้อย่างไร เราต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่
ส าคัญบางประการเกี่ยวกับอิสลาม สันติภาพและอิสลามมีที่มาจากต้นก าเนิดเดียวกันและอาจจะถือว่า
เหมือนกันก็ได้ พระนามหนึ่งของอัลลอฮฺคือสันติ ค าต่างๆที่มุสลิมกล่าวนมาซก็เป็นถ้อยค าแห่งสันติ 
ค าอวยพรของมุสลิมเมื่อพวกเขากลับไปหาอัลลอฮฺคือสันติ การทักทายประจ าวันของพ่ีน้องมุสลิมคือ
ค าว่าสันติ ค าคุณศัพท์ของมุสลิมในความหมายหนึ่งก็แปลว่าสันติ และสวรรค์ในอิสลามก็คือความสันติ
อันนิรันดร์ ที่กล่าวมานี้คือแนวคิดความคิดขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสันติในอิสลาม บุคคลใดที่เข้า
หาอัลลอฮฺโดยใช้อิสลามเป็นทางน าจะประสบความสันติในตนเองและกับเพ่ือนร่วมโลก เมื่อแนวคิด
เหล่านี้มารวมกันแล้วให้มนุษย์อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในจักรวาล และมองดูชีวิตในรูปแบบของ
อิสลามโดยทั่วด้านแล้วจะพบว่าผู้ที่มีความศรัทธาและหลักการที่ดีจะไม่ประสบความล้มเหลวในการ
พัฒนาโลกเราในสภาพที่ดีขึ้น จะไม่ประสบความล้มเหลวในการน าชื่อเสียงของมนุษย์กลับคืนมา จะ
ได้รับความเสมอภาพและภราดรภาพ และจะได้รับความสันติที่ถาวร (อามีน บินกาซัน, 2537: 214-
240) 
 
ส่วนที่ 4 สัญลักษณ์และการประกอบร่วมกันทางสุนทรีย์ 
 มนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในการถ่ายทอดรูปแบบการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะดังนั้นมนุษย์ถ่ายทอดจากสิ่งที่มองเห็นรับรู้ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการสร้างทฤษฎีที่เกิดจากความประทับใจและความสะเทือนใจในการถ่ายทอดงาน
ทัศนศิลป์ 
 คุณค่าทางเรื่องราว (Content Value) เป็นการแสดงลักษณะบ่งบอกถึงความหมาย
เรื่องราวความเกี่ยวข้องและจุดประสงค์แฝงอยู่ในผลงาน สามารถบอกเนื้อหาสาระส าคัญว่ามีอะไร จะ
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ต่อไปอย่างไร และในแง่ต่างๆ อยู่ในตัวของมันเอง จึงมองเห็นและ เข้าใจได้ง่ายกว่าคุณค่าทางด้าน
ความงาม แต่ใช่ว่าทัศนศิลป์ทางเรื่องราวจะไม่มีความงาม มีความงามเช่นเดียวกัน เพราะคุณค่าทาง
ความงามและเรื่องราวเปลี่ยนไปตามความเชื่อ และรสนิยมของมนุษย์ในสังคมแต่ละสมัย ดังนั้น การ
มองคุณค่าในแต่ละสมัยจึงมีความแตกต่างกันออกไป คุณค่าทางเรื่องราวที่น ามาสร้างสรรค์ในงาน
ทัศนศิลป์ มีดังนี ้
 1. คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องราวที่น าเสนอในแต่ละเหตุการณ์
ของกลุ่มชนแต่ล่ะเชื่อชาติ ที่มีเหตุการณ์และเรื่องราวส าคัญเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ของอดีตหรือเหตุการณ์ท่ีผ่านไปแล้ว จะเป็นชั่วโมงท่ีแล้ว หรือเม่ือวาน เป็นเดือน ปี ได้ทั้งสิ้น อาจเป็น
เรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมือง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ การเรียกร้องสิทธิต่างๆ และพงศาวดารในแต่
ละสมัย เรื่องราวที่น ามาถ่ายทอดสามารถปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ให้เกิดการกระตุ้นเตือน และ
คล้อยตามถึงความรักชาติ รักถ่ินตนเสียสละในด้านต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่กระตุ้นเตือนคน
ไทยถึงเหตุการณ์เม่ือ พ.ศ. 2483 ที่ประเทศไทยได้มีกรณีพิพาทกับอินโดจีนดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดครอง 
โดยรัฐบาลไทยได้เสนอขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดนที่ไม่อาจยึดถือเป็นหลักที่แน่นอนได้ 
ฝรั่งเศสยืนกรานปฏิเสธในค าร้องขอ กรณีพิพาทจึงได้เริ่มขึ้นตามชายแดนบางแห่งและทวีความรุนแรง
โดนเฉพาะ จ.นครพนม การปะทะกันด้วยก าลังทหารและอาวุธได้มีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 
จนถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2484 จึงได้ยุติลงด้วยการเจรจาประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย ประเทศ
ไทยได้สูญเสียผู้กล้าหาร สละชีพเพ่ือชาติไปจ านวน 59 นาย มีทั้งทหารบก เรือ อากาศ ต ารวจ และ
พลเรือน เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาวีรชน จึงสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่กรุงเทพมหานคร  
ณ ต้นทางหลวงสายพหลโยธิน (ถนนประชาธิปัตย์) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ประดับแกรนิตและศิลาสีนิล มีรูปดาบปลายปืน 4 เล่ม รวมกันสูง 50 เมตร และมีรูปวีรชม 
5 เหล่า ประดิษฐาน 5 ด้าน (ถาวร จารุกิตติชัย, 2541: 15) ยังมีอนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตย เจดีย์ 
ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ และอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ที่ท าให้คนไทยเกิดความสามัคคี กลมเกลียวรัก
ใคร่ปรองดองกัน มีความรักชาติ รักความเป็นไท ชาวไทยมีความภูมิใจในเกียรติของตน ในฐานะ
ประเทศท่ีมีเอกราชเป็นของตนเอง 
 2. คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับ ศรัทธา มนุษย์ไม่ว่าชาติใด กลุ่มไหน 
ย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้น ความกลัวเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์อยู่ตลอดตั้งแต่เกิด จะต่างกัน
ก็แต่เพียงว่าใครจะมีความกลัวมากน้อยกว่ากัน เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวและหวาดระแวง มนุษย์จะหา
สิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวให้เบาบางลง ความเชื่อในสิ่งเร้นลับหรือความศรัทธา นับเป็นสิ่งเร้า
ภายใน ซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจ เป็นอ านาจอันเร้นลับอยู่ภายในใจมนุษย์ เชื่องเรื่องเทพเจ้า พระเจ้า 
นรกสวรรค์ ภูตผี ปีศาจ ไสยศาสตร์เคล็ดการท ามาหากิน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ วิญญาณ หมอดู 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรูปแบบเนื้อหา ที่น าเสนอให้ผู้ดูรับรู้เรื่องราวนั้นๆ ได้อย่างดี ดังเช่นในงาน
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จิตรกรรมไทย จะมีภาพเทวดา นางฟ้า พระอินทร์และมักจะมีภูต และอ านาจของสิ่งนั้นๆ แฝงอยู่ ซึ่ง
เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาทั้งสิ้น 
  3. คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มนุษย์ทุกชนชาติ ทุก
ประเทศย่อมมีศาสนาประจ าชาติของตัวเอง การนับถือศาสนาด้วยความมั่นคงและเสื่อมใส ท าให้เกิด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีในสังคมนั้น ดังค าว่าที่ (วาสนา บุญสม, 2541: 13) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
วัฒนธรรม คือความเจริญงอกงามแนวทางด าเนินชีวิต ตามแบบแผนของความประพฤติที่มนุษย์
ก าหนดขึ้น รับสืบทอดความรู้ความคิด ความเชื่อ ยึดถือเป็นค่านิยม น ามาปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกในสังคมรักใคร่กลมเหลียวสามัคคีกัน มี
ศีลธรรมอันดี และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือแสดงลักษณะเฉพาะ หรือเรียกว่า เอกลักษณ์สังคม 
      จะเห็นได้ว่าผลผลิตทางทัศนศิลป์เกิดจากการหล่อหลอมของศาสนาและวัฒนธรรม
สะท้อนผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ถ่ายทอดออกมาทางรูปแบบงานทัศนศิลป์
แต่ละยุคจึงเป็นตัวแทนความคิดพฤติกรรมของกลุ่มชนแต่ละยุคแต่ละสมัย เปรียบเสมือนภาพจ าลอง
เหตุการณ์หรือเอกสารบันทึกที่มีได้ใช้ตัวอักษรเป็นสื่อความหมาย ดังเช่น ภาพจิตรกรรมไทยหรือรูป
หลักเรื่องราว ชาดกพุทธประวัติ รวมทั้งเรื่องราวสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องราวได้เช่นเดียวกับ
การบันทึกด้วยตัวอักษรที่สามารถดูเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ 
 4. คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในโลกแห่งการพัฒนาจ าเป็นต้องมี
ระบบการเมือง การปกครอง เพ่ือให้ประชาชนมีสัมมาอาชีพกินดีอยู่ดี ผู้น าที่ปกครองประเทศ หรือ
ท้องถิ่นดีมีคุณภาพก็สามารถน าพาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นการน าเสนอรูปแบบเรื่องราว
ท านองนี้จะหลากหลายที่เก่ียวกับการปกครอง แม้แต่โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงการพระราชด าริ โครง
การักษาพยาบาล โครงการต่อต้านและรณรงค์ทั่วไป รวมถึงการสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์บุคคล
ส าคัญๆ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แสดงบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถในการเมืองการปกครอง (ประสิทธิ์ 
กาพย์กลอน, 2518: 65-70) 



 
 

29 

บทที่ 3 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายู
แสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าพเจ้าไดน าเอาอัตลักษณ์ในความเป็นมลายู
ตามรูปแบบของอิสลามมาศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงความดีงามแห่งวิถีมลายูในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมที่มีแสงภายในตัวซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการต่างๆ จนเป็นผลงานประติมากรรมนั้นมีข้ันตอนที่สามารถจ าแนกไดดังนี้ 
 1. การก าหนดเนื้อหาเรื่องราว 
 2. การค้นหารูปทรง 
 3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 4. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

1. การก าหนดเนื้อหาเรื่องราว 
 เป็นการก าหนดทิศทาง ทั้งความคิดและผลงานให้ออกมาตามรูปแบบที่ถูกควบคุมไว้ด้วย
เนื้อหาให้ไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นจากการสรุปแนวคิดหลักในการออกแบบ คือ
มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอความงามแห่งวิถีมลายู ในรูปทรงของสถาปัตยกรรม ปรัชญาค าสอนต่างๆ เพ่ือ
คิดค้นเทคนิควิธีการและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอศิลปะที่แสดงถึงการรับรู้ถึงความศรัทธา 
ความหวังแห่งสันติภาพ ความรักในบ้านเมืองรักในท้องถิ่นของตัวเอง และเพ่ิมประสบการณ์แปลกใหม่
ให้การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ในครั้งนี้ให้มีความรู้สึกร่วมสู่อัตลักษณ์ความงามแห่งวิถีมลายู คือการใช้
ความงามสยบความรุนแรงในพ้ืนที่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และวัฒนธรรมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหลักปรัชญาค าสอนต่างๆ 
 

2. การค้นหารูปทรง 
 หากกล่าวถึงค าว่าสันติภาพ ในทรรศนะของข้าพเจ้าเป็นเรื่องของการหลุดพ้นจากความ
รุนแรง การได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบและเพลิดเพลิน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพตาม
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือโบราณสถานต่างๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือน าเอารูปถ่าย
ไปเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อีกด้วย จากตรงนี้เป็น
จุดเริ่มต้นในการใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นมาตัดทอนบางส่วน และใช้เทคนิคคอลลาจ เพ่ือเป็นการสเก็ตของ
ตัวผลงานในเวลาต่อมา 



30 
 
 การท างานส่วนใหญ่เกิดจากการน าชิ้นส่วนมาประกอบกัน เพ่ือให้เห็นโครงสร้างหลัก 
โดยมีการประกอบเป็นส่วนต่างๆ ที่สามารถแยกออกจากกันได้ส่วนหนึ่งเพราะเพ่ือให้สะดวกในการขน
ย้ายผลงาน ซึ่งค านึงถึงวิธีการประกอบเข้ารูปทรงด้วยการจัดวางองค์ประกอบ เพ่ือให้เห็นมิติที่มีความ
ลึกเข้าไปข้างใน เสมือนการมองผ่านประตูเข้าไปภายใน ความเรียบง่ายในการสร้างรูปทรง และ
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปในการประกอบ การใส่รายละเอียดปีกย่อยอ่ืนๆ ลงไปในผลงาน และ
ค านึงถึงเนื้อหาที่แสดงให้เห็นในแต่ละชั้นของตัวชิ้นงาน 
 
3. วัสดุที่ใชใ้นการสร้างสรรค์ 
 การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยไดพิจารณาและเลือกใช้ไมเป็นวัสดุหลักในการ
ท างานเนื่องจากเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการปลูกสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่
ถนัดเพราะไดเคยทดลองท างานประกอบไมในช่วงที่มีการทดลองวัสดุ และที่ส าคัญคือการน าเอา
ชิ้นส่วนของไม้บางส่วนจากผนังโรงเรียนบ้านศรีพงันที่ถูกรื้อถอนจากเหตุการณ์การเผาโรงเรียน เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านบ้านศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส ประจวบเหมาะกับบิดาของผู้วิจัยเป็นครูข้าราชการสอนหนังสืออยู่ที่นั้นพอดี อีกทั้งบิดา
ของผู้วิจัยเคยเป็นช่างงานไม้มาก่อนที่จะเข้ารับราชการครู จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตัววัสดุได้เป็น
อย่างดี และท่านได้น าขนย้ายไม้ที่เหลือในสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาไว้ที่บ้าน จึงเป็นที่มาของการ
เลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยในเวลาต่อมา 

 

 
 

ภาพที่ 25 สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านศรีพงัน 
ที่มา: โรงเรียนบ้านศรีพงัน, เข้าถึงเมื่อ 16  กุมภาพันธ์  2559, 
เข้าถึงได้จาก http://wbns.oas.psu.ac.th, 
 
 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นคุณค่าในตัววัสดุอย่างชัดเจน และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานตาม
รูปแบบและเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
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4. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดในชุดนี้ ได้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยผลงานตัวอย่าง
จากวัสดุไม้จริงเป็นชิ้นงานต้นแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบ นับเป็นการทดลองวัสดุและความ
เป็นไปได้ในรูปแบบที่คาดหวัง ซึ่งข้าพเจ้าต้องมีความระมัดระวังพอสมควรในการควบคุมรูปแบบให้
ออกมาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แล้วจึงน ามาสร้างเป็นผลงานจริง และสามารถจ าแนกเป็นช่วงเวลา
ในการค้นหารูปทรงดังต่อไปนี้ 
 
 ช่วงท่ี 1  
 

  
 

ภาพที่ 26 ภาพผลงานต้นแบบช่วงที่ 1 
 
 ในช่วงแรกของการทดลองใช้วัสดุนั้นจะเน้นการน าความงามในสถาปัตยกรรม ลวดลาย
มลายู หลักการทางศาสนาอิสลาม ปรัชญาค าสอน วิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ ประชากร การนับถือ
ศาสนา การปกครอง การศึกษา กลุ่มภาษา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
เรื่องของวัฒนธรรม มาเพ่ือขยายขอบเขตของศิลปะให้กว้างขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้น าเสนอความ
งามแห่งวิถีมลายู รูปทรงในสถาปัตยกรรม ปรัชญาค าสอนต่างๆ เพ่ือคิดค้นเทคนิควิธีการและรูปแบบ
ของสื่อในการน าเสนอศิลปะที่แสดงถึงการรับรู้ถึงความศรัทธา ความรักในบ้านเมืองรักในท้องถิ่นของ
ตัวเอง  
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 ช่วงที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพผลงานต้นแบบช่วงที่ 2 
 
 ช่วงที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพผลงานต้นแบบช่วงที่ 3 
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ตารางที่ 3 แบบประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า 

อาจารย์ให้ค าแนะน า ค าแนะน า 
รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า - ควรปรับเปลี่ยนผลงานชิ้นที่หนึ่งในส่วนของฐาน(ชั้นแรก)ให้เหมือน

ทีส่เก็ตช์ไว้ 
- ให้ปรับเปลี่ยนช่วงรอยต่อของผลงานให้มีความเรียบเนียนมากกว่านี้ 
 

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน - ให้ตรวจสอบค าผิดในส่วนของชาร์ตการน าเสนอ เพราะยังมีบางค า
ที่ยังพิมพ์ผิด 
- ลองใช้ตัวอักษรยาวีมาแทนที่ลวดลาย อาจเกิดความชัดเจนในแง่
ของอารมณ์ได้มากกว่าลวดลายจากรูปทรงที่ตัดทอน 
 

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร - ควรปรับเปลี่ยนผลงานชิ้นที่หนึ่งในส่วนของฐาน(ชั้นแรก)ให้เหมือน
ทีส่เก็ตช์ไว้ 
- ให้ปรับเปลี่ยนช่วงรอยต่อของผลงานให้มีความเรียบเนียนมากกว่านี้ 
- ให้รีบปรับเปลี่ยนและแก้ไขในส่วนของเล่มวิทยานิพนธ์ในเวลาที่
ก าหนด 
 

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล - ควรปรับเปลี่ยนผลงานชิ้นที่หนึ่งในส่วนของฐาน(ชั้นแรก)ให้เหมือน
ทีส่เก็ตช์ไว้ 
- ให้ปรับเปลี่ยนช่วงรอยต่อของผลงานให้มีความเรียบเนียนมากกว่านี้ 
- บางอย่างในสเก็ตช์มีความชัดเจนมากกว่าผลงาน ควรปรับเปลี่ยน
ในส่วนนี้ให้มากท่ีสุดเพราะจะช่วยให้เข้าถึงอารมณ์ของผลงานได้ดีข้ึน 
 

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร - ให้ปรับเปลี่ยนช่วงรอยต่อของผลงานให้มีความเรียบเนียนมากกว่านี้ 
- ควรมีการปรับเปลี่ยนสีไม้ให้มีความกลมกลืม เพราะในบางจุดยังมี
ความแตกต่างกันมากของเนื้อไม้ท าให้ดูเป็นจุดเด่นมากกว่าจุดที่
ส าคัญหรือหัวใจของงานนั้นเอง 
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 4.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1 “แสงแห่งสันติภาพ” (چهاي داماي) 
      ผู้วิจัยไดน าเอารูปทรงที่เป็นลักษณะของหน่อไม้ที่ก าลังแทงหน่อขึ้นมาจากพ้ืนดิน 
เป็นการแสดงออกถึงการเกิดขึ้นของสันติภาพโดยน าเอาลักษณะของหออาซานในรูปแบบของโดม 
และลักษณะลวดลายของซุ้มประตูมาสร้างสรรค์  บนแผ่นไม้มาประกอบเข้าท าการตัด ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นลักษณะชั้นๆ 

 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพการสเก็ตผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 
      การสร้ างสรรค์ผลงานเริ่ มจากฐานที่ ได้น า เอาลวดลายจากบานประตู ใน
สถาปัตยกรรมเดิมมลายู ซึ่งมี 4 ด้านเป็นการให้ความหมายในทิศทางที่เปิดต้อนรับทั้ง 4 ทิศ (เหนือ 
ใต้ ตะวันตก และตะวันออก) ต่อมาในชั้นที่ 2 เป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอยู่
ร่วมกันในแวดล้อมอัตลักษณ์มลายู และในส่วนของชั้นที่ 3 คือการพูดถึงกลุ่มก้อนของผู้คนฉันพ่ีน้อง 
ชั้นที่ 4 เป็นการสื่อในความหมายปรัชญาแห่งศาสนา กล่าวคือเป็นการน าเอาลวดลายที่ดัดแปลงตัด
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ทอนจากการหยดของน้ า ซึ่งเปรียบดั่งการกล่าวเตือนของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) เปรียบดั่งน้ าที่
ค่อยๆ หยดลงในดินแดนที่แห้งแล้งความเชื่อในทางแห่งสัจธรรม ในส่วนของชั้นบนที่เป็นรูปทรงโดม
นั้นจะเป็นการเจาะชื่อของท่านศาสดาไว้ทั้งหกด้าน สาเหตุที่เป็นหกด้านนั้นเพราะในเรื่องของ หลัก
ศรัทธาของอิสลามนั้นจะมีอยู่ 6 ประการ ด้วยกันดังนี้ 
      1. ศรัทธาในพระองค์เดียว 
          อิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเป็น
ผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้บริหารควบคุม  โลกนี้มิใช่เกิดมาโดยบังเอิญถ้าเกิดโดยบังเอิญมันจะมี
ระเบียบแบบแผนในการโคจรไม่ได้โลกและดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ได้หมุนโคจรอย่างมีระบบรักษา
ต าแหน่งหน้าที่ของมันอย่างคงเส้นคงวานับเป็นเวลานานไม่รู้กี่ล้านปีโดยที่มันไม่เคยได้ชนกันเลยนี่ต้อง
แสดงว่ามีผู้บริหารและต้องมีผู้ควบคุมมัน 
      2. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ์ของพระองค์ 
          มลาอีกะฮฺ คือผู้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับศาสดาทั้งหลาย
เพ่ือจะได้ให้ศาสดาดังกล่าวได้เข้าถึง อัลลอฮฺมนุษย์เราแม้จะมีปัญญาสักปานใดก็ต้องอาศัยสื่อ
ภายนอกด้วยเหมือนกันเช่นมนุษย์นั้นแม้จะมีสายตาดีสักเพียงใดก็ตามเขาก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุใด 
ๆได้เลยถ้าหากไมม่ีแสงสว่างเป็นสื่อค าว่ามลาอีกะฮฺหาค าศัพท์แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้มลาอีกะฮฺ เป็น
นามธรรมไม่ใช่เทวทูต, เทวดา, ทูตสวรรค์แต่ในศาสนาอิสลามถือว่ามลาอีกะฮฺไม่มีเพศไม่ขัดขืนค าสั่ง
ของอัลลอฮฺไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่หลับไม่นอนมลาอีกะฮฺ คืออ านาจแห่งความดีส่วนอ านาจแห่งความชั่วนั้น 
คือชัยตอน หรือซาตานหรือมาร นั่นเองดังนั้น มลาอีกะฮฺจึงไม่ใช่เทวดาและนางฟ้า 
      3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายของพระองค์ 
          มุสลิมต้องเชื่อถือต้นฉบับเดิมของคัมภีร์ทั้ งหลายทุกๆเล่มในอดีตรวมทั้ง 
อัล-กุรอานด้วยทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าคัมภีร์เหล่านั้นต้องเป็นวะฮีย์(ได้รับการดลใจ) มาจากอัลลอฮฺและ
ต้องมีเนื้อหาสาระตรงกับอัล-กุรอานมุสลิมต้องเชื่อถือในส่วนบริสุทธิ์ของคัมภีร์เท่านั้นอิสลามถือว่า
คัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นคัมภีร์สุดท้ายคือคัมภีร์อัล-กุรอาน ไม่ว่าศาสดาเหล่านั้นจะปรากฏชื่ออยู่
ในคัมภีร์อัล-กุรอานหรือไม่ก็ตามไม่ว่าศาสดาเหล่านั้นจะเป็นชนชาติใดอยู่ที่ไหนพูดภาษาอะไรก็ตาม
มุสลิมต้องให้เกียรติยกย่องบรรดาศาสดาเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันหมดศาสดามูฮัมมัด เป็นศาสดา
สุดท้ายของโลกที่มารับภารกิจต่อจากศาสดาก่อนๆที่เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าและด าเนิ นชีวิต
ตามค าสอนของพระองค์ศาสดามูฮัมมัด ได้กล่าวว่าหลังจากท่านแล้วจะไม่มีศาสดาเกิดขึ้นมาอีกเพราะ
ถือว่าท่านได้น าค าสอนหรือแนวทางแห่งการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์มาสู่มนุษยชาติแล้ว 
      4. ศรัทธาในบรรดารอซูลของพระองค ์
          บรรดารอซูลที่ส าคัญมี 25 ท่าน ท่านนาบีอาด า เป็นรอซูลท่านแรกของพระองค์ 
และท่านนาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) เป็นรอซูลท่านสุดท้าย 
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      5. ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวันปรโลก 
          อิสลามถือว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเพียงวัตถุธาตุชิ้นหนึ่งซึ่งต้องมีการแตกสลาย
เหมือน ๆกับวัตถุหรือสิ่งอ่ืน ๆแน่นอนโลกของเราต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อโลกแตกสลายแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับสิ้นนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้นที่ยังด ารงอยู่และมนุษย์ทั้งหลายก็จะไปเกิดใหม่อีกครั้ง
แต่จะไปเกิดสภาพใดนั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้ได้การเกิดใหม่อีกครั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้มนุษย์รับผลตอบแทน
ตามท่ีเขาได้กระท าไว้เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ผลงานของเขาในโลกนี้จะเป็นตัวก าหนดว่าเขาจะเป็นผู้
ได้รับสวรรค์หรือนรกไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีการกลับชาติมาเกิดถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องการเกิดใหม่แล้ว
สังคมของเราก็จะสับสนปั่นป่วนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ดังเช่น พวกอาหรับในยุคญาฮีลียะฮฺ(ยุค
แห่งความโง่เขลา งมงาย) ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพวกเขาเกิดมาแล้วก็ตายไปคือ ตายแล้วสูญเหมือนดังสัตว์อ่ืน 
ๆความดีความชั่วที่เขาได้กระท ามานั้นไม่มีการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ไปในทางชั่วช้าทุกรูปแบบจนสร้างความเสียหายปั่นป่วนให้แก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง 
      6. ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะของพระองค์ 
          ต้องศรัทธาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้ล้วนเกิดขึ้นมาและด าเนินไป
ตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺทั้งสิ้นเช่น ไฟมีคุณสมบัติร้อนน้ าไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าแพะ แกะ วัว ควาย 
สุนัขออกลูกเป็นตัว นก เป็ด ไก่ออกลูกเป็นไข่ต้นมะม่วงต้องออกลูกเป็นมะม่วงต้นกล้วยจะออกลูก
เป็นแอปเปิ้ลไม่ได้ทุกๆ ชีวิตต้องตายนี่คือกฎก าหนดสภาวะของอัลลอฮฺหมายความว่ากฎธรรมชาติ
ทั้งหลายนั้นอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสร้างและควบคุมมันส่วนการก าหนดสภาวะในหลักจริยธรรมความดี
ความชั่วนั้นพระองค์จะเป็นผู้บอกเราเองว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วแต่สิ่งที่ใช้วัดความดี
ความชั่วนั้นในอิสลามถือว่ามันไม่ได้มาจากมติบุคคลหรือมติของมหาชนมิได้อาศัยขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือความนิยมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องก าหนดเพราะถ้ามนุษย์เป็นผู้ก าหนดความดีความ
ชั่วแล้วมาตรฐานความดีของมนุษย์ก็จะแตกต่างกัน 
          การที่มนุษย์ได้กระท าความดีความชั่วนั้นอัลลอฮฺไม่ได้เป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของ
เขาไว้ล่วงหน้ามาก่อนเลยสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการกระท าหรือการตัดสินใจของมนุษย์เอง เพราะ
อัลลอฮฺได้ให้ความคิดอิสระเสรีแก่เขาในการที่เขาจะเลือกทางเดินของเขาเองดังนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆที่
สับสนวุ่นวายอยู่ในบ้านเมืองหรือสังคมนั้นมันเกิดขึ้นมาจากน้ ามือของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นมิใช่
เกิดข้ึนจากการก าหนดหรือการลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าความจน ความรวย ความทุกข์ทรมานความทุกข์
ยาก ความขมขื่นที่เกิดแก่มนุษย์นั้นก็เนื่องมาจากผู้ปกครองขาดความรับผิดชอบนั่นเองการที่อัลลอฮฺ
ไม่ได้เป็นผู้ขีดชะตากรรมของผู้ใดล่วงหน้ามานั้นก็เพ่ือที่จะให้มนุษย์ได้มีความรับผิดชอบในการงาน
ของตนเองที่ได้กระท าไว้ (อามีน บินกาซัน, 2537: 9) 



37 
 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 1 ขนาด 230 x 42 x 42 ซม. วัสดุ ไม้ 
 
 การน าเอารูปทรงที่เป็นลักษณะของหน่อไม้ที่ก าลังแทงหน่อขึ้นมาจากพ้ืนดิน เป็นการ
แสดงออกถึงการเกิดขึ้นของสันติภาพโดยน าเอาลักษณะของหออาซานในรูปแบบของโดม และ
ลักษณะลวดลายของซุ้มประตูมาสร้างสรรค์  บนแผ่นไม้มาประกอบเข้าท าการตัด ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่
เป็นลักษณะชั้นๆ 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 2 
 
      การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากฐานซึ่งได้การน าเอาชิ้นไม้มาประกอบในลักษณะของ
การไขว้ไปมาก่อเกิดจังหวะและความซับซ้อน แต่ยังคงความแข็งแรงในการรับน้ าหนัก ดั่งซาก
ปรักหักพังของความสูญเสีย แต่ยังก่อเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและความหวังแห่งสันติภาพอย่าง
ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งมี 4 ด้าน เป็นการให้ความหมายที่แสดงถึงความเข้มแข็งซึ่งยืนตระหง่านทั้ง 4 ทิศ 
(เหนือ ใต้ ตะวันตก และตะวันออก) 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 3 
 
      การแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในแวดล้อมอัตลักษณ์มลายู 
ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ความสุข และความสมานฉันท์ ที่คนในพ้ืนที่จริงๆ 
สัมผัสอยู่ 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 4 
 
      การพูดถึงกลุ่มก้อนของผู้คนฉันพ่ีน้อง ชั้นที่ 4 เป็นการสื่อในความหมายปรัชญาแห่ง
ศาสนา กล่าวคือเป็นการน าเอาลวดลายที่ดัดแปลงตัดทอนจากการหยดของน้ า ซึ่งเปรียบดั่งการกล่าว
เตือนของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) เปรียบดั่งน้ าที่ค่อยๆ หยดลงในดินแดนที่แห้งแล้งความเชื่อในทาง
แห่งสัจธรรม 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 5 
 
      รูปทรงโดมนั้นจะเป็นการเจาะชื่อของท่านศาสดาไว้ทั้งหกด้าน สาเหตุที่เป็นหกด้าน
นั้นเพราะในเรื่องของ หลักศรัทธาของอิสลามนั้นจะมีอยู่ 6 ประการ ด้วยกันดังนี้ 
      1. ศรัทธาในพระองค์เดียว 

      2. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ์ของพระองค์ 
      3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายของพระองค์ 
      4. ศรัทธาในบรรดารอซูลของพระองค์ 
      5. ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวันปรโลก 

      6. ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะของพระองค์ 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 6 
 
      รายละเอียดบางส่วนของการพูดถึงกลุ่มก้อนของผู้คนฉันพ่ีน้อง การแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในแวดล้อมอัตลักษณ์มลายู  ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม เสียง
หัวเราะ มิตรภาพ ความสุข และความสมานฉันท์ ที่คนในพื้นท่ีจริงๆ สัมผัสอยู่ 
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 4.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2 “แสงแห่งดวงจันทร์” (چهاي بولن) 
       ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้น าเอาลักษณะของพระจันทร์เสี้ยว เพราะปรากฏการจันทร์
เสี้ยวในแต่ละส่วนเป็นบรรทัดฐานซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดวันส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมี
ผลในการก าหนดการเข้าวันใหม่ของอิสลาม การก าหนดวันต้นเดือน โดยเฉพาะการก าหนดต้นเดือน
ของเดือนรอมฎอน เป็นผลท าให้มีการถือศีลอด ตลอดจนการก าหนดวันอีดอัลฟิตร และอีดอัลอัฎฮา 
 

 
 

ภาพที่ 36 ภาพการสเก็ตผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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       ตัวอักษรภาษาอาหรับว่า " ن " อักษรนูน ซึ่งหมายถึง รัศมี ค าเต็มคือ "نور" อ่านว่า 
นูรฺ โดยถือเป็นค าย่อของ " نورهللا " อ่านว่า นูรุลลอฮฺ แปลว่า รัศมีของอัลลอฮฺ หากวิเคราะห์และ
สังเกตดีๆ จะพบว่าลักษณะการเขียนของตัวอักษร " ن " มีลักษณะเป็นเส้นโค้งคล้ายกับจันทร์เสี้ยว 
และจุดที่อยู่ตรงกลางคล้ายกับดวงดาว เหล่านี้จึงเป็นที่มาสู่การออกแบบรูปทรงของชิ้นงาน รูปทรงใน
ผลงานเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายไมซับซ้อนมากนัก ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนไม้ที่ขัดเรียบเพ่ือลดความแข็ง
กระด้านของตัววัสดุตามรูปทรงและสัดส่วนที่ก าหนดไว จะเน้นในเรื่องของความโค้งมน และยัง
สามารถมองเห็นภายในในบางจุด ท าให้ดูเบา สบาย สงบนิ่ง และมั่นคง 
 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 1 ขนาด 180 x 39 x 25 ซม. วัสดุ ไม้ 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 2 
 
      รูปทรงในผลงานเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายไมซับซ้อนมากนัก ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนไม้
ทีข่ัดเรียบเพ่ือลดความแข็งกระด้านของตัววัสดุตามรูปทรงและสัดส่วนที่ก าหนดไว จะเน้นในเรื่องของ
ความโค้งมน และยังสามารถมองเห็นภายในในบางจุด ท าให้ดูเบา สบาย สงบนิ่ง และมั่นคง 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 3 
 
      การหยิบยกบางส่วนมาตัดทอนเพ่ือพูดถึงชุมชนการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีเจตนาเพ่ือแสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในแวดล้อมอัตลักษณ์มลายูบ้านเกิดของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 4 
 
      ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้สร้างผลงานชิ้นนี้จะมีมุมหนึ่งที่ อยู่ตรงข้ามจากจุดที่ผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างสรรค์อยู่ คือมุมหน้าต่างของเพ่ือนบ้านที่อยู่ตรงข้าม และเกือบทุกๆ เช้าจะมีค า
ทักทายจากเพ่ือนบ้านที่มาจากตรงมุมนั้นเป็นประจ า จึงน าประสบการณ์นี้มาถ่ายทอดในตัวชิ้นงาน
ด้วย 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 5 
 
      การถ่ายทอดอารมณ์ในความหลากหลายของพ้ืนที่ในด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่
เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอิงจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในบ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์ ในหนึ่งต าบล
นั้นจะมีหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นชุมชมต่างศาสนิก ถือเป็นความต่างที่เกื้อหนุนความเป็นส่วนใหญ่ ก่อเกิด
ความสมบูรณ์แบบในความหลากหลาย ดั่งหยดน้ าในพื้นป่าใหญ่ 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 6 
 
      การตัดถอดรูปทรงของผู้คน ครอบครัว เพ่ือนพ้อง ญาติพ่ีน้อง บนพ้ืนฐานของจังหวะ 
บนพื้นที่ กลุ่มก้อน และเอกภาพ 
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 4.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3 “แสงแห่งศรัทธา” (چهاي اميان) 
       ข้าพเจ้าได้น าเอาลักษณะความส าคัญในเรื่องของการศรัทธา เพราะในอิสลามนั้น
การศรัทธาหมายถึง การมีจิตใจเชื่อม่ัน ยืนยันโดยวาจา และปฏิบัติโดยกาย 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพการสเก็ตผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 
       ในการประกอบรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าก าหนดให้มีแกนกลางที่เป็นเสาหลัก 
3 ชั้น  ซึ่งในส่วนของชั้นบนสุดนั้นเป็นการพูดถึงในเรื่องของการมีจิตใจเชื่อม่ัน การเชื่อมั่นในหลักการ
ศรัทธาที่ประกอบด้วย 6 ประการ 1. การศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) 2. การศรัทธาต่อบรรดา 
มลาอิกะฮฺของพระองค์ 3. การศรัทธาต่อบรรดาพระคัมภีร์ของพระองค์  4. การศรัทธาต่อบรรดา 
รอสูลของพระองค์ 5. การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮฺ) และ 6. การศรัทธาต่อการก าหนดความดี
และความชั่ว มาจากพระองค์อัลลอฮฺทั้งสิ้น (อย่างที่กล่าวมาข้างต้นในข้อ 3.1) 
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       ในส่วนของชั้นกลางเป็นการพูดถึงในเรื่องของการยืนยันโดยวาจา จะเห็นได้ว่าจะมี
รูปทรงที่เป็นหยดน้ าซึ่งให้ความหมายเป็นการกล่าวเตือนของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) เปรียบดั่งน้ าที่
ค่อยๆ หยดลงในดินแดนที่แห้งแล้งความเชื่อในทางแห่งสัจธรรม และสุดท้ายในชั้นล่างสุดเป็นการพูด
ถึงการปฏิบัติโดยกาย จะเห็นได้ว่าในแกนกลางยังมีการสอดแทรกลวดลายที่ออกแบบมาจากการหยด
ของน้ าเฉกเช่นในผลงานชิ้นที่ 1 เช่นกัน แต่จะให้ความหมายในนัยยะ กล่าวคือเป็นการให้ความหมาย
ในรูปแบบของรูปธรรม ซึ่งรูปทรงมีการเคลื่อนไหวของสายน้ าเมื่อหยดลงบนพ้ืนผิวที่สงบนิ่งก่อให้เกิด
วงศ์วานของความหนักแน่น ดั่งรูปทรงในผลงาน ทั้งนี้เพ่ือความคงทนในการรับน้ าหนักของชั้นบนให้ดี
ขึ้นอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 1 ขนาด 180 x 36 x 25 ซม. วัสดุ ไม้ 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 2 
 
       ในการประกอบรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าก าหนดให้มีแกนกลางที่เป็นเสาหลัก 
3 ชั้น  ซึ่งผู้วิจัยได้น าเอาลักษณะความส าคัญในเรื่องของการศรัทธา เพราะในอิสลามนั้นการศรัทธา
หมายถึง การมีจิตใจเชื่อม่ัน ยืนยันโดยวาจา และปฏิบัติโดยกาย 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 3 
 
       ในส่วนของชั้นบนสุดนั้นเป็นการพูดถึงในเรื่องของการมีจิตใจเชื่อม่ัน การเชื่อมั่นใน
หลักการศรัทธาที่ประกอบด้วย 6 ประการ 
       1. การศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) 
       2. การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ 
       3. การศรัทธาต่อบรรดาพระคัมภีร์ของพระองค์  
       4. การศรัทธาต่อบรรดารอสูลของพระองค์ 
       5. การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮฺ) 
       6. การศรัทธาต่อการก าหนดความดีและความชั่ว มาจากพระองค์อัลลอฮฺทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 4 
 
       ในส่วนของชั้นกลางเป็นการพูดถึงในเรื่องของการยืนยันโดยวาจา จะเห็นได้ว่าจะมี
รูปทรงที่เป็นหยดน้ าซึ่งให้ความหมายเป็นการกล่าวเตือนของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) เปรียบดั่งน้ าที่
ค่อยๆ หยดลงในดินแดนที่แห้งแล้งความเชื่อในทางแห่งสัจธรรม 
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 5 
 
       ในชั้นล่างสุดเป็นการพูดถึงการปฏิบัติโดยกาย จะเห็นได้ว่าในแกนกลางยังมีการ
สอดแทรกลวดลายที่ออกแบบมาจากการหยดของน้ าเฉกเช่นในผลงานชิ้นที่ 1 เช่นกัน แต่จะให้
ความหมายในนัยยะ กล่าวคือเป็นการให้ความหมายในรูปแบบของรูปธรรม ซึ่งรูปทรงมีการ
เคลื่อนไหวของสายน้ าเมื่อหยดลงบนพ้ืนผิวที่สงบนิ่งก่อให้เกิดวงศ์วานของความหนักแน่น ดั่งรูปทรง
ในผลงาน ทั้งนี้เพื่อความคงทนในการรับน้ าหนักของชั้นบนให้ดีขึ้นอีกด้วย 
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 6 
 
       การสอดแทรกด้วยฟังก์ชั่นการใช้ในรูปแบบของโคมไฟ คืองานศิลปะที่มีแสงอยู่
ภายในตัว มีแสงที่ลอดผ่านลวดลายในตัวชิ้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้นิยามแสงที่ว่านี้คือแสงแห่งสันติภาพ 
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 4.4 การบูรณาการ 
       การสร้างสรรค์ในครั้งนี้ยังมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาประยุกตศิลป์กับ
สาขาวิชานิเทศศิลป์ เพ่ือให้มีความเข้าใจต่อผลงานมากขึ้นในส่วนของการสร้างสรรค์เชิงนิเทศศิลป์ผู้
สร้างสรรค์ได้ใช้หลักการออกแบบ เทคนิควิธีการ รวมไปถึงการโปรโมทเพ่ือการน าเสนอต่างๆ เช่น 
การน าเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ รูปแบบแผ่นพับ รูปแบบสัญลักษณ์ และรวมไปถึงการน า
ลวดลายมลายูมาประยุกต์ใช้กับผลงานจริง โดยใช้สโลแกน 11 Tahun keganasan 1 Seni 
kedamaian (11 ปี แห่งความรุนแรง กับ 1 งานศิลปะเพ่ือสันติภาพ) 
 
       3.5.1 สัญลักษณ ์
 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพรูปแบบสัญลักษณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 
               ในส่วนของการเขียนลายเส้นตัวอักษรยาวีนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นางสาวนาดียะห์ มะ และนายซัยฟุดดีน ฆอเต็บ  และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการเขียน
ตัวอักษรยาวีโดยนายอุสมาน นิกาเร็ง อดีตครูสอนศาสนา และภาษามลายู โรงเรียนตาดีกาอามานีปูยู 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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ภาพที่ 51 ภาพรูปแบบสัญลักษณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพรูปแบบสัญลักษณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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3.5.2 โปสเตอร์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพรูปแบบโปสเตอร์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ขนาด 95 x 62 ซม. 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพรูปแบบโปสเตอร์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ขนาด 95 x 62 ซม. 
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ภาพที่ 55 ภาพรูปแบบโปสเตอร์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ขนาด 95 x 62 ซม. 
 

3.5.3 แผ่นพับ 
 

 
 

ภาพที่ 56 ภาพรูปแบบแผ่นพับของของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ขนาด 30 x 20 ซม. 
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ภาพที่ 57 ภาพรูปแบบแผ่นพับของของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ขนาด 30 x 20 ซม. 
 

 
 

ภาพที่ 58 ภาพรูปแบบแผ่นพับของของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ขนาด 30 x 20 ซม. 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ 

 

 ในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานประติมากรรมถือได้ว่ามี
ความส าคัญในการศึกษาค้นคว้า เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการแยกแยะให้เห็น
ทัศนะธาตุในผลงานที่เป็นโครงสร้างใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย และวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผลอยู่
บนพ้ืนฐานของทฤษฎีต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปทรง เส้น แผ่นระนาบ พ้ืนผิว และที่ว่าง สิ่งเหล่านี้
จะปรากฏให้เห็นบนผลงาน และมีบทบาทส าคัญในการประกอบเข้ากันเป็นรูปทรงที่แสดงรูปแบบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 การวิเคราะห์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของการสร้างสรรค์
ได้ลึกซึ้ง และละเอียดอ่อน อันเป็นเสมือนหัวใจสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างมีระบบ หลักการ
เหตุผลที่เป็นเอกภาพ ซึ่งการวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานประติมากรรมวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าสามารถ
จ าแนกทัศนธาตุพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
 1. รูปทรง เป็นทัศนะธาตุหลัก โดยน ารูปทรงเรขาคณิตที่ให้ความรู้สึกมีพลังและมั่นคง 
โดยมีการตัดทอนให้เป็นเส้นโค้งร่วมเข้าไปเพื่อลดความแข็งกระด้างของรูปทรงและมีความเรียบง่าย 
 2. เส้น เป็นตัวก าหนดรูปทรงให้เกิดมุมมองต่างๆ และยังมีบทบาทในการลดความแข็ง
กระด้างของแผ่นระนาบลง ท าให้มีความน่าสนใจด้วยลักษณะของเส้นโค้งต่างๆ และลวดลายที่
สอดแทรกเข้าไป 
 3. แผ่นระนาบ การเจาะตัดออกบนรูปทรงเรขาคณิต ก่อให้เกิดช่องโค้งเป็นลวดลาย 
เป็นการลดความทึบตันของแผ่นราบ การลดหลั่นจากการเจาะที่ให้เห็นความลึกตื้นจนเกิดมิติต่างๆใน
รูปทรง 
 4. พื้นผิว การขัดให้เรียบร้อยให้เห็นถึงความเรียบง่าย เกลี้ยงเกลาแต่สามารถมองเห็น
เป็นร่องรอยพื้นผิวบางส่วนที่ปล่อยทิ้งไว้ ที่ผ่านการใช้งานมาก่อน 
 5. ท่ีว่าง เป็นการเชื่อมระหว่างที่ว่างภายนอกกับที่ว่างภายใน ซึ่งช่วยลดความทึบ ตัดลง
ท าให้รู้สึกเบา ที่ว่างภายนอกเป็นตัวก าหนดขอบเขตของชิ้นงานท าให้มองเห็นส่วนโค้งส่วนเว้า จาก
ภายนอกสู่ภายใน ซ่อนความรู้สึกสงบโล่งโปร่งสบาย ผ่านสภาวการณ์ สังคม ศาสนา และตัวตน 
 6. สี การแสดงให้ทราบถึงการกล่าวถึงความหมายที่เชื่อมโยงกับปรัชญาที่สอดแทรกอยู่
ในผลงาน การใช้สีจึงใช้สีธรรมชาติของไม หากแต่มีการย้อมให้มีสีที่เข้มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย เพ่ือความ
เหมาะสมกับลวดลายของไม้และรวมไปถึงเนื้อหาของผลงาน และร่องรอยต่างๆ ที่มีอยู่บนผลงานท า
ให้ผลงานเกดิความน่าสนใจมากขึ้น 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธช์ิ้นที่ 1 
 ลักษณะรูปแบบในผลงานชิ้นที่ 1 มีความใกล้เคียงกับชิ้นที่ 3 ในที่นี้จะขอวิเคราะห์
เฉพาะที่ว่างในรูปทรงของชิ้นงานจากลักษณะของรูปทรงที่ เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่อิงจากรูปทรงของ
สถาปัตยกรรม ซึ่งมีรูปทรงโดมอยูด้านบนด้วยกับลักษณะของเส้นที่มีความขัดแย้งกันส่งผลให้ที่ว่าง
โดยรอบแสดงให้เห็นความเด่นชัดของการตัดกันของเสนอย่างชัดเจนระหว่างเส้นโค้งของรูปโดม
เส้นตรงแนวนอน แนวตั้ง และช่องโค้งที่เจาะที่มีขนาดต่างกันท าให้ที่ว่างจากภายนอกสามารถ
เชื่อมต่อเขา้ไปสูภายในท าให้เกดิความรูสึกโปร่งและเบา 
 

 
 

ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ภาพที่ 2 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธช์ิ้นที่ 2 
 ในผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างของรูปทรงมีลักษณะที่พุ่งขึ้นไปข้างบน
เพ่ือแสดงให้เห็นรูปแบบของการเจริญเติบโตในรูปทรงมีการฉีกออกให้เห็นแกนกลางที่อยู่ด้านในและ
แสดงถึงการผลิออกของเปลือกภายนอกในแต่ละชั้น รูปทรงในชิ้นงานแสดงออกถึงความสงบนิ่งและมี
การเจาะเป็นช่องรูปทรงโค้งเพ่ือเปิดเป็นที่ว่างสามารถมองเห็นทั้งภายนอกและภายในท าให้รูปทรงดู
โปร่งโล่งและเบา 
 

 
 

ภาพที่ 61 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ภาพที่ 2 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธช์ิ้นที่ 3 
 ลักษณะโครงสร้างในผลงานชิ้นนี้มีลักษณะทึบตันมีแกนหลักอยู่ตรงกลางรองรับน้ าหนัก
ของส่วนบนที่แผ่ออกโดยรอบทั้งชิ้นงานท าให้มีความรูสึกยิ่งใหญ่มั่นคงรูปทรงของผลงานที่เป็นส่วน
ของโครงสร้างหลักทั้งหมดเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีสวนบนเป็นรูปโดมที่มีลักษณะของเส้นที่มีความ
ขัดแย้งกันระหว่างเส้นโคง้กับเส้นตรงท าให้ผลงานมีความน่าสนใจและแสงเงาที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานในแต่
ละชั้นท าให้เห็นเป็นมิติของแสงที่แตกต่างกันส่งผลให้ ผลงานมีความรูสึกลึกตื้นแตกต่างกันในมุมมอง
ต่างๆของผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 64 ภาพแสดงการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 2 
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นิยามแสงแห่งสันติภาพ 
 การสอดแทรกด้วยการใช้ในรูปแบบของโคมไฟ คืองานศิลปะที่มีแสงอยู่ภายในตัว มีแสง
ที่ลอดผ่านลวดลายในตัวชิ้นงาน ผู้สร้างสรรค์ได้นิยามแสงที่ว่านี้คือแสงแห่งสันติภาพ เหตุผลลึกๆแล้ว
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่คนในพ้ืนที่โดยการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อถึงสันติภาพด้วยวิธีการใช้
หลักค าสอนของศาสนาอิสลามผ่านความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนใน
พ้ืนที่ ซึ่งอาจจะไม่ได้น ามาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงในบริบทปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน แต่ให้หลักค า
สอนต่างๆ ของศาสนาผ่านการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ให้มีความรู้สึกถึงสันติภาพกับคนในพ้ืนที่ก็เพียงพอ
แล้ว 
 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการและวัสดุในการ
ท างานที่แตกต่างออกไปจากผลงานในทุกชิ้นที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีมากต้องท าการแกปัญหาที่ 
เกิดข้ึนเกือบทุกขั้นตอนในการท างานการแกปัญหาในผลงานชุดนี้ท าให้ข้าพเจ้าต้องใช้สติความอดทน
และการควบคุมความรูสึกเพ่ือให้ปัญหาคลี่คลายออกไปในแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นเป็นผลให้เกิดการเรียนรู้
ที่มคีวามเขา้ใจและสามารถหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ได 
 ปัญหาที่พบเกิดจากตัววัสดุไมที่ยังมีความสดและใหม่ท าให้ เกิดการหดตัวเกิดการโก่ง
และการบิดตัวเกิดข้ึนไดอย่างรวดเร็วท าให้ต้องเลือกใช้ไมทีผ่่านการใช้งานมาแลว และยังไมเกามากมา
ท างานท าให้เกิดทางเลือกในการเลือกใช้ไมตามต้องการได 
 การควบคุมเวลาในการท างานมีส่วนส าคัญเพราะท าให้ ผลงานเสร็จสิ้นไดตามเวลาที่ถูก
ก าหนดไวเนื่องจากในการท างานไมต้องใช้ความระมัดระวังและมีการวางแผนไวลวงหน้าในแต่ละ
ขัน้ตอนเพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 สิ่งที่เกิดขึ้นในการศึกษาค้นคว้าท าให้ข้าพเจ้าเกิดประสบการณ์และมีการพัฒนาผลงาน
ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรคง์านประตมิากรรมต่อไปในอนาคต 
 

สรุปทัศนธาตุที่ใช้ในศิลปนิพนธ์ 
 ผลงานทั้งสามชิ้นมีการเริ่มต้นมาจากรูปทรงของสถาปัตยกรรมซึ่งในที่นี้ คือการน าเอาไม้
เป็นวัสดุเป็นหลักในการท างานเนื่องจากเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในพ้ืนที่ 
อีกท้ังยังเป็นวัสดุที่ถนัดเพราะได้เคยทดลองท างานประกอบไมในช่วงที่มีการทดลองวัสดุ และที่ส าคัญ
คือการน าเอาชิ้นส่วนของไม้บางส่วนจากผนังโรงเรียนบ้านศรีพงันที่ถูกรื้อถอนจากเหตุการณ์การเผา
โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2550 สู่การใช้พ้ืนที่ภายใน และภายนอก ผสมผสานกับรูปทรงที่
ถูกสร้างขึ้นจากการประกอบกันของชิ้นส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยรูปทรงที่ทึบตัน รูปทรงเปิด และ
รูปทรงปิด นอกจากนี้ยังใช้รูปทรงเรขาคณิต ผสมผสานกับสีธรรมชาติของวัสดุ  
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บทที่ 5 
สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 สถานที่ผู้วิจัยได้อาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่มีล้อมรอบด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย ประกอบกับผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เป็นมิตร ในวันส าคัญทางศาสนาจะมีการจัดขึ้นที่
มัสยิดในหมู่บ้านเสมอ เช่น วันฮารีรายอ งานเปิดบวชในเดือนรอมฎอน เป็นต้น ท าให้มีความผูกพัน
กันบ้านเกิด และระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองเป็นอย่างมาก 
 จนกระทั่งในปี 2547 ได้เริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อบ้านเกิดของผู้วิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพ้ืนที่สามจังหวัดเป็นอย่างมาก และดู
เหมือนว่ายังไม่มีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทุเลาลงได้ และบวกกับในปัจจุบันการบริโภค
สื่อข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะน าเสนอปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่มากกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับพ้ืนที่ จึงบั่นทอนจิตใจความเชื่อของคนต่างพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้สึก
หวาดกลัวกับสถานการณ์ ไม่กล้าเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่หากไม่จ าเป็น แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลาย
ต่อหลายเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ความงามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อัตลักษณ์ การแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นแก่นแท้ถึง
ความมีตัวตนในการด ารงชีพมากกว่าปัญหาเหล่านั้น ปัจจุบันชาวบ้านหลายคน ยังคงแต่งกายแบบ
มลายูให้เห็นอยู่ทั่วไป ผู้ชายยังแต่งกายด้วยการนุ่งโสร่ง ผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะ โพกศีรษะเหมือนชาว
มุสลิมในประเทศมาเลเซีย วัฒนธรรมการแต่งกายของมาเลเซียก็เข้ามา ท าให้ชาวมลายูแต่งตัวให้
ทันสมัยมากข้ึน แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมลายู และด ารงวิถีแห่งอิสลามอย่างมั่นคง 
 ทั้งหมดนี้นับเป็นประสบการณ์ตรงกับตัวของผู้วิจัยเอง ซึ่งมีความตั้งใจที่จะน าเสนอในสิ่ง
ที่ผู้วิจัยเองคิดว่ามันคู่ควรแก่การรับรู้ส าหรับคนนอกพ้ืนที่ มีเจตนาเพ่ือน าเสนอในส่วนของอีกแง่มุม
ความงามแห่งวิถีมลายู ที่ถูกบดบังด้วยความความรุนแรงมากว่าสิบกว่าปี เปรียบเปรยดังจุดสีด าเล็กๆ
เพียงจุดเดียวบนกระดาษสีขาว จุดสีด านี้แหละที่ทุกคนมักมอง แต่ท าไมทุกคนไม่ลองมองพ้ืนที่สีขาว
ซึ่งมันมีพ้ืนที่มากกว่าจุดที่ด าจุดนั้น สถานการณ์ความไม่สงบและสิ่งที่ทุกคนเชื่ออยู่มันเป็นแค่จุดเล็กๆ
สีด า แล้วพ้ืนที่ส่วนที่ เหลือซ่ึงเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ความสุข และความ
สมานฉันท์ ที่คนในพ้ืนที่จริงๆ สัมผัสอยู่ หากทุกคนมั่วแต่สนใจเพียงจุดสีด าคงไม่สามารถเห็นพ้ืนที่สี
ขาวนั้นได้ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึง
ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงานประยุกตศิลป์ที่นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียว 
ทุกกระบวนการต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาที่ก าหนดไว้ คือการน าเสนอความ
งามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ทิ้งในความ
เป็นรูปแบบเฉพาะหรือตัวตนของข้าพเจ้า 
 ในเรื่องของการวิเคราะห์หาเหตุผล เพ่ือการประเมินผลการวิจัยผ่านผลงานการ
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงคุณค่าเป็นหลัก ท าให้การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้มีโอกาสช่วยยกระดับการ
รับรู้จากประสบการณ์ผ่านผลงานประติมากรรม การแสดงออกในด้านความคิดเห็น ความสนใจใน
เรื่องของคุณค่าความงามและเรื่องราว พอสรุปได้ว่า การตั้งเกณฑ์การประเมินคุณค่าของการ
สร้างสรรค์ในครั้งนี้ ไม่มีสูตรส าเร็จที่ใช้ได้อย่างดีในทุกกรณี แต่อาศัยประสบการณ์ ความรู้สึก 
คุณธรรม และความยุติธรรมในการก าหนดคุณค่าของผลงาน 
 จากการประเมินของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับผู้วิจัยแล้วสรุปได้ว่าประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากสามารถตอบโจทย์ตาม
วัตถุประสงค์แล้วยังค้นพบเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็น
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และในส่วนของผลงานนั้นสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนได้เป็นอย่างดี 
เพราะทุกๆ กระบวนการสร้างสรรค์นั้นผ่านการวิเคราะห์ มีความพิถีพิถันทุกๆ ขั้นตอน เพ่ือน ามาสู่
การถ่ายทอดเรื่องราว ความงาม ความดี และความจริง ตามทัศนะคติของผู้วิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด ตลอดจนยังสามารถค้นพบแนวทางที่เหมาะสมกับตัวตนของผู้วิจัย ในช่วง
เวลาที่อุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือนิยามถึงความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพจากความเป็น
นามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรมได้อย่างภาคภูมิ หากแม้ท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้น ามาซึ่งสันติภาพที่
แท้จริงในบริบทปัญหาความขัดแย้งในบ้านเกิด แต่อย่างน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยก็ได้สร้างสันติภาพให้กับหัวใจ
ของผู้วิจัยเองก็เพียงพอแล้ว 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าข้าพเจ้าเองได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นจากการท างาน ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความคิดความพยายามในการ
แก้ปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนแบบฝึกหัดชั้นดีที่ท าให้เกิดประสบการณ์ในการท างานเพ่ิมขึ้น เป็นการ
ทดสอบความอดทน แต่เมื่อมีการท างานไประยะหนึ่งจะสามารถที่จะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ปัญหา
ไม่ได้มีเฉพาะการปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ในช่วงแรกท่ีติดค้นหารูปแบบของผลงานปัญหาที่เกิดเป็นเรื่อง
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ของการควบคุมความคิดของตนเองที่ต้องเผชิญกับการหลุดกรอบของแนวทางที่วางไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ท าให้ต้องรวบรวมสติและความคิดในการท างานกลับสู่แนวทางท่ีวางไว้ 
 นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ในการท างานอย่างมีระบบและแบบแผน เพราะการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานที่บ้านเกิดนั้นคือจังหวัด
นราธิวาส ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ค่อนข้างครบถ้วน แต่ถึงอย่างไรปัญหาที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการขนส่งผลงานเพ่ือไปจัดแสดง ด้วยระยะทางท่ีค่อนข้างไกลพอสมควรจึงต้องมีการ
วางแผนในเรื่องของการเดินทางและขนส่ง ท าให้การท างานส่วนใหญ่เกิดจากการน าชิ้นส่วนมา
ประกอบกัน เพื่อให้เห็นโครงสร้างหลัก โดยมีการประกอบเป็นส่วนต่างๆ ที่สามารถแยกออกจากกันได้
ส่วนหนึ่งเพราะเพ่ือให้สะดวกในการขนย้ายผลงาน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกทั้งยังสามารถไปปรับ
ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาค้นคว้าและการท างานในวิทยานิพนธ์ในครั้ งนี้  ได ท าให้ผู้ วิจัยได้รับ
ประสบการณ์ การท างานอย่างมีระบบและแบบแผน ซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้
ในการสร้างสรรค์และคิดค้นผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต 
 การมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจและก่อให้เกิด
เจตนารมณ์อันแรงกล้า หนึ่งในนั้นคือการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม แม้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างกัน นับเป็นสิ่งที่ผู้อยู่ร่วมกันใน
สังคมสามารถศึกษาหาความรู้ความเข้าใจได้ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและ
ยั่งยืนต่อไป 
 จากการสังเกตของท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวชิ้นงานมีรูปทรงและกลิ่นอายคล้ายคลึง
กับศิลปะยุโรปตะวันออก จึงอาจส่งอิทธิพลสู่การคิดต่อยอดเพ่ือการพัฒนาในด้านของการออกแบบ 
หรือการเพ่ิมแนวทางสู่การพัฒนาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในอนาคต จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิม
ขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์โครงการวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบแบบสัมภาษณ์โครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 

 ข้าพเจ้า นายฮาซีฟ นิกาเร็ง นักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ 
ภาควิชา ประยุกต์ศิลป์ รหัสประจ าตัว 57156345 
 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
(ภาษาไทย) การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ภาษาอังกฤษ) The Creative Applied Arts of Melayu Light Path for Peace Within the 
Three Southern Border Provinces 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและปัจจัยในการสนับสนุน 

หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านลงในช่องว่างตาม
สภาพความเป็นจริง 

1. เพศ     1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ..............ปี 
3. บริบทในสังคม 
 ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา/ผู้น าศาสนา  
 อ่ืนๆระบุ..............................................................................................................  
4. อาศัยอยู่ในสามจังหวัด.....................ปี 
5. อาศัยอยู่ในจังหวัดใด 
 ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส 
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ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและปัจจัยในการสนับสนุน 
วันที่................................................เวลา.............................ผู้สมัภาษณ์.................................................. 
ชื่อ...................................................................ต าแหน่งงานปัจจุบัน.................................... ................... 
ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 1) อาศัยอยู่ในชุมชน.............................................นี้............ .ปี 
    2) อาศัยอยู่ในสามจังหวัด..............ปี 
 
ค าถาม 
1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพ้ืนที่นี้เป็นอย่างไร พิจารณาใน
ด้านต่อไปนี้ 

1.1 ความจ าเป็นและความส าคัญของชุมชน 
1.2 ปรัชญาและเอกลักษณ์ของชุมชน 
1.3 เป้าหมายของชุมชน 
1.4 กลุ่มเป้าหมายของชุมชน 
1.5 พัฒนาการของชุมชน 

 
2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธี
ปฏิบัติในงานวิจัยในครั้งนี้ ในด้านต่อไปนี้ 

2.1 แนวความคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ 
2.2 วิสัยทัศนข์องงานวิจัยในครั้งนี้ 
2.3 การประสานงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 การด าเนินงานในการงานวิจัย 
2.5 หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
2.6 ระบบการประเมินผลการวิจัย 
2.7 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และทางวิทยานิพนธ์ ภาคศิลปนิพนธ์ 
2.8 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้คนในชุมชน 
2.9 การประชาสัมพันธ์เพ่ือจัดแสดงผลงาน 
2.10 ระบบการสื่อสารระหว่างประชาชน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้น าศาสนา 
2.11 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนาสู่สันติภาพ 
2.12 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างระบบการศึกษา สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 
2.13 การประกันคุณภาพงานวิจัย 
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3. โปรดพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยนี้ในด้านต่อไปนี้และท่านมีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงอย่างไร 

3.1 โครงสร้างงานวิจัย การคัดเลือกพ้ืนที่ เนื้อหาสาระ 
3.2 ระบบการจัดการในการด าเนินงาน 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
3.4 การสนับสนุนงานวิจัย 
3.5 ด้านงบประมาณ 

 
4. จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนคุณภาพของงานวิจัยนี้จ านวนเท่าใด เป็นเพราะเหตุ
ใด ท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดที่จะรักษาและเพ่ิมคุณภาพของสันติภาพในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นอย่างไร 
 
5. ค าว่าสันติภาพส าหรับท่านเปรียบเสมือนสิ่งใด และท่านคิดว่าทศิทางของงานวิจัยนี้ในอนาคตเป็น
เช่นไร และสิ่งทีท่่านคาดหวัง จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ 
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เอกสารขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ 
        วันที่รับ.................................... 
                       (.................................) 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ 
เรียน คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
  ข้าพเจ้า นายฮาซีฟ นิกาเร็ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการ
ออกแบบ ภาควิชาประยุกตศิลป์ รหัสนักศึกษา 57156345 เบอร์ติดต่อ 0883941169 เป็นนักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ขอลงพื้นที่เพ่ือ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)  

(  ) จัดกิจกรรมโครงการ 
  (  ) ขอสัมภาษณ์ เพื่อจัดท ารายงาน หรืองานวิจัย 
  (  ) ขอข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน หรืองานวิจัย 
  (  )  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................  
รายวิชา (ระบุรหัสวิชา)................................ชื่อวิชา.................................... ............................................ 
ภาคการศึกษา..........................ผู้สอน.................................................................................. ................... 
ระบุรายละเอียดในการขอข้อมูลเรื่อง...................................................................................................... 
วันที่ลงพื้นที่.......................................................................เวลา................................... ........................... 
หน่วยงานที่ขอลงพ้ืนที่...........................................(ต าแหน่งหน.หน่วยงาน)........................................... 
กรณีให้ส่งหนังสือให้ โปรดระบุที่อยู่.......................ถนน..................................ต าบล............................  
อ าเภอ.................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
ลงช่ือ 
 
 
 

(...................................................................) 
นักศึกษา 

วันที่................................................ 

     ความคิดเห็น 
             (   )   อนุมัติ       
             (   )   ไม่อนุมัติ 
 

(...............................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันที่ ................................................................ 
หมายเหตุ   (1) กรอกเอกสารให้ครบ  (2) ให้ยื่นแบบฟอร์มก่อน 1 วัน   
(3) ให้ อาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้อนุมัติ   (4) เอกสารจะได้ไม่เกิน 3 วัน ท าการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลจากการศึกษาและจากการลงพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 1 วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มี
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหาด
ทรายขาวที่ทอดยาวหลายแห่ง น้ าตกที่สวยงาม ธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์
ธัญญาหาร และผลไม้ท่ีมีมากมายหลากหลายชนิด ประชาชนส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์พิเศษ เนื่องจากเป็น
ชนชาติพันธุ์มลายูและนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆทางภาคใต้ ซึ่งอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะนี้จึงเป็นพ้ืนที่ที่สะท้อน
ความแตกต่างและสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส 
 1. มรดกทางวัฒนธรรม 
     เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสมัยอดีต และได้รับการสืบทอดกัน
ต่อมาถึงปัจจุบันทั้งในรูปและนามธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
งานศิลปกรรม งานฝีมือ เครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งนี้ยังรวมถึงโบราณสถาน และหลักฐานการจารึกต่างๆ 
ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม หมายถึง ความเชื่อ ขนมธรรมเนียม ภาษา ประเพณี ที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษที่ส าคัญ เป็นต้น 
     แต่ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบใดก็ตาม จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เป็น
ตัวที่ชี้วัดถึงการพัฒนาการของสังคมอันเป็นรากฐานความเจริญของท้องถิ่นที่มีความส าคัญนับเป็น
ประวัติศาสตร์ที่เยาวชนรุ่นต่อมาควรอนุรักษ์และสืบทอดไว้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับปลูกฝังความรัก
ความเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่น 
 2. ประโยชน์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
     วัฒนธรรมพื้นบ้านมีประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 
     2.1 ด้านการศึกษา 
          วัฒนธรรมพื้นบ้านให้ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางจากมรดกที่บรรพบุรุษ
ได้สะสมตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นที่ควร
ศึกษาและสืบทอด เพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และสังคมให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
     2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
          เมื่อท้องถิ่นมีคนมากขึ้น ความต้องการในการอุปโภคบริโภคก็ย่อมมากขึ้น ท าให้
มีการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสนองความต้องการของผู้คน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและ
ความต้องการของคนแต่ละท้องถิ่นขึ้น ตลอดจนท าให้เกิดการท่องเที่ยวซึ่งเป็นประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจทั้งสิ้น 
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     2.3 ด้านการปกครอง 
          ท้องถิ่นท่ีมีคนพูดภาษาเดียวกัน มีศาสนาเดียวกัน หรือมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 
ย่อมจะท าให้การสื่อสารมีความเข้าใจกันได้ง่ายปัญหาในการปกครองย่อมมีน้อย ประชาชนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีความสงบสุข 
     2.4 วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นมรดกทางสังคม 
          สังคมจะอยู่ได้ก็เพราะคนในสังคมนั้นๆ มีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการที่คนในสังคมสามารถรวมตัวกันได้นั้นก็เนื่องมาจากการมีวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่อยู่
ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย อันเป็นผลท าให้เกิดการสร้างมรดกท่ีสืบทอดกันต่อมา 
 3. สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ภาคใต้มีลักษณะที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ แต่ภายใน
ภูมิภาคเดียวกันก็มีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมมากคือ มีความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นเนื่องจาก
สภาพทางภูมิสาสตร์ และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในแต่ล่ะท้องถิ่น ดังนี้ 
     3.1 ความแตกต่าง 
          ระหว่างบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกกับตะวันตก ทางชายฝั่งด้าน
ตะวันออกอยู่ทางเขตทะเลจีนหรืออ่าวไทย เป็นแหล่งที่เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองหนาแน่นและสืบทอดกัน
มาช้านาน มีความสัมพันธ์กับทางทะเลภาคกลางและบ้านเมืองในเขตประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นท้องถิ่นท่ีมีการตั้งหลักแหล่งของชุมชนเพ่ิงมาพัฒนาขึ้นสมัยหลัง โดยเฉพาะ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งท าเหมืองและสวนยาง ท าให้เกิดบ้านเมือง เช่น 
เมืองระนอง ตะกั่วป่า พงงา กระบี่ เป็นต้น วัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่ ผสมผสานกัน
ระหว่างชนหลายเผ่าพันธุ์ทั้งจีน ไทย มาเลย์ และพวกพ้ืนเมืองเดิม เช่น พวกชาวเล เป็นต้น 
     3.2 บรรดาชุมชนที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและตะวันตก 
          มีประวัติความเป็นมาว่า พัฒนาขึ้นเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและ
การปกครองท้องถิน่นานพอที่จะท าให้ผู้คนในแต่ละเมืองมีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์และชนชาติที่
อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน มีความรู้สึกร่วมกันเป็นคนเมืองเดียวกันและเป็นพวกเดียวกัน 
          ท้องถิ่นที่จังหวัดภาคใต้ จากความแตกต่างทั้งสองประการที่กล่าวมานั้น ยังมีสิ่ง
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างในเรื่องท้องถิ่นขึ้นในภาคใต้ ซึ่งภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย
ไม่มี คือ ความแตกต่างทางศาสนา ผู้คนในภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามและพระพุทธศาสนา เพราะ
เป็นภูมิภาคที่อยู่บนคาบสมุทรติดกับบ้านเมืองของชนชาติมาเลย์ที่นับถือศาสนา อิสลาม ได้แก่ 
มาเลเซียและอินโดนีเซีย จังหวัดที่ส าคัญคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็น
เชื้อสายมาเลย์และนับถือศาสนาอิสลาม บ้านเมืองเหล่านี้ในอดีตมีความสัมพันธ์กับมาเลเซียอย่าง
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ใกล้ชิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆ อย่างคล้ายคลึงไปทางชาวมาเลเซีย ท าให้เกิดปัญหาทางการ
ปกครอง และการเมืองที่ว่ามีการแบ่งแยกเขตแดนในที่จังหวัดดังกล่าวไปอยู่ทางมาเลเซีย รัฐบาลไทย
ได้จัดให้มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการท้องถิ่นในเขตจังหวัดเหล่านี้แตกต่างไปจาก
บรรดาจังหวัดอ่ืนๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยและนับถือพุทธศาสนาเพ่ือที่จะอ านวยความ
สะดวกให้แก่ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาส าคัญ ความเป็นท้องถิ่นของกลุ่มชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดในสี่จังหวัดที่กล่าวมา แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างเมืองกับชนบท กลุ่มชนที่อยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ผสมผสานกัน
ในทางชนชาติเผ่าพันธุ์และศาสนา คือมีทั้งคนอิสลาม คนจีน และคนไทยที่นับถือศาสนาพุธและระบบ
ความเชื่อของคนจีนโดยเฉพาะคนจีนและพวกที่เป็นเชื้อสายคนจีน เป็นกลุ่มบุคคลที่คุมกิจการและ
อ านาจทางเศรษฐกิจไว้ได้มากกว่าคนอ่ืนๆ ในขณะที่สังคมชนบทส่วนใหญ่ผู้ที่มีเชื้อสายมาเลย์และนับ
ถือศาสนาอิสลาม ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามชายฝั่งทะเลมีอาชีพเป็นชาวประมง ส่วนกลุ่มที่อยู่ภายในเป็น
กรรมกรท าสวนยางและท าไร่ท านา ความเข้มข้นของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลามและมีความส านึก
ทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้คนประเทศมาเลเซียอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกในเขตจังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะเมืองปัตตานี ในประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองส าคัญของรัฐที่มีเจ้าครอง
นครเป็นอิสลามปกครอง ปัจจุบันโบสถ์มัสยิดที่เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนาที่ส าคัญ
ตั้งอยู่กลางเมืองปัตตานี แต่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกที่เป็นเขตของจังหวัดสตูลแม้ว่าประชาชนส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม แต่ผู้คนอยู่กระจายกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆ ห่างกันออกไปไม่มีการรวมตัว
และพบปะสังสรรค์กันเหมือนผู้คนทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก บริเวณด้านเมืองสตูลเป็นเมือง
ขนาดเล็กไม่มีปัญหาทางการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ เช่น สามจังหวัดที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออก 
      3.3 การแข่งขันนกเขชวาเสียงอาเซียน 
          ในอดีตจะนิยมเลี้ยงและเล่นกันในราชส านัก หรือเหล่าขุนนาง มักจะจัดแข่งขัน
ในงานนักขัตฤกษ์ แต่ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดไม่มีปรากฏหลักฐานชัดเจน การแข่งขันจะเริ่มช่วงต้นเดือน
ธันวาของทุกปี ความส าคัญอยู่ที่การแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมระดับชาติสามารถเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา สร้างเสริมรายได้ และปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี ปัจจุบันมีการแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงนับว่าการ
แข่งขันนกเขาชวาเสียงมีความส าคัญต่อคนในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเป็น
อย่างมาก 
      3.4 เรือกอและบ้านปาเสยะวอ 
           บ้านปะเสยะวอ อ าเภอปะนาเระ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือประมง
ของชาวปัตตานี และนราธิวาสที่มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ระบายสีสันงดงาม เรือกอและ
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มีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นเรือประมงจริงๆ และขนาดเล็กที่จ าลองขึ้นเพ่ือเป็นของที่ระลึก ฝีมือการต่อเรือ
กอและ ของที่นี่ได้รับการยอมรับว่าประณีตงดงามด้วยลวดลายที่ผสมกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยและ
มุสลิม ในระยะแรกเลียนแบบเทคนิคการตกแต่งเรือพระราชพิธี คือ การแกะสลัก ซึ่งต้องใช้ฝีมือและ
ความประณีตเป็นอย่างสูง แต่ในระยะหลังใช้การวาดลวดลายจิตรกรรมแล้วระบายสี ท าให้สะดุดตา
และสะดวกกว่า 
           เรือกอและ เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ต่อด้วย
ไม้กระดาน โดยท าส่วนหัวและส่วนท้ายสูงขึ้นจากล าเรือ หรืออีกแบบจะเป็นแบบหัวสั้นและท้ายตัด 
นิยมทาสีพ้ืนตลอดล าเรือ แล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาด ซึ่งลวดลายอันวิจิตรนี้เองที่เป็นเอกลักษณ์
ของเรือกอและ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อิสลาม จีน และศิลปะอ่ืน ๆ เนื่องจากอิทธิพลที่ได้รับ
มาจากสภาพแวดล้อมอันได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคมความเป็นอยู่ ซึ่งสังคมความเป็นอยู่ใน
จังหวัดปัตตานีนั้น ประกอบไปด้วยชนชาติ 3 ชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นคือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทย
มุสลิมและชาวจีน จิตรกรรมที่ศิลปินไทยมุสลิมวาดตกแต่งเรือกอและมีข้อจ ากัดในด้านหลักความเชื่อ
ทางศาสนาอิสลาม จึงไม่มีภาพคนร้องร าท าเพลง หรือลักษณะที่ยั่วยุกามารมณ์ ภาพส่วนใหญ่เป็น
ภาพสัตว์น้ า สัตว์ในจินตนาการจากประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศิลปะการแสดงต่างๆ สัตว์หิมพานต์
และภาพทิวทัศน์ 
           ส่วนประกอบของเรือกอและ ได้แก่ ปาแปทูวอ คือ ขอบเรือที่นูนออกมาข้าง
นอก เป็นลักษณะกันชนยาวตลอดล าเรือ กอมา คือ ส่วนล่างของปาแปทูวอ ซึ่งท ารอยแซะเนื้อไม้และ
เจาะรูไว้ ส าหรับผูกสิ่งของ เช่น เชือกเสาตะเกียง เชือกของใบเรือ และโอ่งใส่น้ า จาปิ้ง คือ ส่วนของ
หัวเรือ ซึ่งในสมัยก่อนถือว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองลูกเรือ อูแว คือ ส่วนของ
หัวเรือ มี 2 ด้าน คือ ด้านแม่ จะอยู่ทางซ้ายมือ เรียกว่า ลูแวอีบู และด้านลูกจะอยู่ทางขวา เรียกว่า 
ลูแวอาเนาะ บูเระแต คือ ส่วนท้ายของเรือ ส าหรับติดตั้งหางเสือ และเครื่องยนต์ 
           วัสดุอุปกรณ์ในการท าประกอบด้วย ขวาน ค้อน กบมือ เลื่อยฉลุ มีดเหลา สิ่ว 
ตัวล็อคขุดร่อง สีน้ ามันและพู่กัน ขั้นตอนการท าจะหาไม้เนื้ออ่อนที่แกะสลักง่าย และมีน้ าหนักเบา 
น ามาขึ้น โครงเรือโดยใช้ขวานบากไม้จนเป็นรูปทรง จากนั้นไสไม้ให้เป็นรูปทรงเรือ ด้วยกบมือ แล้วขัด
ให้เรียบและตกแต่งรูปทรงเรือให้สวยงาม ด้วยกระดาษทราย เสร็จแล้วเจาะท้องเรือ ช่างจะใช้สิ่วใน
การเจาะท้องเรือ และส่วนประกอบที่อยู่ในท้องเรือ เช่น กระดูกงู คง เป็นต้น น าเรือมาขุดร่องเพ่ือเป็น
การก าหนดเส้น บนตัวเรือ เพ่ือแกะไม้ให้นูนขึ้น ท าให้สะดวกในการลงสีและลวดลายบนตัวเรือ ช่างจะ
ใช้กบมือล็อกร่อง ส าหรับการฉลุหัวเรือและส่วนประกอบ เช่น ลูแว บูเระแต ไม้พาย หางเสือ เป็นต้น 
ช่างจะร่างแบบลงบนไม้กระดาน แล้วฉลุออกด้วยเลื่อยฉลุ แล้วจะน าส่วนประกอบทั้งหมดไปขัดด้วย
กระดาษทราย ให้เรียบ 
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           การลงสีพ้ืน เอกลักษณ์อันโดดเด่นของเรือกอและ ช่างจะน าส่วนหัวเรือ และ
ท้ายเรือมาประกอบติดกับตัวเรือ แล้วลงสีรองพ้ืนด้วยสีพลาสติกสีขาว จากนั้นจะน ามาขัดเรียบใหม่
อีกครั้ง แล้วจึงลงสีพ้ืนจริงด้วยสีน้ ามันสีขาว น าไปตากแดดให้แห้งสนิท การลงแถบสีอันเป็นการ
ก าหนดพ้ืนสี และลายที่จะเขียน ช่างจะเน้นสีให้ฉูดฉาดและหลายสี เพ่ือสร้างจุดเด่นของเรือ การเขียน
ลายเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ในการที่จะประดิษฐ์ลวดลายให้สวยงาม ช่างจะน าประสบการณ์ทั้งหมด ที่
ฝึกฝน มาลงสู่บนลวดลาย เพื่อให้มีลายที่ต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา ในบางคนจะสอดแทรกวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ลงบนลวดลายนั้นด้วย 
           การประกอบเรือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการท าเรือกอและจ าลอง ช่างจะน า
ส่วนประกอบต่างๆ มาประดับตกแต่งบนตัวเรือ เช่น ไม้พาย หางเสือ เสากระโดง ใบเรือ เป็นต้น แล้ว
น าเรือมาวางไว้บนฐานรองรับเรือ เป็นการสิ้นสุดของการท าเรือกอและจ าลอง (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, 
2523: 5-13) 
 4. โบราณวัตถุ 
     มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2535 ดังนี้ สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการ
ประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิล ปะ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี นราธิวาสมีโบราณวัตถุที่พบอยู่ในความครอบครองของเอกชนส่วนใหญ่ 
หรือบางแห่งวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมไว้ 
     4.1 พิพิธภัณฑ์โละจูด 
          พิพิธภัณฑ์โละจูดเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของอ าเภอแว้ง จัด
ขึ้นตามปณิธานของนายเจ๊ะปอ ลอติง อดีตก านันต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง เนื่องมาจากอดีตก านัน
ได้รับพระราชทานรางวัลก านันดีเด่น ปืนและแหนบทองค าในปีพุทธศักราช 2521 เดินทางไปรับ
รางวัลที่กรุงเทพ และได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วจึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะตามอย่าง 
          ปีพุทธศักราช 2526 ได้ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อนุเคราะห์ในการจัดหมวดหมู่ 
          ปีพุทธศักราช 2534 ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งพิพิธภัณฑ์มาอยู่ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด ซึ่งเป็น
ที่อยู่ของอดีตก านันตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2540 
          ศิลปวัตถุที่รวบรวมไว้อายุระหว่าง 100-350 ปี ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 200 กว่า
ชิ้น พอจะจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ได้ดังนี้ 
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          4.1.1 เครื่องใช้สอย จ าแนกเป็น 
    4.1.1.1 เครื่องใช้สอยในครัวเรือน เช่น กระเบื้องเคลือบ ทองเหลือง ดิน
เผา จักสาน โลหะ 
    4.1.1.2 เครื่องใช้สอยในการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ขอสับช้าง กระดิ่ง 
          4.1.2 อาวุธ ได้แก่ หอก ดาบ กริช มีด พร้า ขอ และขวานจ านวนมาก 
          4.1.3 เครื่องประดับ ได้แก่ หัวสัตว์ เขาสัตว์ และสัตว์สตาฟต่างๆ ดอกไม้ 
          4.1.4 เงินตราต่างๆ 
     4.2 โบราณวัตถุที่บ้านตง  
          บ้านตงอยู่ในพื้นท่ีต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
ที่มีค่าประมาณ 100 ชิ้น ซึ่งมีประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์และศิลปะ น าออกแสดงครั้งแรกในงาน
ประกวด หมู่บ้านต าบลนราสะอาดประจ าปีพุทธศักราช 2541 และได้รับรางวัลชนะเลิศ โบราณวัตถุ
ประเภทต่างๆ ที่น าแสดง ได้แก่ เครื่องถ้วยชามเซรามิค ผ้าประเภทต่างๆ เครื่องทองเหลือง 
เครื่องประดับทอง-เงิน เครื่องมือดักจับสัตว์ อาวุธปืน อาวุธต่างๆ เช่น กริช มีด กระบี่ซามูไร ของใช้
ท าจากไม้ เช่น แท่นรองพระคัมภีร์ (แท่งไม้กล) เป็นเอกลักษณ์ไม่เคยพบท่ีใดมาก่อน เป็นต้น 
     4.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร  
          พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสเป็นบ้าน
ของนายรัศมินทร์ นิติธรรม หรือผู้ใหญ่มิงและครอบครัว ได้ร่วมสะสมของเก่าที่เริ่มจะเลือนหายไปจาก
วิถีชีวิตของชาวนราธิวาส ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวหลากหลายความเป็นมาของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมคุณค่าของชุมชน หลังจากพยายามหลายปีในการ
รวบรวมของโบราณที่ยังคงเหลือในพ้ืนที่มาอยู่ในที่เดียวกัน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารก่อตั้งเป็น
พิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นของเอกชนในพ้ืนที่ของผู้ใหญ่บ้านเอง ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 60/4 หมู่ 7 
ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
           สิ่งของที่น ามาจัดแสดงมีทั้งของสะสม ของที่ได้รับบริจาค และของที่ซื้อมาเอง 
โดยเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน อาคารจัดแสดงเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างแสดงเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงลังกาสุกะ ช่วง
ปัตตานีดารุสลาม รวมถึงเรื่องราวของขุนละหาร และบุคคลส าคัญต่างๆ ในชุมชน ส่วนของชั้นบนแบ่ง
ออกเป็น 6 ห้อง ได้แก่ 
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           ห้องที่ 1 เป็นห้องภูมิหลัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์
ของลังกาสุกะ และเป็นห้องสมุด 
           ห้องท่ี 2 เป็นห้องเก่ียวกับเครื่องใช้ จัดแสดงผ้าเก่า เครื่องทองเหลือง 
           ห้องที่ 3 เป็นห้องพิธีกรรม แสดงพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการเข้าสุนัต โต๊ะบีแด หมอ
ต าแย ขบวนแห่นกในสมัยก่อน 
           ห้องท่ี 4 เป็นห้องสายน้ า แสดงเรื่องราวการออกทะเลในอดีต 
           ห้องท่ี 5 เป็นห้องศาสตราวุธ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับดาบพระราชทานของขุนละ
หาร เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 พระราชทาน เช่น กริช ดาบ มีด ต่างๆ 
           ห้องที่ 6 เป็นห้องนันทนาการ จัดแสดงเกี่ยวกับที่ดักนกคุ่มสมัยก่อน งาน
แกะสลักเกี่ยวกับย่านลิเภา เป็นต้น 
           และนอกจากนี้บริเวณชั้น 2 ยังจัดแสดงว่าวที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นโดยได้
จัดท าขึ้นตามแบบของเรื่องเล่าเกี่ยวกับลักษณะของว่าวโบราณนี้ในอดีต 
 5. โบราณคดี 
     แหล่งโบราณคดี หมายถึงพ้ืนที่ที่ปรากฏหลักฐานเป็นวัตถุหรือร่องรอยการประกอบ
กิจกรรมหรือการอยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีต ทั้งที่อยู่เหนือผิวดิน ใต้ดิน และในน้ า โดยไม่มีอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างปรากฏชัดเจน ส าหรับแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนราธิวาสมีดังนี้ 
     5.1 สุสานโบราณ 
          ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมีสุสานโบราณหลายแห่ง ที่เป็นร่องรอยการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของคนในอดีต ซึ่งหลายแห่งกลายเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งไม่มีผู้ดูแล บ้างก็ไปจับจอง
เป็นที่ท ากินจนท าให้เกิดการสูญหายหรือเคลื่อนย้ายของ อิฐ หิน และซากปรักหักพังต่างๆ นับวันที่
สุสานโบราณจะสูญหาย และเสียหายมากยิ่งขึ้น นายดุลยฤทธ์ มาเส็ม ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอรือเสาะ 
ได้ออกส ารวจพื้นที่พบสุสานหลายแห่งที่น่าจะน ามากล่าวไว้ในเล่มวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
          5.1.2 สุสานเก่าแก่ ที่บ้านบือแนรายอ ต าบลรือเสาะ เป็นสุสานเก่าแก่ที่เป็นที่ฝัง
ศพของเจ้านายในสมัยก่อน อยู่ติดกับเมืองรายอซิยง ปัจจุบันเหนือสุสานมีก้อนหินรูปร่างธรรมชาติ มี
การก่อก าแพงหินล้อมรอบภายในบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ยืนต้นปกคลุมพ้ืนที่กว้างขวางประมาณ 10 
ไร่ ใช้ฝังศพชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน 
          5.1.3 สุสานนิรนามที่บ้านจือแร ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ เป็นสุสานเก่าแก่
สมัยเมืองรามันยังขึ้นอยู่กับปัตตานีเป็นสุสานกว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในจังหวัดนราธิวาส มีการ
กระจายของหินประดับสุสาน เป็นเนื้อท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ฝังศพวีรชน
หรือทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบ และจอมยุทธ์ที่เสียชีวิตจากการประลองฝีมือการใช้กริช เนื่องจาก
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บริเวณดังกล่าวมีการท ากริชตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันนี้ถือว่ากริชโต๊ะปานาซาเร๊ะ ซึ่งมีความสง่าที่สุด
เมื่อเทียบกับกริชประเภทต่างๆ ที่มีก าเนิดมาจากแหล่งนี้ 
     5.2 แหล่งประวัติศาสตร์ 
          แหล่งประวัติศาสตร์ หมายถึงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ อาจเป็น
สถานที่เกิดเหตุการณ์หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แหล่ง
ประวัติศาสตร์จึงอาจเป็นได้ทั้งสถานที่มีและไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นทุ่งป่า
เขาหรือแม่น้ า จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
5.2.1 พระยาระแงะ (ตันหยงมัส) เป็นสถานที่อยู่ของเจ้าเมืองระแงะบริเวณบ้านตันหยงมัส ปัจจุบัน
เป็นสวนยาง มีการพบถ้วยชามติดกับวังยาระแงะ มีแม่น้ าหรือคลองตันหยงมัส  ล าน้ าสายนี้ เป็น
ประโยชน์ แก่ชาวเมืองสมัยนั้น ที่บ้านร่อนก็มีการร่อนทองในแม่น้ า ต้นไทรใหญ่ที่ใช้ผูกช้างเจ้าเมือง
ยังคงเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านพักนายอ าเภอหลังปัจจุบัน ส่วนบริเวณบ้านพักนายอ าเภอก็เคย
เป็นหลักประหารส าหรับนักโทษในสมัยโบราณ 
          5.2.2 คลองไอร์สะเตง บ้านบาดา-บ้านราแง ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ เป็น
สถานที่พบปืนใหญ่แบบเลลาและแหล่งพบซากเรือฝังอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีการกู้ซากออกมาทั้งหมด 
ชาวบ้านเล่าว่าเรือที่จมอยู่นั้นเป็นเรือพระที่ล่มลงเนื่องจากกระแสน้ าเชี่ยวเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่
ทราบผลที่แน่นอนว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดจนกว่าจะมีการตรวจสอบโดยนักโบราณคดี 
          5.2.3 แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าสายนี้ตลอดสายสองฝั่งแม่น้ ามีบ้านเรือนและวังต่างๆ 
หลายแห่งในอดีตที่เป็นเมืองบริวารอยู่กับอาณาจักรปัตตานีวังส่วนใหญ่ถูกทิ้งร่าง เช่น วังตันหยงไอร์
เตะ วังกอตอ 
          5.2.4 กูจิงลือปะ-ลูโบ๊ะกาเยาะ-มัสยิดใหญ่ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ สถานที่ที่
พระยาระแงะไปเก็บทุเรียนและข้าวในทุ่งเป็นประจ าทุกปีที่บ้านกูจิงลือปะ และได้ปล่อยแมวไว้ 1 ตัว 
จึงเป็นเหตุให้เรียกนามบ้านว่ากูจิงลือปะ (แปลว่า ปล่อยแมว) ส่วนที่บริเวณหลังมัสยิดใหญ่ที่เพ่ิงสร้าง
เสร็จของหมู่บ้านมีสุสานของพระยาระแงะและบุคคลใกล้ชิด ปัจจุบันช ารุดมากน่าจะปรับปรุงศาลา
ใหม่ให้เป็นโบราณสภานของจังหวัดนราธิวาส 
          5.2.5 บ้านพร่อน พ้ืนที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นการ
เริ่มต้นของอ าเภอตากใบก็ว่าได้ มีร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลือให้ศึกษาอยู่
มากมาย เป็นประวัติยุคต้นประมาณ พุทธศตวรรษ 16-18 ปัจจุบันยังมีร่องรอย เช่น ป้อมค่ายคูเมือง 
เครื่องถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาหลงเหลืออยู่มากมาย บ้านพร่อนนับได้ว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่น่า
ศึกษา และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณกาลนับได้หลายร้อยปีของ
จังหวัดนราธิวาส 
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          5.2.6 โคกอิฐ เป็นโคกกลางทุ่งนา มีร่องรอยการตั้งชุมชนในสมัยโบราณ มี
ลักษณะเป็นโคกสูงที่น้ าท่วมไม่ถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเจ้าของครอบครองเพราะเป็นมรดกตกทอดมา
หลายชั่วอายุ ปัจจุบันใช้ท าสวน และไม่มีครอบครัวใดอยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่เพียงชั่วคราวเพ่ือท าสวน
และเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน ที่ตรงกลางจะมีความสูงมาก (ที่ดินสงวน) เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ชาวบ้าน
เรียกว่าอิฐกอง เพราะมีเศษอิฐวางอยู่เกลื่อนกลาด 
          5.2.7 ชุมชนพระพุทธ (วัดตีนใต้) เป็นชุมชนโบราณสมัยเดียวกับบ้านพร่อนและ
โคกอิฐ สมัยก่อนชาวบ้านเรียกวัดพระพุทธว่า วัดพร่อน ซึ่งชาวบ้านได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. 2330 จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นจากการบันทึกของหอสมุดแห่งชาติกล่าวว่าวัดพระพุทธ
เดิมชื่อ วัดโพธารามสมุหสถาน ภายในวัดมีศาลา การเปรียญ กว้าง 7.5 เมตร ยาว 7.5 เมตร 
โครงสร้างเป็นอาคารไม้ (ฮรี เมธา วาดีเจริญ, ม.ป.ป.: 27-32) 
 

ส่วนที่ 2 สถาปัตยกรรมและศิลปะมลายู 
 งานศิลปกรรมของชาวมลายู โดยปกติจะมีความผูกพันกับศาสนาอิสลาม ทั้ งนี้
องค์ประกอบส าคัญของงานศิลปะมลายูจะมีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ มีอักษรวิจิตร มีลวดลาย
ดอกไม้ และมีลวดลายเรขาคณิต ซึ่งลวดลายทั้งหมดล้วนมีความหมายและมีที่มาในตัวเอง ทั้งนี้พบ
เห็นได้มากจากสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรม เช่น วังเก่า มัสยิด วัด และศาสตราวุธ เป็นต้น 
 1. วังเก่า 
     สถาปัตยกรรมมลายูเป็นศิลปะประจ าพ้ืนถิ่นดินแดนชายแดนใต้มาช้านาน ดินแดนที่
มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ดินแดนที่มีอารยธรรมของพุทธ พราหมณ์ และฮินดูมาก่อนที่
อิสลามจะเผยแผ่เข้ามา อิทธิพลของอารยธรรมเดิมจึงยังคงหลงเหลืออยู่ในงานศิลปะหลายแขนง 
รวมทั้งลวดลายประดับในเรือนไม้มุสลิม ปัจจุบันยังมีลวดลายอะไรที่ยังเหลืออยู่ ช่วงพัฒนาการของ
ลายที่นิยม ลายเก่า ลายใหม่ และลายผสม เป็นความเข้าใจของแต่ละช่วงสมัยที่ท าให้รูปแบบ
เปลี่ยนไป 
     1.1 จวนเจ้าเมืองเก่า 
          จวนพระยาภูผาภักดี เป็นบ้านเจ้าเมืองระแงะ ตั้งอยู่ที่ต าบลบางนาค ถนนสถิต
รายา อ าเภอเมืองนราธิวาสซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดินของนางกูจิ สนิทวาที ผู้เป็นหลานสาวของพระยาภูผา
ภักดี ปัจจุบันแบ่งให้ชาวบ้านเช่า โดยกั้นห้องมีอยู่ถึง 9 ครอบครัว ส าหรับนางกูจิ สนิทวาที นั้นอาศัย
อยู่ที่บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ เส้นทางเข้าถึงจวนพระยาภูผาภักดีเป็น
ถนนลาดยางติดถนนเดินเข้าไปจากถนนสถิตรายาเพียง 50 เมตร 
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      1.2 เมืองเก่ากรือเซะ-บานา 
           ชุมชนเก่าแก่และเป็นท่าเรือที่ส าคัญของปัตตานีในอดีต ในช่วง พุทธศตวรรษที่ 
22 เมืองปัตตานีประกอบด้วยชุมชนใหญ่ 2 บริเวณ บริเวณแรกเป็นเขตพระราชวังหรือ โกตารายา
ที่กรือเซะ เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองและวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางและข้าราชการของส านัก 
บริเวณที่ 2 เป็นย่านการค้าและชุมชนที่บานาหรือ “Bandar” ค าว่า “Bandar” เป็นภาษาเปอร์เซีย 
แปลว่า บริเวณของเมืองที่เป็นท่าเรือและแหล่งค้าขาย ในสมัยนั้น บานาจึงเป็นตลาดการค้ากับ
นานาชาติ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ก็คือแนวสันทรายชายฝั่งความยาวประมาณ 3 
กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ใน ท้องที่ต าบลบานาไปจนถึงต าบลตันหยงลูโละ มีเรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าเข้า
มาถึงชายฝั่ง ส่วนเรือขนาดใหญ่ต้องทอดสมออยู่นอกฝั่งห่างออกไปเกือบๆ 1 ไมล์ ทั้งนี้เนื่องจากอ่าวมี
ความลึกไม่มาก เรือสินค้าต่างประเทศเข้ามาค้าขายที่ปัตตานีเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงปลาย
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะแล่นเรือจากชวามายังปัตตานีและเดินทางกลับใน
เดือนตุลาคม ส่วนจากเดือนตุลาคมถึงมกราคมเป็นช่วงที่มีเรือเข้ามาแวะน้อย เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม
มีคลื่นลมแรงจัด ในบันทึกของพ่อค้าชาวดัชท์ระบุว่า ในการ น าเรือเข้าเทียบท่าที่ปัตตานีนั้น เขาได้
สังเกตภูเขาสูงเทือกหนึ่งเป็นจุดสังเกตสมัยนั้นเรียกภูเขานั้นว่า “GoenoengNipiki” หรือที่ชาวบ้าน
ทั่วไปเรียกว่า “กุงอินทิรา” หรือ “อินทริราคีรี” ซึ่งหมายถึงภูเขาที่สถิตของพระอินทร์ ภูเขาดังกล่าว
ในปัจจุบันคือ เขาใหญ่ หรือบูกิตบือซาร์ ตั้งอยู่ตรงแนวรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ สงขลา ปัตตานี และ
ยะลา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ปัจจุบันชาวเรือยังใช้เป็นจุดสังเกตเมื่อจะน าเรือเข้าฝั่งที่
ปัตตานี 
          ในปัจจุบันเมืองเก่ากรือเซะ– บานา ยังไม่มีการส ารวจขุดค้นทางโบราณคดี ท าให้
ยังไม่ทราบข้อมูลด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุมากนัก จะมีก็เพียงร่องรอยคูเมืองและก าแพงเมือง
เก่ามีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มีการปรับสภาพที่ดินเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกและก่อสร้างที่อยู่
อาศัย โบราณวัตถุประเภทตะกรันจากการหลอม-หล่อโลหะ และเศษภาชนะถ้วยชามต่างประเทศ 
และเครื่องถ้วยท้องถิ่นพบได้บริเวณพื้นดินทั่วไปในเขตเมืองเก่าและบริเวณที่เคยเป็นท่าเรือ หากมีการ
ขุดค้นและศึกษาเชิงวิชาการจะท าให้ทราบข้อมูลทางโบราณคดีมากขึ้น ปัจจุบันมีเพียงข้อมูลเอกสาร
และต านานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องการการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบทางวิชาการอีกมาก 
          โบราณสถานที่ส าคัญที่ยังคงเหลืออยู่ ได้แก่ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเชื่อว่าสร้างในสมัย
สุลต่านมูซัฟฟาร์ ซาห์ (พ.ศ. 2073–2107) ตามค าแนะน าของชัยยิด ซอฟียุดดิน ผู้รู้ในศาสนาอิสลาม
ในสมัยนั้น พระองคท์รงรับสั่งให้สร้างมัสยิดขึ้น 2 แห่ง คือ ในตัวเมือง 1 แห่ง และที่ท่าเรืออีก 1 แห่ง 
มัสยิดในตัวเมืองในสมัยนั้นเรียกว่า “มัสยิดปินตู เกิรบัง” (มัสยิดประตูเมือง) สร้างบริเวณหน้าพระ
ลานตรงต าแหน่งที่ตั้งของมัสยิดกรือเซะในปัจจุบัน ส่วนอีกหลังหนึ่งที่สร้างที่ท่าเรือนั้น ปัจจุบันคือ
มัสยิดดาโต๊ะ ตั้งอยู่ที่สะบารัง ตันหยง หรือแหลมฝั่งตรงข้ามกับเมืองปัตตานี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิด
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ดารุล–นาอีม เป็นมัสยิดที่มีความส าคัญต่อพ่อค้านักเดินเรือที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก ใน
อดีตมัสยิดดาโต๊ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้รับการบูรณะมาแล้ว
หลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้บูรณะครั้งส าคัญ ส่วนมัสยิดกรือเซะได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478 เช่นกัน มีการบูรณะหลายครั้งและก าลังจะได้รับการปรับปรุงอีก
ครั้งให้สามรถปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ตามความต้องการของชุมชน โดยคงสภาพโบราณสถานไว้
เช่นเดิม 
      1.3 วังเก่าสมัย 7 หัวเมือง 
          ระหว่างปี พ.ศ. 2359-2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองสงขลาลงไปจัดการปกครองเมืองปัตตานี โดยแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็น 7 
เมือง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง หนองจิก สายบุรี ระแงะ และรามันห์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด
คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในปัจจุบันแต่ละเมืองจะมีเจ้าเมืองปกครอง วังต่างๆ จึงเกิดขึ้นตาม
เมืองทั้ง 7 นี้  วังในสมัยนั้นเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ท างานของเจ้าเมือง และเรียกกันต่อๆ มาว่า วัง 7 
หัวเมือง วังเก่าที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน ได้แก่ 
          1.3.1 วังจะบังติกอ สร้างในสมัยตนกูมูฮัมหมัด (พ.ศ. 2388- 2399) เชื้อสายราช
วงค์กลันตันซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปัตตานี 
วังจะบังติกอตั้งอยู่ริมแม่น้ าปัตตานีตรงสามแยกต าบลจะบังติกอในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ตัววังหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก บนเนื้อที่ 7 ไร่ สร้างโดยสถาปนิกชาวจีน ตัววังล้อมรอบด้วยก าแพงทึบก่อ
อิฐถือปูน รูปทรงของวังเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ หลังคาทรงปั้นหยา หรือแบบลีมะ ตัวอาคารเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพ้ืนสูง 1 เมตร สร้างด้วยไม้ ภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ใช้เป็นที่ท างาน
ของเจ้าเมือง ส่วนด้านหลังของห้องโถงจะเป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาและบริวารวังจะบังติกอได้ใช้เป็น
ศูนย์กลางการปกครองในท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองปัตตานีคนต่อๆ มาได้แก่ ตนกูปูเต๊ะ 
บุตรชายคนโตของตนกูมูฮัมหมัด เมื่อตนกูปูเต๊ะถึงแก่กรรม บุตรชายคนโต คือ ตนกูตีมุง ได้เป็นเจ้า
เมือง  ต่อจนกระทั่งถึงสมัยตนกูอับดุลกอร์เดร์ เจ้าเมืองคนสุดท้าย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั่วประเทศ จึงได้ยุบเมืองต่างๆ ทั้ง 7 เมือง
ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะหริ่ง ยะลา รามันห์ สายบุรี ระแงะ และหนองจิก รวมเป็นมณฑล เรียกว่า 
มณฑลปัตตานี ต่อมาวังซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองก็เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นเพียงที่อยู่อาศัย
ของบุตรหลานและบรรดาญาติ ๆ สืบต่อมาถึงปัจจุบัน 
          1.3.2 วังยะหริ่ง วังนี้สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม ในปี 
พ.ศ. 2438 ต้ังอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลยามู ในเขตสุขาภิบาลยามู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ลักษณะ
รูปทรงของวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ แบบเรือไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแถบยุโรป ตัววัง
เป็นรูปตัวยู ( U ) ชั้นบนภายในอาคารจัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ด้านข้างของตัวอาคารทั้ง 2 ด้านเป็น
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ห้องส าหรับพักผ่อนของเจ้าเมืองและบุตรธิดา ข้างละ 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นลานโล่งแบบใต้ถุนบ้าน 
ลักษณะเด่นของบ้านคือ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดง และน้ าเงิน ช่อง
ระบายอากาศและหน้าจั่วท าด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบ
ตะวันตก ท าให้ตัววังสง่างามมากในปัจจุบันวังยะหริ่งได้รับการดูแลจากเจ้าของวังเป็นอย่างดี โดยมี
การบูรณะครั้งหลังสุดเมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ 
          1.3.3 วังสายบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนกลาพอ ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี วังนี้สร้างโดยสถาปนิกชาวชวาและช่างท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2428 ในสมัยพระยาสุริย
สุนทรบวรภักดี เจ้าเมืองสายบุรี ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะ
รูปทรงของวังสายบุรีเป็นอาคารไม้ทั้งหลังมี 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา เป็นเรือนไทยมุสลิมที่ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปกรรมของชวา ตัววังเป็นรูปตัวแอล (L) จากระยะเวลาอันยาวนานท าให้ตัววังทรุด
โทรมลง ไม่ได้มีการซ่อมแซมท าให้ขั้นบนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะเ ด่นของวังสายบุรี คือ 
พ้ืนไม้ท าด้วยไม้ตะเคียนปูพ้ืน เป็นเส้นทแยงมุมมีแกนกลางตีเน้นเป็นฟันปลา ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
ส าหรับช่องระบายอากาศ นิยมฉลุไม้เป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวา นอกจากนี้เชิงชาย
ตกแต่งโดยใช้ทองเหลืองฉลุโปร่งด้วยลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวา 
          1.3.4 วังพิพิธภักดี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวังสายบุรี สืบเนื่องจากพระพิพิธภักดีได้มา
หลงรักหลานสาวพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี บุตรชายเจ้าเมืองยะหริ่งต่อมาได้แต่งงานกับหลานสาว
พระยาสุริยสุนทรบวรภักดี จึงได้สร้างวังพิพิธภักดีเป็นเรือนหออยู่ใกล้ ๆ กับวังสายบุรีนั่นเอง วังพิพิธ
ภัคดีเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ช่างท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโดยน าศิลปะแบบตะวันตกและศิลปะของท้องถิ่นมา
ผสมผสานกัน คือ มีหน้ามุขแบบตะวันตก ลูกกรงบันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้ ลักษณะเด่นอีก
ประการหนึ่ง คือ ผนังกั้นห้องภายในอาคารเป็นผนังโค้งอิทธิพลตะวันตก มีช่องลมเป็นลวดลายพรรณ
พฤกษาอิทธิพลศิลปะชวา ปัจจุบันวังพิพิธภักดียังคงมีสภาพสมบูรณ์ โดยได้มีการดูแลตกแต่งวังหลังนี้
ให้คงอยู่ในสภาพเดิม วังพิพิธภักดีจึงเป็นวังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีที่คงความงดงามอย่าง
สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน 
          1.3.5 วังหนองจิก ตั้งอยู่ที่บ้านตุยง ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก เจ้าเมืองหนองจิก
คนสุดท้ายคือ พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์วาปีเขตมุจลินท์นฤบดินทร์สวามิภักดิ์ (พ่วง ณ สงขลา) 
เป็นผู้อยู่อาศัยในวังนี้ ประวัติการก่อสร้างสันนิษฐานว่าอาจสร้างมาตั้งแต่เจ้าเมืองหนองจิกคนก่อน 
(ทัด ณ สงขลา) ก่อนปี พ.ศ.2437 ตัววังที่เหลืออยู่ประกอบด้วยอาคารบริวาร 2 หลัง เป็นอาคารชั้น
เดียว แต่ยกพ้ืนสูงประมาณ 1 เมตร ส าหรับอาคารที่เป็นตัววังนั้นถูกรื้อถอนไปในระหว่างสงครามมหา
เอเชียบูรพา วังหนองจิกล้อมรอบด้วยก าแพงวังและซุ้มประตูแบสถาปัตยกรรมจีน ภายในบริเวณวังมี
บ่อน้ า แผ่นอิฐปูพ้ืนขนาด 1x1 ฟุต สภาพยังสมบูรณ์ ส่วนอาคารบริวารที่เหลืออยู่ในสภาพทรุดโทรม
มาก กรมศิลปากรมีโครงการบูรณะในปีงบประมาณ 2543 (จุรีรัฒน์ บัวแก้ว, 2540: 56-65) 
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 2. มัสยิด 
     มัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ ประกอบศาสนกิจประจ าวัน และใช้
เป็นสถานที่สอนวิชาศาสนา ชาวมุสลิมนิยมสร้างมัสยิดไว้กลางหมู่บ้าน ตัวอาคารมัสยิดหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันตก ตัวอาคารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ขนาดของมัสยิดจะเล็กหรือ
ใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถและศรัทธาของผู้สร้าง นอกอาคารจะมีที่ส าหรับอาบน้ าละหมาด ที่ช าระ
ร่างกาย ประตูทางเข้ามีหลายด้าน เมื่อเข้าไปภายในจะเป็นห้องโถง ด้านทิศตะวันตกของห้องโถงส่วน
ใหญ่จะมีแท่นสูงส าหรับเป็นที่อิหม่ามยืนอ่านคุตบะห์ (โอวาส) ภายในมัสยิดไม่มีรูปภาพ รูปหล่อและ
รูปปั้นใดๆ นอกจากตัวอักษรภาษาอาหรับ หลังคามัสยิดมักท าเป็นรูปโดม ตามช่องประตูและหน้าต่าง
จะท าเป็นรูปโค้งประดับด้วยกระจกสี นอกจากนี้หออาซานที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแบบ
ของสถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง ปัจจุบันหอคอยหรือหออาซานได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด 
     2.1 มัสยิดวาดิลฮูเซ็น 
           หรือมัสยิดตะโละมาเนาะ ตั้งอยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ต าบลลุโบ๊ะสาวอ 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มัสยิดวาดิลฮูเซ็นเป็นมัสยิดเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนาน ชาวบ้าน
ทั่วไปเรียกว่ามัสยิด 200 ปี บ้าง มัสยิด 300 ปี บ้าง มัสยิดวาดิลฮูเซ็นตามประวัติแล้วได้สร้างมาแล้ว 
3 ชั่วอายุคน โดยท่านหะยีซายฮูซึ่งเป็นครูสอนศาสนาเป็นผู้ก่อสร้าง มีนายแซมะเป็นนายช่าง 
สันนิษฐาน ว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2388 ลักษณะการก่อสร้างก่อสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลัง ใช้สลักไม้
แทนตะปูหรือสกรู การก่อสร้างในสมัยนั้นไม่มีเลื่อย ขวาน สิ่วแต่จะใช้บือจือตา (รูปร่างคล้ายขวาน) 
ตัดไม้ ใช้บันลีโยง (ลิ่ม) ผ่าไม้ ใช้บายิ (รูปร่างคล้ายจอบ) ถากไม้ให้เรียบ เสาไม้มีจ านวน 26 ต้น
สี่เหลี่ยมขนาด 10X10 นิ้ว พื้นหนา 2 นิ้ว ฝาประกบหน้าต่างท าด้วยไม้ทั้งแผง แกะสลัก เป็นลวดลาย
ต่างๆ ตัวมัสยิดสร้างเป็นอาคาร 2 หลังติดกันมีขนาด 14.20X6.30 เมตร เฉพาะหลังที่เป็นมิหรอบ 
(บริเวณท่ีอิหม่ามนั่งละหมาด) มีขนาด4.60X5.60 เมตร 
          มัสยิดแห่งนี้สร้าง แบบศิลปะไทยพ้ืนเมืองประยุกต์กับศิลปะแบบจีนและศิลปะ
แบบมลายู ส่วนที่เด่นที่สุดของมัสยิดนี้จะอยู่ที่หลังคาอาคารหลังแรกส่วนที่เป็นมิหรอบ หลังคามี 3 
ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หลังคาชั้นที่ 3 มีโดมเป็นเก๋งจีนอยู่บนหลังคา เป็นศิลปะแบบจีนแท้ เสา
จะแกะสลักเป็นรูปดอกพิกุล ในสมัยนั้นเก๋งจีนจะใช้เป็นหออาซาน (ส าหรับตะโกนเรียกคนมา
ละหมาด) ส่วนหลังที่ 2 จะมีหลังคา 2 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา หลังคาชั้นที่ 2 จะมีจั่วอยู่บนหลังคา
ชั้นแรกมีฐานดอกพิกุลหงายรองรับจั่วหลังคาอีกชั้นหนึ่ง มีรูปแบบทรงไทย แบบหลังคาโบสถ์วัดทั่วๆ 
ไปรอบๆ ฐานดอกพิกุลหงายจะแกะสลักเป็นลายเถาว์ก้านมุมหลังคาด้านบนของอาคารทั้ง 2 หลัง ใช้
ปูนปั้นเป็นลายกนก ลายเถาว์ก้าน มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ ประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมาหลายชั่วอายุคนซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อชุมชนมาก 
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     2.2 มัสยิดกลางประจ าจังหวัดนราธิวาส 
          สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นที่รวมจิตใจ และที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวไทย
ที่นับศาสนาอิสลาม สร้างขึ้นโดยอาศัยการประยุกต์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับศิลปะนิยมดั้งเดิม
อย่างเหมาะเจาะสวยงาม แวดล้อมด้วยทัศนียภาพหมู่บ้านต้นมะพร้าวในบริเวณชายหาด เป็นที่เชิด
หน้าชูตาของชาวจังหวัดนราธิวาส   
     2.3 มัสยิดกรือเซะ 
          ตั้งอยู่บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 ต าบลตันหยงลูโละ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อยู่
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ติดกันถนนสายปัตตานี -นราธิวาส มัสยิดกรือเซะมีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด มีลักษณะเป็นวงกลมโค้ง
แหลมแบบกอธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง (ปิตู แปลว่า ประตู 
กรือบัน แปลว่า ช่องประตูที่มีรูปทรงโค้ง) มัสยิดกรือเซะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 15.1 
เมตร ยาว 29.6 เมตร สูง 6.5 เมตร เสาทรงกลม เลียนรูปลักษณะแบบเสากอธิคของยุโรป ช่องประตู
หน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลม และโค้งมนแบบกอธิค โดมและหลังคามีรูปทรงโค้งมน อิฐที่ใช้ก่อมี
ลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่บ้าง 
          สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ (2529 : 55-56) ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
มัสยิดกรือเซะไว้หลายกระแส หนังสือสยาเราะห์ปัตตานีของหะยีหวันหะซัน กล่าวว่า สุลต่านลองยุนุส
เป็นผู้สร้าง ประมาณปีฮิจเราะห์ 1142 ตรงกับพุทธศักราช 2265 สมัยอยุธยาตอนปลาย และว่าเหตุ
ก่อสร้างไม่ท าเสร็จ เนื่องจากเกิดสงครามแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสุลต่านลองยุนุสกับระตูปะกาลันซึ่ง
เป็นพระอนุชาของพระองค์ หลังจากสุลต่านลองยุนุสสิ้นพระชนม์แล้ว ระตูปูยุคได้รับต าแหน่งสุลต่าน
เมืองปัตตานีคนต่อมาได้ย้ายศูนย์การปกครองเมืองปัตตานีไปตั้งอยู่  ณ บ้านปูยุค (ปัจจุบันอยู่ในเขต
ท้องที่ต าบลปูยุค อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บริเวณตั้งวังของระตูปูยุคยังคงปรากฏร่องรอยก าแพง
อยู่จนบัดนี้) จึงไม่มีใครคิดสร้างมัสยิดกรือเซะต่อเติม ทิ้งไว้รกร้างจนเกิดเป็นต านานเล่าสืบต่อกันมา 
     2.4 มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ 
          มัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่เป็นมัสยิดไม้แบบ
สุมาตรา สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481  
          เป็นที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองเก่า คือ พระยาภูผาภักดีอีกด้วย เนื่องจากมัสยิดแห่ง
นี้ค่อนข้างคับแคบ จึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นบริเวณปากแม่น้ าบางนรา ถึงแม้ว่าตามปกติ
มัสยิดกลางประจ าจังหวัด มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ชาวนราธิวาสก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธามัสยิดหลัง
เก่าอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ที่นี่จึงด ารงฐานะเป็นมัสยิดกลางต่อไป และได้ท าให้นราธิวาสมีมัสยิดกลาง
ประจ าจังหวัดด้วยกันถึง 2 แห่งด้วยกัน 
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 3. วัด 
     สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาหรือวัด จะเด่นชัดในส่วยของเขตพุทธาวาส ได้แก่ 
อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ อิทธิพลของศิลปะอินเดียวที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ศาสนา สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในสามจังหวัดได้รับอิทธิพลดังกล่าว เพียงแต่ได้รับ
ศิลปะสมัยใหม่มากจนไม่สามรถกล่าวได้ว่าเป็นการรับศิลปะมาจากยุคเก่าก่อนได้อย่างแน่ชัด อุโบสถที่
มีลักษณะแปลกไปจากพระอุโบสถโดยทั่วไป คือ วัดเขากงกับวัดชลธาราสิงเห ซึ่งปัจจุบันได้
บูรณปฏิสังขรณ์แล้วสภาพเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ คือโครงสร้างของพระอุโบสถและเสาบานหน้าต่าง 
 

      3.1 วัดเขากง 
           เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยราชกาลที่ 5 ประมาณ พ.ศ. 2421 มีหลวงพ่อเปาะ
เลาะ จันทูปะโน เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและมีเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันรวม 4 องค์ อุโบสถสร้างขึ้นตาม
แบบของกรมการศาสนามีลักษณะเป็นแบบทรงไทยสมัยใหม่ ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาล
เป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยได้รับความกรุณาจากสมเด็จพระมหาธีรวงค์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ได้
ประสานขอรับงบประมาณจากรัฐบาล ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2536 อุโบสถแห่งนี้ เป็นอุโบสถสมัยใหม่ที่มีความงามเป็นศรีสง่าและเชิดชูเกียรติแก่วัด
คู่กับพระพุทธทักษิณม่ิงมงคล 
      3.2 วัดชลธาราสิงเห 
           ความละเอียดลออของเชิงช่างที่ตัวอุโบสถ และความสงัดเงียบภายในบริเวณวัด
ชลธาราสิงเห รวมถึงล าน้ าตากใบที่ทอดยาวไหลนิ่งอยู่เบื้องหน้านั้น ไม่เพียงแต่ความงามเท่านั้นที่เป็น
เรื่องน่าประทับใจ หากยังมีเรื่องราวของการแบ่งแยกดินแดนระหว่างสยามและอังกฤษในครั้งอดีต ทบ
ซ้อนอยู่ให้เรียนรู้ ณ วัดปลายดินแดนไทยแห่งนี้ 
          วัดชลธาราสิงเห ตั้งอยู่ที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 3 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2403 โดยพระภิกษุพุฒ ต่อมาในปี พ.ศ. 2416 จึงได้สร้างพระอุโบสถขึ้น ขุนสมานธาตุ 
วฤทธิ์ หรือ เปลี่ยน กาญจนรัตน์ นายอ าเภอตากใบคนแรก ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดชลธาราสิงเห 
เพราะวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ า และพระครูโอภาษพุทธคุณ เจ้าอาวาสคนแรกของวัดเป็นผู้มีบุญญาธิการดุจ
ดังสิงห์ ชาวบ้านในอ าเภอตากใบมีความเลื่อมใสนับถือวัดนี้อย่างมาก ถือเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ที่
ท าให้ดินแดนแถบนี้พ้นจากการเข้ายึดครองของอังกฤษ เนื่องจากรัฐบาลไทยกล่าวว่าวัดนี้เป็น
โบราณสถานและใช้เป็นข้ออ้างในการปักเขตแผ่นดินในปี พ.ศ. 2441 ในบริเวณ มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
มีความงดงามทางศิลปกรรมปรากฏแก่ผู้คน ได้แก่ 
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          1. อุโบสถ เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อน 3 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ หน้าบัน ประดับลวดลายปูนปั้น เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนโดยพระภิกษุชาวสงขลา เป็นลายเทพชุมนุม พุทธประวัติ และวิถีชาวบ้าน 
          2. องค์พระเจดีย์ ฐานสี่เหลี่ยม ล้อมด้วยก าแพงแก้วและสถูปทรงระฆังคว่ า 
          3. หอพระนารายณ์ ฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐ หลังซ้อน 4 ชั้น มุงกระเบื้อง มุมหลังคา
แต่ละชั้นประดับด้วยหัวนาค หลังคาชั้นที่ 4 เป็นฐานรองยอดหล่อด้วยซีเมนต์ เป็นรูปมงกุฎ 
          4. กุฏิ ก่อสร้างเป็นทรงไทยพ้ืนเมือง หลังคามุงกระเบื้อง ประดับด้วยปูนปั้นและ
ไม้ฉลุ ฝาผนังเป็นภาพจิตรกรรม 
          5. ศาลา ลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะภาคใต้และจีน ตกแต่งด้วยใบระกา 
หางหงส์ ปูนปั้น 
          6. วิหารเก่าด้านหลัง มีปูนปั้นรูปพระนารายณ์ 4 กร และเครื่องใช้ภาชนะสมัย
ราชวงศ์ซ้อง 
 4. ศาสตราวุธ 
     ศาสตราวุธในวัฒนธรรมฮินดู-ชวา ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชนเชื้อสายชวา -
มลายูนั้น อาจเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยทั้งสิ้น ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีของชนกลุ่มนี้ เพราะสภาพทาง
ธรณีสัณฐานที่เต็มไปด้วยเกาะแก่ง หุบห้วย เหวเนิน จึงท าให้การสัญจรไม่สะดวก ต้องพ่ึงพาตนเอง 
และต้องเผชิญกับอันตรายนานา ทั้งกลุ่มชนที่ดุร้าย โจรสลัด และคนแปลกหน้า จึงมีอาวุธประเภทที่
พกพาติดตัวได้สะดวก เช่น กริช มีดบาแดะ (Badek) มีดแด๊ง (Pedang) มีดหางไก่ (Lawi ayam) 
เป็นต้น 
      4.1 กริชสกุลช่างปัตตานี 
           กริชเป็นอาวุธประเภทมีดสองคมชนิดหนึ่ง ใบของกริชจะมีแบบตรงและคด 
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้กริชเป็นวัฒนธรรมของชนชาติชาวชวา -มลายูมาก่อน แต่เนื่องจาก
กริชได้รับความนิยมและแพร่หลาย ดังนั้นค่านิยมในเรื่องการใช้กริชจึงได้กระจายกว้างเกือบทั่ว
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย (ชวา) มาเลเซีย บรูไน บางส่วนของฟิลิปปินส์และ
ภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส 
มีการใช้กริชกันมากในราชส านักสยามในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
หมาราชมีการใช้กริชกันในหมู่ข้าราชการและขุนนางชั้นสูง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ทั้งภาพเขียนและ
เอกสารบันทึก เช่นในจดหมายเหตุลาลูแบร์ 
           อาวุธโบราณในบริเวณคาบสมุทรมลายู กริชถือเป็นอาวุธมงคลขจัดภยันตราย 
และอัปมงคลน าโชควาสนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโลหะที่น ามาผสมกรรมวิธีรูปแบบลักษณะที่ประกอบเป็น
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กริชเล่มนั้นๆ ซึ่งแต่ละเล่มจะมีความสัมพันธ์ กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเลือดเนื้อของเจ้าของ
กริช 
     4.2 ปืนพญาตานี 
          เป็นปืนใหญ่โบราณ หล่อด้วยสัมฤทธิ์ ล ากล้องเรียบบรรจุกระสุนทางปาก
กระบอก ใช้ดินด าเป็นดินระเบิดและจุดชนวนโดยการจุดดินระเบิด ขนาดของปืนยาว 3 วา 1 ศอก 
2.5 นิ้ว ใช้กระสุนขนาด 11 นิ้ว การยิงแต่ละครั้งจะต้องบรรจุดินปืนหนัก 15 ชั่ง สามารถยิงไกล
ประมาณ 1,460-1,800 เมตร ตามประวัติการสร้างในหนังสือ Sejarah KeraJaan Melayu Pattani 
ของ (Ibrahim Syukri 1985 : 40-43) ระบุว่าสร้างในสมัยรายาบีรู (พ.ศ. 2159-2167) ในการหล่อ
ปืนใหญ่ครั้งนั้น ชาวจีนชื่อลิ่มโต๊ะเคี่ยมเป็นช่างหล่อปืนให้ตามความประสงค์ของรายา ได้ปืนใหญ่ครั้ง
นั้น 3 กระบอก คือ เสรีปัตตานี (พญาตานี) ศรีนครา (เสรีนคร) และมหาเลลา ทั้ง 3 กระบอกได้ติดตั้ง
ไว้บนรถลาก และใช้เป็นอาวุธป้องกันเมืองปัตตานีหลายครั้งในเวลาต่อมา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2329 
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลน าไปไว้ที่
กรุงเทพฯ และตั้งอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมมาจนถึงทุกวันนี้ 
          ปืนพญาตานี เป็นประติมากรรมหล่อด้วยโลหะที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นผลงานชิ้นส าคัญที่แสดงถึงความเจริญทางเทคโนโลยี ความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจ และการเมืองของปัตตานีในยุคสมัยนั้น ปือพญาตานีมีขนาดใหญ่อีกทั้งมีน้ าหนักมากที่สุดใน
ประเภทปืนใหญ่โบราณที่มีในประเทศไทยในขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยใช้รูปปืนใหญ่พญาตานี
กระบอกนี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดปัตตานี และในฝืนธงประจ าจังหวัดก็ใช้รูปแบบปืนใหญ่อยู่
กลางผืนธง (อามีน บินกาซัน, 2537: 90-102) 
 

ส่วนที่ 3 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
  การสร้างสรรค์ศิลปะที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม บูรณาการ
ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณธรรม การรับรู้คุณค่าความงาม ความประณีต
และเรื่องราวต่างๆจากการมองเห็นโดยตรง คุณค่าที่รับรู้ คือ รูปทรง และเรื่องราวที่เกิดจากทัศนธาตุ 
ได้แก่ เส้น สีแสงเงา พ้ืนผิว ความกลมกลืน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของความงามทัศนศิลป์นั่นเอง การที่
มนุษย์เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง หรือรับรู้คุณค่าของสิ่งที่งาม ความประณีต และเรื่องราวต่างๆ ถือว่าได้รับ
สุนทรียภาพของสิ่งนั้นแล้ว  
 1. ศิลปะสาขาศิลปะประยุกต์ 
     ศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์ทั้ง 4 ลักษณะ ศิลปินผู้สร้างมีเป้าหมายอยู่ที่คุณค่าความงาม
เป็นอันดับแรก ส าหรับงานสาขาศิลปะประยุกต์ (Applied Art) นายช่างมีเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์ใช้
สอยเป็นอันดับแรกการน าวัสดุและวิธีการสร้างจากศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์มาประยุกต์ หรือปรับ
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รูปแบบศิลปะ เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โยยึดหลักการในการน าไปใช้ 2 
ประการ 
     การน าไปใช้โดยตรง มักจะน าไปใช้ทางด้านการด าเนินชีวิตของมวลชน ได้แก่ 
ทางด้านร่างกายและทางสังคม เช่น ป้ายโฆษณา การน ารูปแบบการ์ตูนหรือลวดลายดอกไม้ไป
ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า ผ้าม่าน การเลือกเอาลวดลายที่เหมาะมาท าเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ น างาน
ประติมากรรมมาประกอบกับการจัดสวนหย่อม เพ่ือให้มีประโยชน์ต่อสังคมและในชีวิตประจ าวัน  
     การน าไปใช้โดยอ้อม เป็นการน าเอาศิลปะวิจิตรศิลป์มาปรับปรุงใหม่ ได้แก่ การท ารูป
จ าลองบ้านจัดสรร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้ชมรูปทรงของบ้านได้ละเอียดขึ้น หรือการน า
ศิลปะประยุกต์ มาประยุกต์จรรโลงไว้ เช่น น าศิลปะพ้ืนบ้าน ไซดักปลา หรือน าเอางอบ สุ่มดักปลา มา
ท าให้รูปทรงเล็กแล้วน ามาท าโป๊ะไฟประดับภายในอาคาร ห้างร้าน หรือบริษัทต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่า
เป็นการน าศิลปะประยุกต์เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์และแสดงถึงรสนิยมของผู้ใช้อีกด้วย  
     ศิลปะประยุกต์นั้นมีอยู่หลายรูปด้วยกัน บางรูปมีแบบ 2 มิติ บางรูปมีแบบ 3 มิติ 
เนื่องจากประโยชน์ของการใช้สอยชิ้นงานมีความแตกต่างกัน จึงแบ่งศิลปะประยุกต์ออกเป็น 5 ชนิด
ด้วยกัน  
     1.1 พาณิชย์ศิลป์ 
          พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) เป็นศิลปะที่ให้ประโยชน์ในทางการค้าเป็น
ส าคัญ ลักษณะงานต้องมีบทบาททางการค้า เพ่ือส่งเสริมกระบวนการตลาด ซึ่งอาจประกอบค าขวัญ
ชักจูงให้รายละเอียดแก่ผู้บริโภค เน้นที่ความแปลกสะดุดตา เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการค้าและการบริการ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่การ
ออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา การออกแบบฉลากสินค้า 
การออกแบบจัดแสดงสินค้า ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักออกแบบ (Designer) 
          พาณิชย์ศิลป์ คือการท างานเพ่ือขาย เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องเป็นใหญ่เสมอ นัก
ออกแบบจะไม่มีสิทธิ์ไปก าหนดตายตัวว่า ออกแบบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์มาสั่ง
แก้ ลูกค้าจะเป็นเจ้าของงานนั้น นักออกแบบมีหน้าที่ท าให้ลูกค้านั้นได้งานตามท่ีเขาต้องการ ไม่ว่างาน
นั้นจะเป็นที่พอใจหรือไม่ แต่ถ้าท าออกได้ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการ หน้าที่ของนักออกแบบก็ประสบ
ความส าเร็จ เพราะนักออกแบบมีหน้าที่ท าให้ลูกค้าพอใจ แต่ถ้านักออกแบบออกแบบสวยมาก ถือว่า
เป็นผลดีในด้านชื่อเสียงของวงการออกแบบ 
      1.2 มัณฑนศิลป์  
           มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการออกแบบ เพ่ือการ
ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ศิลปะชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งออกกแบบอาคาร เพ่ือ
เสริมสร้างที่อยู่อาศัยให้เกิดความน่าอยู่ ในการออกแบบต้องมีความสัมพันธ์กับศิลป์ประยุกต์ชนิดอ่ืนๆ 
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เพ่ือน ามาใช้ร่วมกันให้ได้ความสุนทรียภาพ สร้างความสนใจให้ความสะดวกสบายและอ านวย
ประโยชน์ในการใช้สอยด้วยเครื่องเรือน ผ้าม่าน ผ้าคลุมเบาะ เก้าอ้ี พรมปูพ้ืน การตกแต่งผนัง เพดาน
ห้อง การประดับโคมไฟ การประดับรูปปั้น และแกะสลักต่างๆ กับอาคาร 
      1.3 อุตสาหกรรมศิลป์ 
           อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เพ่ือการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอยมากขึ้นด้วยวิธีการในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีการท างานเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีมาตรฐาน มี
การใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วย ท าให้ต้นทุนต่ า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิค เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่ง
กาย เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย 
      1.4 หัตถศิลป์ 
           หัตถศิลป์ (Craftsmanship) เป็นงานศิลปะที่น าไปใช้ในงานหัตถกรรม โดยใช้
มือท าเป็นส่วนใหญ่ มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ งานถักทอ 
งานหวาย เป็นต้น 
      1.5 ประณีตหัตถศิลป์ 
           ประณีตหัตถศิลป์ เป็นงานฝีมือชั้นสูงที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นการคิดค้น
และประดิษฐ์ขึ้นมา จนกลายเป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะ งานประณีตหัตถศิลป์ ปัจจุบันมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เราจะสามารถเห็นงานหัตถศิลป์มีอยู่ทั่วไปทุกที่ ทุกแห่งหน ยิ่ง
โลกมีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ งานหัตถศิลป์ยิ่งพัฒนามากขึ้นไปเท่านั้น 
 2. ประติมากรรม 
     ประติมากรรม (Sculpture) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานทัศนศิลป์ที่สัมผัสรับรู้ทาง
สายตาและสามารถจับต้องได้ ผลงานจะมีลักษณะนูนสูงกินเนื้อที่ในอากาศ เกิดเป็นมิติในด้านรูปทรง
แต่ละประเภท  ที่ศิลปินต้องการน าเสนอเป็นสื่อความหมาย ด้วยลักษณะที่มีความสูงตื้น ลึก หนา 
บาง พร้อมกับการน าวัสดุหลากหลายมาสร้างสรรค์ สมดังค าว่าเป็นทัศนศิลป์พลาสติกอาร์ต ด้วยเหตุ
นี้ในการสร้างสรรค์งานทั้งประติมากรรม และ ประติมากรรม จะมีลักษณะกรรมวิธีว่าด้วยวัสดุที่
เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายในการสร้างจะต่างกัน ด้วยการเขียนที่ต่างกัน  
      2.1 ความหมายของประติมากรรม  
           งานประติมากรรม นับว่าสร้างความสนใจให้แก่ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ผลงานที่สร้างสรรค์ล้วนมีแนวความคิดในด้านรูปแบบ วัสดุที่น ามาใช้สร้างมีมากมาย ผู้ชมสามารถ
สัมผัสสิ่งที่เสมือนจริงคล้ายธรรมชาติมาก ผิดเพียงเคลื่อนไหวไม่ได้เท่านั้น จะพบเห็นได้เช่นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม ที่ผู้คนยอมรับว่าเหมือนจริงมาก ฉะนั้นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
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จึงขึ้นอยู่ที่ศิลปินจะแสดงออกในรูปแบบใด ส าหรับค านิยามของประติมากรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ได้ให้ความหมายไว้มี ดังนี้ 
           ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542,101) เป็นศิลปวัตถุที่มีรูปลักษณะ 3 มิติ สามารถให้
ความรู้สึกในความงามและความประทับใจจากการดูและการได้สัมผัสจริง ประติมากรรมมีตัวตนให้
ผู้ชมสามารถจับต้อง สัมผัสและดูได้ทุกด้าน ความงามในประติมากรรมจึงเกิดขึ้นจากการรับรู้ คล้ายดัง
รับรู้ตามประสบการณ์จากธรรมชาติ ซึ่งต่างออกไปจากจิตรกรรมที่สร้างภาพลวงตา ลงบนพ้ืนขนาด 2
มิติ แต่ให้เห็นหรือให้รู้สึก 3 มิติ  
           บุญเยี่ยม แย้มเมือง (2537,22) งานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้นรูป แกะสลัก 
หรือการหล่อ และสร้างเป็นรูปเคารพต่างๆ ตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น 
ศาสนาพุทธสร้างพระพุทธรูป ศาสนาพราหมณ์สร้างรูปเทพเจ้า ศาสนาคริสต์สร้างรูปพระเยซู เป็นต้น 
           สงวน รอดบุญ (2518,70) ได้แก่ การปั้นซึ่งเป็นกรรมวิธีก่อขึ้นเพ่ิมขึ้นและการ
แกะสลักอันเป็นกรรมวิธีของการลด สกัด ตัด หรือเฉือนออกให้เป็นรูปทรง 3 มิติ   
           สรุปได้ว่า ประติมากรรม หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวกับรูปทรงแต่ละประเภท ที่กิน
เนื้อท่ีในอากาศเป็นปริมาตร สามารถสัมผัสรับรู้ทางสายตาและจับต้องได้ ลักษณะเป็น 3 มิติ ท าด้วย
วัสดุที่เปลี่ยนแปลง ได้ จุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือความงาม แบ่งออกได้ 4 ประเภท และ 8 ลักษณะ  
      2.2 ประเภทงานประติมากรรม  
           การสร้างผลงานประติมากรรม และประติมากรรม จะมีรูปแบบเป็นปริมาตร ทึบ
ตัน นูน ออกมาจากฐานมีระดับนูน ต่ า ลึก จึงพอประมวลเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้  
           2.2.1 ประเภทร่องลึก (Incising Relief) เป็นประติมากรรมเกอดจากการกัด
เซาะให้เป็นร่องลึกลงไปบนพ้ืนผิวหน้าวัตถุที่จะน ามาสร้าง ความตื้นลึกที่ปรากฏเป็นร่อในเนื้อวัตถุนี้
ถือว่าเป็นรูปของงานประติมากรรม เช่น การแกะเซาะร่องบนผิวโฟม แกะผลไม้ แกะเทียน รอยพระ
พุทธบาทสระบุรี ประติมากรรมแบบนี้สามารถมองเห็นได้ด้านเดียวคือด้านหน้า ที่จะมองเห็นเป็น
รูปทรงและรับรู้เรื่องราวได้  
           2.2.2 ประเภทนูนต่ า (Base Relief) เป็นประติมากรรมแบบนี้สามารถมองเห็น
ได้ด้านเดียวคือด้านหน้า ส่วนด้านข้างจะถูกตัดออกเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสัดส่วนที่เป็นจริง หรือ
ด้านข้างของประติมากรรมแบบนี้จะถูกย่นระยะให้บางหรือเล็กลงกว่าสัดส่วนปกติ ดั้งนั้น ภาพที่เกิด
จะนูนขึ้นจากพ้ืนเพียงเล็กน้อย อาศัยแสงสว่างส่องให้เกิดเงาช่วยให้รับรู้ถึงความรู้สึกนูน ตื้น ลึก และ
สามารถสัมผัสจับต้องถึงสิ่งที่นูนได้เพียงเล็กน้อย เช่น รูปบนเหรียญสตางค์ต่างๆ พระพิมพ์ดินเผา 
และรูปหล่อพระเหรียญบางๆ เป็นต้น 
           2.2.3 ประเภทนูนสูง (High Relief) เป็นประติมากรรมที่สามารถมองเห็นเป็น
รูปทรงและเรื่องราวได้ 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านข้าง ประติมากรรมชนิดนี้ต้องการนูนขึ้นจากพ้ืน
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หลังมากกว่าครึ่ง หรือครึ่งของสัดส่วนจริง เป็นรูปที่สามารถแสดงความตื้นลึกตามความเป็นจริง นิยม
ท าเป็นรูปคนและสัตว์ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
           2.2.4 ประเภทลอยตัว (Round Relief) เป็นประติมากรรมทีสามารถมองเห็น
รูปทรงได้รอบด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรวมไปจนถึงด้านบนและด้านล่าง เหมือนกับ
สภาพของจริงที่ตั้งอยู่บนฐาน เช่น พระบรมรูปทรงม้า ฐานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน เป็นต้น 
      2.3 ลักษณะงานประติมากรรม 
           ลักษณะงานประติมากรรมมีกระบวนการสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาท า โดยศิลปินผู้สร้างเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมที่ออกแบบไว้ศิลปินจะมี
กระบวนการผลิตและรู้คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดที่น ามาสร้างได้ดี บางชนิดสร้างเป็นผลงานได้ง่าย
ไม่คงทนถาวร บางชนิดมีความแข็งแกร่งทนทาน แต่มีกระบวนการสร้างสลับซับซ้อนมาก ศิลปินจึง
ปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุเพ่ือทดแทนวัสดุบางชนิด และบางครั้งวัสดุที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความนิยมในแต่ละยุคสมัย จึงพอสรุปลักษณะประติมากรรมไว้ 8 ลักษณะ คือ 
           2.3.1 การปั้น (Modeling) เป็นกระบวนการทางบวก (Additive Process) 
และทางลบ (Subtractive Process) คือ ส่วนที่เราปั้นต้องการความนูนเราก็เพ่ิมวัสดุเข้าไป เรียกว่า
ทางบวก ถ้าเราต้องการส่วนที่ลึกเราก็ขูดออก เราเรียกว่า ทางลบ การปั้นส่วนใหญ่จะนิยมให้เนื้อ
เดียวกัน เช่น ดินเหนียว ดินน้ ามัน ขี้เลื่อยผสมกาว ปั้นแป้งผสมกาว ฯลฯ ผลงานจะเรียกว่า รูปปั้น 
           2.3.2 การแกะสลัก (Carving) เป็นวิธีการเอาเนื้อออกมาเพ่ือให้ส่วนที่เหลือได้
รูปทรงที่ต้องการเรียกว่า กระบวนการลบโดยใช้เครื่องมือที่สามรถแกะเอาออกมาให้เป็นทรงได้
โดยสะดวก เช่นการแกะสลักไม้ สบู่ โลหะ ขี้ผึ้ง โฟม แกะสลักน้ าแข็ง หิน ฯลฯ เรียกผลงานว่า รูป
แกะสลัก 
           2.2.3 การหล่อ (Casting) เป็นกระบวนการที่ต่อจากการปั้นและการแกะสลักที่
เสร็จเป็นผลงานจะท าการหล่อเพ่ือให้ได้จ านวนผลงานมากตามความต้องการ การหล่อจะช่วยให้รูป
ปั้นที่เสร็จแล้วคงทนถาวร เพราะรูปปั้นถ้าไม่หล่ออาจช ารุดได้ง่าย ผู้ที่สนใจในด้านประติมากรรม
จ าเป็นจะต้องรู้วิธีการหล่อและการท าแม่พิมพ์ส าหรับการหล่อ แม่พิมพ์อาจจะเป็น ปูนปลาสเตอร์ 
ยางพารา ดินน้ ามัน ยางซีลีโคน และยังต้องรู้จักคุณภาพของแม่พิมพ์เพราะแม่พิมพ์ที่หล่อรูปแรกๆ จะ
ให้ผลละเอียด ชัดเจน มีความคมกว่าการหล่อรูปหลังๆ การหล่อต้องใช้วัสดุเหลา เมื่อน ามาหล่อแล้ว
วัสดุเปลี่ยนสภาพแข็งตัวจะเกิดรูปทรงที่ต้องการ เช่น การหล่อปูนปลาสเตอร์ หล่อโลหะ หล่อขี้ผึ้ง 
หล่อเร่ซิ่น หล่อพลาสติก เป็นต้น เรียกผลงานว่า รูปหล่อ     
           2.2.4 การแขวน (Mobile) โมไบล์เป็นประติมากรรมแบบหนึ่งที่มีความงามอยู่ที่
การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของรูปทรง ซึ่งเกิดจากการค านวณให้อยู่ในลักษณะสมดุลซึ่งกันและกัน 
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ประติมากรรมแบบนี้จะแตกต่างจากแบบอ่ืน ตรงฐานของรูปประติมากรรมแบบนี้จะห้อยมาจาก
เพดานสูง เพ่ือให้เกิดความงามทางรูปทรงที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ปลาตะเพียนหลายตัวอยู่ในพวง
เดียวกันแขวนไว้ให้เด็กดู 
           2.2.5 การกดพิมพ์ (Etching) เป็นวิธีการกดดันให้วัตถุเปลี่ยนรูปแบบในแม่พิมพ์
ที่ก าหนดไว้ การพิมพ์มีความแตกต่างกับการหล่อ ตรงที่สภาพของวัตถุที่น าเข้ามาพิมพ์ การหล่อจะใช้
วัสดุที่มีสภาพเป็นของเหลวก่อนที่จะแข็งตัว ส่วนการพิมพ์นั้นวัสดุที่จะสร้างมีสภาพข้นที่เป็นของเหลว
แต่รวมตัวกันแน่นและหมาดๆ ถูกบังคับให้เป็นไปตามรูปแบบของแม่พิมพ์ด้วยแรงกดดัน เช่น พระ
พิมพ์ดินเผา การพิมพ์บนแผ่นทอง การปั๊มเหรียญ การท าเปเปอร์มาเช่อัดกระดาษ และการอัดรูป
พลาสติก ฯลฯ 
           2.2.6  การสร้างสื่อผสม (Mixed Media) เป็นประติมากรรมที่รวบรวมวัสดุ 
เทคนิค วิธีการแต่ละชนิด เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละงานที่ศิลปินบรรจงสร้างสรรค์ 
ผลงานที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงปริมาตรแบบนูนสูง และลอยตัวเช่นไรก็ได้ ประติมากรรม
แบบนี้บางครั้งก็ขาดความสวยงามไปบ้าง เพราะผู้สร้างส่วนใหญ่ออกแบบด้วยระบบของความคิดโดย
ฉับพลัน เพราะในขณะที่สร้างงานไม่ได้เขียนแบบไว้แน่นอน หรือเขียนแบบไว้แต่พอเวลาสร้างงานจะ
ผิดจากแบบไปไม่มากก็น้อย เช่น การน าเศษอะไหล่รถชนิดต่างๆ มาเชื่อมอ๊อกให้จิด และปะต่อให้
ติดกันแล้วพ่นสี น ามาประดับตามสวนสนามหญ้า นอกจากนี้ยังสามารถน าวัสดุพวกกระดาษแข็ง 
กล่อง วัสดุอื่นๆ มาปะ ต่อให้เป็นรูปทรงต่างๆ 
           2.2.7 การฉลุลาย เป็นประติมากรรมที่มีความงามระหว่างช่องที่ทะลุโหว่ และ
เนื้อวัตถุเป็นผิวราบ ลักษณะของประติมากรรมคล้ายร่องลึก แตกต่างกันตรงที่จะทะลุโปร่งเป็นช่อง 
เช่น ฉลุไม้ ฉลุโลหะ และพลาสติก เป็นต้น 
           2.2.8 การเป่า ดีด และทุบ เป็นประติมากรรมที่เกิดจากแรงลมหรือแรงดีด
เพ่ือให้เกิดรูปทรงได้ เช่น การเป่าแก้ว ดีดปูน หรือทุบดินขึ้นรูปทรงก่อนเก็บส่วนละเอียด เป็นต้น 
           สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทัศนศิลป์ ในงานประติมากรรมเป็นผลงานที่เกิดจาก
การรับรู้ทางการมองเห็น สามารถจับต้องได้ถึงประเภทงาน และลักษณะของงานที่น าวัสดุมาสร้าง
สลับซับซ้อนในแต่ละกระบวนการ 
 3. ทฤษฎีการรับรู้และทฤษฎีการถ่ายทอด 
     มนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในการถ่ายทอดรูปแบบการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะดังนั้นมนุษย์ถ่ายทอดจากสิ่งที่มองเห็นรับรู้ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการสร้างทฤษฎีที่เกิดจากความประทับใจและความสะเทือนใจในการถ่ายทอดงาน
ทัศนศิลป์ 
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     3.1 พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์ 
          พ้ืนฐานการรับรู้ของมนุษย์มีมาแต่ก าเนิด เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องมีการเรียนรู้มา
ก่อน มนุษย์มีการรับรู้จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ การรับรู้ต่างกันไปตามภูมิหลัง เช่น 
มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การตระหนกตกใจต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขาไม่สามารถหา
ค าตอบได้ จึงกล่าวหาว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากภูตผีปีศาจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรับรู้เหล่านั้ นก่อให้เกิด
กิจกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลาย เช่น สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการด ารงชีพ การสร้างรูปเคารพ พิธีกรรม
ต่างๆ กิจกรรมบางอย่างก็แปรเปลี่ยนมาเป็นต้นก าเนิดผลงานทางศิลปะมาจนทุกวันนี้ 
          มนุษย์รับรู้จากจักษุสัมผัสหรือจากการมองเห็นมากที่สุดโดยการรับรู้นั้นผ่าน
อวัยวะส าคัญคือดวงตา ซึ่งส่งผลการรับรู้ไปยังสมองโดยการับรู้ทางการมองเห็นนั้นทางจิตวิทยา ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
          3.1.1 การมอง (Looking) เป็นปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจาก
การพินิจพิจารณาอย่างถ่องแท้ เป็นปฏิกิริยาของการใช้จักษุประสาทเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
หนึ่งเท่านั้น เช่น เมื่อเราก าลังจะข้ามถนน วัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการข้ามถนนอย่ างปลอดภัย 
เราก็เพียงมองดู ให้แน่ใจว่ารถที่วิ่งผ่านไปมานั้นมีช่วงจังหวะที่เราจะข้ามได้แล้วจึงจะเดินข้ามโดยที่ใน
ช่วงเวลาเหล่านั้นเราไม่ได้สนใจว่ารถที่วิ่งผ่านไปมานั้น เป็นสีอะไรหรือมีคนนั่งกี่คน  
          3.1.2 การเห็น (Seeing) เป็นการรับรู้ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความ
พินิจพิจารณาอย่างถ่องแท้ เป็นการรับรู้โดยการใช้จักษุประสาทที่สามารถให้รายละเอียดจากสิ่งที่เห็น
ได้ เช่น รถที่วิ่งผ่านสายตาไปนั้นสีอะไร มีคนนั่งกี่คน เป็นต้น ลักษณะการใช้จักษุประสาทแบบนี้
เรียกว่า การเห็น (Seeing) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
   3.1.2.1 การเห็นธรรมดา (Operation Seeing) เมื่อเรามองเห็นวัตถุรูบท
รงกลมชิ้นหนึ่งตั้งอยู่ เราเห็นมันกลมเพราะมีแสงมาตกกระทบเกิดแสงเงาและก็เห็นเพียงแค่นั้นไม่คิด
อะไรมากกว่านี้ คิดว่าเป็นวัตถุท่ีมีรูปทรงกลมชิ้นหนึ่งและก็เดินผ่านไป 
   3.1.2.2 การเห็นความสัมพันธ์ของส่วนละเอียดกับประสบการณ์ เดิม 
(Associational Seeing) แต่ถ้าเราเห็นวัตถุที่มีรูปทรงกลมชิ้นนี้แล้วนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะกลม
แบบนี้ เช่น นึกถึงลูกบอล หรือลูกโลกที่เราอยู่ คือการน าวัตถุทรงกลมเปรียบเทียบกับประสบการณ์
เดิมของเรา 
   3.1.2.3 การเห็นทะลุปรุโปร่งรู้แจ้งเห็นจริง (Pure Seeing) แต่ถ้าขณะที่
เราเห็นวัตถุที่มีรูปทรงกลมชิ้นนี้แล้วเพ่งพิจารณาทะลุปรุโปร่ง เห็นความงามเกิดขึ้นจากแสงเงาตก
ทอดที่นุ่มนวลในมุมที่เหมาะสม เห็นความตั้งม่ันอยู่ได้บนฐานรองรับที่เหมาะเจาะ 
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      3.2 การรับรู้ทางการเห็น 
           เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของจักษุสัมผัสกับประสบการณ์ของมนุษย์ ต่อสิ่ง
เร้าภายนอกก่อให้เกิดการรับรู้ต่อภาพที่ปรากฏ ในจักษุประสาทเป็นไปในลักษณะแตกต่าง กันออกไป 
ตามทฤษฎีของการเห็น (Visual Theory) มนุษย์จะมีการรับรู้ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
           3.2.1 การรับรู้จากรูปและพ้ืน (Figure and Ground) องค์ประกอบแรกที่
มนุษย์มองเห็นและเกิดการรับรู้จากวัตถุต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์มองเห็นวัตถุใด
ในสนามภาพ (Visual Field) สิ่งที่ปรากฏนั้นจะประกอบด้วยรูป (Figure) และพ้ืน (Ground) โดย
การจะก าหนดว่าส่วนใดเป็นรูป และส่วนใดเป็นพื้นก็อาจพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้ 
           3.2.1.1 รูป (Figure) คือ องค์ประกอบที่ปรากฏต่อสายตา เป็นที่ให้ความสนใจ
เป็นสิ่งแรก เช่นเรามองคนข้ามถนน สิ่งแรกที่สนใจคือรูปคนที่ก าลังเดินมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบคนนั้น 
รูปคนก าลังข้ามถนนนั้น คือ รูป (Figure) ส่วนสิ่งแวดล้อม เช่นรถที่วิ่งไปมา หรือถนน อาคาร คือ พ้ืน 
(Ground) 
     นอกจากนี้การก าหนดว่าส่วนใดคือรูปและส่วนใดคือพ้ืนก็อาจเกิดจาก 
ความหมายในตัววัตถุนั้นเอง คือถ้าวัตถุนั้นเราจ าได้หรือรู้จักว่ามันเป็นสิ่งใดแล้ว จะแยกได้ชัดเจนว่าสิ่ง
นั้นเป็นรูป และส่วนอื่นก็จะกลายเป็นพื้น บางครั้งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทั้งรูปและพ้ืนอยู่ที่การก าหนด เช่น 
เราเห็นม้าลายเราจะเห็นภาพรวม ๆ ทั้งลายด าและลายขาว ไม่สามารถตอบได้ว่าม้าลายนั้นมีลายด า 
หรือลายขาว แต่ถ้าเราก าหนดว่าลายด าเป็นรูปและพ้ืนเป็นสีขาวเราก็จะเห็นลายด า ในทางกลับกันถ้า
เราก าหนดลายขาวเป็นรูปและพ้ืนเป็นสีด าเราก็จะเห็นลายขาว เป็นต้น 
           3.2.1.1 รูปและพ้ืน (Figure & Ground) เป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่ส าคัญใน
องค์ประกอบทัศนศิลป์ รูป (Figure) ในที่นี้ก็คือ รูปร่างและรูปทรง ซึ่งก็หมายถึงส่วนที่เป็นจุดเด่น 
เนื้อหาที่ส าคัญ พ้ืน (Ground) ก็คือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปในการมองของมนุษย์โดยพ้ืนฐานก็จะ
พยายามแยกสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่เป็นรูปร่างรูปทรงออกมา และในแต่ละรูปนั้นก็จะแยกต าแหน่งหน้า
หลังออกไปอีก 
     ในที่สุดก็จะพยายามแยกรูปทั้งหมดออกจากพ้ืน โดยพ้ืนจะเป็นสิ่งที่อยู่
หลังสุด ท าให้บางครั้งเรียกส่วนที่เป็นพื้น (Ground) นี้ว่า พ้ืนหลัง (Background) ซึ่งก็ไม่ถูกต้องเสมอ
ไป เพราะในองค์ประกอบนามธรรมที่มีลักษณะแบนราบเป็น 2 มิติ ก็ไม่สามารถก าหนดได้ว่าส่วนใด
คือพ้ืนหน้า (Foreground) หรือพ้ืนหลัง (Background) จะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างเคียงกัน (side by Side) 
เท่านั้น อาจจะยกเว้นเป็นบางกรณีถ้าภาพนั้นเป็นภาพลวงตา 
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           3.2.2 การรับรู้แสงและเงา (Light and Shadow) แสงและเงาเป็นองค์ประกอบ
การรับรู้ล าดับขั้นต่อมาที่ท าให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้จากรูปทรง 3 มิติ เช่น จาก
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อมีแสงสว่างก็มีน้ าหนักอ่อนแก่มีระยะมีความลึกท าให้สามารถ
แยกรูปและพ้ืนออกจากกันใดชัดเจนขึ้น 
     ในงานออกแบบทางทัศนศิลป์แสงและเงา นอกจากจะมีความส าคัญต่อ
การรับรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แสงและเงายังมีผลต่ออารมณ์ความซาบซึ้งในงานศิลปะ เช่น ก่อให้เกิด
ความรู้สึก นุ่มนวล เร้าใจ ตื่นเต้น เป็นต้น โดยเฉพาะการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ ไม่ว่า
จะเป็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหวแสงและเงาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการสร้างงาน 
           3.2.3 การรับรู้ต าแหน่งและสัดส่วน (Position and Proportion) ใน
องค์ประกอบการรับรู้ของมนุษย์ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะรับรู้ ในรูป พ้ืน และแสง
เงาแล้ว วัตถุแห่งการรับรู้เหล่านั้นยังมีต าแหน่งที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต าแหน่งตรงกลาง ซ้าย ขวา 
บน ล่าง ใกล้ ไกล เป็นต้น นอกจากนี้ต าแหน่งในการมองของมนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งของ
วัตถุ เช่นถ้าเข้าใกล้วัตถุ ก็จะมองเห็นชัดและวัตถุนั้น มีขนาดใหญ่ แต่ถ้าอยู่ไกลวัตถุก็มีขนาดเล็กเห็น
รายละเอียดไม่ชัดเจน ถ้ามุมมองอยู่ต่ ากว่าวัตถุจะท าให้วัตถุนั้นใหญ่กว่าความเป็นจริง เป็นต้น 
     องค์ประกอบของการรับรู้ ในข้อนี้ มีส่วนส าคัญ ต่อการสร้าง งาน 
ทัศนศิลป์ในด้านการก าหนดระยะ ความลึกในภาพ การสร้างอารมณ์ ของภาพ เช่นหลักการ  
ทัศนียวิทยา (Perspective) ในการเขียนภาพ การก าหนด มุมกล้อง (Camera Angle) ในการ
ถ่ายภาพ เป็นต้น 
           3.2.4 การรับรู้จากการเคลื่อนไหว (Motion) การเคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบ
การรับรู้ที่มนุษย์มองเห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการเคลื่อนไหวของวัตถุเอง หรือ เพราะ
ต าแหน่งในการมองมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนี้นอกจากจะมีส่วนท าให้การรับรู้ของมนุษย์ดีขึ้นมี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีผลต่อองค์ประกอบการรับรู้ข้ออ่ืนๆ คือ การเคลื่อนไหวท าให้รูปและพ้ืน 
แสงเงา และต าแหน่ง สัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวนี้มี
ความส าคัญต่อการสรางงานทัศนศิลป์ ในด้านการสร้างความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เป็นการสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกไปในทางท่ีต้องการได้ โดยเฉพาะทัศนศิลป์ประเภทนิเทศศิลป์น าไปใช้เป็นประโยชน์
มากในการถ่ายภาพยนตร์และวิดีทัศน์ เช่น หลักการเคลื่อนไหวของกล้อง (Camera Movement) 
เป็นต้น 
      3.3 ประโยชน์ของการรับรู้ทางการเห็น 
           ภาษาภาพ (Visual Literacy) การรับรู้ทางจักษุประสาท หรือการรับรู้ทางการ
มองเห็น เป็นการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงท าให้มีข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ได้จากการมองเห็นพบได้
ทั่วไปทุกหนทุกแห่งรอบตัว เช่น โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ป้ายสัญลักษณ์ หนังสือ นิตยสาร และ
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แม้แต่ภาษาทางกาย ภาพลักษณ์ที่มองเห็นได้ (Visual Image) ที่สนองตอบ การรับรู้ ทางจักษุ
ประสาททีป่รากฏตามสื่อต่างๆ นี้ เรียกว่า ภาษาภาพ (Visual Literacy) มีประโยชน์และความส าคัญ 
ต่อการรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ 
      3.4 ทฤษฎีการถ่ายทอด 
           ในการถ่ายทอดผลงานทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทวิจิตรศิลป์ หรือประ 
ยุกตศิลป์ รวมทั้งการถ่ายทอดศิลปะในลักษณะต่างๆ นั้น ศิลปินหรือนักออกแบบต่างมีทฤษฎีในการ
ถ่ายทอด แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมแต่ละยุคสมัยความถนัดของแต่ละคน รวมทั้ง
เงื่อนไขอ่ืนๆ อีกหลายประการ แต่ก็สามารถจ าแนกและก าหนดเป็นทฤษฎีของการถ่ายทอดงานศิลปะ
ได้ 4 ทฤษฎี  
           3.4.1. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Immitationalism Theory) เป็นการแสดง
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณค่าของการแสดงออกที่เหมือนจริง (Relalistic) 
ตามตาเห็นหรือเหมือนจริงตามความรู้สึก หรือมีทั้งสองคุณค่ารวมกันและการแสดงออกที่เหมือนจริง 
ก็มักจะการถ่ายทอดในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ หรือเป็นการถ่ายทอดโดยใช้สื่อจากรูปแบบ
ธรรมชาติ เช่น ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ต้นไม้ ก้อนหิน ฯลฯ ซึ่งผู้ดูส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจได้ด้วยต่างเคยมีพ้ืนฐานประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้มาแล้ว 
     ในลักษณะของการถ่ายทอดศิลปินอาจถ่ายทอดตามที่ตาเห็นจัดวางใหม่
ตัดทอนบางส่วน น ามาแสดงเฉพาะบางส่วนหรือเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ตามความคิดของผู้ถ่ายทอดแต่ละ
บุคคลจะเห็นเหมาะสม การถ่ายทอดในลักษณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติก็จริงอยู่ แต่
มิใช่เป็นการเลียนแบบ เช่นกระจกเงาที่สะท้อน ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ออกมาให้ปรากฏ เพราะศิลปิน 
จะสอดแทรกความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิด การสร้างสรรค์เข้าไปในผลงาน ส่วนผู้ดูจะอาศัยประสบ 
การณ์เดิมมาประกอบในการตีความ โดยการเรียบเทียบว่าเหมือน คล้าย ไม่เหมือน สวยกว่า หรืออ่ืนๆ 
โดยน าเอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หลังจากนั้นก็จะศึกษาเทคนิควิธีการ และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ต่อไป 
           3.4.2 ทฤษฎีนิยมรูปทรง (Formalism Theory) เป็นการแสดงความคิดในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะโดยเน้นการน ามูลฐานของศิลปะ (Element of Visual Art) เช่น สี น้ าหนัก เส้น 
รูปร่าง พ้ืนผิว มาใช้โดยตรง ผลงานที่ปรากฏอาจมีลักษณะลดทอนเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอย่าง รูปร่าง
เรขาคณิต และถ่ายทอดออกมาในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) การถ่ายทอดในลักษณะนี้
อาจกล่าวได้ว่าถ่ายทอดโดยให้ความส าคัญแก่ธรรมชาติน้อยลง และเพ่ิมความส าคัญที่ตัวบุคคลผู้สร้าง
ศิลปกรรมมากข้ึน 
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     ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการถ่ายทอดในลักษณะนี้ เป็นการสะท้อนความรู้สึก 
ภายในของศิลปินออกมา โดยอาศัยรูปแบบทางธรรมชาติเป็นสะพานมายังผู้ดู  รูปแบบธรรมชาติ 
บางครั้งจะถูกน าเอามาแต่เฉพาะลักษณะเด่นๆ ของสิ่งนั้นๆ มาประกอบกัน จัดเป็นเรื่องราวใหม่ขึ้น 
ส่วนผู้ดูก็สามารถเก็บข้อมูลจากลักษณะเด่นๆ ในแต่ละอย่างของรูปแบบธรรมชาติที่ปรากฏนั้นมาผูก
สร้างเป็นเรื่องราว โดยเอาจินตนาการเข้ามาประกอบโดยดูจาการจัดวางรูปแบบ และความเกี่ยวเนื่อง 
สัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ คล้ายกับการอ่านนวนิยายแล้วสร้างจินตนาการคล้อยตามตัวอักษรนั้น 
           3.4.3 ทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์ (Emotionalism Theory) เป็นการแสดง
แนวคิด ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเน้นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นส าคัญ งาน
ศิลปะทฤษฎีนี้อาจจะมีการถ่ายทอดในลักษณะนามธรรม (Abstract) หรือแบบแสดงพลัง อารมณ์ 
(Expressionism) การถ่ายทอดในลักษณะนี้ผู้สร้างศิลปกรรมจะไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติเลย แต่จะค านึงถึงรูปแบบอันเป็นลักษณะที่ตนจะต้องแก้ปัญหาให้สามารถน ามาใช้เป็นสื่อ 
ถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองไปยังผู้ดู โดยมีส่วนประกอบขั้นมูลฐานและกฎเกณฑ์ทางศิลปะเป็นแนว
ประกอบในการสร้างงาน 
           3.4.4 ทฤษฎีนิยมจินตนาการ (Imaginatoinalism Theory) เป็นการแสดง
ความคิดในการ สร้างสรรค์ ศิลปะโดยเน้นความคิดหรือจินตนาการหรือที่เรียกว่า การแสดงออก แบบ
อุดมคติ (Idealism) ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานแนวประเพณี เช่น ศิลปะไทย จีน หรือ ศิลปะอินเดีย เป็น
ต้น ซึ่งการสร้างสรรค์ศิลปะตามทฤษฎีนี้ศิลปินจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นั้นๆ อย่างลึกซึ้งด้วย 
      3.4 คุณค่าทางเรื่องราว 
           คุณค่าทางเรื่องราว (Content Value) เป็นการแสดงลักษณะบ่งบอกถึง
ความหมายเรื่องราวความเกี่ยวข้องและจุดประสงค์แฝงอยู่ในผลงาน สามารถบอกเนื้อหาสาระส าคัญ
ว่ามีอะไร จะต่อไปอย่างไร และในแง่ต่างๆ อยู่ในตัวของมันเอง จึงมองเห็นและ เข้าใจได้ง่ายกว่า
คุณค่าทางด้านความงาม แต่ใช่ว่าทัศนศิลป์ทางเรื่องราวจะไม่มีความงาม มีความงามเช่นเดียวกัน 
เพราะคุณค่าทางความงามและเรื่องราวเปลี่ยนไปตามความเชื่อ และรสนิยมของมนุษย์ในสังคมแต่ละ
สมัย ดังนั้น การมองคุณค่าในแต่ละสมัยจึงมีความแตกต่างกันออกไป คุณค่าทางเรื่องราวที่น ามา
สร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ มีดังนี้ 
           3.4.1 คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องราวที่น าเสนอในแต่
ละเหตุการณ์ของกลุ่มชนแต่ล่ะเชื่อชาติ ที่มีเหตุการณ์และเรื่องราวส าคัญเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องของอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว จะเป็นชั่วโมงที่แล้ว หรือเมื่อวาน เป็นเดือน ปี ได้
ทั้งสิ้น อาจเป็นเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมือง การต่อสู้เพ่ืออิสรภาพ การเรียกร้องสิทธิต่างๆ และ
พงศาวดารในแต่ละสมัย เรื่องราวที่น ามาถ่ายทอดสามารถปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ให้เกิดการ
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กระตุ้นเตือน และคล้อยตามถึงความรักชาติ รักถิ่นตนเสียสละในด้านต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ที่กระตุ้นเตือนคนไทยถึงเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ. 2483 ที่ประเทศไทยได้มีกรณีพิพาทกับอินโดจีนดินแดน
ที่ฝรั่งเศสยึดครอง โดยรัฐบาลไทยได้เสนอขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดนที่ไม่อาจยึดถือ
เป็นหลักที่แน่นอนได้ ฝรั่งเศสยืนกรานปฏิเสธในค าร้องขอ กรณีพิพาทจึงได้เริ่มขึ้นตามชายแดนบาง
แห่งและทวีความรุนแรงโดนเฉพาะ จ.นครพนม การปะทะกันด้วยก าลังทหารและอาวุธได้มีขึ้นใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2484 จนถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2484 จึงได้ยุติลงด้วยการเจรจา
ประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย ประเทศไทยได้สูญเสียผู้กล้าหาร สละชีพเพ่ือชาติไปจ านวน 59 นาย มี
ทั้งทหารบก เรือ อากาศ ต ารวจ และพลเรือน เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาวีรชน จึงสร้าง
อนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่กรุงเทพมหานคร ณ ต้นทางหลวงสายพหลโยธิน (ถนนประชาธิปัตย์) อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับแกรนิตและศิลาสีนิล มีรูปดาบปลายปืน 4 เล่ม 
รวมกันสูง 50 เมตร และมีรูปวีรชม 5 เหล่า ประดิษฐาน 5 ด้าน (ถาวร จารุกิตติชัย, 2541: 15) ยังมี
อนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตย เจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ และอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ที่ท าให้คน
ไทยเกิดความสามัคคี กลมเกลียวรักใคร่ปรองดองกัน มีความรักชาติ รักความเป็นไท ชาวไทยมีความ
ภูมิใจในเกียรติของตน ในฐานะประเทศท่ีมีเอกราชเป็นของตนเอง 
           3.4.2 คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับ ศรัทธา มนุษย์ไม่ว่า
ชาติใด กลุ่มไหน ย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้น ความกลัวเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์อยู่ตลอด
ตั้งแต่เกิด จะต่างกันก็แต่เพียงว่าใครจะมีความกลัวมากน้อยกว่ากัน เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวและ
หวาดระแวง มนุษย์จะหาสิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวให้เบาบางลง ความเชื่อในสิ่งเร้นลับหรือความ
ศรัทธา นับเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจ เป็นอ านาจอันเร้นลับอยู่ภายในใจมนุษย์ เชื่องเรื่อง
เทพเจ้า พระเจ้า นรกสวรรค์ ภูตผี ปีศาจ ไสยศาสตร์เคล็ดการท ามาหากิน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
วิญญาณ หมอดู ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรูปแบบเนื้อหา ที่น าเสนอให้ผู้ดูรับรู้เรื่องราวนั้นๆ ได้อย่างดี 
ดังเช่นในงานจิตรกรรมไทย จะมีภาพเทวดา นางฟ้า พระอินทร์และมักจะมีภูต และอ านาจของสิ่ง
นั้นๆ แฝงอยู่ ซึ่งเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาทั้งสิ้น 
            3.4.3 คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มนุษย์ทุกชน
ชาติ ทุกประเทศย่อมมีศาสนาประจ าชาติของตัวเอง การนับถือศาสนาด้วยความมั่นคงและเสื่อมใส 
ท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรมอันดีในสังคมนั้น ดังค าว่าที่ (วาสนา บุญสม, 2541: 13) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า วัฒนธรรม คือความเจริญงอกงามแนวทางด าเนินชีวิต ตามแบบแผนของความประพฤติที่มนุษย์
ก าหนดขึ้น รับสืบทอดความรู้ความคิด ความเชื่อ ยึดถือเป็นค่านิยม น ามาปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกในสังคมรักใคร่กลมเหลียวสามัคคีกัน มี
ศีลธรรมอันดี และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือแสดงลักษณะเฉพาะ หรือเรียกว่า เอกลักษณ์สังคม 
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     จะเห็นได้ว่าผลผลิตทางทัศนศิลป์เกิดจากการหล่อหลอมของศาสนาและ
วัฒนธรรมสะท้อนผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ถ่ายทอดออกมาทางรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์แต่ละยุคจึงเป็นตัวแทนความคิดพฤติกรรมของกลุ่มชนแต่ละยุคแต่ละสมัย เปรียบเสมือน
ภาพจ าลองเหตุการณ์หรือเอกสารบันทึกที่มีได้ใช้ตัวอักษรเป็นสื่อความหมาย ดังเช่น ภาพจิตรกรรม
ไทยหรือรูปหลักเรื่องราว ชาดกพุทธประวัติ รวมทั้งเรื่องราวสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องราวได้
เช่นเดียวกับการบันทึกด้วยตัวอักษรที่สามารถดูเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ 
           3.4.4 คุณค่าทางเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในโลกแห่งการพัฒนา
จ าเป็นต้องมีระบบการเมือง การปกครอง เพ่ือให้ประชาชนมีสัมมาอาชีพกินดีอยู่ดี ผู้น าที่ปกครอง
ประเทศ หรือท้องถิ่นดีมีคุณภาพก็สามารถน าพาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นการน าเสนอ
รูปแบบเรื่องราวท านองนี้จะหลากหลายที่เกี่ยวกับการปกครอง แม้แต่โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงการ
พระราชด าริ โครงการักษาพยาบาล โครงการต่อต้านและรณรงค์ทั่วไป รวมถึงการสร้างประติมากรรม
อนุสาวรีย์บุคคลส าคัญๆ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แสดงบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถในการเมืองการ
ปกครอง (ประสิทธิ์ กาพย์กลอน, 2518: 45-70) 
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