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ผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทบัใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกิดข้ึน
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A thesis entitled ‚Mixed Media Painting: Relationship and Ways of Life of My Family in 
Islamic Attitudes‛ has this objective: to express love, relationship, and ways of life of my family.  
My family has a simple way of life; having happiness with daily and familiar activities in Muslim 
ways.  My mixed-media illustrate the narratives of simple happiness, my impression, and my 
memory of my family.  These are my inspiration that encourages me to create a set of unique 
paintings that reflect my feeling that I have for my Muslim family. 

I grew up in a family that has nine children. The gap of age between the oldest and the 
youngest is 25 years. Everybody in my family live together in the same house. My family is the 
best encouragement for me. My father and my mother look after us with their love. The purpose 
of my paintings is to express the feeling about love and relationship through the images of daily 
activities including my mother playing with her children, all members of my family celebrating 
Hari Raya Aidilfitri, my parent praying to Allah with their children, and my mother sewing 
cloths. These images reflect the happiness that takes place in my family. My father and mother 
transfer their love to children via suggestion and teaching. Now, I can understand what ‘family’ 
truly is.  It is a very deep and epic word. Therefore, I create the concept of my mixed-media 
paintings with all of these experiences, and present them in a contemporary semi-abstract art 
form. This set contains five pieces of painting. All of them reflect love and relationship of my 
Muslim family. 
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วิทยานิพนธ์  และแกไ้ข้ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีคอยช้ีแนะและให้ก  าลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
 ครอบครัว  คือ  พ้ืนฐานท่ีส าคญัของมนุษย ์ ในแต่ละครอบครัวมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  
ได้แก ่ พ่อแม่และลูก  ซ่ึงแต่ละคนย่อมมีบทบาทมีภาระหน้าท่ีในครอบครัว   และมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กคน  อิสลามถือว่าโดยสิทธ์ิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยแ์ลว้สตรีย่อมมีฐานะท่ี
ทดัเทียมกนักบับุรุษเพศ  และอิสลามถือว่าสมัพนัธภาพระหว่างสองเพศดังกล่าว ควรต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร  ความห่วงใย ความรัก และโอบออ้มอารีท่ีอยูใ่นกรอบของศาสนา  ต่าง
ฝ่ายต่างปฏิบัติหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุดเพ่ือรังสรรค์ จรรโลงสงัคมท่ีเป่ียมสุข   ครอบครัว คือ เสาหลกัท่ีค ้ าจุน
การพัฒนาสังคม การแต่งงานและใช้ชีวิตฉันสามีภรรยา  คือ  มาตรการหลักในการเสริมสร้าง
ครอบครัวอนัอบอุ่น  ครอบครัวท่ีดีจ าเป็นต้องตั้ งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งความอบอุ่น ความรัก ความ
เมตตาท่ีพึงมีต่อกนั มิใช่ว่าการตกลงใจอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกนันั้น  เพ่ือสนองความเรียกร้อง
ตามธรรมชาติท่ีเก ีย่วกบัเพศสมัพนัธ์โดยเฉพาะ   อลักุรอ่านได้บรรยายถึงลกัษณะของครอบครัวตาม
อุดมการณ์ของอิสลามไวใ้นโองการดังต่อไปน้ี  และสัญญาณหน่ึงแห่งองค์พระผูอ้ภิบาลนั้นคือ 
พระองค์ทรงบังเกดิคู่ครองของพวกเจา้จากเรือนร่างของพวกเจ้าเอง   เพ่ือพวกเจา้จกัไดอ้ยูร่่วมชีวิต
กบันาง  และทรงประทานความรัก ความเมตตาข้ึนในหมู่พวกเจา้  พระองค์ทรงบังเกดิพวกเจ้ามา
จากชีวิตหน่ึงและทรงบังเกดิจากชีวิตนั้น  ซ่ึงคู่ครองของเขา เพ่ือเขาจกัไดอ้ยูร่่วมชีวิตกบันาง  ความ
ผูกพันของสามีภรรยานั้ น นับว่าสูงส่งและมีค่าควรแกก่ารรักษายิ่ง  เปรียบได้กบัความรักความ
ผูกพนัของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อชีวิตของเขาเอง  ด้วยเหตุน้ี การกระท าใดๆ  ท่ีกอ่ให้เกดิการแตกร้าว
หรือมีอันต้องหย่าขาดจากกนัโดยไม่ปรากฏเหตุผลท่ีชอบธรรมนั้ น  เป็นส่ิงท่ีอิสลามได้กล่าว
ประนามไวอ้ยา่งรุนแรงในคมัภีร์อลักุรอ่านได้แจ้งเตือนบรรดาสามีภรรยาให้มีความตระหนกั  และ
ระมดัระวงัเก ีย่วกบัเร่ืองน้ีไวห้ลายโองการ  นอกจากนั้ นอลักุรอ่านยงัได้เปรียบเทียบถึงลกัษณะ
ความผูกพนัดังกล่าวไวด้งัน้ี “พวกนางเป็นอาภรณ์ส าหรับพวกเจา้  และพวกเจา้เป็นอาภรณ์ส าหรับ
พวกนาง  (กุรอ่าน 2:187)1  ความรักความผูกพนัและวิถีครอบครัวในทศันะอิสลามของขา้พเจ้าถือว่า
เป็นความรักท่ียิง่ใหญ่         

                                                           
1 ประเสริฐ มะหะหมดั,  ครอบครัวมุสลิม,  เขา้ถึงเม่ือ  24 ธนัวาคม  2559,  เขา้ถึง

ไดจ้าก  http://www.islammore.com/view/2647 
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 ขา้พเจ้าเติบโตมาในครอบครัวท่ีมีพ่ีน้อง 9 คน ซ่ึงลูกคนโตและลูกคนสุดท้องมีอายหุ่าง
กนัถึง 25 ปี  ครอบครัวของขา้พเจา้ทุกคนอาศยัอยู่ร่วมกนั  การเติมเต็มนั้นคือบ่งบอกถึงความสุขใน
ครอบครัว  และครอบครัวเป็นก  าลงัใจท่ีดีท่ีสุดของข้าพเจ้า  พ่อและแม่ผูถ่้ายทอดความรักคว าม
ผูกพนัสู่ลูกๆทั้ งหมดในครอบครัว  ความรักความผูกพนัของพ่อและแม่ไดแ้สดงออกมาให้รูปแบบ
ต่างๆ  ทั้ งสองอบรมสั่งสอนลูกๆ ด้านศาสนา  การเอาใจใส่  การห่วงใย  และคอยช้ีแนวทางต่างๆ 
เล้ียงดูลูกๆทุกคนด้วยตามหลกัอัลกุรอ่านตามหลักการอิสลามในด้านความศรัทธาและความ
ประพฤติท่ี เหมาะสม  แมก้ระทั้ งความรักของพ่อและแม่ท่ีถ่ายทอดด้านภาษาในการส่ือสารท่ีสั่ง
สอนให้ลูกๆทุกคนได้เข้าใจและรักกนัเหนียวแน่นและนั้นเป็นการแสดงออกความรักความผูกพนั
ของพ่อแม่และคนในครอบครัวของข้าพเจ้า  ความรักความผูกพนัและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิต
เรียบง่าย  มีความสุขกบัชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ไดแ้สดงบอก
เล่าเร่ืองราวผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทบัใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ี
เกดิข้ึนภายในบ้าน  ข้าพเจ้าไดน้ าความคิดเหล่าน้ีมาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมสมยั  โดยเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม ลกัษณะกึง่นามธรรม  โดยการปะติด เยบ็ปัก บีบสี
พยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติความเคล่ือนไหวและสร้างพ้ืนผิว  จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวมาเช่ือมโยงกบัความรู้สึก  เป็นการสะทอ้นความรู้สึก
ความรัก  ความผูกพนัในวิถีครอบครัวอิสลาม   

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์  

 ความรักความผูกพนัและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลามของข้าพเจา้และความรักความ
ผูกพนัของพ่อและแม่ไดแ้สดงออกมาให้รูปแบบต่างๆ การเล้ียงดูลูกๆทุกคนดว้ยตามหลกัอลักุรอ่าน
ตามหลกัการอิสลามในดา้นความศรัทธาและความประพฤติท่ีเหมาะสม  แมก้ระทั้ งความรักของพ่อ
และแม่ท่ีถ่ายทอดดา้นภาษาในการส่ือสารท่ีสั่งสอนให้ลูกๆ  ทุกคนไดเ้ข้าใจและรักกนัเหน่ียวแน่น
และนั้นเป็นการแสดงออกความรักความผูกพนัของพ่อแม่และคนในครอบครัวของขา้พเจา้ ความรัก
ความผูกพนัและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกบัชีวิตประจ าวนัและกจิกรรม
ท่ีคุน้เคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ได้แสดงบอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทบัใจ  
และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบา้น  โดยน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรม
ส่ือผสม ลกัษณะกึ่งนามธรรม  โดยการปะติด  เยบ็ปัก  บีบสีพยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติความ
เคล่ือนไหวและสร้างพ้ืนผิว  จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์
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เฉพาะตัวมาเช่ือมโยงกบัความรู้สึก  เป็นการสะท้อนความรู้สึกความรัก  ความผูกพันในวิ ถี
ครอบครัวอิสลาม   

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพ่ือสะท้อนเน้ือหาเร่ืองราวเก ีย่วกบัความรักความผูกพนัและวิถีชีวิตในครอบครัว  
วิถีท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกบัชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ได้แสดง
บอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทับใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัว
อิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบา้น   
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  ท่ีน ารูปทรงพ่อ
แม่และคนในครอบครัว  ชีวิตประจ าว ันและกจิกรรมมาลดทอนปรับเปล่ียนตามจินตนาการ         
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงามความกลมกลืนและความเป็นเอกภาพในผลงาน 
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม                  
ลกัษณะกึง่นามธรรม  โดยการปะติด เยบ็ปัก บีบสีพยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติความเคล่ือนไหว
และสร้างพ้ืนผิว  ท่ีมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

 ความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกบั
ชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุข
ท่ีเรียบง่าย  ความประทับใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบ้าน     
โดยน าเศษผา้ของคนในครอบครัวมาปะติด เยบ็ปัก บีบสีพยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติทับซ้อน
กนัและสร้างพ้ืนผิวในผลงาน  การน าเสนอเร่ืองราวท่ีบอกเล่าความสุข  ความรักความผูกพนัใน
กจิกรรมท่ีคุ้นชินในครอบครัว  แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  จึงน ามาเป็นแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวมาเช่ือมโยงกบัความรู้สึก  เป็นการสะท้อน
ความรู้สึกความรัก  ความผูกพนัในวิถีครอบครัวอิสลาม   
 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 
 ความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกบั
ชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุข
ท่ีเรียบง่าย  ความประทับใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบ้าน     
โดยน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
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เอกลกัษณ์เฉพาะตัวมาเช่ือมโยงกบัความรู้สึก  เป็นการสะท้อนความรู้สึกความรัก  ความผูกพนัใน
วถีิครอบครัวอิสลาม  เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายจึงได้ก  าหนดเน้ือหาและ
เร่ืองราววิธีการไดด้งัน้ี   

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  น าเสนอเก ีย่วกบัเร่ืองราวข้าพเจา้ถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก
ความผูกพนัและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตท่ี เรียบง่าย  มีความสุขกบัชีวิตประจ าวนัและกจิกรรม
ท่ีคุน้เคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ได้แสดงบอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทบัใจ  
และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบา้น   
 2. ขอบเขตด้ำนรูปแบบ   รูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  ลักษณะกึ่งนามธรรม  โดยใช้
พยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติความเคล่ือนไหวแสดงถึงพลงัแห่งความรัก  ความผูกพนั และใช้
เศษผ้ามาเยบ็ปะติดเปล่ียนรูปทรงข้ึนมาใหม่ให้ มีความกลมกลืนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ             
 3. ขอบเขตด้ำนเทคนิค  น าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  โดยน าเทคนิคบีบสี
เขียนพยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิรูปทรงท่ีต้องการผสมผสานเอาศิลปะอกัษรอาหรับมาประยุกต์  
และใช้เศษผา้มาเยบ็ปะติดเปล่ียนรูปทรงข้ึนมาใหม่  ในการน าเสนอภาพผลงาน  2  มิติ  จ านวน 5 
ช้ิน 

 
ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ 

 วิธีการสร้างสรรค์ชุด จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะ
อิสลาม  ไดแ้บ่งงานอยา่งเป็นขั้นตอนสรุปโดยสงัเขปดงัน้ี 
 1.  เกบ็ขอ้มูลโดยวิธีศึกษาทางคมัภีร์อลักุรอ่าน 
 2.  เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ดว้ยวิธีการศึกษาจากสถานท่ีจริง  โดยวิธีการเกบ็ภาพบันทึก
ขอ้มูลภาพ   
 3.  ล าดับข้อมูลวิเคราะห์  ทดลองปรับปรุงรูปแบบของรูปทรง  โครงสีและมุมของ
สถาปัตยกรรม  และทดลองศึกษาความกลมกลืนของกระบวนสร้างสรรค์ให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 4.  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  และลงมือท าแบบร่าง  แลว้ขยายงานจริงตาม
แนวภาพท่ีไดร่้างไว ้ รวมถึงแกไ้ขปัญหาในขณะปฏิบติังานจริง 
 5.  วิเคราะห์  และสรุปการสร้างสรรค์  เพ่ือพฒันาผลงานคร้ังต่อไป 
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วิธีกำรสร้ำงสรรค์ 
1.  ถ่ายภาพชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุน้เคยในครอบครัว โดยการจดัท่าทางแสงเงา

ตามท่ีตอ้งการ      
 2.  ขั้นตอนการเตรียมพ้ืน  โดยใชโ้ครงไมรู้ปส่ีเหล่ียม  แลว้ขึงดว้ยผา้ใบพร้อมรองพ้ืน
เฟรมขนาดท่ีก  าหนดไว ้      
 3.  หลงัจากนั้นขยายผลงานจริง  ขั้นตอนการร่างโครงสร้าง สัดส่วนของภาพคร่าวๆ
ด้วยดินสอจากนั้นใช้ ผา้ลูกไมสี้ท่ีเราก  าหนดคร่าวๆตามภาพร่าง มาปะติด เยบ็ปัก สร้างเป็นเส้น          
เพ่ือก  าหนดรูปทรงตามโครงสร้างท่ีร่างไว ้     
 4.  ขั้ นตอนน้ีน าสีผสมกบัเคมีโป๊ว (ตามสีท่ีต้องการ) บีบเป็นอักษรพยญัชนะภาษา
อาหรับท่ีข้าพเจา้ประยุกต์ลงในส่วนท่ีต้องการ  และในแต่ละคร้ังท่ีบีบเป็นพยญัชนะภาษาอาหรับ
นั้น  ขนาดของหัวบีบจะมีขนาดแตกต่างกนัเพ่ือท่ีจะท าให้ผลงานสร้างสรรค์เกดิมิติ 
 5.  จากนั้ นน าเศษผ้าลูกไม้บางมาเย็บปะติดและจัดวางเพ่ิมเติมติดลงบนผลงาน
สร้างสรรค์       
 6.  ขั้นตอนการเกบ็รายละเอียด  โดยเพ่ิมเติมความเหมาะสมให้เกดิความสมบูรณ์  และ
ตรงกบัแนวความคิดตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
แหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในสร้ำงสรรค์ 
        การสร้างสรรค์ผลงานชุด จิตกรรมส่ือผสม : ความผูกพนัและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม  
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี    
 1.  ศึกษาจากแห่งข้อมูล จากแกลลอร่ีท่ีมีการเสนองานศิลปะต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
ส่วนประกอบในขอ้มูล      
 2.  ศึกษาจากแหล่งพ้ืนท่ี  รูปทรงต่างๆ ภายในบ้าน ได้แก ่ครอบครัว  อิริยาบถต่างๆ 
ของคนในครอบครัว  สถาปัตยกรรม  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้  ทั้ งจากสถานท่ีจริงและส่ิงของใกลต้ัว
 3.  สูจิบตัรการแสดงผลงานศิลปกรรมต่างๆ   
 4.  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรและรวบรวมเอกสารท่ี
เก ีย่วขอ้งกบัผลงานสร้างสรรค์  ส่ือส่ิงพิมพ ์  และอินเตอร์เน็ต   
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์     
 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานชุด  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพนัและวิถี
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ครอบครัวในทัศนะอิสลาม  น้ีไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของการเกบ็ขอ้มูลและส่วนของการ
จดัท าผลงานจริง โดยรายละเอียดดงัน้ี 
 1. อุปกรณ์ท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูล 
  1.1 กลอ้งถ่ายรูป 
 1.2 สมุดสเกต็ซ์ สมุดบนัทึก 
 1.3 ดินสอ ปากกา 
 1.4 คอมพิวเตอร์ 
 1.5 แผ่น CD 
 2. วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
      2.1 เฟรมผา้ใบ 
       2.2 สีโป๊วอะคริลิคชนิดขาว 

2.3 เข็ม,ดา้ยสี 
       2.4 กระดาษร้อยปอนด์    
       2.5 ถุงพลาสติก 

      2.6 ยางเสน้ 
       2.7 ผา้บางลูกไม ้
       2.8 ดินสอ 
       2.9 ปากกา   
       2.10 กรรไกร 
       2.11 ไมบ้รรทดั 
       2.12 สีอะคริลิค 
       2.13 พู่กนัเบอร์ต่างๆ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.  เพ่ือพฒันาเทคนิค รูปแบบ แนวคิด และทักษะเก ีย่วข้องกบัวสัดุท่ีมีรูปแบบเฉพาะ
ตนในการน ามาสร้างสรรค์ 
 2.  เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ผูช้มผลงานเกดิความซาบซ้ึงประทบัใจในผลงาน
ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนและเห็นถึงความสวยงามในวิถีครอบครัวอิสลามไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  ไดค้น้หาและน าเสนอผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค ์

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุด  “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพันและวิถีครอบครัว
ในทัศนะอิสลาม”  ความรักความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลามของข้าพเจ้าและความรัก
ความผูกพันของพ่อและแม่ได้แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ การเล้ียงดูลูกๆทุกคนด้วยหลัก           
อัลกุรอ่านตามหลักการอิสลามในด้านความศรัทธาและความประพฤติที่เหมาะสม  แม้กระทั่งความ
รักของพ่อและแม่ที่ถ่ายทอดด้านภาษาในการส่ือสารที่ส่ังสอนให้ลูกๆทุกคนได้เข้าใจและรักกัน
เหนียวแน่นและนั่นเป็นการแสดงออกความรักความผูกพันของพ่อแม่และคนในครอบครัวของ
ข้าพเจ้า  ความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตที่ เรียบง่าย  มีความสุขกับ
ชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่คุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ได้แสดงบอกเล่าเรื่องราวผ่านความสุข
ที่เรียบง่าย  ความประทับใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  โดย
น าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม โดยการปะติด เย็บปัก บีบสีพยัญชนะภาษาอาหรับให้เกิดมิติ
ความเคล่ือนไหวและสร้างพื้นผิว  จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกเป็นการสะท้อนความรู้สึกความรัก  ความผูกพันในวิถี
ครอบครัวอิสลาม  ข้าพเจ้าจึงได้จ าแนกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าแบ่ง
ออกเป็น 3  ประเภท  คือ       
 1.  อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว   
 2.  อิทธิพลที่ได้รับจากแนวความคิดทางศาสนา   
 3.  อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน   
 3.1  ศิลปินสุวรรณี  สารคณา    
 3.2  ศิลปินฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์    
 3.3  ศิลปิน Zakaria Ramhani    
 3.4  ศิลปิน Pouran Jinchi 
 
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
 จากความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย  มีความสุขกับ
ชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่คุ้นเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  ได้แสดงบอกเล่าเรื่องราวผ่านความสุข
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ที่เรียบง่าย  ความประทับใจ  และความทรงจ าภายในวิถีครอบครัวอิสลามที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  โดย
น าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  ลักษณะกึ่งนามธรรม  โดยใช้พยัญชนะภาษาอาหรับให้เกิด
ความเคล่ือนไหวแสดงถึงพลังแห่งความรัก  ความผูกพัน และใช้เศษผ้ามาเย็บปะติดเปล่ียนรูปทรง
ขึ้นมาใหม่ให้มีความกลมกลืนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  จึงได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกเป็นการสะท้อนความรู้สึกความ
รัก  ความผูกพันในวิถีครอบครัวอิสลาม   
 
1.  อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว 
 ครอบครัว  เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดของสังคม  มีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว (มนุษย์) ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
และสมดุลตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  หากสมาชิกครอบครัวได้ท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  และสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในครอบครัว  ในชุมชน  และในสังคม  สถาบันครอบครัว
ก็จะเป็นองคาพยพที่ส าคัญในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  และ
การพัฒนาสังคมที่เริ่มต้นจากรากฐานของครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็นการพัฒนาอย่างยั่ งยืน
 การให้ความหมายของครอบครัว  เริ่มบัญญัติครั้งแรกนานกว่าครึ่งทศวรรษโดยในปี 
1949 นักมานุษยวิทยา  จอร์จ  ปีเตอร์เมอร์ด็อค (George  Peter  Murdock) ได้ให้ค าจ ากัดความของ
ครอบครัวว่า  หมายถึง  กลุ่มบุคคลต่างเพศที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  โดยมีส่วนร่วมกัน
ในทางเศรษฐกิจและการด ารงเผ่าพันธ์ุของมนุษย์  เพื่อที่จะด ารงไว้ซ่ึงความยั่งยืนของสัมพันธภาพ
และบทบาทที่พึงมีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  อันเกิดจากสายโลหิตหรือจากการรับบุตรบุญ
ธรรม1        
 
2.  อิทธิพลที่ได้รับจากแนวความคิดทางศาสนา    
 ครอบครัวมุสลิม  ความส าคัญแห่งกฎของครอบครัว  ระบบแห่งครอบครัวที่สมบูรณ์มี
ความสมดุลทั้งทางด้านจิตใจ  และการส านึกในเหตุผลในผลนั้น  เป็นพื้นฐานอันส าคัญยิ่งต่อการมี  
ชีวิตอย่างสันติอันที่จริงแล้ว  นี่คือรากเหง้าแห่งอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้า  ศาสนามาเพื่อน ามนุษย์
เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่มุ่งสู่ความคิดนั้น  มิฉะนั้นแล้วก็
มิอาจบรรลุถึงเป้าหมายได้  ไม่มีศาสนาใดถูกนับว่าสมบูรณ์ได้  หากศาสนานั้นขาดการจัดระเบียบ

                                                        
1 พูนสุข  เวชวิฐาน,ทฤษฎีครอบครัวเบือ้งตน้ = An Introduction to Family 

Theories. พิมพ์ครั้งที1่. (กรุงเทพฯ:  ภาพพิมพ์, 2557). 
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ชีวิตครอบครัวที่ละเอียดละออ  ซ่ึงบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดชอบ  และบทบาทของสมาชิกแต่
ละคนในครอบครัวอย่างชัดเจนลงไป  ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่มีความผูกพันกัน
อย่างเหนียวแน่นใกล้ชิด  และการบาดหมางกันอย่างรุนแรง  หากสมาชิกทุกคนมิได้รับการบอก
กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของเขาอย่างชัดแจ้งว่าเป็นอย่างไร   
 นักสังคมวิทยา  ได้แบ่งระบบครอบรัวในโลกออกเป็นสองระบบ  คือ  “ระบบ
ครอบครัวแบบรวม”  และ  “ระบบครอบครัวแบบแยก”   
 ระบบครอบครัวแบบรวม  หมายถึง  สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว  ซ่ึงประกอบไปด้วย  
พ่อ  แม่  ลูกชาย  พี่ชาย  น้องชาย  พ่ีสาว  น้องสาว  ลุง  หลานชายเป็นต้น  อาศัยอยู่รวมกัน  รายได้
ส่วนตัวไม่ได้ถูกน าไปใช้  เพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแต่เป็นของครอบครัวทั้งส้ิน  และรายจ่ายของ
สมาชิก  ทุกคนก็จะน ามาจากรายได้ครอบครัว    
 ระบบครอบครัวแบบแยก  ในระบบนี้ทุกคนรับผิดชอบต่อผู้ที่ตนต้องรับผิดชอบทันที  
รายได้ของเขาเป็นส่วนของตัวเอง  มิได้เป็นของครอบครัว2   
 จากความหมาย “ครอบครัว”ครอบครัวของข้าพเจ้าก็เหมือนกับเขาพูดแต่ครอบครัว
ของข้าพเจ้าอยู่ในระบบครอบครัวแบบรวมซ่ึงประกอบไปด้วย  พ่อ  แม่  ลูกชาย  พี่ชาย  น้องชาย  
พี่สาว  น้องสาว  ทุกคนอาศัยอยู่รวมกัน  พ่อมีอาชีพรับเหมาทั่วไปส่วนแม่เป็นแม่บ้านและมีหน้าที่
เล้ียงดูลูกๆ  และลูกๆ ทุกคนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง 9 
คน ซ่ึงลูกคนโตและลูกคนสุดท้องมีอายุห่างกันถึง 25 ปี  การเติมเต็มนั้นบ่งบอกถึงความสุขใน
ครอบครัว  และครอบครัวเป็นก าลังใจที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า  พ่อและแม่ผู้ถ่ายทอดความรักความ
ผูกพันสู่ลูกๆทั้งหมดในครอบครัว  ดังนั้น  “ครอบครัว”  คือก าลังใจที่ส าคัญและเป็นแรงผลักดันที่ดี
ที่สุดของข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้าได้น าความคิดเหล่านี้มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย  โดยเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม ลักษณะกึ่งนามธรรม  โดยการปะติด เย็บ
ปัก บีบสีพยัญชนะภาษาอาหรับให้เกิดมิติความเคล่ือนไหวและสร้างพ้ืนผิวจึงน ามาเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกเป็นการสะท้อน
ความรู้สึกความรัก  ความผูกพันในวิถีครอบครัวอิสลาม  การที่ครอบครัวจะสมบูรณ์นั้น  จะถ้าขาด
หน้าที่ของพ่อและแม่ไปไม่ได้  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกตัวอย่างหน้าที่ของสามีและหน้าที่ของ
ภรรยาในทัศนะอิสลามมาดังต่อไปนี้ 

                                                        
2 ซัยยิด  สะอีดอัคตารริซวีฐาน, ชีวิตครอบครัวอิสลาม, พิมพ์ครั้งที2่. (กรุงเทพฯ:  ภาพ

พิมพ,์ 2544). 
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 หน้าที่ของสามี     
 1.  ต้องประพฤติตนเป็นผู้น าที่ดี ด้วยการให้การดูแลและปกป้องคุ้มครองภรรยาและ
บุตรเป็น  อย่างดีทั้งนี้เพราะเอกลักษณ์ประจ าตัวตามธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺทรงก าหนดไว้
ส าหรับเพศชายอย่างหนึ่ง  คือ มีลักษณะของการเป็นผู้น า  ซ่ึงประกอบขึ้นมาจากคุณสมบัติหลาย
ประการ อาทิความกล้าหาญ แข็งแรง  ความนึกคิดที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่อ่อนไหวง่าย เหล่านี้เป็น
คุณสมบัติพิเศษของเพศชาย  ดังกล่าวนี้ มิได้หมายความว่าสตรีเพศจะขาดคุณสมบัตินั้นเสียเลย 
ความจริงตามธรรมชาติแห่งอัลลอฮฺนั้น  สตรีก็มีคุณสมบัติเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน หากแต่ว่าเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับชายแล้วปรากฏว่าชายมีคุณสมบัติดังกล่าวอยู่ในระดับสูงกว่าสตรีมาก  อัลกุ
รอ่านได้บรรยายไว้อย่างนี้  “ชายย่อมเป็นผู้น าแห่งหญิง ตามนัยแห่งความโปรดปรานที่พระองค์ทรง
ประทานแก่บางคน (ชาย) เหนือกว่าบางคน (หญิง) และด้วยค่าเล้ียงดูที่ชายจ าเป็นต้องรับผิดชอบ”  
(กุรอาน4:34)  “และส าหรับหญิงนั้นย่อมมีสิทธิเสมอชาย ด้วยคุณความดีที่พึงประพฤติ ส่วน
ชาย (ด้วยเอกลักษณ์ประจ าตัวเขา) มีฐานะสูงกว่าหญิง”  (กุรอาน2:228)  รายงานจากท่านอิบนุอุมัร 
ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าเคยรับฟังท่านรอซูลุลลอฮฺให้โอวาทว่า   “พวกเจ้าทั้งหมดเป็นผู้ปกครองและ
ต้องรับผิดชอบต่อผู้อยู่ภายใต้การปกครอง อิหม่ามนั้นมีหน้าที่ปกครองและรับผิดชอบต่อมวลสัป
บุรุษ สามีมีหน้าที่ให้การดูแลและรับผิดชอบต่อภรรยาและบุตร ภรรยาต้องรับผิดชอบภายใน
ครอบครัวของสามี” (โดยบุคอรีย์)    
 2.  สุภาพอ่อนโยนต่อภรรยาและบุตร อัลฮาดิษได้บรรยายถึงเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 
รายงานจากพระนางอาอิชะฮฺท่านนบี (ศาสนา) กล่าวว่า  “แท้จริงผู้มีความสมบูรณ์ในการศรัทธายิ่ง
ในหมู่พวกเจ้า คือ ผู้ที่มีมารยาทท่ีดีและสุภาพอ่อนโยนต่อภรรยาและบุตรของเขา” (เล่าโดยท่านติรมี
ซีย์) “ผู้ประเสริฐในหมู่สูเจ้าคือผู้ประพฤติดีต่อครอบครัว และฉันประเสริฐต่อสูเจ้าด้วยฉันประพฤติ
ดีต่อครอบครัวของฉัน” (เล่าโดยท่านฮากิม)    
 3.  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เมื่อปรากฏว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นหน้าที่
ของสามีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสามีจะปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาด  จ าต้อง
ขวนขวายหาปัจจัยและเครื่องยังชีพมาสู่ครอบครัวท่านนะบี (ศาสนา) ได้ให้โอวาทว่า  “หนึ่งเหรียญ
ทองที่ท่านบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺ  หนึ่งเหรียญทองที่ท่านบริจาคไปเพื่อช่วยเหลือทาส  
หนึ่งเหรียญทองท่ีท่านท าทานแก่ยาจก และหนึ่งเหรียญทองท่ีท่านจ่ายไปเพื่อครอบครัวของท่านนั้น  
ที่ได้รับกุศลมากที่สุด  คือ  หนึ่งเหรียญทองที่ท่านจ่ายไปเพื่อครอบครัวของท่าน” (เล่าโดยท่าน
มุสลิม) ถ้าสามีคนใดกระท าการฝ่าฝืนในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบาปที่เขาก่อขึ้น และผลเสียอีกประการ
หนึ่งที่ติดตามมาคือความโกลาหลวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว ส่วนภรรยานั้น ถึงแม้เธอจะไม่
มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่หากเธอจะอาสาเข้ามามีส่วนรับผิดชอบเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
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สามีอีกแรงหนึ่งแล้ว ก็นับว่าเธอได้กระท าในส่ิงท่ีศาสนาและสังคมให้การสนับสนุน และสรรเสริญ
อย่างยิ่งทีเดียว      
 4.  ให้การศึกษาแก่ภรรยาและบุตร เพราะการศึกษาซ่ึงรวมถึงการศึกษาท้ังทางโลก และ
ทางธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่ไขไปสู่ความสว่างทางปัญญา ท าให้เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนต่างๆ 
ของศาสนา และสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นหลักประกันการด าเนินชีวิตในโลก
นี้ให้มีความมั่นคง โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับเป็นทางน า   
 5.  ให้ความสุขแก่ภรรยาและบุตร ด้วยการเลือกใช้เวลาว่างเพื่อการหยอกล้อ เล่นเกมส์
สนุกสนาน ชวนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น และเกิดความรู้สึกรักครอบครัวขึ้นภายในจิตใจของภรรยา
และบุตร เราจะพบว่าภรรยาหรือบุตรก็ตามที่ละหนีจากครอบครัวซ่ึงเป็นสังคมเล็กๆ ของพวกเขา 
ไปสู่สังคมภายนอกที่เป็นระดับใหญ่ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นในรูปแบบต่างๆ  นั้นสาเหตุ
ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ  การขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว เนื่องจากสามีซ่ึงเป็นผู้น า
ครอบครัวไม่สนใจในข้อปฏิบัติดังกล่าว เพราะฉะนั้น สามีที่เอาการเอางานมากเกินไปหนึ่ง สามีที่
ชอบใช้อารมณ์กริ้วกราด และสามีที่ไม่พยายามหาเวลาว่างให้ความสุขภรรยาและบุตร  เหล่านี้ย่อม
เป็นภัยต่อสถานภาพความเป็นอยู่ที่ม่ันคงของครอบครัวทั้งส้ิน ท่านนะบีมุฮัมหมัด  (ศาสนา)กล่าว
ว่า  “การแสวงหาความสุขของชายมุสลิมนั้น จักถือว่าไม่บังควรยิ่งนอกจากความสุขที่เขาได้รับจาก
การฝึกยิงธนู การฝึกม้า และการหยอกล้อกับภรรยาและบุตร เช่นนี้เป็นหน้าที่ของชายมุสลิม”(เล่า
โดยท่านติรมีซีย์) และท่านศาสดายังกล่าวอีกว่า  “ส่ิงอ านวยความสุขที่ดีที่สุดในโลกนี้ คือ สตรีผู้
ประพฤติดี”  (เล่าโดยท่านมุสลิม)     
 หน้าที่ของภรรยา     
 1.  เคารพเชื่อฟังสามี  เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า ท่านศาสดาได้ให้โอวาท
ว่า“หญิงท่ีละหมาดครบห้าเวลาและรักษาอวัยวะเพศของนาง (จากการผิดประเวณี) และเคารพภักดี
สามี นางจะได้เข้าประตูสวรรค์ ตามท่ีนางต้องการ” (เล่าโดยท่านอิบน์ฮิบบาน) 
 2.  ปรนนิบัติสามี  เพื่อความมั่นคงและก่อให้เกิดความสุขขึ้นภายในครอบครัว ภรรยา
จ าต้องสอดส่องและสนองความต้องการต่างๆ ที่ชอบด้วยสิทธิสามี เอาอกเอาใจและสุภาพ
อ่อนโยน นอกจากนั้นอย่าพึงน าเรื่องร้ายมาเล่าให้สามีฟังเมื่อเขาเพิ่งกลับมาถึงบ้านใหม่ๆ เพราะจะ
ท าให้เกิดอารมณ์เสียและหงุดหงิดขึ้นมาท้ังนี้สืบเนื่องมาจากเขาเองอาจจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจจาก
หน้าที่การงานนอกบ้านหรือเหตุอ่ืนใดเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว ท่านศาสดามีพระวัจนะเกี่ยวกับลักษณะ
ของภรรยาที่ดีไว้ดังนี้  “ภรรยาที่ท าให้สามีเกิดความพอใจเมื่อเขามองไปที่นางและภรรยาที่ปฏิบัติ
ตามค าส่ังสามีและไม่ฝ่าฝืนด้านความประพฤติและการจับจ่ายทรัพย์สินในทางที่สามีไม่ชอบ” (เล่า
โดยท่านติรมีชีย์)      
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 3.  ไม่ดูถูกและเนรคุณสามี  ภรรยาคนใดที่ประพฤติดังกล่าวถือได้ว่า นางก าลังเลือกเอา
ทางท่ีจะพานางไปสู่นรก พระวจนะหนึ่งของท่านนะบี  (ศาสนา) กล่าวว่า  “พระองค์อัลลอฮฺ ทรง
กริ้วภรรยาผู้ไม่กตัญญูรู้คุณสามี ทั้งที่นางเองยังต้องพึ่งสามีอยู่ ”ทั้งหมดนี่คือหน้าที่ส าคัญซ่ึงสามี
ภรรยาพึงน้อมน าปฏิบัติสู่กันและกันและหากคู่สามีภรรยาใดปฏิบัติได้ดังกล่าวนี้ก็นับเป็นบุญ
วาสนาอย่างสุดประมาณส าหรับเขาทั้งสอง  หากแต่เมื่อพิจารณาดูสภาพความเป็นจริงโดยทั่วไป
แล้ว  ก็ยังมีความบกพร่องอยู่ เพราะในบางครั้งสามีท าอะไรขึ้นมาไม่เป็นที่สบอารมณ์ของภรรยา 
และในบางครั้งภรรยาท าอะไรขึ้นมาจนท าให้สามีเกิดอารมณ์เสียเหล่านี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาในการ
ที่คนเรามาอยู่รวมกัน เปรียบเสมือนล้ินกับฟันที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นทาง
เดียวที่จะช่วยขจัดและคล่ีคลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ คือ ความอดทนขันติ สุขุม
คัมภีร์ภาพและไม่กระท าการใด เกินกว่าเหตุ  ท่านนะบีมุฮัมหมัด  (ศาสนา)  ให้โอวาทว่า “ขันติ
ธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา”3     
 สิทธิของสามีและภรรยาที่มีต่อกัน    
 เขาท้ังหลาย (ภรรยา) คืออาภรณ์ของสูเจ้า และสูเจ้าก็คืออาภรณ์ของนาง  (อัลกรุอ่าน 
2:187) ขณะที่ “ครอบครัว” เป็นรากฐานอันส าคัญของอารยธรรม  และสังคมความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีและภรรยา  และการแจกแจงสิทธิและหน้าที่ร่วมกัน  คือรากฐานอันส าคัญของชีวิตครอบครัว  
เป็นปัญหาท่ียากมากปัญหาหนึ่งที่มนุษย์ได้พยายามคลายปมแห่งปัญหานี้นับตั้งแต่เริ่มมีมนุษยชาติ
แต่ผลลัพธ์ก็คือการขัดแย้งท่ีไม่มีที่ส้ินสุดของทฤษฎีต่างๆ  และทัศนะของความคิดที่ไม่ลงรอยกัน  
และสถานการณ์ที่ขัดกันนี้ดูเหมือนจะแย่ลงทุกวันตามกาละเทศะต่างๆกัน  หน้าที่ร่วมกันของสามี
และภรรยาก็เวียนวนขึ้นลงเหมือนกับม้าหมุน  แม้เนื้อที่ไม่พอที่จะให้รายละเอียดไว้ ณ ที่นี้ได้แต่
ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์ที่แจ้งชัดซ่ึงแสดงให้เห็นว่า  เมื่อใดก็ตามที่บทบาทแห่งกิจกรรม
ของผู้หญิงขยายกว้างออกไปผลลัพธ์ประการเดียวที่ได้รับก็คือ  ความเสียหายท่ียังอาจเยียวยาได้และ
สังคมท่ีเส่ือมลงส่ิงท่ีทุกคนเรียกว่า “อิสรภาพ” ได้น าเอาปฏิกิริยาของการกดขี่ที่น่าหวาดกลัวเข้ามา  
และความเลยเถิดที่มิได้ตรวจสอบ  ทุกอย่างส่งผลต่อข้อจ ากัดที่น่าอืดอัดจนหายใจไม่ออก  การ
รักษาดุลยภาพระหว่างความสูงส่งต่างๆ เป็นกฎแห่งธรรมชาติ  และธรรมชาติไม่ลังเลต่อการลงโทษ
อย่างทารุณโหดร้ายแก่ผู้ท่ีท าลายกฎของมัน  แม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีสงครามทางด้านความคิด  ความ
ขัดแย้งทางอุดมคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกหรือจะเรียกให้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือ 
ระหว่างโลกอิสลามกับโลกที่มิใช่อิสลามสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งก็คือ  พลังที่เป็นปฏิปักษ์

                                                        
3 ประเสริฐ มะหะหมัด,  ครอบครัวมุสลิม,  เข้าถึงเมื่อ  24 ธันวาคม  2559,  เข้าถึงได้

จากhttp://www.islammore.com/view/2647 
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ต่ออิสลามไม่เต็มใจ  และไม่สามารถจะตัดสินลงไปได้ว่าอะไรคือบทบาทตาม “ธรรมชาติ”  ของ
กิจกรรมส าหรับผู้ชายและผู้หญิง  และอะไรคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตสมรสหากทั้ง
สองจุดนี้ได้รับการแจกแจงให้ชัดเจน  เมื่อนั้นก็จะไม่มีอันตรายที่ใครๆ จะน าพวกเขาเข้าไปสู่ทางที่
หลงผิด4 

 
3.  อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน    
 อิทธิพลจากผลงานของศิลปินถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่าง  
เพราะจากแนวความคิดและทัศนคติของตัวเราแล้ว  เราต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากศิลปินต่างๆ 
เพื่อดูเป็นแนวทางจากกระบวนการสร้างสรรค์  เทคนิค  วิธีการ  เพื่อจะไปพัฒนางานสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของเราต่อไป  

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศลิปกรรมของศิลปินไทย 
3.1  ศิลปินสุวรรณี สารคณา  จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ศิลปินสุวรรณี สารคณา  

ท าให้ทราบถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานของศิลปินซ่ึงต้องการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
ความผูกพันของคนในครอบครัว ความสุข ท่ีเกิดจากผู้คนในครอบครัวเดียวกัน ที่มีความรักความ
อบอุ่น ให้แก่กันและกันด้วยความจริงใจ  แม้ชีวิต ต้องเผชิญกับความทุกข์แต่ยังคงได้รับความสุข
ร่วมกันเสมอ  ซ่ึงศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสบการณ์จากความสุขที่เรียบง่าย ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในชนบทอีสานเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  และให้เห็นความส าคัญของศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินไทย ตลอดจนเพื่อให้สังคมเห็นความส าคัญเกี่ยวกบัความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว 
ข้าพเจ้ามีความสนใจและประทับใจแนวคิดและผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินซ่ึงมีแรงบันดาลใจ
เกี่ยวกับความรักความผูกพันของคนในครอบครัว  ความสุข  ที่เกิดจากผู้คนในครอบครัวเดียวกัน  
ถึงแม้ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์แต่ยังคงได้รับความสุขร่วมกันเสมอ ซ่ึงตรงกับความรู้สึกและ
สภาวะจิตใจของข้าพเจ้า  ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของคนในครอบครัวศิลปิน  ถึงจะมี
ความล าบากก็ตามสะท้อนอารมณ์  ความรัก  ความผูกพัน  มีบรรยากาศของสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น  
และมีวิธีการน าเสนออย่างชัดเจน  แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรม  2  มิติ 
 

                                                        
4 ซัยยิด  สะอีดอัคตารริซวีฐาน, ชีวิตครอบครัวอิสลาม, พิมพ์ครั้งที2่. (กรุงเทพฯ:  ภาพ

พิมพ,์ 2544). 
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ภาพท่ี 1 อ้อมกอดของแม่ 
ที่มา:  สุวรรณี  สารคณา,  อ้อมกอดของแม่, เข้าถึงเมื่อ  24 ธันวาคม  2559,  เข้าถึงได้จาก 

http://thaiartspace.blogspot.com/2011/08/13.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thaiartspace.blogspot.com/2011/08/13.html


15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 Love of Friends 
ที่มา:  สุวรรณี  สารคณา,  Love of Friends, เข้าถึงเมื่อ  24 ธันวาคม  2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Suwannee 

 
 3.2  ศิลปินฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์ จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินฤทัยรัตน์                
ค าศรีจันทร์  ท าให้ทราบถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานของศิลปิน  ซ่ึงศิลปินต้องการถ่ายทอดความ
รักอันบริสุทธ์ิ และความเมตตาที่ควรค่าแก่การระลึกถึง  โดยน าความประทับใจ  ความสุข  ความ
ทรงจ าที่ซ่อนไว้ภายใน  มาเผยแพร่ผ่านผลงานสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม แสดงเนื้อหาเรื่องราวความ
รักในชีวิตครอบครวัและเครือญาติ  ในรูปแบบเรียบง่ายซ่ือตรง ด้วยการใช้เทคนิคทางภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน  คือ  การเย็บ  การปัก  การปะ  การชุนผ้า  มุ่งเน้นทุกกระบวนการท างานมีความสอคล้อง
เกื้อกูลกัน เพ่ือเป็นการบันทึกสภาพแวดล้อม  และเรื่องราวความดีงามของวิถีชีวิตไทยในอดีตฝาก
ไว้เป็นอนุสรณ์ย้ าเตือนความทรงจ าของผู้คน ให้สืบสานต่อเชื่อมโยงวิถีแห่งอดีตกับวิถีทางแห่ง
ปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยก าหนดรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะส่ือประสม มีทั้ง 2 
มิติ 3 มิติ ในลักษณะติดตั้งและจัดวาง โดยเทคนิควิธีการเขียน การเย็บ  การปัก การปะ  การชุนผ้า  
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในครอบครัวและวงศ์วาน  ด้วยรูปทรงเรียบง่ายอิสระและซ่ือตรง  และ
แสดงเนื้อหาสาระของความรัก  ภายในบรรยากาศแห่งความอบอุ่นให้เกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปัน
ถ่ายเทความรู้สึกต่างๆให้แก่ผู้ชมท่ีได้เข้ามาสัมผัสกับตัวงานสร้างสรรค์ 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Suwannee%252
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ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์  ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความตั้งใจในการเย็บ การ
ปัก  การปะ  การชุนผ้า  แสดงออกให้เห็นถึงพลังความรัก  ความสุข  ความอบอุ่น  ความผูกพันให้
เครือญาติ  และความจริงใจที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด  ด้วยรูปแบบ  เทคนิค  เนื้อหา  และวิธีการ
น าเสนอ  รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 ในลักษณะติดตั้ง
และจัดวาง  ท่ีสะท้อนความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
       
  

 

 
ภาพที่ 3 แมลู่ก 
ที่มา:  ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์, แม่ลูก, เข้าถึงเมื่อ  24  ธันวาคม  2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?pprofiles&name=Ruthairathan 
 
 
 
 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?pprofiles&name=Ruthairathan
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ภาพท่ี 4 ต้นไม้สายใยแห่งชีวิต 
ที่มา:  ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์, ต้นไม้สายใยแห่งชีวิต, เข้าถึงเมื่อ  24 ธันวาคม  2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name 
 
 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศลิปกรรมของศิลปินต่างประเทศ 

3.3  ศิลปิน Zakaria Ramhani จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ศิลปิน Zakaria 
Ramhani งานของ ศิลปิน Zakaria Ramhaniได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์และความสัมพันธ์
ของตัวศิลปินกับคนรอบข้างของศิลปิน  ซ่ึงมีหลายภาพวาด  แบบตะวันตกและแอฟริกาเหนือ  
ศิลปินอ้างอิงจากวัฒนธรรม  ภาพวาดของศิลปิน Zakaria Ramhaniเป็นแบบนามธรรมหรือเป็นรูป
เป็นร่างมนุษย์  ข้อความสีผสมผสานกันในรูปแบบใบหน้าของมนุษย์   ข้อความที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ของเขานั้น มีท้ังฝรั่งเศสอังกฤษหรือภาษาอาหรับ  มักจะอ่านไม่ได้และมีความหมายของ
ค าความตึงเครียดระหว่างวัฒนธรรมที่สร้างอัตลักษณ์ของงานสร้างสรรค์ ข้อจ ากัดและความขัดแย้ง
ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นแนวทางในกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินข้าพเจ้าสนใจ
ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินโมร๊อคโค Zakaria Ramhani เพราะผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินมี
ความคล้ายคลึงกับผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า  โดยน าข้อความอักษรภาษาอาหรับมาเป็นเทคนิค

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Ruthairat%20
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การสร้างสรรค์ผลงาน  ซ่ึงศิลปินได้เขียนข้อความภาษาอาหรับท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอารมณ์ความ
ตึงความเครียดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ตัวอักษรมีสีสันหลากหลาย  ท าให้สะดุดตา  สร้างสรรค์ผลงาน
เป็นรูปร่างมนุษย์ที่มีหลากหลายอารมณ์  และมีวิธีน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติและ 3 มิติ ใน
ลักษณะติดตั้งและจัดวาง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5 Faces Of Your Orther19 
ที่มา:  Zakaria Ramhani, Faces Of Your Orther19, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2560,เข้าถึงได้จาก 
http://english.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141473.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://english.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141473.html
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 3.4  ศิลปินPouran Jinchi  เป็นศิลปินอิหร่าน  ที่ถือได้ว่ามีอิทธิต่อการสร้างสรรค์
ผลงานด้านเทคนิคของผลงานข้าพเจ้า  ศิลปินได้น าเสนอผลงานในด้านรูปแบบผลงานศิลปะ  
เทคนิคภาพพิมพ์แบบนามธรรม  โดยการใช้การประดิษฐ์ตัวอักษรอาหรับที่มีความงามในรูปแบบ
ธรรมชาติ  มาเป็นส่ือสัญลักษณ์ในการแสดงออก 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 Entropy            
ที่มา: PouranJinchi,  Entropy, เข้าถึงเมื่อ  6  มิถุนายน  2560,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.leilahellergallery.com/artists/pouran-jinchi/featured-works?view=slider#4 
 
 
 
 
 

http://www.leilahellergallery.com/artists/pouran-jinchi/featured-works?view=slider#4
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ภาพท่ี 7 Hanged Series 
ที่มา:  PouranJinchi,  Hanged Series, เข้าถึงเมื่อ  6  มิถุนายน  2560,  เข้าถึงได้จาก 

https://worleygig.com/tag/pouran-jinchi 
 
 
 
 

https://worleygig.com/tag/pouran-jinchi
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์อิทธิพลงานของศิลปินที่ได้จากรูปแบบการสร้างสรรค์และรูปแบบทางแนวคดิ 

ชื่อศิลปิน และ 
ผลงาน 

อิทธิพลทางแนวความคิด อิทธิพลทางด้านรูปแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่
สร้างสรรค์ 

สุวรรณี  
สารคณา 

 

ความรกั ความผูกใน
ครอบครัว 
 
 
 

โดยใช้เทคนิคจิตรกรรม
เทคนิคผสม ให้เกิดพื้นผวิ
ในผลงานสร้างสรรค์  มี
เนื้อหาเรื่องราวที่แสดงถึง
ความรกั  ความผูกผันใน
ครอบครัว 

มีหลักวิธีคิดและ
วิธีการสอดคล้องกับ
เนื้อหาเรื่องราวที่
แสดงถึงความรัก  
ความผูกพนัใน
ครอบครัวอิสลาม 

ฤทัยรัตน์  
ค าศรีจันทร ์

 

การสร้างรูปทรงอิสระใน
ลักษณะส่ือผสมเรื่องราว
ภายในครอบครัวมาตดัทอน
ในด้านเทคนคิ การเย็บ การ
ใช้ผ้า ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน 

ใช้เทคนคิการเย็บ การปกั 
การปะ การชุนผ้า  
แสดงออกให้เห็นถึงพลัง
ความรกั  ความสุข  ความ
อบอุ่น  ความผูกพนัให้
เครือญาติ    

สร้างสรรค์ผลงาน
จากเทคนิค และ
รูปทรงที่มีความเป็น
อิสระ  เพื่อแสดงถึง
เนื้อเรื่องราวความรกั  
ความผูกผนัใน
ครอบครัวอิสลาม 

Zakaria 
Ramhani 

สร้างสรรค์ผลงานโดยการเอา
พยัญชนะมาประยกุต์  ใชใ้น
การสร้างรูปทรงของผลงาน
สร้างสรรค์ 

การน าพยญัชนะมา
ประยุกต์  ใชใ้นการสร้าง
รูปทรงใบหน้าของศิลปิน 

เป็นการน าเทคนิค
พยัญชนะมาประยกุต์  
ในผลงานที่พูดถึง
เรื่องราววิถีชีวิตใน
ครอบครัวอิสลาม  
สร้างความเชื่อมโยง
ความผูกพนั 
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Pouran 
Jinchi 
 

\ 

 
 
 

 
 
 

การสร้างพยัญชนะให้เกดิมิติ
ความเคล่ือนไหวในผลงาน
สร้างสรรค์ 

 
 
 

สร้างเทคนิคขึน้จากภาพ
พิมพ์แบบนามธรรม  โดย
การใชก้ารประดษิฐ์
ตัวอักษรอาหรับท่ีมีความ
งามในรูปแบบธรรมชาติ 
มาเป็นส่ือสัญญาลักษณ์
ในการแสดงออก 

 
 
 

สะท้อนให้เห็นถึง
ความอิสระให้กับ
รูปทรง  รูปร่าง การ
เคล่ือนไหวของตัว
พยัญชนะ 

ตารางท่ี  1  วิเคราะห์อิทธิพลงานของศิลปินที่ได้จากรูปแบบการสร้างสรรค์และรูปแบบทางแนวคดิ(ต่อ) 
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  บทท่ี 3 

 
การกําหนดรูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 
 ในการศึกษาคนควาเพื่อการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาชุด “จิตรกรรม
ส่ือผสม : ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม”  ขาพเจาไดเสนอนําเร่ืองราวท่ีสะทอน
ความรูสึก  ความรัก  ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม  โดยเร่ิมตนจากการศึกษา
เร่ืองราวตามแนวความคิด  หาขอมูล  ทดลองเทคนิคและวิธีการตางๆ รวมท้ังประสบการณและแรง
บันดาลใจจากคนในครอบครัวและส่ิงแวดลอมรอบๆตัวขาพเจา  จนถึงวิธีการนําเสนอในรูปแบบท่ี
ไดวางไวตามตองการ  ทําใหพัฒนาผลงานสรางสรรคของขาพเจามีความลงตัวและชัดเจนข้ึน  การ
สรางสรรคคร้ังนี้ขาพเจาไดวางแผนและเรียบเรียงข้ันตอนตางๆ  เพื่องายตอการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมี
กระบวนการขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด“จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพันและวิถี
ครอบครัวในทัศนะอิสลาม”ขาพเจาไดวางแผนและเรียบเรียงข้ันตอนตางๆอยางเปนระบบเพ่ืองาย
ตอการปฏิบัติการโดยเริ่มตนจาการศึกษาเน้ือหาเร่ืองราวตามแนวความคิดหาขอมูลเทคนิคและ
วิธีการตางๆเพื่อชวยเสริมสรางผลงานใหสมบูรณและมีความลงตัวดังรายละเอียดข้ันตอนตาม
ระยะเวลาและวิธีการสรางสรรคตอไปนี้    
 1.  การหาขอมูล  
 ขอมูลจากสถานท่ีจริง  ซ่ึงเปนประสบการณจริงสภาพแวดลอม  (วีถีคนมลายู) วิถีชีวิต
ของผูคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะอยูแบบอยางเรียบงายไมซับซอน
ในสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมีการประกอบอาชีพทําการเกษตรการทําประมง
และการเล้ียงสัตว ประชากรสวนใหญในสามจังหวัดชายแดนภาคใตพูดภาษามลายูทองถ่ินพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจ  รักความเปนเครือญาติ อาศัยกันเปนครอบครัวใหญ  มีการ
ชวยเหลือในการประกอบอาชีพ จะอยูรวมกันทํางานเปนกลุมภายใตหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  
และมีการดําเนินชีวิตอยูรวมกับสังคมท่ีมีความหลากหลายอยางเปนสันติ  
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 จากประสบการณจริงสภาพแวดลอม  รอบขางของขาพเจา  ขาพเจาใชโดยการสังเกต
วิถีชีวิตครอบครัวและส่ิงของเคร่ืองใชท่ีเช่ือมความสัมพันธภายในครอบครัว  สังเกตความสัมพันธ
ของคนภายในบานบริบทตางๆ เชน  พอและแมถายทอดความรักความผูกพันอยางไรสูลูกๆ  การนั่ง
ทานขาวกับคนในครอบครัวรวมถึงการนั่งพูดคุยการญาติพี่นอง  กิจกรรมท่ีพอแมพาลูกไปเท่ียว  
กิจกรรมท่ีพอแมนั่งเลนกับลูกๆ  กิจกรรมวันตรุษวันฮารีรายอ  กิจวัตรประจําวันท่ีพอแมละหมาด
กับลูกๆ  และกิจวัตรประจําวันท่ีขาพเจาเห็นพอกําลังกลอมลูกนอน  พอลางรถและมีลูกชวยกัน
อยางสนุกสนาน  แมนั่งเย็บผาภายในบานท้ังหมดในครอบครัวและการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิต  รวมถึงสังเกตอิทธิพลทางวัฒนธรรม  ศาสนา  สถาปตยกรรม และส่ือสัญลักษณตางๆรอบขาง
ของขาพเจา  
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ภาพท่ี  8  ภาพภายในบานแมและลูกกําลังละหมาด  ถายเม่ือวันท่ี  13  กนัยายน  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

ภาพท่ี  9  ภาพภายในบานพอกําลังกลอมลูกนอน  ถายเม่ือวันท่ี  13  กนัยายน  2559 
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ภาพท่ี  10  ภาพกําลังทานขาวท่ีบานยาย  ถายเม่ือวนัท่ี  14  กันยายน  2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  11  ภาพภายในบานแมกําลังเลนกบัลูกๆ  ถายเม่ือวันท่ี  13  กนัยายน  2559 
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ภาพท่ี  12  ภาพภายในบานแมกําลังเลนกบัลูกๆ  ถายเม่ือวันท่ี  13  กนัยายน  2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  13  ภาพครอบครัวของขาพเจา  ถายในวันฮารีรายอ (เทศกาลปใหมมุสลิมท่ัวโลก)  
 ถายเม่ือวันท่ี  22  กันยายน  2559 
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ภาพท่ี  14  ภาพครอบครัว  ถายเม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2559 

1.2  การเขียนบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวความสุข  ความทรงจําในครอบครัว  ตั้งแตวันท่ี 26 
สิงหาคม ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2559  เขียนบันทึกความทรงจําท่ีประทับใจต้ังแตวัยเด็กจนถึงปจจุบัน
ทําใหขาพเจาตระหนักวาพอแมและคนในครอบครัวเปนกําลังใจท่ีดีท่ีสุด  ท้ังสองคือแบบอยางท่ีดี
ในครอบครัว  ทําใหขาพเจาเห็นความสําคัญของกําลังใจและการใชชีวิตท่ีเรียบงาย  มีความสุข        
มีรอยยิ้ม  ในยามที่เราผิดพลาดหรือเสียใจมันเปนส่ิงเดียวที่จะทําใหฉันตอสูกับพรุงนี้และอนาคตพอ
แมจะตักเตือนและพรํ่าสอนลูกๆ อยูเสมอคําสอนคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคตามหลักอิสลาม
มาต้ังแตเล็กๆ เพราะพอแมของขาพเจาใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตามหลักการอิสลามอยาง
เครงครัด  หลังจากเสร็จส้ินการละหมาดทุกคร้ังพอแมจะใหความสําคัญและนึกถึงลูกๆ อยูเสมอ  
ทานจะวิงวอนขอพรตออัลลอฮพระผูเปนเจาใหลูกๆ ทุกคนเปนคนดีอยูในหนทางศาสนา  พอแม
เปนคนธรรมดา  แตมีพลังท่ียิ่งใหญมาก  ทํางานหนักสงเสียเพื่อใหลูกๆ ได  รํ่าเรียนสูงๆ เหมือนลูก
คนอ่ืนๆ ท่ัวไป  พอแมสามารถสงเสียลูกท้ังเกาคนไดอยางสุดแรงและพลังถึงแมจะมีอุปสรรค
มากมายก็ตาม  เชนเดียวกับลูกๆ  ก็จะไดรับบททดสอบเพ่ือเปนบันไดชีวิตใหเรากาวไปขางหนา
อยางแข็งแรงโดยมีกําลังใจดีๆ จากท้ังสองทาน  และความหวังของท้ังสองทาน  คือ 

1.  ใหลูกปลอดภัย(รักแมยังไมเคยเห็นหนา) 
2. ใหลูกเติบโต(รักแมจะดื้อรันและซุกซน) 
3.  ใหลูกไปไกล(รักแตตองลําบากและสงเสีย) 
4.  คือใหลูกกลับมา (รักแมจะหางไกล) 
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ภาพท่ี  15  ภาพจดบันทึกความทรงจํา  ถายเม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2559 

 

1.3  การหาขอมูลเกี่ยวกับภาษาอาหรับและความหมายท่ีบีบลงบนผลงานสรางสรรค 

ตารางท่ี  2  คําศัพท   

ความหมาย ภาษาอังกฤษ อักษรเขียนอาหรับ/อักษรเขียนภาษามลาย ู

ครอบครัว Family َاْلَعاِئَلُة 
พอ Father فافا 
แม Mother ماما 

นองชาย/นองสาว Brother/ Sister اديق 
ฉัน I / Me َأَنا /ساي 

พวกเรา We آيت/َنْحُن 
พี่/นองชาย Brother اال 
พี่/นองสาว Sister االخت 

บาน Home رومه 
ความรัก Love سايغ‘‘ 
ความสุข Happy السعادة 
รอยยิ้ม Smile اإلبتسامة 
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2.  การสรางภาพราง  นําขอมูลท่ีไดศึกษาขางตนมาประมวลและวิเคราะห จัด
องคประกอบทางศิลปะข้ึนใหมทางความคิด  เพ่ือใหตรงกับความรูสึกท่ีตองการถายทอดใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน  มุงเนนความรูสึกท่ีตองการแสดงออกและท่ีจะนํามาพัฒนาเปนผลงานสรางสรรค  โดยสราง
เปนภาพรางดวยวิธีปะติวัสดุบีบสีและระบายสีบนกระดาษ  เพื่อใหสัมพันธกับการขยายผลงานจริง  
ซ่ึงมีเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถีท่ีเรียบงาย  มีความสุข
กับชีวิตประจําวันและกิจกรรมที่คุนเคยในวิถีครอบครัวอิสลาม  เพื่อใหแสดงออกถึงอารมณ
ความรูสึกท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  16  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  1 
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ภาพท่ี  17  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  18  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  3 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  19  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  20  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  5 
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ภาพท่ี  21  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  22  รายละเอียดภาพรางตนแบบเทคนิคส่ือผสมบนกระดาษผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี  7 
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3.  การสรางสรรคผลงานจริง  จากการคนควาขอมูลเก็บภาพและบันทึกขอมูลตางๆ  
แลวนําภาพรางท่ีผานความคิดเห็นของอาจารยและเปนท่ีพึ่งพอใจมาเปนแบบขยายในผลงานจริง  
โดยอาศัยโครงสรางและสวนประกอบหลักท่ีสําคัญตามแบบของภาพราง  หลังจากนั้นปลอยให
จินตนาการกับความคิดฝนทํางานตออยางอัตโนมัติตามความรูสึกดวยเทคนิควิธีการและวัสดุ
อุปกรณตางๆ ท่ีไดศึกษา  และรวบรวมมาสําหรับการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงเนื้อหาเร่ืองราวและ
อารมณความรูสึกท่ีตองการส่ือความหมาย  ประสานเช่ือมโยงกับกระบวนการวิธี  เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอยางสมบูรณ  นั่นคือการบรรลุถึงจุดมุงหมายทางแนวความคิดและเร่ืองราวผาน
ความสุขท่ีเรียบงาย  ความประทับใจ  และความทรงจําภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกิดข้ึนภายใน
บาน  โดยนําเสนอในรูปแบบจิตรกรรมส่ือผสม  ซ่ึงสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

1. ถายภาพชีวิตประจําวันและกิจกรรมท่ีคุนเคยในครอบครัว โดยการจัดทาทางแสงเงา
ตามท่ีตองการ      
 2.  ข้ันตอนการเตรียมพื้น  โดยใชโครงไมรูปส่ีเหล่ียม  แลวขึงดวยผาใบพรอมรองพื้น
เฟรมขนาดท่ีกําหนดไว      
 3.  หลังจากนั้นขยายผลงานจริง  ข้ันตอนการรางโครงสราง สัดสวนของภาพคราวๆ
ดวยดินสอจากนั้นใช ผาลูกไมสีท่ีเรากําหนดคราวๆตามภาพราง มาปะติด เย็บปก สรางเปนเสนรอบ
นอก เพื่อกําหนดรูปทรงตามโครงสรางท่ีรางไว     
 4.  ข้ันตอนนี้นําสีผสมกับเคมีโปว (ตามสีท่ีตองการ) บีบเปนอักษรพยัญชนะภาษา
อาหรับท่ีขาพเจาประยุกตลงในสวนท่ีตอองการ  และในแตละคร้ังท่ีบีบเปนพยัญชนะภาษาอาหรับ
นั้น  ขนาดของหัวบีบจะมีขนาดแตกตางกันเพื่อท่ีจะทําใหผลงานสรางสรรคเกิดมิติ 
 5.  จากนั้นนําเศษผาลูกไมบางมาเย็บปะติดและจัดวางเพิ่มเติมติดลงบนผลงาน
สรางสรรค  

6.  ข้ันตอนการเก็บรายละเอียด  โดยเพิ่มเติมความเหมาะสมใหเกิดความสมบูรณ  และ
ตรงกับแนวความคิดตลอดจนอารมณความรูสึกท่ีตองการแสดงออกไดอยางชัดเจน 

 
ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 
 ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา  ไดทําการศึกษาคนควาหาสาระสําคัญของ
เร่ืองราวความสุขท่ีเรียบงาย  ความประทับใจ  และความทรงจําภายในวิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกิดข้ึน
ภายในบาน โดยนําขอมูลตางๆมาผสมกับจินตนาการ  และการแสดงออกตามอารมณความรูสึก
สวนตนในรูปแบบเทคนิคส่ือผสม  ซ่ึงอาจกําหนดองคประกอบในการใชทัศนะธาตุตางๆ ดังนี้ 
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 1. รูปทรง  (Form)  ใชรูปทรงท่ีไดแนวคิดเปนหลัก  จากรูปทรงดูเรียบงายและมี
ความหมาย  แตมีการลดทอนใหดูเขาใจงาย  ใชรูปทรงของคนในครอบครัว ซ่ึงจะไมทําใหตัว
รูปทรงนั้นๆชัดเจนมากเกินไป  ใชรูปทรงของดอกไมในลวดลายของผา  ลูกไม  และรูปทรงของ 
พยัญชะภาษาอาหรับท่ีมีขนาดเล็กใหญ   ผลงานสรางสรรคจะใชรูปทรงท่ีมีหลากหลายขนาด  เปน
รูปทรงท่ีกระจัดกระจาย  ทําหนาท่ีเปนตัวดําเนินเร่ืองราวเพื่อท่ีจะไมใหเกิดความโดดเดนในดานใด
ดานหนึ่งของตัวผลงานสรางสรรค 

2.  เสน  (Line)   เปนทัศนธาตุสําคัญท่ีสรางความกลมกลืน  แสดงอารมณความรูสึกใน
ผลงาน      ใหตัวรูปทรงมีความเดนชัดมากข้ึน  และใหเนื้อหาของงานมีเอกภาพ  การบีบสีใหเปน
เสนนั้นมีขนาดท่ีหลากหลายและลวดลายท่ีมาจากผา ซ่ึงนํามาประกอบในงานมี 2  ลักษณะ คือ  

2.1  เสนท่ีแสดงโครงสราง  เปนเสนแกนในภาพ  ชวยใหสายตาคนดูสามารถมองภาพ
ใหจบภายในภาพหรือมีการเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง    

2.2  เสนรายละเอียด  เปนเสนแสดงรายละเอียดในลักษณะเสนโครงท่ีเกิดจากเสน
พยัญชนะภาษาอาหรับท่ีมีความหลากหลายขนาด  และเสนท่ีเกิดจากลวดลายของผา  ลูกไม  ในตัว
งานสรางสรรค  สรางความเพลิดเพลินในการมองมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังมีเสนขนาดใหญท่ีมีสีท่ี
แตกตางกันสามารถสอดประสานความเคล่ือนไหวและน้ําหนักของตัวผลงานมากข้ึน 
 
 
 

 
 

 

 

\ 

 

ภาพท่ี  23  ภาพแสดงลักษณะท่ีวาง ระหวางเสนกับรูปทรง 
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 3.  สีและนํ้าหนัก (Color, Tone)  ลักษณะการใชสีและนํ้าหนักในผลงาน  จะใชสีจาก
ลวดลายของผา  ลูกไม  และสีท่ีบีบเปนภาษาพยัญชนะ หลายๆชนิดมาสรางน้ําหนัก  ทับซอนกัน
เกิดเปนมิติ  ความเขม  ความออนในสีคาเดียวกันเพื่อสรางคาความรูสึก  และการสรางน้ําหนักใน
ผลงานโดยสวนใหญแลว  จะมีน้ําหนักอยูท่ีพื้นหลังและน้ําหนักอยูท่ีรูปทรง  โดยไลคาน้ําหนักดวย
ผาทับซอนไปมา  เพื่อแสดงออกมาตามอารมณความรูสึกท่ีหลากหลาย  เพื่อใหเกิดความสนุกในตัว
ผลงานสรางสรรค  ใหดูนาคนหาดูมีมิติระยะจากการซับซอนของพยัญชนะภาษาอาหรับและสีท่ีเกิด
จากวัสดุผาจึงดูมีความกลมกลืน ใหความรูสึกอบอุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  24  ภาพแสดงลักษณะสีและนํ้าหนัก 
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4.  ลักษณะพื้นผิว  (Texture)  ลักษณะของการสรางพื้นผิวในผลงาน เปนลักษณะ
พื้นผิวท่ีเกิดจากวัสดุ การทับซอนของผาและพื้นผิวท่ีซับซอนเกิดจากการบีบพยัญชนะภาษาอาหรับ
เปนรองรอยท่ีสรางข้ึนมาแสดงอารมณความรูสึกท่ีตองการแสดงออกท่ีมีลักษณะ เฉพาะตน1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  25  ภาพแสดงลักษณะสีและนํ้าหนั 

วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

                                                        
1ชลูดนิ่มเสมอ, องคประกอบศิลปะ, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร, 2553).   
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ภาพท่ี  26  ภาพวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  27  ภาพวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
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ภาพแสดงขั้นตอนการทํางาน 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี  28ข้ันตอนการขึงเฟรมเตรียมพื้นดวยการทาสีอะคริลิคสีขาว โดยทาสีท่ัวท้ังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  29ภาพแสดงการรางโครงสราง สัดสวนของภาพดวยการคัดลอกรูปจากการขยายสเก็ตซ 
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ภาพท่ี  30แบบภาพรางท่ีสมบูรณ กอนข้ึนข้ันตอนการปะติดผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  31ภาพข้ันตอนการปะติดผาลูกไมสี  ตามโครงสรางท่ีเตรียมไว 
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ภาพท่ี  32ภาพข้ันตอนการบบีสีอะคริลิคเปนอักษรพยัญชนะภาษาอาหรับเพื่อเพ่ิมความมีมิติข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  33ภาพรายละเอียดข้ันตอนการปะติดผาและการบีบสีอะคริลิคเปนอักษรพยัญชนะภาษา
 อาหรับ  มีความทับซอนกัน 
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ภาพที่  34ภาพรายละเอียดข้ันตอนการปะติดผาและการบีบสีอะคริลิคเปนอักษรพยัญชนะภาษา
 อาหรับมีความทับซอนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  35ข้ันตอนการเก็บรายละเอียด  โดยเพิ่มเติมความเหมาะสมใหเกิดความสมบูรณ 
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ภาพท่ี  36เพิ่มเติมความเหมาะสมใหเกิดความสมบูรณ 
 

 
 
 
 
 
 



44 

 
บทที ่4 

 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้  “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพนัและวิถีครอบครัว
ในทัศนะอิสลาม”  ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจจากความรักความผูกพนัผ่านบุคคลในครอบครัว
โดยเฉพาะของพ่อและแม่ซ่ึงได้แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ การเล้ียงดูลูกๆ ทุกคนด้วยหลัก        
อลักุรอ่านตามหลกัการอิสลามในดา้นความศรัทธาและความประพฤติท่ีเหมาะสม  แมก้ระทัง่ความ
รักของพ่อและแม่ท่ีถ่ายทอดดา้นภาษาในการส่ือสารท่ีสั่งสอนให้ลูกๆ ทุกคนไดเ้ขา้ใจ  และรักกนั
แน่วแน่นและนั้นเป็นการแสดงออกความรักความผูกพนัของพ่อแม่และคนในครอบครัวของ
ข้าพเจ้า  ความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว  วิถี ชีวิตท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกับ
ชีวติประจ าวนัและกิจกรรมท่ีคุน้เคยในวถีิครอบครัวอิสลาม  ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวผา่นความสุข  
ความประทบัใจ  และความทรงจ าภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนภายในบา้น  โดยน าเสนอในรูปแบบ
จิตรกรรมส่ือผสม  จึงน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมา
เพื่อเช่ือมโยงความรู้สึกและเป็นการสะทอ้นความรัก  ความผูกพนัในวิถีครอบครัวอิสลาม  โดยมี
การพฒันา  วิเคราะห์  ขอ้แกไ้ขบกพร่องทั้งแนวคิดและรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
และต่อยอดงานใหส้มบูรณ์ 

การพฒันาสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์   
 การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  ระยะที ่ 1   
 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  (ปีการศึกษา  2557/ภาคต้น)  ปัญหาของการท างานระยะก่อน
วิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ.  2557  ในระยะเร่ิมแรกของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
นั้นเป็นระยะท่ีเรียกไดว้า่เป็นระยะของ “การศึกษาของเน้ือหาเร่ืองราวและทดลองทางเทคนิค” เพื่อ
คน้หาลกัษณะเฉพาะตน  โดยอาศยัการทดลองทางดา้นเทคนิคและรูปแบบของผลงาน  ผลงานใน
ระยะน้ีจึงมีอารมณ์ความรู้สึกเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในครอบครัว ดว้ยรูปทรงท่ีมีความเป็นอิสระเน้น
การทดลองและการคน้หาเทคนิคท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ห้เขา้กบัการแนวความคิด เช่น การประ
ติด เยบ็ผา้ ผสมผสานการบีบสีเป็นพยญัชนะภาษาอาหรับ  เพื่อแสดงออกถึงความผกูพนัของคนใน
ครอบครัว  ซ่ึงไดมี้การพฒันาในดา้นของเทคนิคและวสัดุเพื่อเพิ่มความช านาญและเป็นเอกลกัษณ์



45 

เฉพาะตวัในรูปแบบผลงานลกัษณะไทย  2  มิติ  และตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนอยา่ง
สมบูรณ์  การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ีเร่ืองราวเน้ือหายงัไม่ชดัเจนปัญหาท่ีพบ คือ ความไม่ลง
ตวัของรูปทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี  37  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  1 ช้ินท่ี 1  

ช่ือภาพ   ชีวติและความผกูพนั  
              ขนาด     80 x 50  เซนติเมตร 
              เทคนิค   จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2557 
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ภาพท่ี  38  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  1  ช้ินท่ี  2 
              ช่ือภาพ   ชีวติและความผกูพนั  
              ขนาด     60 x 100  เซนติเมตร 
              เทคนิค    จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2557 
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ภาพท่ี  39  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  1 ช้ินท่ี  3 
ช่ือภาพ   ชีวติและความผกูพนั  

              ขนาด     60 x 100  เซนติเมตร 
              เทคนิค   จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2557 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  ระยะที ่ 2      

ชุด “ความผูกพนัและวิถีแม่ในทศันะอิสลาม”  ขา้พเจา้ไดเ้สนอน าเร่ืองราวท่ีสะทอ้น
ความรู้สึก  ความรัก  ความผกูพนัเก่ียวกบัวถีิแม่  โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาเร่ืองราวตามแนวความคิด 
หาขอ้มูล  ทดลองเทคนิคและวธีิการต่างๆ  รวมทั้งประสบการณ์และแรงบนัดาลใจเก่ียวกบัแม่  โดย
ใชเ้ทคนิคบีบอกัษรพยญัชนะภาษาอาหรับทัว่เฟรมและปะติดดว้ยผา้บางๆ ก่อรูปร่างข้ึนออกมาใน
รูปแบบก่ึงนามธรรม  การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีเร่ืองราวเน้ือหายงัไม่ชดัเจน  ความไม่ลงตวั
ของรูปทรงและเทคนิค ซ่ึงเทคนิคยงัคงท างานมากกว่ารูปทรง  ท าให้มีการเร่ืองเปล่ียนแปลง
เร่ืองราวจากเดิม  และปรับเพิ่มเติมเทคนิคเพิ่มให้ดูน่าสนใจ  จะตอ้งลดความคมชดัของรูปทรงใหม่
ในช้ินต่อไป  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี  40  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2  ช้ินท่ี  1 

ช่ือภาพ    ความผกูพนัและวถีิแม่ในทศันะอิสลาม 
              ขนาด      160 x 190  เซนติเมตร 
              เทคนิค     จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2558 
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ภาพท่ี  41  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2  ช้ินท่ี  2 
ช่ือภาพ   ความผกูพนัและวถีิแม่ในทศันะอิสลาม  

              ขนาด     140 x 160  เซนติเมตร 
              เทคนิค   จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2558 
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ภาพท่ี  42  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2  ช้ินท่ี  3 
ช่ือภาพ   ความผกูพนัและวถีิแม่ในทศันะอิสลาม  

              ขนาด     140 x 160  เซนติเมตร 
              เทคนิค    จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2558 
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ภาพท่ี  43  ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2  ช้ินท่ี  4 

ช่ือภาพ    ความผกูพนัและวถีิแม่ในทศันะอิสลาม  
              ขนาด     160 x 190  เซนติเมตร 
              เทคนิค    จิตรกรรมส่ือผสม 

ปีท่ีสร้าง   2558 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
ชุด “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพนัและวิถีครอบครัวในทศันะอิสลาม”  จ านวน 5 

ช้ิน   ขา้พเจา้ไดเ้สนอน าเร่ืองราวท่ีสะทอ้นความรู้สึก  ความรัก  ความสุข  ความผกูพนั  วิถีชีวิตใน
ครอบครัวของขา้พเจา้  การสรุปความคิดท่ีมีความหนกัแน่น และชดัเจนข้ึนทั้งประสบการณ์และ
แรงบนัดาลใจจากคนในครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัขา้พเจา้  น าเสนอในรูปแบบท่ีไดว้างไว้
ตามตอ้งการ  ท าใหพ้ฒันาผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้มีความเป็นเอกภาพและชดัเจนข้ึนผา่นการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นไปอย่างอิสระจากทัศนคติท่ีดีในครอบครัวอิสลามส่งผลให้ผลงาน
วทิยานิพนธ์ชุดน้ีมีความสมบูรณ์  โดยมีรายละเอียดของผลงานแต่ละช้ินดงัต่อไปน้ี 

 

 

  

 

 

   

 
 
 
ภาพท่ี  44  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  1  

ช่ือผลงาน  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผกูพนัและวถีิครอบครัวในทศันะอิสลาม 
ขนาด         130 x 180  เซนติเมตร 
เทคนิค       จิตรกรรมส่ือผสม 
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ภาพท่ี  45  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  2  

ช่ือผลงาน  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผกูพนัและวถีิครอบครัวในทศันะอิสลาม 
ขนาด         130 x 180  เซนติเมตร 
เทคนิค       จิตรกรรมส่ือผสม 
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ภาพท่ี  46  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  3 

ช่ือผลงาน  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผกูพนัและวถีิครอบครัวในทศันะอิสลาม 
ขนาด         130 x 180  เซนติเมตร 
เทคนิค       จิตรกรรมส่ือผสม 
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ภาพท่ี  47  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์   ช้ินท่ี  4 
ช่ือผลงาน  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผกูพนัและวถีิครอบครัวในทศันะอิสลาม 
ขนาด         120 x 150  เซนติเมตร 
เทคนิค       จิตรกรรมส่ือผสม 
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ภาพท่ี  48  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  5 

ช่ือผลงาน  จิตรกรรมส่ือผสม : ความผกูพนัและวถีิครอบครัวในทศันะอิสลาม 
ขนาด         120 x 160  เซนติเมตร 
เทคนิค       จิตรกรรมส่ือผสม 
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ตารางท่ี  3  สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์   
ระยะที ่1  

(ภาคต้น 2557)  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์    ระยะ
ที ่2  

       (2558) 

ผลงานวทิยานิพนธ์   (2559) 

 
ภาพผลงาน 

 

 
 
 

               
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค        วสัดุผสม วสัดุผสม วสัดุผสม 

จุดเด่น  
ไดท้ดลองหลายๆเทคนิค 

ความชัด เจนด้าน เทคนิคบีบ
อักษรพยัญชนะภาษาอาหรับ
และเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิแม่ 

มีความชดัเจนในเร่ืองราว  เทคนิค
รูปแบบการน า เสนอ  และ ส่ือ
สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดแสดงออกมา
จากความรู้สึก 
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จุดด้อย  
เร่ืองราวไม่ชัดเจนไม่ลงตัว
ของ รูปทรงและ เทค นิค
วิ ธี ก า ร ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค ์ 
ส่งผลให้รูปแบบของงานยงั
ส่ือไม่ชดัเจน 

ความไม่ลงตัวของรูปทรงและ
เทคนิค ซ่ึงเทคนิคย ังคงท างาน
มากกว่ารูปทรง  ท าให้มีการเร่ือง
เปล่ียนแปลงเ ร่ืองราวจากเดิม  
และปรับเพิ่ม เ ติม เทคนิคให้ ดู
น่าสนใจ  จะต้องลดความคมชัด
ของรูปทรงใหม่ในช้ินต่อไป  

ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค บี บ อั ก ษ ร
พยัญชนะภาษาอาห รับย ัง ไม่
สามารถคุมขนาดตวัอกัษรได ้ ท า
ใหดู้เท่าๆกนั 

 
 
 
 
 

การพัฒนา ทางดา้นเร่ืองราว
และเทคนิควิธีการย ังไม่ มี
ความชดัเจน 

เร่ืองราวและเทคนิคเร่ิมพฒันาข้ึน  
แสดงส่ือสัญลกัษณ์ด้านภาษาได้
ชัดเจน  รักษาของดีและของเสีย
ใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

การพฒันาผลงานสร้างสรรค์ของ
ขา้พเจา้มีความลงตวัและเร่ืองราว
ท่ี ชั ด เ จ น ข้ึ น   ไ ด้ ส ะ ท้ อ น
ความรู้สึกความรัก  ความผูกพนั
ในวิถีครอบครัวอิสลามและส่ือ
สัญลักษ ณ์ ในการแสดงออก      
เป็นส่ิงแทนค่าความรู้สึกส่วนตน  
ไ ป สู่ แ ร ง บัน ด า ล ใ จ ใ น ก า ร
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ   
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บทที่ 5 
 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

สรุป 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุด  “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพนัและวิถีครอบครัว
ในทัศนะอิสลาม”  ได้มีการพฒันาแนวความคิด  ท าให้เกดิมุมมองและเอกลกัษณ์เฉพาะตัวเป็น
บทสรุปในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจา้ชุด  ความรักความผูกพนัและวิถีชีวิตใน
ครอบครัว  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  มีความสุขกบัชีวิตประจ าวนัและกจิกรรมท่ีคุ้นเคยในวิถีครอบครัว
อิสลาม  ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวผ่านความสุขท่ีเรียบง่าย  ความประทบัใจ  และความทรงจ าภายใน
วิถีครอบครัวอิสลามท่ีเกดิข้ึนภายในบ้าน  โดยน าเศษผา้ของคนในครอบครัวมาปะติด เยบ็ปัก บีบสี
พยญัชนะภาษาอาหรับให้เกดิมิติทบัซอ้นกนัและสร้างพ้ืนผิวใน  แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรม
ส่ือผสม  จึงได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมาเช่ือมโยงกบั
ความรู้สึก  เป็นการสะท้อนความรู้สึกความรัก  ความผูกพนัในวิถีครอบครัวอิสลาม  ท าให้มีโอกาส
ไดศึ้กษาอยา่งจริงจงั  รวมทั้งการศึกษาหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์  เกดิความสนใจในการใช้
วสัดุ  เพราะสามารถเช่ือมโยงให้เข้ากบัเร่ืองราวความรัก  ความผูกพันและวิถีชีวิตมุสลิม  วิถี
ครอบครัวท่ีเรียบง่าย  ตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนชนบทสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี  
ตลอดจนวัสดุท่ีสามารถควบคุมสี น ้ าหนัก  และแสดงความเป็นท้องถ่ิน  แสดงถึงบุคลิกและ
ความรู้สึกส่วนตน  ตลอดระยะเวลาในการท างานข้าพเจา้  ได้เกดิปัญญาค่อนขา้งมากและจากการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องในผลงาน  ท าให้ขา้พเจ้าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยา่งมี
ระบบแบบแผนและการท างานนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายสมบูรณ์แสดงถึงการถ่ายทอดตามอารมณ์
ของขา้พเจา้น าเสนอจนเป็นรูปร่างและถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  

อภิปราย       

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  ท าให้ข้าพเจา้เข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
การสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งข้ึน  ในการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนตั้ งแต่  การหา
ขอ้มูลโดยการลงไปคลุกคล่ีกบัคนในครอบครัว  สร้างภาพร่าง  และสร้างสรรค์ผลงานจริง  มีการ
พฒันามาตั้ งแต่การสร้างสรรค์ผลงานชุดกอ่นวิทยานิพนธ์  และต่อเน่ืองมาจนถึงการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์จนไดผ้ลงานตามหัวขอ้ท่ีวางไวแ้ละสามารถเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชน  
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และส่ิงส าคัญอย่างหน่ึงคือ  การได้รับค าแนะน าจากเหล่าอาจารย์และศิลปินแห่งชาติทุกท่านท่ี
หลอมรวมเป็นท่ีท าให้กอ่เกดิความรู้ให้ได้พฒันาตนเอง  พฒันาแนวความคิด  และพฒันาจิตใจท่ี
มุ่งมั่นท่ีจะท างานบนเส้นทางแห่งศิลปะให้บรรลุตามเป้าหมาย  ซ่ึงข้าพเจ้าจะเกบ็รวบรวม
ประสบการณ์ท่ีไดร้ับจากอาจารยทุ์กท่านไวใ้นจิตใจส านึกตลอดไป 

ข้อเสนอแนะ      
 ในกระบวนการสร้างสรรค์ย่อมจะมีปัญหาท่ีเกดิข้ึน  ซ่ึงจะต้องมีการปรับปรุง  แกไ้ข
ให้เกดิความสมบูรณ์ของผลงานโดยอาศยัประสบการณ์ในระยะแรกและค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาดงัน้ี    

1.  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลอา้งอิง  ทั้งขอ้มูลทางเอกสารท่ีใช้
อา้งอิงหลกัและเหตุผล       

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุด  “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพันและวิถี
ครอบครัวในทศันะอิสลาม”  ชุดน้ีจะไม่เกดิข้ึนถา้ข้าพเจ้าไม่ลงไปคลุกคล่ีกบัคนในครอบครัว  แต่
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีระยะเวลาในการท างานมนัไม่นานมากนัก  ท าให้การใช้วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ไม่สามารถน าความรู้สึกลงไปใชก้บัผลงานไดจ้ริงๆ จึงตอ้งหาส่ิงมาทดแทนวสัดุนั้นๆ ท าให้ดู
ไม่สมจริงมากนกั    

3.  ค้นควา้องค์ประกอบและเทคนิคท่ีตรงตามความคิดและความถนัดของตนเองมาก
ข้ึน   

4.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตรกรรมส่ือผสม : ความผูกพันและวิถี
ครอบครัวในทัศนะอิสลาม”  ชุดน้ีเป็นเพียงแค่แง่มุมหน่ึงท่ีหยิบยกมาเพียงเท่านั้ น ซ่ึงข้าพเจ้า
สามารถศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันาผลงานใหม่ในต่อๆ ไปไดใ้นอีกหลากหลายรูปแบบ  
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  ณ. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  กรุงเทพฯ    
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  ศิลปกรรม  มหาวิทยาสงขลานครินทร์  หาดใหญ่    
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