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บทคดัยอ่ 
 การศึกษาเรื่อง “การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงาน
ศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย” โดยผ่านผ่านเรื ่องเล่า การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
อัตชีวประวัติของศิลปิน 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคำสอนทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมุสลิม ศึกษาโลกทัศน์ทางศาสนาของศิลปินมุสลิมที่สะท้อนผ่านออกมาจาก
งานศิลปะ และการประนีประนอมขอบเขตการทำงานทางศิลปะกับข้อปฏิบัติทางศาสนา ของศิลปินมุสลิม
ที่สร้างผลงานเป็นภาพบุคคล และผลงานที่พยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ลงในรูปแบบเฉพาะตัวของ
ศิลปิน เนื่องจากความหลากหลาย และความลื่นไหลของศิลปินที่ประนีประนอมการสร้างผลงานของ
ตัวเองภายใต้กฎเกณฑ์ทางศาสนา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ผ่านการทฤษฎีก่อตัวของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration) ที่ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม และ
ปัจเจกในฐานะผู้กระทำการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลงานศิลปะและขอบเขตการทำงานของศิลปินทั ้ง 3 ท่านอยู ่ภายใต้
โครงสร้างที่เป็นศาสนาเช่นเดียวกัน เพียงแต่การตีความส่วนบุคคล หรือระดับของการตีความของแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตีความนั้นก็ขึ ้นอยู ่กับประสบการณ์ ครอบครัว 
การศึกษา หรือแม้แต่เศรษฐกิจ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการให้ความหมายของการกระทำของศิลปินใน
ฐานะของปัจเจกชนทั้งสิ้น อีกท้ังอำนาจของปัจเจกบุคคลยังแสดงออกมาในรูปแบบของการเลือกที่จะเชื่อ 
เลือกที่จะคิด หรือเลือกที่จะให้ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่ใช้ในการตีความตัวบท ข้อบังคับต่าง ๆ 
และอำนาจที่ศิลปินใช้ในการให้ความหมายของงาน หรือการกระทำของตนเองก็ล้วนเป็นอำนาจทั้งสิ้น  
การที่ปัจเจกเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการประนีประนอมของพวกเขา
ทั้งสิ้น หรือแม้แต่การทำผลงานบางอย่างที่ 
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ขอบคุณศิลปินหลักทั้ง 3 คน พี่บิว พี่ยามีล และอาจารย์เจ๊ะ ที่เปิดใจพูดคุยตอบคำถามถึงแม้ว่า
คน ๆ นี้จะไร้ต้นทุนความรู้ความเข้าใจทางศาสนาอิสลามกับศิลปะอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงขั้นตอนการ
ทำงานที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไร ขอขอบคุณทุกความไว้เนื้อเชื่อใจที่มอบผ่านเรื่องราวชีวิตส่วนตัว
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บกพร่องนานัปการของผู้ศึกษาแล้วก็ตาม 

ขอบคุณเต้ ที่เป็นทั้งเพ่ือนรักพ่วงตำแหน่ง Super Advisor คนสำคัญ ขอบคุณชาวแก๊งกุหลาบไฟ 
ขอบคุณสร้อยกับนภัสพาร์ทเนอร์ที่ดีตลอดชีวิตมหาลัย เพื่อนโต้ง และชาวเอกมานุษทุกคนที่แบกรับขับสู้
มาด้วยกันจนจบ 

ขอบคุณแม่ ฟ้า พ่ออ๊ีด และเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่เป็นครอบครัวและบ้านของหัวใจ 
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วันคงได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ฟัง 
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บทที ่1 

บทนำ 

 

ที่มาและความสำคญัของปัญหา   

 เมื่อโลกยุคหลังสมัยใหม่ ก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาของการใช้ภาพในการเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือ

ถ่ายทอดแนวคิด และสุนทรียะของผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมสมัยจึงได้ทวีความสำคัญมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ภาพศิลปะหรือสื่อทางสายตาประเภทต่าง ๆ ถูกจับจ้อง โต้แย้ง ถกเถียง และถูกตั้งคำถามอยู่

เสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาทางสังคม งานศิลปะจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมใน

สังคมได้ (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549: 3-22) เช่นเดียวกันกับศาสนาที่มักจะถูกตั้งคำถาม และเกิดการโต้แย้ง

จากกระบวนการการตีความอยู่เสมอ การศึกษาแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานควบคู่ ไปกับความเชื่อ

ทางศาสนาของศิลปินมุสลิม จึงเป็นการศึกษาที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวเบื้องหลังของการสร้างสรรค์

ผลงานหนึ่ง ๆ ความหมายที่ถูกแฝงไว้ในภาพ และตัวตนของศิลปินที่สะท้อนออกมาได้ โดยการถอด

ความหมายจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการของการทำความเข้าใจความคิด ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ฯลฯ ที่

มีอยู่ในสังคมของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ กล่าวได้ว่าการทำความเข้าใจกระบวนการการต่อรองกับข้อ

ปฏิบัติทางศาสนาที่เกิดขึ้นกับศิลปินที ่สร้างสรรค์งาน แนวคิด การตีความ จึงต้องอาศัยการศึกษา

วัฒนธรรมเป็นฐาน 

งานศิลปะที่มนุษย์แต่ละสังคมสร้างขึ้นนั้นต่างก็แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียะความ

งามเป็นเครื่องประจักษ์ถึงประสบการณ์และอารยธรรม โดยอารยธรรมที่เป็นพื้นฐานคิดในการสร้างสรรค์

นี้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของงานศิลปะที่เฉพาะตัว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 

ได้ให้ความหมายของ ศิลปะ ไว้ว่า “ศิลปะ คือ ผลพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออกมา

ในรูปลักษณะต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนใจ ตามอัจฉริยภาพ 

พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม 

จารีต หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา” เช่นเดียวกันศิลปะอิสลาม (Islamic Art) เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจาก
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พื้นฐานของวัฒนธรรมในศาสนาอิสลามตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 7 โดยสิ่งที่ลวดลายของเรขาคณิต 

(Geometric) แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ ลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) และอักษรอาหรับ

ประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy) ซึ่งเป็นศิลปะที่พบได้ตามสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ หรือการ

ประดับตกแต่งซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นศิลปะที่หลีกเลี่ยงตามข้อปฏิบัติศาสนาได้กำหนดไว้ (สถาบันศิลปะ

อิสลามแห่งประเทศไทย, 2561: 1) ซ่ึงในงานศิลปะร่วมสมัยศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นต่างก็มีแนว

ทางการตีความข้อปฏิบัติทางศาสนาแตกต่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับของตนเอง 

 ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ในศิลปะอิสลามมีกรอบและขอบเขตที่ชัดเจนจากหลักคำ

สอนของศาสนาอิสลามกล่าวคือความมีสุนทรียภาพของศิลปิน และสถาปัตยกรรมในอารยธรรมอิสลาม 

ถูกควบคุมด้วยหลักคำสอนของศาสนาที่ห้ามกระทำศิลปกรรมบางแขนง เช่น จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคล

และประติมากรรมรูปสลักสิ่งมีชีวิต ตลอดจนศิลปะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ฯลฯ เมื่อศิลปกรรมบางแขนงไม่

อาจกระทำได้ บรรดาศิลปินและสถาปนิกจึงประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่ไม่ขัดกับหลักคำสอน

ของศาสนา ศิลปะท่ีเกี่ยวกับลายเส้นและรูปทรงทางเรขาคณิต ตลอดจนลวดลายพรรณพฤกษาที่อ่อนช้อย

งดงามแต่มีพลังและความอลังการจึงปรากฏขึ้นในงานศิลป์ของอารยธรรมอิสลาม (อาลี เสือสมิง, 2555: 

57-58) 

 ปัจจุบันงานศึกษาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศิลปะอิสลาม และศิลปินมุสลิม โดยส่วนมากจะเน้นไป

ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และการถ่ายทอดทางสุนทรียศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในแง่ของ

การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา และการมองศิลปะอิสลามในฐานะของการเป็นวัฒนธรรมทางสายตา  

และให้คุณค่ากับศิลปะในแง่มุมความหลากหลายนั้นยังมีไม่มาก อีกท้ังความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมที่

มีต่อศิลปะอิสลามยังมีการรับรู้เพียงแค่การห้ามทำรูปคน หรือสิ่งมีชีวิต เพราะขัดกับหลักศาสนา ซึ่งการ

รับรู้ถึงเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการ รูปแบบต่าง ๆ ที่ศิลปินต้องทำเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก

ทางศาสนายังเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกศึกษา และนำเสนอ ประกอบกับปัจจุบันที่ผลงานของศิลปินมุสลิมก็

ได้มีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผลงานเหล่านี้จะสะท้อนความลื่นไหลของ

ศิลปินและศาสนาอิสลาม อันนำไปสู ่การทำความเข้าใจศิลปะอิสลาม และศิลปินมุสลิมในแง่มุมที่

หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ที่จะสามารถเข้าถึง

ความงามและสุนทรียะของผลงานเหล่านี้ได ้ 
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 การศึกษานี้จะพิจารณาถึงเงื่อนไขทางศาสนาที่เข้ามามีผลต่อขอบเขตการทำงานศิลปะของศิลปิน

มุสลิมเป็นหลัก รวมไปถึงการเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีผลต่อเอกลักษณ์ของผลงานที่ศิลปินพยายาม

นำเสนอ เพื่อค้นหาความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลัง ความแตกต่างของตัวตนที่หลากหลายของ

ศิลปิน ว่าการสร้างสรรค์ของศิลปินมุสลิมนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยข้อปฏิบัติทางศาสนา และการตีความ

ศาสนานั้นขึ้นอยู่กับการตีความระดับปัจเจกของศิลปินมากกว่าศาสนาที่เป็นโครงสร้างทางสังคม  

 ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration 

Theory) ผลการศึกษาของ Anthony Giddens ในการวิเคราะห์กระบวนการการต่อรองของศิลปินผู้สร้าง

ผลงานในฐานะของผู ้กระทำ (Agency) กับข้อกำหนดทางศาสนาในฐานะของโครงสร้างทางสังคม 

(Structure) ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลกับสถาบันทางสังคม หรือผู้กระทำกับ

โครงสร้าง ทฤษฎีนี้จึงสามารถใช้ในการอธิบายการกระทำของมนุษย์ ซึ่งในที่นี้คือการสร้างผลงานของ

ศิลปิน โดยที่ผู้ศึกษาให้ความสำคัญกับวิธีการที่ศิลปินกำหนดการกระทำเอง พร้อม ๆ กับการเลือกกระทำ

ที่ได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างหรือศาสนาควบคู่กันไป โดยมิได้ให้ความสำคัญกับการกระทำที่เกิดขึ้นเป็น

ผลลัพธ์มาจากอิทธิพลทางโครงสร้างเพียงอย่างเดียว (เชษฐา พวงหัตถ,์ 2547: 72-76)  

โดยจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาต้องการให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติทาง

ศาสนาที่สอดคล้องกับการทำงานศิลปะของศิลปินแต่ละคน ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะมองผลงานศิลปะ และศิลปิน

มุสลิมในแง่ของการตัดสินว่าการกระทำของศิลปินนั้นถูกหรือผิด แต่เป็นการทำความเข้าใจกระบวนการที่

เกิดข้ึนภายใต้โครงสร้างทางสังคมบางอย่าง เรื่องราว ประสบการณ์ การให้ความหมายที่ศิลปินนั้นอธิบาย

ต่อการเลือกหรือไม่เลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงออกถึงความลื่นไหล ความซับซ้อน ความ

หลากหลาย ความสวยงามของศิลปินและศิลปะทั้งสิ้น และในฐานะของผู้ศึกษาที่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในศาสนา

อิสลามเพียงแต่มีความสนใจ และอยากจะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในศาสนาอื่นด้วยมุมมองที่เคารพ 

และไม่ได้มีเจตนาที่คิดร้าย หรือล่วงเกินความเชื่อความศรัทธาของผู้อื่น 

 

วตัถปุระสงค์ของการศกึษา  

1. เพ่ือศึกษาคำสอนทางศาสนาอิสลามที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมุสลิม  

2. เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ทางศาสนาของศิลปินมุสลิม ที่สะท้อนผ่านออกมาจากงานศิลปะ 
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3. เพื่อศึกษาการประนีประนอมขอบเขตการทำงานทางศิลปะกับข้อปฏิบัติทางศาสนา ของ

ศิลปินมุสลิมที่สร้างผลงานเป็นภาพบุคคล และผลงานที่พยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ลง

ในรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน 

สมมตฐิานของการศกึษา  

การทำงานศิลปะของศิลปินมุสลิมไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติทางศาสนาทั้งหมด แต่

ศิลปินจะมีการประนีประนอมในระดับปัจเจก อีกทั้งยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการตีความข้อ

ปฏิบัติทางศาสนาของบุคคลอื่นอีกด้วย 
 

ขอบเขตของการศกึษา  

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการคิด การตีความ การประนีประนอมของศิลปิน

มุสลิมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม เพื่อวิเคราะห์โลกทัศน์ ความเชื่อที่ศิลปินมีต่อศาสนา รวม

ไปถึงขอบเขตของการทำงานศิลปะของศิลปิน ผ่านเรื่องเล่า การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ

อัตชีวประวัติ  

2. ศึกษาผ่านศิลปินมุสลิมผู้สร้างงานที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จำนวน 3 คน โดยทั้ง 3 

คนเป็นศิลปินมุสลิมที่มีชื่อเสียง และเคยจัดนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวมาแล้วทั้งสิ้น 

3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะศิลปินที่สร้างงานศิลปะร่วมสมัยประเภทจิตรกรรมเท่านั้น 

4. ศิลป ินท ุกคนเคยผ ่านการศ ึกษาจากคณะจิตรกรรมประต ิมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ระเบยีบวธิกีารศกึษา  

 ผู้ศึกษาเริ่มต้นทำความเข้าใจ และหาคำอธิบายต่อประเด็นการศึกษาหัวข้อ กระบวนการต่อรอง
ของศิลปินมุสลิม ในการสร้างงานศิลปะกับข้อปฏิบัติทางศาสนา กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย โดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ภายใต้หลักการการศึกษาและเครื่องมือทางมานุษยวิทยา เพื่อทำความ
เข้าใจงานศิลปะ และตัวตนของศิลปินมุสลิม ที่พยายามถ่ายทอดผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิต ก่อตัวเป็น
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กระบวนการการต่อรองกับศาสนาของศิลปินมุสลิม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการศึกษาโดยสังเขป 
ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล รวบรวมงานเขียน เอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นจากการศึกษา

ประวัติ คำสอนทางศาสนาอิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมุสลิม ซึ่งการทำ

ความเข้าใจในส่วนนี้ ผู้เขียนจำเป็นต้องศึกษาด้วยตนเองก่อน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของ

ศิลปิน ตลอดจนข้อมูลที่ทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยในการเข้าใจกระบวนการทำงาน

ของศิลปินนั้นแม้ว่าต้องอาศัยการศึกษาภาคสนามเป็นหลัก แต่ศิลปินบางส่วนมีการสร้างผลงาน

ศิลปะและงานเขียนเชิงวิชาการของผลงานชิ้นนั้นควบคู่กันไปด้วย และทำความเข้าใจทฤษฎีที่ใช้

เป็นกรอบในการศึกษา จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

2. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ ศิลปินผู ้สร้างสรรค์ผลงาน และสำรวจผลงาน

จิตรกรรมร่วมสมัยที่ผู้ศึกษาได้ทำการเลือก ซึ่งล้วนแต่เป็นศิลปินมุสลิมที่มีชื่อเสียง และเคยมี

นิทรรศการแสดงผลงานแล้วทั้งสิ้น และอาจมีการปรับเปลี่ยนศิลปินที่เลือก จากคำแนะนำของ

ศิลปินด้วยกันเอง ประกอบกับเครือข่ายของศิลปินที่มีการติดต่อรวมกลุ่มกัน 

3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานเขียนที่เก่ียวข้อง ประกอบกับ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม  

4. สรุป เรียบเรียง และนำเสนอ 
 

 

สถานที่ในการศึกษา    

1. สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย (Institute of Islamic art of Thailand) บางรัก

กรุงเทพฯ 

2. สถาบัน ISMIQ รามคำแหง กรุงเทพฯ 

3. JAMILAH ART STUDIO ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

4. THE R.I.P CAFÉ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

5. PATANI ART SPACE ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

6. DELAPAE ART SPACE ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง ในการศึกษานี้จะหมายถึงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยปัจจุบันในเชิง

มิติของช่วงเวลา ไม่ใช่รูปแบบของการทำงานศิลปะหรือเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  

2. ฮะดีษ, ฮาดีษ, หะดีษ (الحديث) ถ้อยคำที่ศาสดากล่าวตามปกติ ซึ่งแยกออกมาจากถ้อยคำที่

ศาสดาได้ยินขณะที่กำลังอยู่ในการทำสมาธิ (สมจัย อนุมานราชธน, 2550: 86-87) 

3. ฮุก่ม , หุก่ม ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ในศาสนา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงฮุก่มการ

สร้างรูป (รูปวาด-รูปปั้น) (สมจัย อนุมานราชธน, 2550: 101) 

4. ชิริก (شرك) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการตั้งหุ้นส่วน หรือวัตถุ จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็

ดี ให้มีส่วนแข่ง เทียบเท่า หรือเสมอเหมือนพระอัลเลาะห์ อิสลาม (สมจัย อนุมานราชธน, 

2550: 39) 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอน และหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ ส่งผลต่อ

การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมุสลิม 

2. เกิดองค์ความรู ้จากการศึกษากระบวนการการตีความ การให้ความหมาย และการ

ประนีประนอมของศิลปินมุสลิมที่มีต่อหลักปฏิบัติทางศาสนา จนเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่

มีความเฉพาะตัวขึ้นมา 

3. ศึกษาการประนีประนอมเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานศิลปะกับหลักปฏิบัติทางศาสนา ความ

เชื่อ และความศรัทธาของศิลปินมุสลิม 

4. ส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปินมุสลิม ศิลปะอิสลาม และหลักคำสอน

ทางศาสนาอิสลามในแง่มุมที่หลากหลาย 

 



ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

 

แผนการดำเนนิงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

เขียนโครงร่างการวิจัย X            

เสนอเค้าโครงการวจิัยเพื่อดำเนินการอนุมัต ิ  X           

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง และทบทวนความเข้าใจใน
ทฤษฎี 

 X X          

ลงพื้นที่สนาม สมัภาษณ์ และเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ     X X X X      

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม ประกอบกับข้อมูล
จากเอกสารที่ได้ทำการศึกษา 

    X X X X X    

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู และจดัทำรายงานการวิจัย        X X X   

นำเสนอข้อมูล        X X   X 

แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรปูเลม่           X X 

จัดทำรายงานการฉบับสมบูรณ ์            X 

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 การศึกษาเรื่อง “การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงาน

ศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย”  เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

พร้อมกับตรวจสอบข้อสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนหลักทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration) เนื่องด้วยทฤษฎีนี้จึงสามารถใช้ในการอธิบายการกระทำของ

มนุษยใ์นแง่ของการเป็นการกระทำอันเป็นผลจากโครงสร้างทางสังคม อีกท้ังยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

การกระทำที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมได้ซึ ่งเป็นทฤษฎีที ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ

โครงสร้าง หรือปัจเจกอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากส่วนของทฤษฎีแล้วในบทนี้ยังกล่าวถึงวรรณกรรมที่

เกี ่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาที ่จะถูกนำมาเป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งหัวข้อในการทบทวนดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration) 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration) 

 ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หรือ Structuration Theory เกิดขึ้น

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 หลังโครงสร้างนิยมทฤษฎีดังกล่าวจึงได้ก่อร่างขึ้นในบริบทของการเป็น

แนวคิดที่วิพากษ์ทฤษฎีในยุคคลาสสิก รวมไปถึงสถานการณ์ของแวดวงวิชาการในขณะนั้น ที่เกิดความ

วุ่นวายจากการช่วงชิงพื้นที่ของการเป็นผู้สร้างทฤษฎี (Grand Theory) (เชษฐา พวงหัตถ์, 2547: 72-73) 

ซึ่งทฤษฎีนี้เกิดขึ้นโดยหวังจะแก้ปัญหาทวิลักษณ์ที่หลอกหลอนทฤษฎีสังคมวิทยามาตลอด คือระหว่าง

โครงสร้าง (structure) กับผู้กระทำการ (agency) วัตถุวิสัย (objectivism) และอัตวิสัย (subjectivism) 

(จันทนี เจริญศรี,  2559: ออนไลน์)  

 Structuration Theory ปรากฏครั ้งแรกในงานเขียน New Rules of Sociological Method 

(1976) เป็นการเป็นการต่อยอดและวิพากษ์แนวคิดของ Emile Durkheim ในทัศนะของ Anthony 
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Giddens นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทฤษฎีที่วางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะภาวะวิสัย

นิยม หรือการศึกษาสังคมตามแบบของวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางสังคม (Social Facts) ของ 

Durkheim ที่หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ทัศนคติและสามัญสำนึกของบุคคล (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2559: 

25-28 

ต่อมากิดเดนส์ได้เขียนหนังสือ The Constitution of Society: Outline of the Theory of 

Structuration ในปี 1984 ที่ว่าด้วยเรื่องการก่อรูปความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคมซึ่งเป็นทั้งผลลัพธ์

และวิธีการให้การแสดงพฤติกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ อันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และ

ผู้กระทำการ เพื่อแสวงหาคำตอบของข้อถกเถียงที่ว่าการกระทำของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นนั้นเป็นอิสระ หรื อ

ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ในงานเขียนนี้ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การกำหนดโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคม ในกาลเวลา และ

สถานที่ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงทวิลักษณ์ของโครงสร้าง ซึ่งในส่วนของโครงสร้างเขาระบุว่าสถาบันครอบครัว 

ชุมชน ชีวิตการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่เกิดขึ้นโดยปัจเจก ได้แก่ การกระทำของมนุษย์ หรือ

ผู้กระทำ ในขณะเดียวกันโครงสร้างก็เป็นตัวกำหนดชีวิตทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้น 2 สิ่งนี้

จึงต้องพึ่งพาและเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน เขาเรียกสิ่งนี้ว่าทวิลักษณ์ของโครงสร้างนั่นคือโครงสร้างเป็น

วิถีทาง และผลลัพธ์ของการกระทำ (Giddens อ้างถึงใน อชิระ อุตมาน, 2561: 31) 

ทฤษฎีที่กิดเดนส์เสนอใหม่จึงเป็นการพลิกกลับทฤษฎีของเดอร์ไคม์ และให้ความสำคัญกับตัว

บุคคลที่ถูกละเลยในการพิจารณา เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีกฎใดที่เป็นสากลเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำเนิน

ชีวิต กิจกรรม หรือรูปแบบการกระทำของมนุษย์ที่ตายตัว เพราะมนุษย์ไม่ใช่คำตอบที่มีหนึ่งเดียว (เชษฐา 

พวงหัตถ์, 2547: 72-76) มีการพิจารณาในฐานะที่โครงสร้างไม่สามารถแยกออกไปจากตัวตนและจิตใจ

มนุษย์ได้ การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่สามารถอธิบายครอบคลุม

ได้ทั้งหมด (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2551: 36-40) 

เมื่อสังคมโลกพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทฤษฎีนี้มีขึ ้นเพื่อตอบรับกั บปัจเจก

บุคคลที่มีความหลากหลายมากข้ึน พยายามไม่เทน้ำหนักไปฝั่งที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางสังคมหรือ

ฝั่งที่ให้ความสำคัญกับปัจเจก หรือจากมองในมุมมองทางวิชาการทฤษฎีนี้คือการหาสมดุลระหว่าง macro 

และ micro มองความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมในฐานะของแรงขับเคลื่อนภายนอก (External 
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Force) กับผู ้กระทำการในฐานะของแรงจูงใจภายใน (Internal Motivations) (Lamsal, 2012: 111-

112)  

กล่าวได้ว่ากิดเดนส์มีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างโครงสร้างทางสังคม 

และแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ซึ ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมาโคร (macro) กับไมโคร (micro) 

บทบาทของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับจิตใจเพียงอย่างเดียวโดยที่การกระทำของมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกจำกัด ในขณะ

ที่อีกด้านหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางสังคมแต่ว่ามันก็เป็นการมองว่าชีวิตของมนุษย์นั้นถูก

กำหนดมากเกินไป โดยโครงสร้างทางสังคมของตนเพียงผู้เดียว ซึ่งท้ายที่สุดเขาปฏิเสธทั้งสองมุมมอง

เพราะเขาคิดว่าไม่มีทฤษฎีใดให้ความสนใจอย่างเหมาะสมกับปัจเจกบุคคลในการสร้างความเป็นจริงทาง

สังคมของพวกเขา จัดได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักทฤษฎีของกรอบความคิดแบบมนุษยนิยม เพราะเขาเชื่อว่า

เป็นมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นวัตถุที่มีความรู้ควบคู่ไปกับระเบียบสังคมในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทาง

สังคม เขากำหนดบทบาทของโครงสร้างใหม่โดยตระหนักว่ามันสามารถเป็นได้ทั ้งข้อจำกัด และ

องค์ประกอบของการกระทำมนุษย์ ทัศนะท่ีกิดเดนส์มองคือทฤษฎีโครงสร้างนิยมนั้นเป็นสิ่งที่ครอบงำการ

ตีความของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้กลายเป็นผลของโครงสร้างที่กระทำต่อบุคคลทั้งสิ้น ซึ่ง

เป็นลักษณะของการมองปรากฏการณ์ในองค์รวม หรือในแง่หนึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นการตีความที่ละเลยตัว

บุคคล (agency) มากเกินไป ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจึงอยู่บนพื้นฐานของ

การเชื่อว่าสังคมไม่ได้ดำรงอยู่แยกออกจากมาต่างจากตัวมนุษย์ structural และ agency ไม่สามารถแยก

ขาดออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงการพิจารณาด้วย เขาจึงต้องพิสูจน์การมีอยู่ของความเป็นคู่

ระหว่างโครงสร้างและหน่วยงานมากกว่าการพิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือเสริมการดำรงอยู่ของมัน 

เขาระบุว่าโครงสร้างและหน่วยงานแยกจากกันไม่ได้ ว่าพวกเขาเชื่อมโยงถึงกันในสิ่งที่ กิดเดนส์เรียกว่า 

'Duality of Structure' ตัวแสดงของมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างสังคมของ

เราโดยใช้ค่านิยมบรรทัดฐานที่คิดค้นขึ ้นหรือได้ร ับการเสริมแรงผ่านการยอมรับทางสังคม แต่ใน

ขณะเดียวกันผู้คนก็ถูกจำกัด โดยโครงสร้างทางสังคมของพวกเขา (Lamsal, 2012, pg. 111-120) 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของโครงสร้างและการกระทำ  

จาก The constitution of society โดย Anthony Giddens 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของโครงสร้างและการกระทำเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎี

ทางสังคม ซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่หรือแยกออกจากกันได้ ซึ่งเรียกว่าทวิภวะของโครงสร้าง (Duality of 

structure) กล่าวคือมนุษย์สามารถสร้างสรรค์สังคมให้เป็นไปในรูปแบบหนึ่งได้แต่มนุษย์เองกลับถูกตี

กรอบ จากสังคมด้วยเช่นกันหากกล่าวถึงลักษณะของโครงสร้างคือความสัมพันธ์ของระบบ โดยระบบถูก

ผลิตซ้ำผ่านกฎเกณฑ์กฎระเบียบ (Rule) และทรัพยากร (Resources) ไปในทิศทางท่ีสัมพันธ์กับสังคม ที่มี

การผลิตซ้ำนั้น ดังนั้นจึงถูกเรียกว่า การก่อตัวทางโครงสร้าง (เชษฐา พวงหัตถ,์2552) 

การกระทำขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นความสามารถใน

การกำหนดสองสิ ่งที ่เร ียกว่า 'หน่วยงาน ' กิดเดนส์แยกความแตกต่างระหว่างการกระทำในฐานะ

ความก้าวหน้าของการกระทำและการกระทำที่แยกจากกันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในระดับต่ำอย่าง

ต่อเนื่องโดยตัวแทนมนุษย์ที่แตกต่างกันและเป็นอิสระ (Cloke, 1991, pg. 99)  

รูปแบบการดำเนินการของ Gidden มีองค์ประกอบของการกระทำ 3 ประการคือ  

- Legitimation (norms) คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้อ้าง หรือสื่อความหมาย เพื่อความชอบ

ธรรมในการกระทำใด ๆ  

- Signification (meaning) คือ ความหมายที ่ปัจเจก หรือผู ้กระทำการสามารถ

อนุมานด้วยประสบการณ์ของตนเองได้ 
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- Domination(power) คืออำนาจ หรือทรัพยากรของปัจเจกบุคคลที่ได้ร ับการ

ยอมรับว่าสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ 

ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีบทบาทเฉพาะในกระบวนการดำเนินการโดยรวม สถานการณ์ที่มีการ

โต้ตอบกันคือการกระทำของแต่ละบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบทั้งจากผลที่ไม่ได้ตั้งใจ  และเงื่อนไขที่ไม่ได้รับ

การยอมรับจากการกระทำของพวกเขา สถานการณ์ท่ีไม่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของแรงจูงใจ

โดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นกระแสการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องในโลกโดยตัวแทนพิเศษ (Cloke, 1991, pg 101) 

การกระทำหรือความสามารถในการกระทำของหน่วยงานมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับอำนาจ ทฤษฎีโครงสร้ าง

ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมใหม่ และการโต้ตอบเหล่านี้จะมีการพัฒนาความซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ในแง่หนึ่งของทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ที่กล่าวถึงการกระทำเป็น
หลักนั้นจึงต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ในหนังสือ The Constitution 
of Society ของกิดเดนส์กล่าวถึงอำนาจดังกล่าวไว้ว่า ผู้กระทำการจะมีอำนาจที่สามารถเลือกกระทำการ
ใด ๆ แต่ความสามารถในการเลือกกระทำการของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
สร้างความแตกต่างให้กับสถานการณ์ หรือแนวทางของเหตุการณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว (Giddens, 1984: 14-
15) เปรียบได้ว่าทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ถือเป็นทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สองทาง 
เพ่ือขจัดการมองแบบตรงข้าม (Binary Opposition) เพราะ Structuration Theory ทีดู่เหมือนจะเป็นคู่
ตรงข้ามระหว่างโครงสร้าง (Structure) ในด้านหนึ่ง และผู้กระทำการหรือตัวแสดง (Agency/Actor) ใน
อีกด้านหนึ่ง แต่คู่ตรงข้ามนี้ก็ไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามที่หยุดนิ่งและตายตัว 

และสิ่งสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้คือ สถานการณ์ที่ยกมานั้นจะต้องมีทางเลือกให้กับ
บุคคลเลือกกระทำสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง ไม่ใช่การควบคุมทางสังคมที ่ไร ้ทางเลือก ซึ ่งความแตกต่างหรือ
ความสามารถในการเลือกกระทำการเหล่านี้ ไม่เป็นที่ยอมรับของทฤษฎีโครงสร้างนิยมหลายสำนักเพราะ
พวกเขาเห็นว่ากลไกการควบคุมทางสังคมนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนธรรมชาติที่ไม่อาจต้านทานได้  (เพิ่งอ้าง, 
1984: 15-16) 

นอกจากนี้กระบวนการที่ศิลปินต่อรองขอบเขตการทำงานกับโครงสร้างทางสังคมอย่างศาสนา

แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพและอำนาจของปัจเจกบุคคลที่จะเลือกกระทำการหรือแสดงตัวตนใด ๆ 

ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ซึ่งอำนาจนี้เป็นอำนาจที่สามารถประนีประนอมและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ทางสังคมได้ (Giddens อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2551: 258) หมายความว่าการกระทำของปัจเจกที่

ผิดแปลกไม่ได้ถูกกำหนดจากโครงสร้างทางสังคมเพียงอย่างเดียว กิดเดนส์จึงเสนอความคิดว่าความเป็น

มนุษย์และโครงสร้างสังคมมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน เพราะถ้าหากมันเป็นการกระทำของปัจเจกชนที่

ซ้ำไปซ้ำมาจนก่อให้เกิดโครงสร้างทางสังคมได้ จนกลายมาเป็น จารีตประเพณี สถาบัน หลักศีลธรรม และ

วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกระแสหลักแล้ว ในทางกลับกัน มันก็ยังหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถถูก

เปลี่ยนแปลงได้เมื่อผู้คนเริ่มที่จะเพิกเฉย โดยการนำเอาสิ่งอื่นมาแทนที่ หรือผลิตซ้ำบางสิ่งบางอย่างให้มี

ความแตกต่างออกไปจากเดิม  ดังนั้นการตีความเกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมจึงต้องการการตีความที่ลึกซึ้ ง

มากกว่านั้น หรือที่เรียกว่าการทำความเข้าใจเชิงอัตวิสัย  

ผู้ศึกษาจึงได้นำทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ที่กิดเดนส์เสนอใหม่นี้ใช้ใน

การเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี ้ในแง่ของผู้กระทำการที่เป็นศิลปินผู้สร้างผลงาน และศาสนาที่ดำรงอยู่

ในสถานะของการเป็นโครงสร้างทางสังคม และท้ายที่สุดแล้วศิลปินจะมีกระบวนการต่อรอง หรือการ

ปรับตัวในการนำเสนอตัวตน และโครงสร้างทางสังคมที่ตีกรอบในตัวศิลปินเองออกมาอย่างไร ผนวกกับ

ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังชีวิต ครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาที่ล้วนแล้วแต่เข้ามามีผลต่อศิลปิน และ

ผลงานที่สร้างขึ้นทั้งสิ้น รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการกระทำของปัจเจกบุคคลที่ซ้ำไปซ้ำมา หรือมี

อำนาจในการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายหรือการตีความของบุคคลอื่นได้มาก จนอาจก่อให้เกิด

โครงสร้างทางสังคมที่จะกลายมาเป็นจารีต ประเพณี สถาบัน หรือหลักศีลธรรมใหม่ได้ 

 

2.2 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย “การ
ประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงานศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย” 
ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งหัวข้อย่อยของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเอาไว้ดังนี้ 

1. ศาสนาอิสลาม และข้อปฏิบัติในการสร้างรูป 
2. งานศิลปะ ความงาม สุนทรียะ 
3. ผลงานการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง 
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2.2.1ศาสนาอิสลาม และข้อปฏิบัติในการสร้างรูป 
 ศาสนาอิสลามมีความเป็นมายาวนานกว่า 1400 ปี ซึ่งศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า

เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม โดยนับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว  คือ พระอัลเลาะห์ (Allah) 

ดั่งคำที่กล่าวในคัมภีร์ทางศาสนาว่า “องค์อัลเลาะห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงองค์เดียว ไม่มีพระ

เจ้าอื่นใดยิ่งใหญ่เหนือพระองค์” (บุณย์ นิลเกษ 2527: 106 อ้างในศรีคำ บัวโรย, 2559: 232) 

 ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 7 โดยมีท่านนบีมูฮัมหมัด (Muhummad) เป็นผู้สถาปนา 

โดยคำว่า นบี แปลว่า ผู้แทนขององค์อัลเลาะห์ หรือศาสนาทูตของอัลเลาะห์ ส่วนคำว่ามูฮัมหมัด แปลว่า 

ผู้ได้รับการสรรเสริญ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พัฒนาและแยกย่อยออกมาจากศาสนายูดาห์และศาสนา

คริสต์ กล่าวคือ ทั้ง 3 ศาสนานั้น มีพระเจ้าสูงสุดเป็นองค์เดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ชื่อเรียกขานพระนาม

ของพระองค์ อีกทั้งศาสนาที่กล่าวมานั้นมีการยอมรับผู้ประกาศศาสนาหลายองค์ร่วมกัน เช่น อดัม พระ

เยซู โมเสส เป็นต้น (ศรีคำ บัวโรย, 2559: 232) คำว่า อิสลาม มาจากคำว่า อัสละมะ เป็นภาษาอาหรับ 

แปลว่า “สันติ ปลอดภัย ความสงบสุข และการยอมรับ” มีความหมายในทางศาสนาว่า “การถวายตัวต่อ

พระผู้เป็นเจ้า” (Submission to the God) (สุวัฒน์ จันทรจำนง 2540: 297 อ้างในศรีคำ บัวโรย, 2559: 

233) การยอมรับคำสอนในศาสนาที่ท่านนบี ทรงนำมาเปิดเผยให้ศาสนิกได้นอบน้อม มอบตนอย่างสิ้นเชิง

ให้กับพระเจ้า ในทางปฏิบัติผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีระบบแห่งการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงประทาน

มาให้ ศาสนาจึงไม่อาจแยกขาดออกจากผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าไปได้ ส่วนคำว่า มุสลิม นั้นมาจากคำว่า ซะลิ

มะหรือซะละมุน ซึ่งแปลว่า สันติ การนอบน้อม การยอมรับ การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง เป็นผู้ที่นอบน้อม

มอบตนแด่องค์อัลเลาะห์ ซึ่งคำ ๆ นี้ใช้เรียกศาสนิก หรือกลุ่มคนผู้นับถือศาสนาอิสลาม (เสาวนีย์ จิตต์

หมวด, 2535: 7) 

 โดยทั่วไปแล้วผู้คนรู้จักคัมภีร์ในศาสนาอิสลามในชื่อของ คัมภีร์อัลกุรอาน ถือเป็นธรรมนูญสูงสุด

ในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม ในคัมภีร์มีการกล่าวถึงว่าพระอัลเลาะห์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาให้

เป็นครั้งแรกในคืนระหว่างเดือนรอมฎอน และทรงประทานต่อมาอีกเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยทรงพระทาน

ลงมาเป็นตอน ๆ ทีละเล็กทีละน้อย อัลกุรอานต้นฉบับเขียนในภาษาอาหรับ “เพ่ือมุฮัมหมัดจะได้เอาใจใส่

และเข้าใจได้ง่าย” ภาษาอาหรับนี้เป็นภาษาของคนอาหรับเผ่ากุเรช ซึ่งเขียนเป็นทำนองร้อยแก้ว แต่ก็มี

บางตอนที่มีความคล้ายคลึงกับโคลงกลอนในกวีนิพนธ์ อัลกุรอานมีความยาวประมาณ 80000 คำ ซึ่งมีชื่อ

เรียกต่าง ๆ กัน หนึ่งในนั้นคือ อัล-ฮะดีษ แปลว่า “คำกล่าวที่ดีที่สุด” (สมจัย อนุมานราชธน, 2550: 101) 
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ซึ่งเป็นคัมภีร์บันทึกโอวาท คำสั่งสอน และแบบแผนการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ นั่น

คือจริยวัตรอันดีงามของท่านนบี อัล-ฮะดีษจะช่วยขยายความเข้าใจในคัมภีร์อัล-กุรอาน ให้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น รวมไปถึงอธิบายข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ และข้อละเว้นที่ถูกกำหนดไว้ในทางศาสนา และผู้ที่นับถือ

ศาสนานั้นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงศิลปินมุสลิมที่ผู้ศึกษาต้องทำความเข้าใจ บริบทต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ

กระบวนการการสร้างงานของศิลปิน ตอนหนึ่งในหนังสือ วัฒนธรรมอิสลาม กล่าวถึงศิลปะในศาสนา

อิสลามว่าเป็นสิ่งที่ต้องตั้งอยู่บนฐานแห่งองค์มติว่า อัลลอฮฺ คือพระเจ้าองค์เดียว ดังนั้นศาสนาอิสลามจึง

ปฏิเสธรูปปั้นทุกชนิด ทั้งในฐานะของผู้ที่เคารพ ผู้สร้าง หรือผู้ถือครอง  ด้วยเหตุที่ศาสนาจะไม่มีการปั้น 

การวาด การแกะสลัก ฯลฯ เป็นภาพคน หรือสัตว์ ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใด ดังนั้นศิลปะที่ปรากฏใน

ศาสนาอิสลามจึงไม่มีคน หรือสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้อง ลักษณะศิลปะที่ปรากฏจึงเป็นลายใบไม้ ดอกไม้ หรือที่

เรียกว่าลายพรรณพฤกษา (Arabesque) การเขียนอักษรวิจิตร (Calligraphy) ที่เป็นการนำอักษรอาหรับ

ซึ่งเป็นโองการในคัมภีร์อัล-กุรอาน มาเขียนในรูปแบบที่สวยงาม และลวดลายเรขาคณิต (Geometric 

Design) ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพภายใต้ความหลากหลายของสรรพสิ่งที่รังสรรค์ขึ ้นโดยพระเจ้า  

(เพิ่งอ้าง, 2535: 371-374) ในปัจจุบันลักษณะศิลปะทั้ง 3 ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ได้ถูกนำเสนอใน

รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การเขียนอักษรวิจิตรที่ประยุกต์เข้ากับข้อความอื่น ๆ นอกเหนือจาก

โองการในคัมภีร์ หรือการนำลวดลายพรรณพฤกษาและเรขาคณิตไปใช้ในสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ซึ่งเป็น

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่กว้างมากขึ้นจากการเป็นลวดลายประดับสถาปัตยกรรม 

 

يقوله وسلم عليه للاه صلى للاه رسول سمعت:  عباس ابن عن ولهما  

ورها صورة بكل له يجعل النار في مصور كل “ : جهنم في بها يعذب نفس ص ” 

 

 ข้อความข้างต ้นคือต ัวอย ่างของฮะดีษที ่ เก ี ่ยวกับฮุก ่มการสร้างร ูปในศาสนาอิสลามที่   
อาบีดีณ โยธาสมุทร ได้ยกเป็นตัวอย่างประกอบบทความถ่ายรูปและรูปถ่าย แปลได้ว่า รายงานของท่าน 

อิบนุ อ้ับบ้าส แจ้งว่าฉันได้ยินท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺ وسلم عليه للاه صلى  กล่าวว่า “คนที่ทำรูปทุก ๆ คนล้วน
อยู่ในนรก สำหรับเขาแล้วทุก ๆ รูปที่เขาได้ทำขึ้นมานั้นจะถูกทำให้มีชีวิต เพื่อที่เขาจะได้โดนลงโทษโดย

พวกรูปเหล่านั้น ในนรกญะฮันนัม” ซึ่งคำว่า مصور كل   ในฮะดีษนี้ หมายถึงคนที่ทำรูป ซึ่งในบทความ



16 
 

มีการตีความหมายของคำนี้หมายรวมไปถึงการทำรูป ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลัก การปั้นรูปหรือที่เขาเรียก
กันว่า มุญั้ซซะมัน คือรูปที่มีลักษณะเป็นเรือนร่าง ดังนั้นการวาดรูปลงไปบนกระดาษ หรือบนฝาผนัง คน
เหล่านั้นก็จะถูกเรียกว่า คนทำรูป และการกระทำของเขาก็ถูกเรียกว่า การทำรูป และมีการตีความว่าการ
ทำรูปนั้นเป็นช่องทางที่นำพาไปสู่การทำชิริก และเป็นการพยายามลอกเลียนการสร้างของอัลลอฮฺ ตะอา
ลา (อาบีดีณ โยธาสมุทร,  2559: ออนไลน์) 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานที่บันทึกโดยอิมามอัล-บุคอรี และอิมามมุสลิม ในหนังสือเศาะหีหของท่าน

ทั้งสองจากอบูซุรอะฮฺเล่าว่า: ฉันได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในนครมะดีนะฮฺ พร้อมกับท่านอบูฮุร็อย เราะฮฺ 

แล้วท่านก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังวาดภาพอยู่ตรงชั้นบนของบ้าน ท่านจึงกล่าวว่า 

 

ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا حبة ليخلقوا ذرا   ومن أظلم ممن 

 ถอดความออกมาได้ว่า “ใครเล่าจะเป็นผู้ที่อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่พยายามสร้างสิ่งที่เหมือนกับการ

สร้างของข้า หากพวกเขามี ความสามารถก็ลองให้พวกเขาสร้างเมล็ดพืชขึ้นมาสัก เมล็ดหนึ่งสิ หรือให้พวก

เขาสร้างอะตอมขึ้นมาสักอะตอมหนึ่งเสีย” (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่5953 และมุสลิม หะดีษเลขที่2111) 

และมีการกล่าวต่อไปอีกว่า 

 

امة ، يقال لهم  : أحيوا ما  الذين يصنعون هذه الور يقيمون يوم القي

 

 หมายความว่าผู้ที่“แท้จริงแล้วผู้ที ่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺอยแสนเจ็บปวดที่สุดในวัน 

กิยามะฮฺ คือบรรดาผู้ที่ทำรูปทั้งหลาย” (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่5950 และมุสลิม หะดีษ เลขที่2109)  

امة ، يقال له : أحيوا ما  ن هذه الصور يعيون يوم القي  إن الذين يضعو

 

 และในวันกิยามะฮฺ จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงให้ชีวิตแก่ สิ่งที่พวกเจ้าได้สร้างมันขึ้นมาเถิด”  

(อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 5951 และมุสลิม หะดีษเลขที่2108)  
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ข้อความที่ได้กล่าวยกมาข้างต้นล้วนชี้ให้เห็นถึงความผิดบาปของการกระทำ ตามทัศนะอิสลาม

แล้ว ตัวบททางศาสนาคือบัญญัติข้อห้ามอันเข้มแข็ง หากละเมิดย่อมหมายถึงการละเลยต่อหน้าที่ของ  

ศาสนิกชนที่ด ีและยังเป็นเป็นสิ่งยืนยันถึงการมีอยู่ของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะในทางศาสนา 

ซึ่งจะนำไปสู่การตีความของศิลปินแต่ละคนที่สร้างผลงานในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป  

แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของการมีอยู่ของข้อบัญญัติทางศาสนาในโลกของความจริงนั่นคือไม่มี

ใครสามารถมานั่งระบุได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ตนเองรับรู้ หรือนำมาตีความประกอบการทำงานศิลปะนั้นมี

ที่มาหรือต้นทางที่ชัดเจน หรือแม้แต่ในคัมภีร์ทางศาสนาที่มีการจดบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ไม่ได้มี

ศิลปินคนใดที่ระบุกับผู้ศึกษาได้ว่าเรื่องราว ข้อบัญญัตินั้นมาจากส่วนใดของคำสอน หรือคำสอนที่ถูกนำมา

เชื่อมโยงกับการทำงานศิลปะของศิลปินนั้นมีการกล่าวถึงในคัมภีร์ทั้งหมดก่ีข้อ หรือก่ีจุด   

 

2.2.2 งานศิลปะ ความงาม สุนทรียะ 

 ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และมโนภาพที่ได้จากความ

เป็นจริง หรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้นมาเอง โดยใช้ภาษาทางศิลปะเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจ

อุดมการณ์นั้น ๆ งานศิลปะจึงมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอันสูงส่ง โดยมนุษย์

นั้นสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้มีคุณค่าทางความงามอย่างเหมาะสม

กับหน้าที่ทั้งในด้านการใช้สอย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก จนกระทั่งมนุษย์สามารถสร้างสรรค์ให้มีผลงานที่

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สุชาติ เถาทอง, 2532: 1) 

 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ค ือศ ิลปะที ่ เก ิดข ึ ้นภายใต ้แนวคิดของศาสนาอิสลาม จาก

องค์ประกอบความเชื่อ สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวมุสลิม โดยศิลปะอิสลามนั้นพยายาม

หลีกเลี่ยงข้อห้ามจามกฎเกณฑ์ที่ศาสนากำหนด เช่น หลีกเลี่ยงการวาดรูปคนและสัตว์เพื่อป้องกันการ

สร้างรูปเคารพ (วรพจน์ ไวยเวทา, 2562: 30) อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ของศิลปินมุสลิมที่สร้างงานที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมา ซึ่งศิลปะอิสลามนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับฮิจร์เราะฮ์ หรือการเริ่มต้นที่ 1 นับ

จากการอพยพของท่านศาสนานบีมุฮัมหมัดจากนครมักกะฮ์ไปยังนครมะดีนะฮ์ เนื่องจากในห้วงเวลานั้นมี

การเริ่มต้นสร้างมัสยิด (Masjid) ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในศาสนาอิสลาม  
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 เมื่อผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจพื้นฐานของศิลปะ และศิลปะอิสลามแล้ว ทำให้การทำความเข้าใจ

ศิลปะในเชิงที่สัมพันธ์กับตัวตนของศิลปินมากขึ้น โดยในการศึกษา ทฤษฎีเชิงช่าง Islamic Geometry 

แนวคิด ความงาม และการสร้างสรรค์ ของวรพจน์ ไวยเวทา แสดงให้ผู้ศึกษาเห็นว่า การสร้างสรรค์งาน

ศิลปะของศิลปินมุสลิมนั้นต้องอาศัยศาสตร์ทางสุนทรียะควบคู่กับมิติของความศรัทธา ในคำสอนของ

องค์อัลเลาะห์ที่ส่งผ่านมาถึงท่านนบีมุฮัมหมัด ซึ่งเป็นความเข้าใจในโองการ ไตร่ตรองถึงเหตุและผล ของ

ข้อปฏิบัติที่ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในฮะดีษ (เพิ่งอ้าง, 2562: 31-32) ควบคู่ไปกับการทำความ

เข้าใจสุนทรียศาสตร์ที่ถูกนำเสนอในผลงานของ กำจร สุนพงษ์ศรี ว่าศาสตร์ของมานุษยวิทยานั้น มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในแง่ของการศึกษาระบบความคิด โลกทัศน์ ค่านิยม และ

อุดมการณ์ ด้วยการศึกษาผ่านสัญลักษณ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม (กำจร สุนพงษ์ศรี, 

2559: 30) และสุนทรียศาสตร์นั้นก็เป็นศาสตร์ที่มีความใกล้เคียงกับมานุษยวิทยาอยู่พอสมควร ทั้งในแง่

ของการศึกษา ความเป็นสหวิทยาการ รวมไปถึงนักคิดนักทฤษฎีที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะไว้ 

เช่น เฮเกล หรือออกัส ก้องค์ ในแง่หนึ่ง การรับรู้ของผู้ศึกษามีความคิดว่าสุนทรียศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่

เกี่ยวกับศิลปะ เป็นศาสตร์ที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจารณ์งานศิลปะเท่านั้น 

 ผู้เขียนเห็นความเป็นไปได้ในการศึกษา และใช้การศึกษาของ ปรีย์ญาณี ประสพเนตร ที่ศึกษา 

จิตรกรรมฝาผนัง : มรดกสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ภาพจิตรกรรมฝาผนังใน

พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่เป็นการศึกษาที่ใกล้เคียงไม่กี ่เล่มที่ใช้กระบวนการ และ

แนวคิดทางด้านมานุษยวิทยาในการตีความศิลปะ แม้ว่าจะแตกที่แนวคิดที่ใช้ โดยงานเขียนนี้เน้นไปที่

แนวคิดโครงสร้างหน้าที่นิยม การถ่ายทอดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นหลัก แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้

ศึกษาจะสามารถทำความเข้าใจ และตอบจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ผ่านวัฒนธรรม และบริบทของทั้งผลงาน

ศิลปะนั้น ๆ ได ้(ปรีย์ญาณี ประสพเนตร, 2542: 62) 

 อีกทั ้งงานศิลปะนั ้นคือการแสดงออก (Art as Expression) ที ่สามารถบอกเล่าและส่งต่อ

ความหมายที่มากกว่าการรับรู้เพียงผิวเผิน ซึ่งจุดมุ่งหมายของงานศิลปะไม่ใช่เพียงการเสนอสุนทรียะของ

รูปทรง หรือสีสันเท่านั้น หากแต่ยังแสดงออกถึงพลังอารมณ์ทั้งภายในจิตใจ และจุดประสงค์ที่ต้องการให้

ออกมาปรากฏ ซึ่งหนึ่งในจุดประสงค์คือ การแสดงออกถึงความสงบ นอบน้อม และการต่อรองเพ่ือหาจุดที่

สามารถแสดงตัวตนออกไปได้ ในลักษณะที่ถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 
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 โดยวิธีการที่ศิลปินใช้ในการต่อรองขอบเขตการสร้างผลงานกับศาสนา หรือศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า

นั้น ในทางศิลปะคือการใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างผลงาน คือ การจัดวาง จัดแจง จัดระเบียบ 

ด้วยการนำเอาศิลปะธาตุต่าง ๆ เช่น สี เส้น รูปทรง รูปร่าง แสงเงา ช่องไฟ พื้นที่ราบ พื้นที่ ว่าง เข้า

ประสานกับเนื้อเรื่อง เนื้อหา จุดประสงค์ และเจตนารมณ์ โดยการเอาศิลปธาตุมาใช้เพ่ือบรรลุสิ่งเหล่านั้น 

(เพ่ิงอ้าง, 2559: 250)  

แสดงให้เห็นว่ากระบวนการการต่อรองที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ศิลปะนั้น ศิลปินผู้สร้างอาจใช้

ทั้งการตีความทางศาสนาเพื่อเปิดทางการสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับการใช้

เทคนิคทางศิลปะเข้ามาช่วยให้เกิดสุนทรียะ และเอกลักษณ์ที่แตกต่าง สี เส้น รูปทรง รูปร่ าง แสงเงา 

ช่องไฟ พื้นที่ราบ หรือพื้นที่ว่างที่ถูกใช้นั้น อารี สุทธิพันธุ์ กล่าวในหนังสือทัศนศิลป์และความงามว่าเป็น

ส่วนประกอบของความคิดสร้างสรรค์ อันจะทำให้มนุษย์สร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่โดยเสมอ สร้างความ

แปลกใหม่ให้กับผู้ชม และตนเอง (อารี สุทธิพันธุ์, 2540: 172) ซึ่งเทคนิคทางศิลปะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่

ศิลปินจะใช้ในการต่อรองกับข้อบัญญัติ หรือแม้กระทั่งต่อรองกับจิตใจของตนเอง เช่น การวาดภาพเหมือน 

หรือการวาดภาพบุคคลนั้น ศิลปินก็ได้หยิบยกเทคนิคต่างๆ มาเพ่ือให้ความหมายกับการกระทำนั้นว่าสิ่งที่

วาดลงไปนั้นจะเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาจริงหรือ  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่าจากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้องกับการศึกษาโลกของสตรีมุสลิม ของ 

ยามีล๊ะ หะยี ที่เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษา การศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการต่าง ๆ ที่พยายามใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าไปพร้อมกับการเป็นผู้สร้างงานที่

เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐ คือตามการตีความ และการให้ความหมายตามหลักศาสนาอิสลาม ว่าเป็นสตรีที่

ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ และออกห่างจากข้อห้ามที่พระองค์กำหนดโดยไม่มีข้อแม้ (ยามีล๊ะ หะยี, 

2558: 8) ซึ่งในผลงานได้ใช้เทคนิคของเส้นด้ายในการสร้างสรรค์ผลงาน และลดทอนความเป็นมนุษย์ที่

แสดงออกมา นอกจาก ยามีล๊ะ หะยี ที่เป็นศิลปินตัวอย่างที่ผู ้ศึกษาสนใจแล้ว การทบทวนงานเขียน 

เอกภาพและความศรัทธาในศาสนาอิสลามในบริบทสังคมที่แตกต่าง ของธิดารัตน์ จันทเชื้อ ยังทำให้ผู้

ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบริบททางสังคม ที่ เป็นปฏิกิริยาที่กระทำต่อปัจเจกบุคคลหรือศิลปิน แต่ใน

ขณะเดียวกันตัวศิลปินเองก็ได้แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลาย เมื่อต้องอยู่ใน

สังคมที่มีบริบทแตกต่างกัน อันนำไปสู่ทางเลือกที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเทคนิคต่างๆ แม้ว่าจะ

เน้นไปที่สถาปัตยกรรมก็ตาม (ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, 2560: 57) 
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 นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่อง จริต อิสตรี : คุณค่า สัญญะ ในงานศิลปะเส้นผม โดยถนอมนวล  

เดชาคนีวงศ์ ยังได้ให้คำตอบกับผู้ศึกษา ในแง่ของความยืดหยุ่นระหว่างภาษาจากตัวหนังสือที่เป็นหลัก

ปฏิบัติ ซึ่งมีความเป็นนามธรรม สู่การตีความในภาษาศิลปะที่ต้องอาศัยประสบบการณ์สุนทรียศิลป์ มา

วิเคราะห์กับตัวผู้สร้างสรรค์งาน วัฒนธรรมคาวมเชื่อ ความศรัทธา และบริบทด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อ

กระบวนการสร้างสรรค์งาน (ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์, ม.ป.ป.: 14) 

 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อสรุปของศิลปะเอเชีย โดยปัญญา เทพสิงห์ ที่กล่าวว่าปัจจัยที่

สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อศิลปะเอเชีย คือศาสนาและความเชื่อ ซึ่งมีอยู่หลากหลายในพื้นที่แถบเอเชียนี้ 

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือลัทธิใด ๆ ก็ต่างเป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตมาอย่างยาวนาน โดยสิ่งเหล่านี้จะหล่อ

หลอมให้เกิดมโนคติและจิตสำนึกในการสร้างสรรค์ศิลปะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในบางกรณีนั้นเราไม่

สามารถอธิบายด้วยวิธีอื่นใดได้ นอกจากการพินิจพิจารณากลั่นกรองจิตใจและจิตวิญญาณแห่งความ

ศรัทธานั้น (ปัญญา เทพสิงห์, 2548: 303) ส่วนการศึกษา จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา โดยปรัชญ์ 

พิมานแมน ทำให้ผู้เขียนได้ตั ้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้ศิลปินแต่ละคนจะมีการต่อรองขอบเขตการทำงานที่

แตกต่าง หรือแม้กระทั่งไม่มีการต่อรองใดๆ เลยก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ถูกตีความนั้นก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของผู้สร้างสรรค์งานทั้งสิ้น แตกต่างกันในรูปแบบหรือแนวทางความศรัทธาที่ถูกถ่ายทอดออกมาใน

รูปลักษณ์แห่งความศรัทธา (ปรัชญ์ พิมานแมน, 2555: 76) ซึ่งเป็นความประสงค์หนึ่งของผู้ศึกษาที่อยาก

ถ่ายทอดความแตกต่าง และความเฉพาะตัวของศิลปินโดยที่ไม่เกิดการตีความในแง่ของความถูกผิด  

 

2.2.3 ผลงานการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 

มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” เป็นผลงานการรวบรวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง

รวบรวมเอาบทความจำนวน 10 บทความท่ีนำเสนอวิวาทะทางทฤษฎีของแนวคิด โครงสร้าง-ผู้กระทำการ 

(Structure-Agency) เป็นศูนย์กลางของการศึกษา ในภาพรวมของทั้ง 10 บทความนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 

กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 เน้นการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและกลุ่มที่ 2 ที่เน้นศึกษา การ

นิยามและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ โดยที่บทความเหล่านี้ ก็ไม่ได้ละเลยการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง
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และผู้กระทำการเพียงแต่มีการนำเสนอหรือมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป และจากทั้ง 2 กลุ่มที่ได้ยกไป

ข้างต้นผู้ศึกษา มีความสนใจในการนำบทความในการศึกษาของกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มุ ่งเน้นการศึกษา

ประเดน็การนิยามและการประกอบสร้างอัตลักษณ์มาใช้ในการประยุกต์ในการศึกษาของตนเอง 

 บทความของกษมาพร แสงสุรธรรม เรื่อง การเมืองของการนำเสนอภาพความเป็นล้านนา ในงาน

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย มีประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างนิยามความเป็นล้านนา ที่แสดงให้

เห็นถึงนิยามของความเป็นล้านนาที่มีกระบวนการต่อรองและสร้างขึ้นมาจากปฏิบัติการของทั้งศิลปิน

ผู้สร้างงานศิลปะ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และตัวผู้กระทำการ ผ่านการศึกษากลุ่มศิลปินล้านนา โดย

ผู้กระทำการในการศึกษาครั้งนี้ก็มีอำนาจที่จะนิยามและถ่ายทอดความเป็นล้านนา ออกมาในลักษณะที่

แตกต่างกัน รวมไปถึงการอธิบายความเป็นล้านนา ที ่ถูกประกอบสร้างท่ามกลางบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมร่วมสมัย เพราะศิลปะที่มีรูปแบบแสดงออกหรือสื่อถึงวัฒนธรรมล้านนา สามารถสะท้อนภาพ 

“ความเป็นไทย” ภายใต้รัฐชาติไทยที่เป็นปฏิบัติการหนึ่ง โดยผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านิ ยาม

ของความเป็นล้านนานั้นได้ทำให้ศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะพื้นบ้าน มีบทบาทและความสามารถที่จะ

กำหนดตำแหน่งแห่งที่ของตนเองได้ภายใต้โลกศิลปะไทยร่วมสมัย กล่าวได้ว่าสถานภาพของศิลปะล้านนา

ภายใต้รัฐชาติไทย มีการปรับเปลี่ยนไปตามิบททางร การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย 

 และบทความเรื่อง พูดจาภาษาเจ้าของสวนบททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโรคของ

สวนบ้าน จากการศึกษาของ อมต จันทรังษี เป็นการทำความเข้าใจวิธีการนิยามอัตลักษณ์ทางชนชั้น ซึ่ง

การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การให้ความหมายของชนชั้นกลางที่เป็นสิ่งคลุมเครือ และภายใต้ความคลุมเครือ

เช่นนี้ในสังคมร่วมสมัย สิ่งที่ผู้ศึกษาได้พยายามนำเสนอคือชนชั้นกลาง ที่เป็นปัจเจกนั้นมีความพยายามที่

จะสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนในชนชั้นเดียวกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย และหนึ่งในวิธีการ

เหล่านั้นคือการจัดสวนในบ้านพ่ีมีรายละเอียดในการเลือกสิ่งของหรือพันธุ์ไม้ต่างๆที่จะใช้ในการสร้างสวน

ในแบบฉบับของตนเอง และจากผลการศึกษานี้ พบว่าการบ่งบอกตัวตนของเจ้าของสวนไม่เพียงแต่จะ

สร้างผ่านการเลือกของประดับพันธุ์ไม้ต่างๆแต่ยังเห็นได้ภาษาที่ใช้อธิบายคุณค่าของประดับสวนที่ปัจเจก

นั้นได้เลือกมา ซึ่งการบอกเล่าหรือภาษาคำต่างๆที่ใช้ในการอธิบายนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะ

สร้างความโดดเด่นและแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างไปจากปัจเจกที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันที่

มุ่งเน้นอยู่กับการบริโภคของตนเอง 
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 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเล่า 

 ผลงานการศึกษาของปราถนา จันทรุพันธุ์ เรื่อง “เมียอาข่า” ของชายต่างชาติ: ตัวตนในเรื่องเล่า

ของผู้หญิงงอาข่าที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม เป็นส่วนสำคัญท่ีผู้ศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจ

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการประกอบสร้างภาพตัวตนของ

ผู้หญิงอาข่า ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และไปใช้ชีวิตในต่างแดน โดยจุดเน้นที่ผู้ศึกษานำผลงานฉบับนี้มา

ประยุกต์ใช้คือการวิเคราะห์เรื่องเล่าและการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษา อีกทั้งการ

ประมวลข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น มีการจัดระเบียบข้อมูลตั้งแต่ภูมิหลังบริบทชีวิต สู่ช่วง

เปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่การเป็นเมียอาข่าที่ข้ามพรมแดน ไปจนถึงการสื่อสารภาพตัวตนของบุคคลที่มี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสภาพสังคมและพ้ืนที่ที่เปลี่ยนผ่าน ซึ่งสามารถนำมาผนวกกับการศึกษาเรื่องเล่าจาก

คนผ่านคุก กรณีศึกษา ผู้พักโทษและลดโทษจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประจำศาล

จังหวัดตลิ่งชัน ผลงานการศึกษาของเพชรไทย ขุนทองจันทร์ ที่ในงานฉบับนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเรื่อง

เล่าการเปลี่ยนผ่านชีวิตของปัจเจกบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยในงานเขียนนี้ได้แบ่งลำดับของการเล่าเรื ่อง

ออกเป็นส่วน ๆ เรียงลำดับจากชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่เรือนจำ โลกหลักกำแพง และการกลับคืนสู่อิสรภาพ 

การศึกษาทั้ง 2 ฉบับนี้ทำให้ผู ้เขียนเลือกใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบใช้เรื ่องเล่า (Narrative 

Approach) เข้ามาเป็นหนึ่งในวิธีวิทยาของการศึกษาในครั้งนี้  

 ในชีวิตของบุคคลจะมีเรื ่องราวต่างๆ ผ่านเข้ามามากมาย และมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่ง

เรื ่องราวที ่แต่ละบุคคลจะให้ความสำคัญ จดจำ หรือนำกลับมาบอกเล่าซ้ำได้  นั ่นหมายความว่า

กระบวนการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเล่าสามารถเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวตนของบุคคลได้ เพราะในขณะที่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งพยายามถ่ายทอดเรื่องเล่าออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลรับรู้และเข้าใจสิ่งที่

ตัวเองเป็นอยู่ ในขณะที่ผู้ฟังก็จะได้รับรู้เรื่องเล่าที่ทำให้เข้าใจผู้ที่กำลังบอกเล่าได้มากยิ่งขึ้น นักวิจัยใน

สาขาต่าง ๆ รวมถึงมานุษยวิทยาจึงมีการนำเอาเรื่องเล่ามาตีความด้วยวิธีวิทยาต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงตัวตนการ

รับรู้ตนเองและประสบการณ์ของบุคคล 

 แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาผ่านเรื่องเล่าเป็นหลักนั้นยังคงถูกโต้แย้ง โดยยศ สันตสมบัติได้เสนอ

ทัศนะในหนังสือเรื ่อง คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักวิชาการไทยไว้ ว่า “เราจะไม่มีทางรับรู้

ประสบการณ์ของผู้อื่นโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะรู้จักสนิทสนมและซักถามบุคคลนั้นเป็นเวลาเนิ่นนานสัก

เพียงใด แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้เรารับฟังแต่ก็ผ่านการตัดตอน ซ่อน 
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และเก็บกดประสบการณ์บางอย่างเอาไว้ การแสดงออกหรือการบอกเล่าประสบการณ์ที่เราได้ยิน ได้ฟัง 

จากผู้ให้ข้อมูลจึงเป็นเสมือนภาพแทนความจริง ที่ผู้เล่าสร้างขึ้นเป็นตัวบทที่เขาต้องการให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจ การเล่าทุกประเภทเป็นการเลือกเฉพาะสิ่งที่ผู้เล่าต้องการให้ผู้ฟังรับรู้เท่านั้น ผู้เล่าเลือกเล่าบาง

ประเด็น และมองข้ามหรือเพิกเฉยสิ ่งอื ่นๆ การเล่าหรือการแสดงออกทุกครั ้งจึงเป็นการถ่ายทอด

ประสบการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้กำหนด เรื่องราวทุกอย่างมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง และการถ่ายทอด

ประสบการณ์ออกมาเป็นคำพูด เป็นการถ่ายทอดโดยยึดตนเองเป็นหลัก” (ยศ สันตสมบัติ, 2545:81) ด้วย

ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ผู ้ศึกษาเริ่มทำความเข้าใจ และมีข้อระมัดระวังในวิธีวิทยาการศึกษาในครั้งนี้ 

โดยเฉพาะการตีความ วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลได้บอกเล่าออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธิวีทิยาในการศึกษา 

 

ผู้ศึกษาเริ่มต้นทำความเข้าใจ และหาคำอธิบายต่อประเด็นการศึกษา  การประนีประนอมกับข้อ

ปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงานศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย โดยเลือกกระบวนวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และผ่านกระบวนการการเขียนแบบใช้เรื ่องเล่า (Narrative 

Approach)  ภายใต้หลักการการศึกษาและเครื่องมือทางมานุษยวิทยา เพ่ือทำความเข้าใจงานศิลปะ และ

ตัวตนของศิลปินมุสลิมที่พยายามถ่ายทอดผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิตจนก่อตัวเป็นกระบวนการการต่อรอง

ขอบเขตการทำงานกับศาสนา ที่ได้นำผู้ศึกษามาสู่การตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ว่าการทำงานศิลปะ

ของศิลปินนั้นไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติทางศาสนาโดยสิ้นเชิง แต่ศิลปินจะมีการตีความ

ศาสนาในระดับปัจเจก อีกทั้งยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการตีความข้อปฏิบัติทางศาสนาของบุคคลอ่ืน

อีกด้วย 

หากกล่าวถึงความสนใจ หรือเหตุผลที่เลือกศึกษากระบวนการต่อรองของศิลปินมุสลิม ในการ

สร้างงานศิลปะกับข้อปฏิบัติทางศาสนา กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย ผู้ศึกษาคงต้องเท้าความไปถึงที่มา และ

ความสำคัญที่เกิดจากการคลุกคลีกับเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามในช่วงชีวิตการเรียนมานุษยวิทยาในรั้ว

มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้ชีวิตที่ผ่านมาของผู้ศึกษาอาจกล่าวได้ว่าห่างไกล และไม่เคยสัมผัสกับศาสนา

อิสลามมาก่อน แง่มุมที ่มองศาสนาอิสลาม และคนมุสลิมที ่ผ่านมาของผู้ ศึกษานั ้นล้วนมาจากข่าว 

หนังสือพิมพ์ หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ้น แต่หลังจากท่ีได้สัมผัสใกล้ชิดกับเพ่ือนมุสลิมมาตลอด 3 ปี ทำ

ให้ผู้ศึกษาได้เห็นแง่มุมที่หลากหลายของการใช้ชีวิตของมุสลิม ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนศาสนาอิสลามที่ไม่

อาจแยกขาดออกจากกันได้ นอกจากนี้การศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมไปด้วยผลงานศิลปะ ทำให้

ผู้ศึกษาเริ่มสนใจการสร้างผลงานศิลปะในฐานะเครื่องมือที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยมิติที่

หลากหลาย รวมไปถึงประเด็นทางมานุษยวิทยา เมื่อได้เห็นผลงานของศิลปินมุสลิมและเรื่องราวทาง

ศาสนาบางส่วน สิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายให้ผู้ศึกษาอยากบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และการสร้างผลงานศิลปะ

ที่ผสมผสานกับศาสนาอิสลามที่มีความหลากหลาย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ เป็นศิลปินมุสลิมหญิงคนหนึ่งที่มี

ชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย ความโดดเด่นของการจัดวาง แนวคิด และเทคนิคที่ ใช้
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ประกอบกันกับข้อจำกัดทางด้านศาสนาที่นับถือ จึงได้กลายมาเป็นผลงานที่หลายคนไม่อยากจะมองผ่าน  

ประกอบกับต้นทุนทางสังคมที่ผู้ศึกษามีอยู่นั้นเอื้ออำนวยให้การเข้าถึงธิดารัตน์ จันทเชื้อเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น ซึ่งภายหลังจากการทำความรู้จักศิลปินท่านแรกก็ได้นำผู้ศึกษาไปทำความรู้จักกับผู้คนในแวดวง

ศิลปะ รวมไปถึงศิลปินท่านต่อ ๆ มาที่เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาในงานฉบับนี้ 

 

พื้นที่การศึกษา 

การเลือกพ้ืนที่การศึกษา ผู้ศึกษาเริ่มต้นขึ้นที่สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย (Institute of 

Islamic art of Thailand) ซึ่งชื ่อของสถาบันระบุไว้ชัดเจนมากพอที่จะเป็นจุดตั้งต้นของการทำความ

เข้าใจศิลปะ และศาสนาอิสลาม โดยในสถาบันแห่งนี้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการอยู่ 1 ท่านประกอบ

กับในช่วงต้นปี 2563 นี้อยู่ในห้วงของเวลาการซ่อมแซมสถาบัน รวมไปถึงตึกที่เป็นแกลลอรี่แสดงผลงาน

ของสถาบัน ทำให้แผนการดำเนินงานนั้นต้องปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวยในการ

รวมตัวศิลปินเป็นพื้นที่ของศิลปินแต่ละคนแทน ภายหลังจากดำเนินงานจึงเริ่มต้นจากศิลปินมุสลิมที่เป็น

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนผู้ศึกษาจะเข้าไปสู่ศิลปินมุสลิม

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเครือข่ายของศิลปินที่เชื่อมโยงกัน ผู้ให้ข้อมูลสามารถแนะนำและส่งต่อ

ผู้ให้ข้อมูลได้เป็นทอดๆ และในพื้นที่ของศิลปินที่แตกต่างกันนี้ทำให้ภูมิหลังหรือประสบการณ์ที่จะมีผลใน

การต่อรองขอบเขตการทำงาน และการตีความศาสนาแตกต่างกันไป  

อีกทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นพื้นที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งดำรงอยู่ในฐานะของ

สถาบันที่มีหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาศิลปิน ให้ความรู้ เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ได้ไม่ต่างไปจากสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันทางศาสนา อีกท้ังสถาบันการศึกษานี้ยังเป็นสถาบันที่จะสร้างความเป็นศิลปินให้กับ

ศิลปินทั้ง 3 ท่านที่ผู้ศึกษาได้เลือกเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในศิลปากรนี้เป็นพ้ืนที่

ที่ทำให้ศิลปินทั้ง 3 ท่านได้แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองไปในเวลาเดียวกัน 

อีกทั้งความสำคัญของศิลปากรในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของการเรียนศิลปะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้

ศึกษาเลือกพื้นที่ศิลปากรเข้ามาเป็นหนึ่งในขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ อีกปัจจัยหนึ่งคือ ศิลปากรคือ

สถาบัน ศิลปะ ที่ก่อตั้งโดยศิลป์ พีระศรี ที่ได้สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ 

ประเทศอิตาลีหรือ “ศิลปะแบบหลักวิชา”(Academic Art) ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2486 ซึ่งการเกิดข้ึนของสถาบัน
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ศิลปะแห่งแรกนี้ก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ว่าด้วยการเปลี่ยนด้านความคิดเทคนิค วิธีการ และที่สําคัญ

ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ด้านคุณค่าหรือสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ อันหมายถึงความเป็น

หนึ ่งเดียว(originality) ความเป็นปัจเจก( individualism) ลักษณะเฉพาะตัว(subjectivity) และการ

ทํางานศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) ซึ่งหมายความว่าผลงานศิลปะต้องมีลักษณะเฉพาะที่ไม่

เหมือนใคร (กษมาพร แสงสุระธรรม, 2560 : 202) ผู้ศึกษาจึงได้ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ศิลปากรในแง่ของ

การเป็นศูนย์กลาง หรือสถาบันที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา รวมไปถึงการเป็น

ศูนย์กลางที่ให้นิยาม ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุด 

 

 การลงภาคสนาม 

 การทำงานภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทำงานในพื้นที่

กรุงเทพฯ ทั้งในสถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย (Institute of Islamic art of Thailand) และ

สถาบัน ISMIQ ช่วงที่สองคือการทำงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯ โดยพื้นที่หลักที่ทำการศึกษาคือพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ศึกษา

จะสามารถเข้าถึงศิลปินมุสลิมได้เยอะที่สุด 

“อยากรู้จริง ๆ หรอ” 
“สนใจตรงไหน” 
“มันก็ปกตินะ” 

“ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก” 

 ถ้อยคำที่มักจะเป็นคำถาม และคำตอบในหลายบทสนทนาระหว่างผู้ศึกษากับศิลปิน การเริ่มต้น
ทำการศึกษาจึงเริ่มขึ้นด้วยการแนะนำตัว และแสดงทัศนคติของผู้ศึกษาเอง ข้อความ หรือประโยคบอก
เล่าที่จะสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงถูกส่งออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพ่ือเป็นการยืนยัน
จุดยืนของการทำงานครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับศิลปินผู้ให้สัมภาษณ์ว่าการศึกษานี้
เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง ศิลปินมุสลิมที่ผู้ศึกษาได้เลือกมาถ่ายทอดเรื่องราวในการศึกษานี้ ผู้
ศึกษาแบ่งช่วงของการเล่าเป็น 3 ช่วง คือ ภูมิหลังชีวิต การเข้าสู่โลกศิลปินและพื้นที่ศิลปากร สุดท้ายคือ
การตีความศาสนาในฐานะศิลปิน  
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ธิดารัตน์ จันทเชื้อ เป็นศิลปินมุสลิมหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ความ
โดดเด่นของการจัดวาง แนวคิด และเทคนิคที่ใช้ ประกอบกันกับข้อจำกัดทางด้านศาสนาที่นับถือ จึงได้
กลายมาเป็นผลงานที่หลายคนไม่อยากจะมองผ่าน เธอจึงเป็นบุคคลที่เริ่มต้นจุดประกายการตั้งคำถามใน
การศึกษาครั้งนี้ รวมไปถึงเป็นศิลปินที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาในครั้งนี้ โดยวิธีการลงภาคสนาม
ของผู้ศึกษานั้นเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของตัวศิลปิน การเข้าไปสังเกตการณ์ในขณะที่
ศิลปินสร้างผลงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การออกบูธงานศิลปะ การจัดแสดงงานนิทรรศการภาพของ
ศิลปิน และเข้าร่วมการสอนการเขียนอักษรวิจิตรของสถาบันศิลปะ ซึ่งระยะเวลาที่ผู้ศึกษาได้ใช้ร่วมกับ
ศิลปินนั้นก็มีทั้งกิจกรรมที่ถูกระบุว่าจะเป็นการเข้าร่วมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาฉบับนี้ และมี
กิจกรรมบางส่วนที่ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ พูดคุย ทำ
ความรู้จักทำให้ผู้ศึกษาสามารถติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลท่านต่อไปได้ตามคำแนะนำของศิลปิน 

ช่วงที่สองคือการทำงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯ โดยพื้นที่หลักที่ทำการศึกษาคือพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้ศึกษาจะได้พบปะกับ
ศิลปินท่านที่ 2 คือ ยามีล๊ะ หะย ีโดยยามีล๊ะเป็นศิลปินคนแรกในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ศึกษา
ได้ลงไปเก็บข้อมูล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เดินทางไปยังที่ตั้งของสตูดิโอที่ใช้ในการทำงาน ในพ้ืนที่
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดยะลา ในช่วงการลงไปยังพ้ืนที่นี้ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นสภาพแวดล้อม 
สังคม และครอบครัวของศิลปิน อีกทั้งยังได้เห็นสภาพบรรยากาศการทำงาน วิถีชีวิตประจำวันของศิลปิน  
และคนอื่น ๆ ที่อยู่แวดล้อมตัวศิลปินเอง โดยการเข้าไปเก็บข้อมูลกับยามีล๊ะนอกจากผู้ศึกษาจะไปยังพ้ืนที่
ของศิลปินเพื่อศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาเองก็ได้ใช้เวลาร่วมกับศิลปินในพื้นที่อื่น ๆ เช่น การติดตามศิลปินในทุก
โอกาสที่จะสามารถพบกันได้ ซึ่งความหลากหลายของพื้นที่ หรือกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันนั้นส่งผลให้หลาย 
ๆ คำถาม หรือการเข้าถึงตัวตนของศิลปินนั้นคลี่คลายลงไปมาก อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่มีลักษณะของ
ความไม่เป็นทางการ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจศิลปินได้มากที่สุด ประกอบกับ
ช่วงอายุ และเพศของผู้ศึกษาที่ไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าหาศิลปินแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ก็
นำไปสู่ข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการนำเสนอในบทที่ 4  

ภายหลังจากที่ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดยะลา เสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาได้เดินทางต่อมายัง จังหวัดปัตตานีซึ่งในพื้นที่นี้ผู้ศึกษาได้พบปะพูดคุยกับศิลปิน
มุสลิมหลากหลายท่านทั้งการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีผู้ศึกษาได้
ลงไปพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะอิสลามกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่  THE R.I.P. Café ตำบลจะบังติกอ 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยศิลปินที่ได้ทำการพูดคุยคืออานิส นาคเสวี ที่แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ
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ศิลปินที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้แต่การได้พูดคุยและทราบข้อมูลเบื้ องต้นก็ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพรวม
และข้อมูลที่กว้างมากขึ้น ภายหลังผู้ศึกษาได้เดินทางไปยัง PATTANI ART SPACE ในพื้นที่ตำบลดอนรัก 
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสตูดิโอศิลปินท่านที่ 3 คือ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ซึ่ง
ศิลปินท่านที่ 3 นี้ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในพื้นที่และวงการศิลปะร่วมสมัยทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงบทบาทของการเป็นอาจารย์ประจำในสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี แต่ด้วยช่วงวัย เพศ และข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้  
เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คือศิลปินที่ผู้ทำการศึกษาต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล และศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่มากไปกว่าการสัมภาษณ์ และแม้ว่าผู้ศึกษาจะได้ใช้เวลาในพ้ืนที่ปัตตานีไม่มาก แต่การได้ไป
พบปะพูดคุย กับศิลปินในพื้นที่คนอื่น ๆ นอกเหนือจากศิลปินที่ถูกกำหนดเป็นกรณีศึกษาทำให้ผู้ศึกษาได้
เห็นข้อมูลบางอย่างที่จะนำได้ประกอบการพิสูจน์สมมติฐานของการศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของ เจะอับ
ดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ได้เป็นอย่างด ี

การลงภาคสนามในการศึกษานี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก และยากจะคาดเดา เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ได้ทำการศึกษา (พ.ศ.2563-2564) มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากนโยบายของภาครัฐ ความปลอดภัยในการศึกษา รวมไปถึงสภาพ
อารมณ์ของทั้งผู้ศึกษา และผู้ให้สัมภาษณ์นั้นแวดล้อมไปด้วยความกดดัน ยากต่อการพูดคุย และในส่วน
ของการลงพื้นที่ก็ไม่สามารถทำได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากมีการปิดการเข้าออกพื้นที่ทั้งในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภายใต้ หรือพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ระหว่างการศึกษาจึงมี
การปรับเปลี่ยนแผนการเข้าถึงข้อมูล และผู้ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งจนทำให้การเกิดความไม่ต่อเนื่องของ
การศึกษา 

  

 



บทที ่4 

ภมูหิลังชวีติ โลกศลิปะ และการตคีวามศาสนาในฐานะศลิปนิ 

 

 การศึกษาเรื่อง การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงาน
ศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย ได้ทำการศึกษาผ่านศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ยามีล๊ะ 
หะยี และเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โดยศิลปินทั้ง 3 ท่านนี้เป็นศิลปินที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งผู้ศึกษา
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการตั ้งแต่ สิงหาคม 2563 - 
มีนาคม 2564  

 

ภูมิหลังชีวิตที่แตกต่าง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาผ่านศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ยามีล๊ะ 
หะย ีและเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โดยศิลปินทั้ง 3 ท่านเกิดและเติบโตในพื้นที่ท่ีแตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพ และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งความแตกต่างของครอบครัว สังคม พื้นที่ที่เติบโต และ
สภาพแวดล้อม ความแตกต่างเหล่านี้ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิต โลกทัศน์ และความเป็นมุสลิมของศิลปินแต่ละ
ท่านนั้นแตกต่างกันออกไป  

 มุสลิมกรุงเทพฯ 

 ธิดารัตน์ จันทเชื้อ หรือมาเรียม ศิลปินหญิง อายุ 28 ปี สัญชาติไทย เป็นบุตรสาวคนกลางใน
ครอบครัวที่ประกอบด้วยยาย แม่ พี่ชาย และน้องสาว อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศิลปินอิสระ และก่อตั้ง
สถาบันสอนศิลปะชื่อ ISMIQ มาเรียมเติบโตในชุมชนแออัด ย่านชานเมืองกรุงเทพมหานคร ชีวิตวัยเด็ก
ของมาเรียมเรียกได้ว่าห่างไกลจากศาสนาพอสมควร เนื่องจากคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลัง
เดียวกันนั้นไม่ได้มีความเคร่งครัดหรือกวดขันกับกิจปฏิบัติทางศาสนามากนัก แต่ในวัยเด็กของเธอนั้นมี
การใช้เวลาทั้งในโรงเรียนควบคู่ไปกับการเรียนศาสนา มาเรียมกล่าวกับผู้ศึกษาว่าในสังคมของมุสลิม
กรุงเทพฯ การทำงานและวิถีชีวิตค่อนข้างแตกต่างไปจากมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
ความเป็นสังคมเมือง และวิถีชีวิตในกรุงเทพ ทำให้การดูแลหรืออบรมบุตรหลานเกี่ยวกับศาสนานั้นตกไป
เป็นของครูสอนศาสนาเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับครอบครัวของมาเรียม เธอมีกิจวัตรคือการเรียนใน
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โรงเรียนภาคปกติจนถึงเวลาประมาณ 16:00 น . และกลับมาเรียนศาสนาในทุกเย็นหลังจากเลิกเรียน 
ตั้งแต่เวลา 18:00 น ถึง 20:00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่ชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 จนกระท่ังถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เวลาเรียนศาสนาของเธอจึงได้ลดลงไป และแม้ว่าชีวิตวัยเด็กจะมีการเรียนศาสนาค่อนข้างมากแต่
เมื่อกลับมายังพื้นที่ของครอบครัวหรือกิจวัตรของครอบครัวเธอเองก็ยังไม่ได้ถือว่ามีความเข้มงวดมากนัก 
ในขณะนั้นมาเรียมบอกกับผู้ศึกษาว่าตนเองละหมาดเพียงแค่วันละ 2 ครั้ง รวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าและ
ผ้าคลุมก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำสอนทางศาสนา ซึ่งในครอบครัวของเธอผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัว
และเป็นผู้ที่กวดขันปฏิบัติทางศาสนาคือแม่ แม้ว่าในครอบครัวของมาเรียมจะมีคุณยายอาศัยอยู่ด้วยแต่
คุณยายของมาเรียมนั้นเป็นมุอัลลัฟ กล่าวคือแต่เดิมนั้นคุณยายเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธมาก่อนแต่
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามด้วยการแต่งงาน แต่ท้ายที่สุดแล้วทางครอบครัวของมาเรียมเองก็ไม่ได้
บังคับในเรื่องการแต่งกายของเธอ    

ชุมชนแออัดที่มาเรียมพูดถึง ย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ชุมชนบริเวณอ่อนนุช 86 เป็นสังคม
ชาวพุทธที่แทบจะไม่มีเค้าโครงของชุมชนมุสลิม หากไม่นับรวมมัสยิดที่อยู่ใกล้เคียง โรงเรียนที่มาเรียมเข้า
ศึกษาเป็นโรงเรียนรัฐที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวพุทธทั่วไป ในชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนที่โรงเรียนกระทุ่มเสือ
ป่า และเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ก่อนจะเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์ มาเรียมจึงได้
นิยามตนเองในช่วงวัยเด็กว่า 

 “ในวยัเด็กเปน็คนทีห่่างไกลศาสนา”  

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 

 รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย ในระหว่างที่กำลังพูดคุยกัน และทบทวนเรื่องราวชีวิตวัยเด็ก

ของมาเรียม ประโยคหนึ่งที่ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจของเธอคือ “อยู่ในชุมชนที่ผู้คน

ไม่ได้มีเงิน เราต้องหาเงินเลี้ยงปากท้อง ไม่มีเวลาให้ศาสนา” ชีวิตในวัยเด็กของมาเรียมไม่ได้ราบเรียบ

อย่างที่เด็กวัยนั้นควรจะเป็น เนื่องจากฐานะทางครอบครัวที่ทำให้เธอต้องเริ่มทำงานพิเศษตั้งแต่เด็กแม้ว่า

อายุตนเองนั้นจะยังไม่สามารถทำงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด เธอเล่าติดตลกว่าการทำงานพิเศษวัยของ

ตนเองนั้นเหมือนกับการทำงานในโรงงานนรกเถื่อน เพื่อแลกกับค่าแรงอันน้อยนิด แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับการทำงานของเด็กวัยประถม ผู้เขียนจึงได้ข้อสังเกตว่า ในสภาวะที่การหาเลี้ยงปากท้องเป็นสิ่ง

สำคัญ สิ่งแวดล้อมที่บีบให้ดิ้นรนตลอดเวลา ทำให้ความสำคัญของศาสนาหรือความเข้มข้นนั้นเจือจางไป 

การละหมาด 5 เวลาไม่สามารถกระทำได้หากต้องแลกกับค่าแรงขั้นต่ำกับการทำงานในวัน ๆ หนึ่ง ทำให้
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สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมที่มาเรียมเติบโตขึ้นมานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือมีการจับตามองกับการ

ปฏิบัติตัวของคนในศาสนา รวมไปถึงครอบครัวของเธอด้วย ซึ่งในครอบครัวไม่ได้มีการบังคับให้ใส่ผ้าคลุม

ผม (ฮิญาบ) สอดคล้องกับการบอกเล่าของเธอว่าแต่เดิมนั้น มุสลิมที่อาศัยอยู่ในเมือง (กรุงเทพ) ไม่ได้มีการ

แสดงอัตลักษณ์ภายนอกมากอย่างปัจจุบัน โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิง “ตอนเด็ก ๆ ไม่ได้ใส่ผ้าคลุม 

คนมุสลิมในกรุงเทพตอนนั้นก็ไม่ค่อยใส่กันมากเท่าตอนนี้” จนกระทั่งช่วงก่อนจะขึ้นมัธยมปลาย ขณะนั้น

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐ ชีวิตช่วงวัยรุ่นดำเนินไปอย่างเป็นปกติทั่วไป รักสวยรักงามขึ้น มีคนเข้าหาเยอะ  

“ตอนมัธยมพ่ีตื่นตั้งแต่ตี 4 เพ่ือมาหนีบผมให้สวยเพราะผมหยิกเลยต้องใช้เวลานาน” แต่ด้วยความอยากรู้

อยากลองก็ทำให้แพ้ครีม สิวขึ้นเต็มใบหน้า สิ่งที่ตามมาที่เป็นจุดเปลี่ยนในความรู้สึกของมาเรียมคือ 

 

เราไม่ได้รับความสนใจเหมือนเเต่ก่อน บางคน บางอย่างมันไม่เหมือนเดิม
หลังจากท่ีรูปลักษณ์เราเปลี่ยนไป 

… เริ ่มถามตัวเองว่าทำไมเรามีเวลาให้กับรูปลักษณ์แต่ไม่มีเวลาให้ศาสนา 
เหมือนที่รีบตื่นขึ้นมาหนีบผม หลังจากนั้นเลยเริ่มตื่นมาละหมาด ที่บ้านก็แซ็วว่าผีเข้า
หรอถึงลุกขึ้นมาทำ มันยากมากที่คนจะเข้าใจว่าการที่คนจะทำอะไรสักอย่างเพ่ือศาสนา
มันไม่ใช่เรื่องประหลาด ตอนใส่ผ้าคลุมไปโรงเรียน พอเพ่ือนเห็นก็ต่อต้านพี่ด้วยว่าใส่เพ่ือ
อะไร ใส่ไปทำไมวะ แต่มันก็เป็นแค่การเริ่มใส่ เพราะเวลาไปเที่ยว หรือออกไปข้างนอกพ่ี
ก็ไม่ได้ใส่อยู่ดี น้องก็ถามว่าใส่ทำไมแค่นี้ ใส่ไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะคนอ่ืนก็เห็นอยู่ดี 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 

 

 จุดนี้ทำให้มาเรียมตระหนักถึงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตน ประกอบกับช่วงเวลาก่อนขึ้น

มัธยมปลาย อาจเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและทางแยกของชีวิตเธอเลยก็ว่าได้ หลังจากที่

ตระหนักถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และเป็นช่วงเวลาที่เลือกเส้นทางการเรียนจาก

สายสามัญเป็นสายอาชีพ คือการเข้าเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ “เริ่มสวมฮิญาบตั้งแต่ตอนเรียนที่ช่างศิลป์ 

เพราะรู้สึกว่าที่นี่ให้อิสระในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าตอนมัธยม” นอกเหนือจากความอิสระแล้ว สิ่งที่มาเรียม

ได้เน้นย้ำจากสิ่งทีต่ระหนักได้หลังจากจุดเปลี่ยนของชีวิตคือ  
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          การให้ความสำคัญกับตัวตน สิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่แค่เปลือกนอก อยากให้รู้จักเรา

ที่เป็นเราไม่ใช่ที่รูปลักษณ์ท่ีพอเปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลย 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 

 

มสุลิม 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ยามีล๊ะ หะยี เพศหญิง อายุ 31 ปี สัญชาติไทย เป็นบุตรสาวในครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ 

แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้ น้องสาว น้องชาย และหลานสาว ปัจจุบันยามีลเป็นศิลปินอิสระ โดยมีสติโออยู่ที่

ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ยามีลเติบโตในพื้นที่นราธิวาส และพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มาโดยตลอด กล่าวได้ว่าเติบโตมาในสังคมของชาวมุสลิมสามจังหวัด ใช้ภาษามลายูสนทนาใน

ชีวิตประจำวัน ศึกษาประดับชั ้นประถมศึกษาที่โรงเรียนตันหยงมัส และศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน

โรงเรียนดารุสสาลามที่สอนศาสนาควบคู่ไปกับการสอนภาคปกติของรัฐบาล ก่อนจะเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จนกระท่ังจบการศึกษาปริญญาตรี จึงได้เข้า

ศึกษาต่อปริญญาโทในคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมท่ีเคยอยู่มาโดยตลอด  

 

ก็ไม่ได้มีฐานะอะไร ที่บ้านเมื่อก่อนรับเย็บผ้าพวกผ้าฮิญาบ เรียนก็เป็นโรงเรียน

แถว ๆ นี้ไม่ได้ไปไหน ตอนเด็ก ๆ อาศัยว่ามีพรสวรรค์ คุณครูที่เห็นความสามารถก็

ส่งไปแข่งไปประกวด ก็มีค่าขนมจากเงินรางวัลแล้วก็ทุน 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2563) 

ยามีล๊ะ เริ่มสวมใส่ผ้าคลุมผมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งในบทบัญญัติทางศาสนากำหนดว่า

เมื่อเพศหญิงเริ่มมีประจําเดือนหญิงผู้นั้นจะต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม และกิจวัตรในวัยเด็กของยามีล๊ะคือการ

เรียนศาสนาในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่พบได้ทั่วไปหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของเด็ก
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มุสลิมเลยก็ว่าได้เนื่องจากศาสนามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และการเรียนทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับศาสนาของตนเอง โดยทั่วไปแล้วการเริ่มเรียนศาสนาในช่วงเวลาที่ยามีล๊ะเติบโตมานั้น จะมีการ

เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แต่ในปัจจุบันหลายครอบครัวส่งบุตรหลานเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ 

4-5 ขวบ ทางด้านยามีล๊ะได้หยุดเรียนศาสนาเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่การเรียนศาสนาในชีวิตวัย

เด็กของยามีล๊ะ เธอเล่าให้กับผู้ศึกษาฟังว่า เธอค่อนข้างเป็นผู้ที่รักอิสระตั้งแต่เด็ก และแน่นอนว่าการที่เด็ก

รักอิสระอย่างเธอต้องเสียเวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปกับการเรียนศาสนาและใช้ชีวิตในโรงเรียนทั้ง 7 

วันเธอจึงไม่สามารถทำตามตารางเหล่านั้นได้ เธอโดดเรียนศาสนาอยู่เป็นประจำซึ่งต่างจากพ่ีชายของเธอที่

เข้าเรียนอย่างครบถ้วน รวมไปถึงน้องสาวของเธอที่มีความสามารถในการเรียนทางด้านศาสนาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นในวัยเด็กเธอจึงมักโดดเรียนศาสนาเพื่อไปเที่ยวเล่นตามแบบฉบับของเด็กที่รักอิสระดังที่เธอนิยาม

ตนเองไว้ก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตามพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มมุสลิมในประเทศไทยที่ใหญ่

ที่สุด ดังนั้นความเข้มข้น หรือความเคร่งครัดของศาสนานั้นย่อมมีมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ และสภาพแวดล้อม

นี้ก็เป็นพื้นที่ที ่ยามีล๊ะได้เติบโตขึ้นมา เหตุที่ผู้ศึกษาได้กว่าว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความเคร่งครัด 

เนื่องจากครั้งที่ผู้ศึกษาได้เดินทางไปพูดคุยกับยามีล ณ สตูดิโอตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส ผู้ศึกษ าได้

พบว่าแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันยังมีการปฏิบัติที่เคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การสวมใส่ฮิญาบ เมื่ออยู่ใน

พื้นที่ส่วนตัวและทำงานในสตูดิโอ การสวมใส่ฮิญาบอาจไม่สะดวกสำหรับการทำงานยามีลจึงไม่สวมใส่

ฮิญาบ แต่ก็จำเป็นต้องปิดประตูเพื่อไม่ให้ใครมองเข้ามาได้ และเมื่อต้องออกไปหยิบของนอกตัวบ้าน แม้

จะเป็นเพียงการก้าวออกเพียงก้าวเดียวแต่ยามีลก็ต้องแต่งตัวและสวมใส่ฮิญาบใหม่ทุกครั้ง รวมไปถึงการที่

ผู้ชายจะเข้ามาในบ้าน แม้ว่าจะเป็นพ่ีน้องร่วมสายเลือดก็ตาม ยามีล๊ะจะลุกข้ึนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมใส่

ฮิญาบใหม่อีกครั้ง ซึ่งการกระทำหรือความระมัดระวังดังกล่าวได้สะท้อนถึงเบื้องหลังของวิถีชีวิตสังคม

มุสลิมในสามจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปจากสังคมมุสลิมของมาเรียมในกรุงเทพ  

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับชีวิตวัยเด็กของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เพศชาย อายุ 37 ปี 

สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และเป็นผู้ก่อตั้ง Pattani Artspace ตั้งอยู่ที่ดอน

รัก อำเภอหนองจิก ปัตตานี  เจะอับดุลเลาะ เติบโตมา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมที่มีอัต

ลักษณ์เฉพาะตัว อาจารย์มีพ่อประกอบอาชีพเป็นช่างต่อเรือกอและ มีแม่เป็นช่างเย็บปักถักร้อย มีพี่เป็น
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ช่างเขียนป้าย มีศาสนาอิสลามเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ อาจารย์เรียนในโรงเรียนบ้านดอนรัก และปทุมคงคา

อนุสรณ์ ก่อนจะเข้ามาเรียนวิจิตรศิลป์ในวิทยาลัยอาชีวะปัตตานี เข้าศึกษาปริญญาตรี ที่คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะ

จิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

…ผมมีความสนใจในศิลปะตั้งแต่ยังเด็กจึงได้เข้าสู่เส้นทางสายการเรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงช่วงนั้นการมองศิลปะจะเป็นการมองแบบ Art for Function 
ก็ตาม” 

(เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2563) 

 

ในวัยเด็กของเจะอับดุลเลาะ ก็แวดล้อมไปด้วยศิลปะอย่างการเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อและ

พี่ชายเป็นช่างต่อเรือกอและ จากชีวิตที่ผูกพัน ภาพความทรงจำ วิถีชีวิตของชาวประมงก็ได้กลายมาเป็น

แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดในหลายๆ ผลงานตั้งแต่ปี  2549 เป็นต้นมา เขานำเสนอความสนใจของ

ตนเองที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ ของการสร้างเรือและ การใช้งานเรือกอและที่เป็นความทรงจำวัยเด็ก ทำ

ให้เขาอยากเล่าเรื่องราวออกมาเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ โดยใช้เทคนิควิธีของเขาเองคือวิธีการจุด หยดสี  

สร้างลวดลาย และรูปทรงอย่างง่ายบนกระดาษทำมือ  

 

เทคนิคที่ผมใช้ก็มาจากตอนที่กินข้าว ขวดที่ตั้งเรียงอยู่ที่พื้นก็เป็นขวดหยดสมีัน

เหมือนกับเวลาเราหยดซอสมะเขือเทศลงจาน ตอนนี้ที่ผมกำลังทำก็เป็นการหยดลงใน

กระทะด้วย เป็นรูปลูกระเบิด 

(เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2563) 

เพื่อแสดงออกถึงตัวตนของคนท้องถิ่นซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่ แล้วโดยได้ประยุกต์ให้

ลวดลายพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิดปรากฏอยู่ในรูปทรงประเภทต่างๆเช่นรำเรือกอและ กริช ซุ้มประตู 

มัสยิด พระจันทร์ และผู้หญิงสวมฮิญาบ จนเกิดเป็นผลงานหลายชุดได้แก่จิตรกรรมวัสดุผสมที่ได้รับแรง
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บันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ รูปลักษณ์จากท้องถิ่นปัตตานี  สีสันจากท้องถิ่น พระจันทร์คือชีวิต 

รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัต(ต)านี และความงามในความมืดที่ปาตานี ซึ่ง

จากชีวิตวัยเด็กท่ีผูกพันอยู่กับชีวิตชาวประมงบนเรือกอและ รวมไปถึงอิทธิพลของอาชีพช่างต่อเรือกอและ

ของครอบครัว ส่งผลให้เรื่องราววัยเด็กนี้กลายเป็นหนึ่งใน 3 เรื่องเล่าที่เขาเลือกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชีวิตเขาได้มากที่สุด ที่กล่าวไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาเองในชื่อ THE 

PATANI ART OF STRUGGLE 

 

โลกศลิปะและศลิปากร 

 ก่อนที่มาเรียมจะเข้าสู่การทำงานศิลปะ ก่อนหน้านี้ชีวิตของมาเรียมเธอเคยผ่านการทำงานมา

มากมาย ทุกๆ ปิดเทอมตั้งแต่ช่วงชั้นประถม มาเรียมจะมีงานพิเศษตั้งแต่การรับจ้างทั่วไป เก็บจานในศูนย์

อาหารห้างสรรพสินค้า หรือกระทั่งทำพาร์ทไทม์ในสถาบันสอนพิเศษ กล่าวได้ว่าช่วงชี วิตวัยเด็กของมา

เรียมได้สร้างให้เธอมีพื้นฐานของการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อย รวมไปถึงด้านศิลปะด้วย  

มาเรียมเริ่มต้นหารายได้จากฝีมือด้านศิลปะตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียน ความสามารถของเธอเป็นที่ต้องการ

ของเพื่อนร่วมฉันที่ขาดทักษะทางด้านศิลปะ รายได้ช่วงแรกจากงานศิลปะของเธอคือการรับทำงานวิชา

ศิลปะของเพ่ือนๆ ซึ่งจุดนี้ทำให้มาเรียมมองเห็นอนาคตที่จะพัฒนาฝีมือของเธอสู่อาชีพศิลปิน และก้าวเข้า

สู่สายงานศิลป์อย่างเต็มตัว ด้วยการเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ก่อนจะเข้าเรียนในคณะจิตรกรรมและ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ศิลปากรนี้มาเรียมต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมที่คนส่วนใหญ่

ไม่ใช่มุสลิม และการที่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ทำให้การจับจ้องจากบุคคลอื่นนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้

ส่งผลให้มาเรียมตระหนักในความเป็นมุสลิมของตนเองเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ถึงแม้ว่าตัวของมาเรียมเองจะ

กล่าวถึงพื้นที่ของศิลปากรในแง่ของการเป็นสถาบันการศึกษาและสังคมที่ให้อิสระแก่กันและกันสูงก็ตาม 

แต่เมื่อตนเป็นผู้ที่ถูกจับจ้อง การตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาจากคนรอบข้างนั้นย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ  พร้อม

กับการตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองของศาสนานั้นจึงเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 

 ในตอนที่มาเรียมศึกษาปริญญาโทในคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น มา

เรียมจำเป็นต้องเดินทางไปเรียนในจังหวัดนครปฐมทำให้เธอต้องพักอาศัยในหอพัก ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต

ที ่เธอย้ายออกไปใช้ชีว ิตนอกบ้านที ่เธอโตมา โดยเธอและกลุ ่มเพื ่อนได้ร ่วมกันเช่าบ้านที ่ใกล้กับ
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มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยในบ้านพักของเธอนั้นก็มีทั้งเพื่อนที่เป็นผู้ชาย

และเพื่อนที่เป็นผู้หญิง การแต่งกายของเธอจึงมิดชิดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการละหมาด ซึ่งการย้ายออกมา

อยู่หอครั้งแรกก็ส่งผลให้เวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น และตัวมาเรียมเองก็พยายามเคร่งครัดกับการละหมาด

ของตนเอง 

 

…ที่สตูดิโอของปี 3 จิตกรรมจะมีโต๊ะของตัวเอง มันก็เป็นห้องทำงานปกติ แต่พ่ี

ก็จะเอาผ้าไปปูละหมาดตรงที่ตัวเองได้ ก็ได้เวลาเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ครบนะ ศิลปากรไม่มีที่

ละหมาดให้ (หัวเราะ) อย่าว่าแต่ที่ละหมาด ร้านอาหารฮาลาลยังไม่มีให้กินเลย  ก็นั่น

แหละก็รู้สึกว่าได้ทำละหมาดมากข้ึนจากตอนแรกที่เข้ามาเรียนแทบไม่ได้ละหมาด 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 

 

และในช่วงการทำงานศิลปะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง คือตอนที่ทำโปรเจคจบ

หรือช่วงชีวิตปี 4 ทั้งปัญหาชีวิตหนี้สิน ปัญหาครอบครัว บวกกับงานของมาเรียมที่ต้องหาวิธี หรือเทคนิคที่

ทำให้งานมีเอกลักษณ์ แต่อาจารย์ยังคงให้คำตอบเดิมทุกครั้งคือ ยังโดดเด่นไม่พอ และโจทย์ต่อมาที่

อาจารย์มอบให้พี่มาเรียมในการทำงานคือ การใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงาน มาเรียมเล่าว่าในตอนนั้น

คำถามของอาจารย์หรือคำถามในงานมันยากมาก ยากสำหรับพี่มาเรียมในตอนนั้น ทุกอย่างกดดันและ

มืดมน ทั้งปัญหาเรื่องเรียน และเรื่องเงินที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเวลานั้น 

 

ตอนปี 4 รู้สึกว่าชีวิตเราสู้มาเยอะแล้วแต่ทำไมยังหาทางออกไม่ได้ ตอนนั้นก็อยู่

หอด้วยก็ละหมาดให้มันครบ แล้วก็ขอพรกับพระเจ้า เคยดูหนังเรื่อง Life of Pie ไหม 

ชีวิตตอนนั้นพี่เหมือนพายเลย จนปัญญามาก แล้วพอได้อยู่กับตัวเองคิดทบทวนซ้ำ  ๆ 

พระเจ้าก็เป็นเหมือนแสงสว่าง ไม่มีใครอยู่กับเรานอกจากพระเจ้า 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 
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ขณะนั้นมาเรียมทิ้งงานพิเศษที่เคยรับทำมาตลอดระหว่างเส้นทางการเรียนศิลปะ เพ่ือทุ่มเทให้กับ

การค้นหาตัวตน และท้ายที่สุดผลของสิ่งที่มาเรียมเลือกกระทำก็แสดงผลในทางที่ดีเกินกว่าที่มาเรียม

คาดหวังไว้ เพราะหลังจากเผยแพร่ผลงานชุดที่จบปริญญาโทออกไป มาเรียมกลายเป็นที่รู้จักในวงการ

ศิลปะ พร้อมกับกวาดรางวัลทั้งในและต่างประเทศตลอด 3 ปีจากผลงาน 8 ชิ้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับมา

เรียมเพื่อเป็นทุนในการทำงานศิลปะอย่างมาก พร้อมกับเอกลักษณ์ความเป็นมุ สลิมที่ถูกแต่งเติมลงใน

ผลงานทุก ๆ ชิ้นของเธอผ่านเทคนิคการปักและแต้มสี ซึ่งเทคนิคการเย็บปักนี้ ส่วนหนึ่งมาจากชีวิตในวัย

เด็กที่เธอเล่าว่าที่บ้านนั้นไม่ได้มีเงินที่จะส่งเสื้อนักเรียนไปปัก มาเรียมจึงคุ้นเคยกับการปักชื่อบนเสื้อ

นักเรียนของเธอเองมาตลอดหลายปี 

ซึ่งลักษณะผลงาน หรือรูปแบบที่มาเรียมใช้ในการนำเสนอผลงานจบปริญญาตรี และใช้ในการ

คัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโทนั้นเป็นไปในรูปแบบของการปักเย็บ และเทคนิคการเพนท์สี รวมไปถึงการใช้

โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ร่วมในการออกแบบ โดยแนวคิดในผลงานชุดดังกล่าวคือการ

นำเสนอศาสนาในมุมมองที่หลากหลาย ในแง่ของความหลากหลายที่มาเรียมกล่าวถึงคือการนำเสนอความ

เป็นเอกภาพของชาวมุสลิม มากกว่าการนำเสนอภาพความรุนแรง หรือสิ่งที่คนทั่วไปนึกถึงเมื่อได้ยินคำว่า

มุสลิม พร้อมกับการใช้เอกลักษณ์ของลายเส้นศิลปะมุสลิมมานำเสนอ ซึ่งลายดังกล่าว เป็นการใช้เพ่ือแทน

ความจริง ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่เธอบอกกับผู้ศึกษาว่าในทางศาสนาก็มีมุมหนึ่งที่กำหนดให้มุสลิมไม่ทำรูป

เหมือน การที่ใช้เส้นด้าย และการลดทอนลายละเอียดลงไปก็เป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่อึดอัดใจในการทำงาน และ

ยังสามารถใช้ผลงานของตัวเองเป็นสื่อในการเผยแพร่ศาสนาให้คนอ่ืนรู้จักอีกด้วย 
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ผลงาน prostrate oneself3 (2557) เทคนิคเย็บปัก ขนาด 190x135 cm. โดย ธิดารตัน์ จันทเชื้อ 

 

 
ผลงาน prostrate oneself4 (2557) เทคนิคเย็บปัก ขนาด 190x135 cm. โดย ธิดารตัน์ จันทเชื้อ 
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 จากลักษณะของผลงาน และแรงบันดาลในใจการสร้างผลงานที่ธิดารัตน์ จันทเชื้อบอกเล่ากับผู้

ศึกษาว่า เธอใช้เส้นด้ายในการนำเสนอเพราะเส้นด้ายคือตัวแทนของผู้คนในศาสนา เมื่อเส้นด้ายเส้นบาง

ถูกปักเข้ามาอยู่บนผืนผ้าใบ รูปทรงที่เกิดขึ้นก็แสดงความเป็นเอกภาพของคนมุสลิม ผลงานที่เธอทำ

เปรียบเสมือนสิ่งตอบแทนให้กับศาสนา เป็นตัวแทนความศรัทธาที่เธอมีต่อพระเจ้า ตั้งแต่วันที่รับรู้ได้

โอกาส หรือแสงสว่างในชีวิตที ่พระเจ้าประทานพรมาให้ นั่นหมายความว่าเทคนิค หรือรูปแบบการ

นำเสนองานนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแต่กระบวนการการต่อรองที่เธอกล่าวว่าการลดทอนลายละเอียดลงไปก็

เป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่อึดอัดใจในการทำงานเท่านั้น ผลงานของศิลปินยังเป็นช่องทางสื่อสารหรือถ่ายทอด

ความศรัทธาที่เธอมีต่อศาสนาอีกด้วย 

ส่วนการก้าวเข้าสู่โลกศิลปะของยามีล๊ะนั้น เธอได้ตอกย้ำกับผู้ศึกษาว่า 

ความสามารถทางศิลปะของพ่ี คือพรจากพระเจ้า 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2563) 

ยามีล๊ะกล่าวว ่าตนเองฉายแววความสามารถทางศิลปะออกมาตั ้งแต่ประถมศึกษา เธอจึงได้ใช้
ความสามารถทางด้านศิลปะเพื่อปูทางการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัล ทุนการศึกษา และ
การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ครอบครัวของยามีลเป็นครอบครัวที่มีพ่ีน้องหลายคน มีแม่ที่เป็นเสา
หลักของครอบครัว ซึ่งทำอาชีพค้าขาย และพี่ชายที่เป็นบุรุษพยาบาล เส้นทางการเรียนศิลปะของยามีล
นั้นจึงเป็นไปด้วยความกดดัน เนื่องจากต้องหาทุนทรัพย์ในการเรียนแล้วยังต้องทำงานหารายได้ควบคู่กัน
ไป แต่ด้วยความสามารถ และโอกาสที่ได้รับก็ช่วยสนับสนุนให้เส้นทางการเรียนศิลปะของยามีลนั้น  

 

ที่บ้านอยากให้เป็นครูก็ไปสมัครเรียนที่เป็นครูสอนศิลปะแต่คะแนนเอนทรานส์
พ่ีไม่ได้ พ่ีมีฝีมือแต่ขาดคะแนนด้านอื่นๆ เลยเลือกเรียนที่เป็นศิลปะล้วน ๆ แทน 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2564) 
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การหันเหเส้นทางการเรียนในมหาวิทยาลันนี ้ส่งผลให้ยามีล๊ะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ทาง
ครอบครัว และขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เนื่องจากทัศนะคติของครอบครัวนั้นไม่ได้สนับสนุนการเรียน
ศิลปะท่ีไม่ได้มีหลักประกันทางด้านอาชีพเท่ากับการเรียนในคณะที่เรียนและสามารถรับราชการได้  

 

ตอนนั้นพี่ต้องหาทางเองเพราะที่บ้านส่งไม่ได้ ถ้าหาทางไม่ได้ก็จะไม่ได้เรียนต่อ 

ไม่ก็ให้พ่ีไปเรียนทางศาสนาแทน เพราะน้องสาวเรียนศาสนาค่อนข้างสูง 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2564) 

ยามีล๊ะได้อธิบายระบบการเรียนของผู้ที่อยู่ศาสนาอิสลามให้ฟังว่าการเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
อย่าง หากเรียกอย่างง่ายก็จะเป็นการเรียนทางโลกที่เป็นการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางทั่วไป และการ
เรียนทางศาสนา เป็นการเรียนคล้ายกับการเรียนเป็นนักธรรมในศาสนาพุทธ เพียงแต่การเรียนของศาสนา
อิสลามนี้เป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากกว่า และมีข้อบัญญัติทางศาสนาในการศึกษามากกว่า ซึ่ง
ตัวเธอเองนั้นเรียนหลักสูตรของศาสนาจบเพียงขั้นพ้ืนฐานที่คนทั่วไปเรียนเท่านั้น ต่างจากน้องสาวที่เรียน
ศาสนาจบในขั้นที่สูงกว่า ดังนั้นทางครอบครัวจึงยื่นข้อเสนอในการให้เธอไปเรียนทางด้านศาสนาแทนการ
เรียนศิลปะ 

แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านศิลปะ แต่ยังติดปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ที่ต้อง
ใช้มากกว่าหากศึกษาในมหาวิทยาลัย เธอได้เล่าถึงความลำบากของการเข้าไปปรึกษาโรงเรียน หน่วยงาน
ในพื้นที่ และผู้ใหญ่ที่เธอคาดว่าจะช่วยเหลือให้เธอได้เดินในเส้นทางศิลปะได้ให้กับผู้ศึกษาฟังหลายครั้ง 
จนกระทั่งเธอได้เข้ามาปรึกษากับปลัดอำเภอ ที่มีข้อแนะนำในการเขียนฎีกาเรื่องราวชีวิตของเธอไปยัง
สำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานทุนทรัพย์ ประกอบกับร่างกายของเธอนั้นไม่ได้สมบูรณ์ เนื่องจาก มี
ความพิการที่มือทั้ง 2 ข้าง แต่ด้วยความสามารถและความพยายามในการวาดรูปเธอจึงสามารถใช้สองมือ
นั้นสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงาม ท้ายที่สุดเธอจึงได้โอกาสในการเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรับพระราชทานทุนทรัพย์ผ่านหน่วยงานเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเรียน และเงินเดือนที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเรื่องการเขียนฎีกาเพ่ือขอทุนทรัพย์นี้เธอเล่าให้ผู้
ศึกษาฟังด้วยสีหน้าและท่าทางท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ 

การเรียนศิลปะของยามีล๊ะจึงสามารถดำเนินมาได้กระทั ่งจบปริญญาโท ยามีล๊ะได้บอกเล่า
เรื่องราวช่วงชีวิตที่เลือกเดินในเส้นทางศิลปะว่าชีวิตนั้นไม่ได้ราบเรียบ เพราะนอกจากฐานะของครอบครัว
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ไม่ได้เอื้ออำนวย หรือทัศนคติของครอบครัวแล้ว ยังมีเรื่องของศาสนา ที่กล่าวถึงการวาดภาพคนหรือ
สิ่งมีชีวิต เมื่อโลกของศิลปะปะทะเข้ากับโลกของศาสนา ยามีลเลือกท่ีจะขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจด้วย
การพูดคุยกับอิหม่าม  

 

… ในศาสนามีการกำหนดเรื่องนี้ ในตอนนั้นพี่ก็ลำบากใจเลยไปคุย เขาก็ให้
คำตอบกลับมาว่า การวาดภาพในตอนนี้มันเป็นการเรียน ถ้าวาดเพื่อความรู้ก็ไม่ได้ผิด
อะไร 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2563) 

 

ในระหว่างการศึกษาจะมีการฝึกฝนที่จำเป็นต้องวาดภาพเหมือน ภาพบุคคลต่างๆ แต่เธอยังคงยึด
ว่าเป็นการทำไปเพื่อเรียนรู้ แต่เมื ่อเป็นผลงานศิลปะอิสระของยามีล๊ ะในระหว่างที่เรียนอยู่ในระดับ
ปริญญาบัณฑิตก็ยังคงเป็นผลงานสีน้ำมัน ที่วาดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม วิวทิวทัศน์ทั้งหมด จนกระทั่งมี
บุคคลในผลงานจบการศึกษาปริญญาตรี 

 

 

 
ผลงาน The Spirit of Faith (2011) เทคนิค Embroidery ขนาด 120 x 50cm. โดยยามลี๊ะ หะย ี
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ผลงาน The Spirit of Faith (2011) เทคนิค Embroidery 158 x 69.5cm. โดยยามลี๊ะ หะย ี

 

แม้ว่าในผลงานของยามีล๊ะนั้นจะปรากฏบุคคล แต่กรอบคิดหรือคอนเซปในการสร้างผลงานของ
เธอในตอนนั้นก็ยังคงเป็นการใช้ศิลปะที่แสดงออกถึงความน้อบน้อมต่อศาสนา กล่าวคือ ลักษณะผลงานที่
ปรากฏจะเป็นการปักบนเฟรม(กรอบ) เป็นรูปผู้หญิงที่สวมฮิญาบในอิริยาบถต่าง ๆ ขณะที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา เป็นการถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐตามข้อบัญญัติศาสนา ความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอด
ออกมาจึงเป็นความสงบ เรียบร้อย และเรียบง่ายไม่หวือหวา ผนวกกับเทคนิคการปักด้วยจักรที่เป็นอาชีพ
ดั้งเดิมของครอบครัวมาใช้ในงานศิลปะเพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง  

 

ถึงจะทำรูปคนแต่ก็พยายามในแบบที่มันลดทอนรูปลักษณ์ คลี่คลายรูปทรง 
เพราะพ่ีก็ขัดเกลาจิตใจตัวเองผ่านรูปทรง พยายามถ่ายทอดเรื่องของศาสนาไปด้วย 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2564) 

 

 ในภายหลังจากที่ยามีล๊ะเรียนจบชั้นปริญญาตรีได้ 1 ปี เธอได้ใช้ผลงานชุด The Spirit of Faith 
เพื่อเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับปริญญาโท ซึ่งการย้ายมาเรียนในศิลปากรก็เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และสังคมที่อยู่อาศัยของเธอ ในขณะที่เรียนปริญญาโทนั้นเธอเลือกจะเช่าบ้าน
อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆ เธอขนเอาจักรเย็บผ้าที่ใช้เย็บในทุกๆ ผลงานของเธอขึ้นรถไฟส่งมายังจังหวัดนครปฐม 
แม้ว่าการวางแผนการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนี้เป็นการตัดสินใจที่ยามีล๊ะใช้เวลากว่าหนึ่งปีในการคิด
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ทบทวน แต่สุดท้ายแล้วการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนี้ก็ไม่ได้ง่ายดาย ซึ่งเธอเองกล่าวว่าการเรียนปริญาโท
เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นมากกว่า การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่การอาศัยอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่เป็นคนพุทธ ก็
มีความกังวลเกิดข้ึนมากมาย 

 

อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอเคยบอกกับพี่ว่า ฉันจะไม่วิจารณ์งานของเธอ ฉันกลัวจะ
เป็นบาป 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2564) 

เธอเล่าเรื่องราวการเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มที่ซ่อมภายใต้ผ้าปิดปาก 
กับตาที่โค้งลงเป็นพระจันทร์เสี้ยว การที่เธอได้เข้ามาสู่ศิลปากรมันเป็นการตอกย้ำและทำให้เธอได้เข้าใจ
บริบทความเป็นมุสลิมของตนเอง พ้ืนที่นี้เคยสร้างความกังวลหลายๆ อย่างให้กับเธอ แต่ในขณะเดียวกันก็
เป็นพื้นที่ที่ยอมรับและเคารพความเป็นมุสลิมของเธอไปในเวลาเดียวกันด้วย  เธอได้ค้นหาตัวตนและก้าว
ข้ามผ่านความกลัวที่จะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ  

 

งานของพ่ีมันไม่หลุดไปจากเดิมเลย พอมาเรียนที่นี่เค้าก็สอนให้ต้องก้าวข้ามงาน
เดิมที่ทำ พี่เริ่มทำงานที่ไม่ใช่รูปละหมาด พี่เริ่มทำงานที่ลอยตัวไม่ใช่กรอบ พี่ปักงานที่
เป็นรูปเจ้าสาวห้อยลงมาจากเพดาน พี่มีความมั่นใจที่จะทำงานมากขึ้น พอได้ทำแล้ว
อาจารย์ท่านก็ชื่นชอบ แล้วพี่ก็รู้สึกว่างานมันก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไป วันข้างหน้าอาจจะ
เป็นนามธรรมไปเลยก็ได้ 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2564) 

 

ทางด้านของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ในช่วงเวลาที่อาจารย์ เลือกเดินในเส้นทางสายศิลปะ 
ในขณะนั้นคนมุสลิมยังไม่ได้สนใจเรียนทางด้านนี้มากนัก เนื่องจากอัลฮะดีษมีการกล่าวถึงข้อห้ามของการ
ทำรูป แต่สาเหตุที่อาจารย์ยังให้ความสนใจศิลปะอยู่นั้น เพราะอาจารย์ได้มานั่งวิเคราะห์ถึงอัลฮะดีษ  
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ในเมื่อกระบวนการ ถ้ามันเขียนไม่ได้ การถ่ายรูป การถ่ายวิดีโอต่าง ๆ มันก็ต้อง
ทำไม่ได้สิ หมายถึงในกระบวนการ ในเชิงเทคนิคมันก็ต้องไม่ได้ การวาดรูปถ้าจะพูดใน
เรื่องของความ Realistic การถ่ายภาพมันเหมือนจริงกว่า วิดีโอยิ่งแล้วใหญ่เพราะมัน
เคลื่อนไหวได้ ว่าคุณต้องการแข่งขันกับพระผู้สร้างหรือเปล่า เราก็เลยตั้งคำถามพวกนี้ 

(เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2563) 

 

ดังนั้นการทำงาน และผลงานของอาจารย์จึงปรากฏภาพบุคคล และภาพสิ่งมีชีวิตปรากฏมาโดยตลอด 
ก่อนที่จะทำงานชุดนี้เขาก็ได้ศึกษาหาข้อมูลและสอบถามกับผู้รู้จำนวนหนึ่งเพราะกังวลเกี่ยวกับการวาด
ภาพสิ่งมีชีวิตที่อาจถูกตีความว่าผิดกับหลักศาสนาแต่ก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันมากเสียจนไม่รู้ว่าจะยึด
หลักการใดผนวกกับปฏิกิริยาเชิงบวกของคนท้องถิ่นที่มีต่อผลงานทำให้ เขาตระหนักว่าการสร้างผลงาน
ของเขาสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คนและความทรงจำของผู้คนได้ท้ายที่สุดแล้วเขาจึงให้ข้อสรุปในการ
วาดภาพสิ่งมีชีวิตกับตนเองว่า “จะถูกหรือผิดก็ให้ดูที่เจตนาถ้าศิลปินเจตนาดีไม่ได้ตั ้งใจจะทำเป็นรูป
เคารพก็ถือว่าไม่ผิดครรลองศาสนาและทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำงานศิลปะที่สื่อสารในมุมบวกนำไปสู่ความดี
ความงามและความจริง” (อภิชญา โออินทร์ และเอกรินทร์ ต่วนศิริ, 2562: 32)  

ภายหลังจากที่ศึกษาทำความเข้าใจด้านศาสนา อาจารย์ได้ตัดสินใจสร้างผลงานชุด Melayu 
local ways of life in Pattani ขึ้น “ในช่วงที่เรียนปริญญาตรี ผมนำเสนอภาพรวมวิถีชีวิตของชาวมลายู 
ทั้งอาหารการกิน การแต่งกาย ชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะภาพไทย ภาพจิตกรรมฝาผนัง และนำเสนอใน
มิติวิถีชีวิตมุสลิม คิดว่าน่าจะเป็นคนแรกๆ ที่เขียนในมิติของมุสลิม ทำให้คนที่ดูรู้สึกตื่นเต้น เพราะบ้านที่
เป็นลักษณะมุสลิมแบบเก่า บ้านไม้ การแต่งกาย มันเริ่มห่างหาย เราฟื้นมันขึ้นมาด้วยศิลปะ เป็นการ
บันทึกประวัติศาสตร์” (Halallife,ออนไลน์,2561)  
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ผลงานชุด Melayu local ways of life in Pattani (2005) เทคนิคสีฝุ่นบนกระดาษสา 139x200cm.  

โดยเจะอับดลุเลาะ เจะ๊สอเหาะ 

 
ผลงานพระจันทร์คือชีวิต (2008-2009) เทคนิคสีอะครีลิคบนกระดาษทำมือ 300x300cm.  

โดยเจะอับดลุเลาะ เจะ๊สอเหาะ 
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ผลงานชุด Beautiful Flowers Hidden in Pat(t)ani (2011) เทคนิคสีอะครลีิคบนกระดาษทำมือ 

150x140cm. โดยเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

  

 จากลักษณะผลงาน และคำอธิบายผลงานที่บอกเล่าในรูปภาพของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
พบว่าสอดคล้องกับกระบวนการการตีความของอาจารย์ ที ่กล่าวถึงการสร้างรูปคนที ่สามารถใส่
รายละเอียด หรือสามารถวาดได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแต่บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎอยู่ในภาพนั้น
จะต้องไม่นำไปสู่การเคารพบูชา สร้างความงดงาย หรือการกราบไหว้  

แต่ท้ายท่ีสุดแล้วเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการตีความเกี่ยวกับการสร้างรูปใน
ศาสนาของตนเองไปได้ ถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาเดียวกัน แต่หากมองลึกไปยังการตีความ หรือบริบทของ
ของบัญญัติต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของบุคคล และศิลปะกับศาสนาก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ 
เช่นเดียวกับตัวอาจารย์เองที่มีความกังวลเกี่ยวกับข้อห้ามทางศาสนา  
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…เคยมีคนมาชี้นิ้วบอกให้ผมปลดรูปทิ้ง เพราะเขามองว่ามันเป็นสิ่งต้องห้าม ผม
โดนมาหมดแล้ว มาชี้หน้า ปลดรูป โทรตามผมเจอมาหมด 

(เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2563) 

ซึ่งตัวอาจารย์เองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่พยายามค้นคว้าหาคำตอบว่างานศิลปะของตนเองนั้นจะสามารถ
กระทำได้ไหมตั้งแต่ช่วงเวลาที่ตนเองตัดสินใจที่จะเรียนศิลปะ การสอบถามท้ังจากผู้ที่มีความรู้ทั้งในวงการ
ศิลปะ และศาสนา จนท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ก็พบว่าคำตอบนั้นมีมากมายจนไม่สามารถหาสิ่งที่ตายตั วได้ 
เช่นเดียวกันกับคำถามของผู้ศึกษาที่ตั้งให้กับอาจารย์ว่า “อาจารย์สร้างรูปคนไหมคะ” คำตอบคือใช่ แต่ก็
ไม่ใช่ทุกคน ทุกคนในความหมายของคำตอบนี้คือ ตัวเองจารย์เองมีการให้ความหมายของคำว่าคน หรือ
สิ่งมีชีวิตในข้อกำหนดทางศาสนาว่าสิ่งเหล่านั้นต้องไม่นำไปสู่การเคารพ  

คณะจิตกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ศิลปินทั้ง 3 ท่านต่างก็มี
ประสบการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้สร้างความเป็นศิลปิน แง่มุม
ทางศิลปะ ตลอดจนการการนำเสนอตัวตนของศิลปินทั ้ง 3 คน ในแง่หนึ ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
สถาบันการศึกษานั้นเป็นโครงสร้างทางสังคมด้านหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ การตีความทาง
ศาสนา และการหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดการตีความศิลปะในแง่มุมที่สะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่าน
ผลงาน ซึ่งในท่ีนี้ก็หมายรวมไปถึงศาสนาด้วย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพื้นที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งดำรงอยู่ในฐานะของสถาบันที่มีหน้าที่
ในการอบรมขัดเกลาศิลปิน ให้ความรู้ เปลี่ยนแปลงโลกกทัศน์ ได้ไม่ต่างไปจากสถาบันครอบครัวและ
สถาบันทางศาสนา อีกทั้งสถาบันการศึกษานี้ยังเป็นสถาบันที่จะสร้างความเป็นศิลปินให้กับศิลปินทั้ง 3 
ท่านที่ผู้ศึกษาได้เลือกเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในศิลปากรนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้
ศิลปินทั้ง 3 ท่านได้แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองไปในเวลาเดียวกัน และ
ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าศิลปากรนั้นมีความสำคัญมากในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของการเรียนศิลปะ 
เนื่องจากศิลปากรคือสถาบันศิลปะ ที่ก่อตั้งโดยศิลป์ พีระศรี ที่ได้สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้
รูปแบบการสอนแบบ ประเทศอิตาลีหรือ “ศิลปะแบบหลักวิชา”(Academic Art) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ซึ่ง
การเกิดขึ้นของสถาบันศิลปะแห่งแรกนี้ก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ว่าด้วยการเปลี่ยนด้านความคิดเทคนิค 
วิธีการ และท่ีสําคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ด้านคุณค่าหรือสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ อัน
หมายถึงความเป็นหนึ ่งเด ียว  (originality) ความเป็นปัจเจก( individualism) ลักษณะเฉพาะตัว
(subjectivity) และการทํางานศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) ซึ่งหมายความว่าผลงานศิลปะต้อง
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มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร เปรียบได้ว่าการเกิดขึ้นของสถานบันแห่งนี้เป็นการพลิกโฉมการให้คำ
นิยาม หรือให้คุณค่ากับงานศิลปะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก จากเดิมท่ีการให้คุณค่ากับงานศิลปะนั้นมา
จากรัฐ หรือราชสำนักเป็นหลัก แต่ภายหลังที่มีการก่อตั้งสถาบันที่ใช้หลักสูตรที่มีความเป็นสากล มุมมอง
ความงาม สุนทรียศาสตร์ หรือคุณค่าของงานศิลปะนั้นจึงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการสถาปนาความ
ศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจบางอย่างให้กับชื่อของศิลปากร ซึ่งหนึ่งในประโยคที่ผู้ศึกษาได้รับเป็นคำตอบว่าทำไม
ศิลปินทั้ง 3 ท่านจึงเลือกที่จะเรียนรู้ และสร้างความเป็นศิลปินในพ้ืนที่ของศิลปากร คำตอบที่ได้รับเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันว่า ถ้าหากนึกถึงศิลปะ ก็ต้องเป็นที่ศิลปากร สอดคล้องกับการรับรู้ของบุคคลที่ไม่ได้อยู่
ในแวดวงของศิลปินหรือผู้หลงไหลในงานศิลปะ ความขลัง ความเก่าแก่ ความเป็นต้นกำเนิดต่างๆ ล้วน
เกี่ยวข้องกับศิลปากร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ศิลปากรในแง่ของการเป็นศูนย์กลาง หรือ
สถาบันที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางที่ใ ห้นิยาม 
ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่สำคัญที่สุด 

 

การตีความศาสนาในฐานะศิลปิน 

 การตีความโลกศาสนาของมาเรียมมีความลื่นไหลอยู่โดยตลอด ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กท่ีได้เล่าย้อนไป

ยังภูมิหลังของมาเรียมที่นิยามว่าตนเองนั้นห่างไกลจากศาสนา จนเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติกิจทางศาสนาที่

เข้มงวดมากขึ้นในช่วงของการเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ และท้ายที่สุดการตีความข้อปฏิบัติทางศาสนาก็ได้

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เส้นด้าย รูปทรง และการจัดวางในผลงาน โดยลักษณะผลงานในระหว่างที่เรียนของ

มาเรียมจะเน้นไปที่ภาพของสถาปัตยกรรมเป็นหลัก จนกระทั่งผลงานชุดสุดท้ายที่ปรากฏบุคคลอยู่ใน

ผลงาน และยังคงปรากฏเรื่อยมาจนปัจจุบัน มาเรียมได้บอกกับผู้ศึกษาว่า  

 

ศาสนามีข้อห้ามการทำรูปก็จริงแต่ตอนนั้นมันคนละบริบท งานศิลปะเปลี่ยนไป

แล้ว ในตอนนั้นคนอาจบูชารูปปั้น รูปวาด แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ ไม่ได้มีใครบูชากราบไหว้

งานของเรา 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 
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 การถ่ายทอดเรื่องราวของการตีความทางศาสนาของมาเรียมในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งนั้นยัง
แสดงถึงความขัดแย้งกันอยู่ จากคำบอกเล่าที่ได้ยกไปข้างต้นนั้นเป็นคำตอบที่ผู้ศึกษาได้รับจากมาเรียม
หลังจากได้พบปะและพูดคุยกันหลายครั้ง แต่ในช่วงแรกที่ผู้ศึกษาพยายามถามถึงการตีความกับข้อบัญญัติ
ทางศาสนาที่อาจจะเข้ามามีผลต่อการทำงานของศิลปินนั้น มาเรียมตอบไม่ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมา แต่
เลือกที่จะอธิบายผ่านผลงานของเธอที่แสดงออกถึงการประนีประนอมกันระหว่างศาสนาและการทำงาน
ศิลปะของเธอ 

 

… แต่ส่วนหนึ่งงานที่ทำก็พยายามเผยแพร่ศาสนาไปในตัว สะท้อนความเป็น
มุสลิมที่ดีของตัวเองออกมา เพราะงานที่ได้มากก็เพราะเราเอาตัวเองเข้าหาศาสนามาก
ขึ้น 

(ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563) 

 

 และการก้าวขึ้นมาเป็นศิลปิน เป็นผู้ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยามีล๊ ะต้อง
คิดทบทวนเพื่อหาแนวทางที่ลงตัวระหว่างศิลปะ และศาสนา เนื่องจากในช่วงเวลาของการทำภาพ หรือ
เรียนศิลปะนั้นเธอมีคำอธิบายว่างานที่ต้องทำ รูปต่าง ๆ ที่ต้องวาดเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่
โลกของศิลปิน ที่เธอต้องยึดถือเป็นอาชีพ เธอปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานศิลปะของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เงิน ดังนั้นกระบวนการการให้เหตุผลต่อการกระทำหรือในแง่หนึ่งคือการต่อรองในจิตใจของศิลปินนั้น
ออกมาในคำอธิบายเกี่ยวกับเจตนา 

 

สุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องเจตนา ก่อนหน้าก็เคยคิดเพราะที่ผ่านมาคิดว่ามันก็เป็น
การศึกษาหาความรู้ แต่พอเรามาทำเป็นอาชีพ เราหาเงินจากมันก็เลยคิด แต่มันก็เป็น
เจตนาจริง ๆ เราทำเพ่ืออยากเผยแพร่ศาสนาด้วย 

(ยามีล๊ะ หะยี, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2563) 
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สอดคล้องกับชุดผลงานของยามีลในช่วงเวลาของการประกอบอาชีพเป็นศิลปิน ลักษณะและแนวคิดของ
งานจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิง และศาสนา เผยให้เห็นถึงความศรัทธา ใช้รูปทรงของร่างกายที่กำลัง
ละหมาด ท่าทางของการยืนเคารพ และนำเสนอเอกภาพของศาสนาเป็นหลักตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน
มาในฐานะศิลปิน 

ส่วนการทำงานในฐานะศิลปิน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ทำให้อาจารย์ต้องทบทวนและตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำมาโดยตลอด แม้ว่าฮะ

ดีษจะมีการกล่าวถึงข้อห้ามหลายประการ  

 

… กระบวนการไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่เรื่องของการตั้งเจตนาที่เราสร้างสิ่งนั้น 

ฉะนั้นพอเราตั้งเจตนาว่าเราจะทำศิลปะนั้นไปเพื่ออะไร เราก็ต้องเชื่อมกับหลักศรัทธา 

เช่น เราจะวาดรูปเหมือน คนนั้นคือใคร เช่น อาจารย์อาจจะวาดรูปในหลวง อันนี้อาจจะ

สุ่มเสี่ยง ถึงเราจะวาดหรือศึกษา แต่วันดีคืนดีรูปนั้นไม่ได้อยู่กับเรา มันไปอยู่กับใครบาง

คนที่เขามีสิทธิ์ที่จะไปบูชา อันนั้นอาจจะมีปัญหา และมันมีอันตราย ซึ่งแน่นอนว่าในมติิ

อิสลามมันไม่ได้อยู่แล้ว แต่ว่าเพื่อหาจุดร่วมของหลักการและสิ่งที่จะทำ อะไรควรระวัง

มันก็ต้องระวัง แล้วก็อย่าไปทำมัน 

(เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2563) 

 

ในบทสนทนาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอาชีพ และหน้าที่ของอาจารย์ส่งผลให้การตีความและความชัดเจนในการ

ถ่ายทอด ความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการคิด และการหาจุดร่วมของขอบเขตการทำงานศิลปะกับ

ศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งชื่อเสียงของอาจารย์ยังส่งผลให้ศิลปินอีก 2 ท่านที่อยู่ในการศึกษานั้นก็มีการ

กล่าวถึงอาจารย์ในแง่ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชี้แนะข้อข้องใจระหว่างศิลปะและศาสนาได้ นอกจากนี้

ภายหลังที่ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับอาจารย์ ผู้ศึกษายังได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนูรียา วาจิหนึ่งในกลุ่มศิลปินหญิง

ศิลปินของจังหวัดนราธิวาส นูรียาได้ให้ข้อมูลกับผู้ศึกษาว่าเธอเองนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งคำถาม และ

ถกเถียงกับตนเองเรื่องศาสนาและสิ่งที่กำลังทำ เมื่อเธอไม่สามารถหาทางออกได้ อาจารย์ เจะอับดุลเลาะ 

เจ๊ะสอเหาะเป็นหนึ่งในผู้ที่ชี้ทางคำตอบในการทำงานศิลปะของเธอ  
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อาจารย์ในมหาลัยก็ให้ความรู้เชิงศาสนา อาจารย์อับดุลเลาะ อับรูที่เพ่ิงเสียไปก็

เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง แล้วก็มีอาจารย์เจ๊ะ สมัยที่พี่เรียน ตัวอย่างเคสนักศึกษาที่วาดรูป

คนแล้วมีคนสงสัยในตัวเรา สุดท้ายแล้วแกก็สอนว่าให้นักศึกษามั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำ ถ้า

มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้ขัดหลักศาสนามาก เขาเรียกว่านิยัต ถ้าเราแค่อยากจะ

สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเรา ไม่ได้อยากจะใครมาเคารพบูชา 

(นูรียา วาจิ, สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2563) 

 

คำบอกเล่าดังกล่าวชี้ให้ผู้ศึกษาเห็นว่านอกจากศิลปินจะมีการตีความ หรือวิธีการต่อรองในแบบฉบับของ
ตัวเองในฐานะของปัจเจกแล้ว ศิลปินบางคนยังมีอิทธิพลที่สามารถชี้นำและเปลี่ยนแปลงการตีความของ
บุคคลอื่นในวงกว้างได้อีกด้วย อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 



บทที ่5 

วเิคราะหแ์ละสรปุผล 

 

 การศึกษาเรื่อง “การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงาน

ศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย” เป็นการศึกษาที่ศึกษาศิลปินมุสลิมร่วมสมัย 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์

ทำความเข้าใจคำสอนทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมุสลิม ศึกษาโลก

ทัศน์ทางศาสนาของศิลปินมุสลิมที่ถูกสะท้อนผ่านออกมาจากงานศิลปะ และศึกษาการประนีประนอมกับ

ข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมที่สร้างผลงานเป็นภาพบุคคล หรือผลงานที่พยายามลดทอนความ

เป็นมนุษย์ลงในรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการการตีความ

ปฏิบัติการของศิลปินทั้ง 3 ท่านที่ได้ทำการศึกษาผ่าน “ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง

สังคม (Structuration Theory)” ของ Anthony Giddens เพื ่อแสวงหาคำตอบตามสมมติฐานของ

การศึกษาในครั้งนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วการทำงานศิลปะของศิลปินไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติ

ทางศาสนาทั้งหมด แต่ศิลปินจะมีการตีความศาสนาในระดับปัจเจก อีกทั้งยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยน แปลง

การตีความข้อปฏิบัติทางศาสนาของบุคคลอ่ืนอีกด้วย 

 ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หรือ Structuration Theory ของ 

Anthony Giddens เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องการก่อรูปความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคมซึ่งเป็นทั้ง

ผลลัพธ์และวิธีการให้การแสดงพฤติกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ อันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง 

และผู้กระทำการ เพื่อแสวงหาคำตอบของข้อถกเถียงที่ว่าการกระทำของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นนั้นเป็นอิสระ 

หรือตกอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ซึ่งความหมายแนวคิดทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคม หมายถึงการกำหนดโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมในกาลเวลา และสถานที่ต่าง ๆ โดย

คำนึงถึงทวิลักษณ์ของโครงสร้างนั้น ในส่วนของโครงสร้างเขาระบุว่าสถาบันครอบครัว ชุมชน ชีวิตการ

ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเกิดขึ้นโดยปัจเจก ได้แก่ การกระทำของมนุษย์หรือผู้กระทำใน

ขณะเดียวกันโครงสร้างก็เป็นตัวกำหนดชีวิตทางสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้น 2 สิ่งนี้จึงต้องพ่ึงพา

และเก่ียวพันซึ่งกันและกัน กิดเดนส์เรียกสิ่งนี้ว่า ทวิลักษณ์ของโครงสร้าง นั่นคือโครงสร้างเป็นวิถีทางและ

ผลลัพธ์ของการกระทำ แม้ว่าผู้กระทำการจะมีอำนาจที่สามารถเลือกกระทำการใด ๆ แต่ความสามารถใน
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การเลือกกระทำการของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความแตกต่างให้กับ

สถานการณ์ หรือแนวทางของเหตุการณ์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 

อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า 'Duality of Structure' หมายถึงตัวแสดงของมนุษย์ เป็น

องค์ประกอบที่ช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างสังคมของเราได้ โดยการใช้ค่านิยม บรรทัดฐาน ที่คิดค้นขึ้น

หรือได้รับการส่งเสริมผ่านการยอมรับทางสังคม แต่ในขณะเดียวกันผู้คนก็ถูกจำกัด โดยโครงสร้างทาง

สังคมของพวกเขา หมายถึงการกระทำของปัจเจกที่ผิดแปลก ไม่ได้ถูกกำหนดจากพลังทางสังคมเพียงอย่าง

เดียว กิดเดนส์จึงเสนอความคิดว่าความเป็นมนุษย์และโครงสร้างสังคมมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

เพราะถ้าหากมันเป็นการกระทำของปัจเจกชนที่ซ้ำไปซ้ำมา จนก่อให้เกิดโครงสร้างทางสังคมได้ จนกลาย

มาเป็น จารีตประเพณี สถาบัน หลักศีลธรรม และวิธีการทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นกระแสหลักแล้ว ในทางกลับกัน 

มันก็ยังหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผู้คนเริ่มที่จะเพิกเฉย โดยการนำเอาสิ่งอ่ืน

มาแทนที่ หรือผลิตซ้ำบางสิ่งบางอย่างให้มีความแตกต่างออกไปจากเดิม 

 
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของ โครงสรา้งและการกระทำ จาก The constitution of society  

โดย Anthony Giddens 

 

 จากแผนภาพ 'Duality of Structure' ที่แสดงความสัมพันธ์ว่าโครงสร้างเป็นทั้งสื ่อกลาง และ

ผลลัพธ์ของปฏิบัติการใด ๆ กล่าวคือ ทั้งโครงสร้างทางสังคม และการกระทำของปัจเจกนั้นส่งผลซึ่งกัน

และกัน โดยสิ่งที่แสดงออกถึงโครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลต่อการกระทำนั้นเชื่อมโยงกับความทรงจำ หรือ

ประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลที ่เร ียนรู ้โครงสร้างทางสังคม กล่าวโดยง่ายคือ ความทรงจำหรือ
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ประสบการณ์ของปัจเจกจะเป็นสิ่งที่บอกว่าปัจเจกจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร สิ่งใดควรกระทำ หรือไม่ควร

กระทำ ในขณะเดียวกันนั้นโครงสร้างทางสังคมก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับการยอมรับจาก

ปัจเจก เพราะการเกิดขึ้นของโครงสร้างทางสังคมก็มีได้จากการกระทำที่ซ้ำไปซ้ำมาจนการกระทำของ

ปัจเจกนั้นได้รับการยอมรับและกลายเป็นโครงสร้างทางสังคมในที่สุด ซึ่งสามารถนำมาเชื่ อมโยง และใช้

วิเคราะห์กับการศึกษาในครั้งนี้ได้ในแง่ของชีวิตภูมิหลัง หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันของศิลปิน ในการ

รับรู้ การตีความ ที่ส่งผลให้การกระทำและงานศิลปะนั้นแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

 

ประสบการณ์ การตีความ และการกระทำที่แตกต่าง 

 การศึกษาในครั้งนี ้ผู้ศึกษาได้ให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางสังคม และการกระทำของปัจเจกใน

รูปแบบของการดำเนินการของกิดเดนส์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

- Legitimation (Norms) คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้อ้าง หรือสื่อความหมาย เพื่อความชอบ

ธรรมในการกระทำใด ๆ  

- Signification (Meaning) คือ ความหมายที ่ปัจเจก หรือผู ้กระทำการสามารถ

อนุมานด้วยประสบการณ์ของตนเองได้ 

- Domination (Power) คืออำนาจ หรือทรัพยากรของปัจเจกบุคคลที ่ได้รับการ

ยอมรับว่าสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมไปถงึการประนีประนอมของปัจเจก 

Legitimation หรือ Norms คือการมีอยู่ของกฎเกณฑ์ท่ีถูกบังคับใช้ผ่านโครงสร้างทางสังคม ที่จะ

เข้ามาควบคุมการกระทำของศิลปินแต่ละคน ซึ่งในการศึกษานี้ก็คือข้อบัญญัติ ฮะดีษต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง

บรรทัดฐานที่คนในสังคมคาดหวังในฐานะของการที่ศิลปินเป็นคนในครอบครัว คนในศาสนา หรือในฐานะ

ของการเป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างงานศิลปะ แม้ว่าการนำศาสนาเข้ามาเป็นข้อจำกัดในการมองผลงานที่

ศิลปินสร้างสรรค์นั้นจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนทุกคนในสังคมคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ว่าตัวศิลปินมุสลิมเองก็ดึงศาสนาเข้ามาเป็นข้อจำกัดในการทำงานของตัวเองเช่นกัน ศิลปินทุก

ท่านได้เชื่อมโยงความเป็นมุสลิม และศาสนาอิสลามเข้าไปนำเสนอในผลงาน  

จากข้อค้นพบในการศึกษาภาคสนาม พบว่าศิลปินทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการศึกษา และรับรู้ถึงการมี

อยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปในทางศาสนา ดังนั้นผลงานศิลปะของศิลปินทั้ง 3 ท่านจึงยืนอยู่
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ภายใต้โครงสร้างที่เป็นศาสนาเช่นเดียวกัน เพียงแต่การตีความส่วนบุคคล หรือระดับของการตีความของ

แต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตีความนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ครอบครัว 

การศึกษา หรือแม้แต่เศรษฐกิจ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการให้ความหมายของการกระทำของศิลปินใน

ฐานะของปัจเจกชนทั้งสิ้น ซึ่งในรูปแบบดำเนินการของกิดเดนส์ได้หมายรวมสิ่งเหล่านี้ว่า Signification 

หรือ Meaning  

ส่วน Domination หรือ Power คืออำนาจที่ศิลปินเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะคิด หรือเลือกที่จะให้

ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่ใช้ในการตีความตัวบท ข้อบังคับต่าง ๆ และอำนาจที่ศิลปินใช้ในการให้

ความหมายของงาน หรือการกระทำของตนเอง ก็ล้วนเป็นอำนาจทั้งสิ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ได้

มุง่เน้นที่จะมองศิลปะในแง่ของการตัดสินว่าการกระทำของศิลปินนั้นถูกหรือผิด แต่เป็นการทำความเข้าใจ

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทางสังคมบางอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายในทฤษฎีของกิด

เดนส์ว่าสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ปัจเจกต้องตัดสินใจเลือกนั้น สถานการณ์ดังกล่าวจะต้องมี

ทางเลือกให้กับบุคคลเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การควบคุมทางสังคมที่ไร้ทางเลือก ซึ่งผู้ศึกษามีทัศนะ

ว่าในท้ายที่สุดแล้วคำสอนของศาสนาอิสลามนั้นจะต้องผ่านกระบวนการการตีความของบุคคล ดังนั้น

ความเป็นมุสลิม หรืองานศิลปะที่ถูกตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียว 

ซึ ่งผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในการกระทำผลงานศิลปะนั้น ถูกถ่ายทอดออกมาในหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการละเว้นการใส่รายละเอียด และการลดทอนรายละเอียดของภาพบุคคลแม้ว่า

บุคคลนั้นจะไม่ใช่บุคคลสำคัญ ทั้งยังรวมไปถึงศิลปินที่ทำภาพบุคคลอย่างชัดเจน เพียงแต่มีการละเว้น

บุคคลที่ตัวศิลปินเองนั้นคาดว่าภาพที่ตนเองสร้างจะถูกนำไปสู่การกราบไหว้บูชา โดยคำอธิบายทั้งหมดทั้ง

มวลของการสร้างภาพบุคคลของศิลปินทั้ง 3 ท่านนั้น มีจุดร่วมที่คล้ายกันคือ “ท้ายที่สุดแล้วการทำงาน

ของพวกเขา ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำ หากกระทำการไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ผลงานศิลปะในรูปแบบใด

ก็ย่อมทำได้” และจากการลงภาคสนามเก็บข้อมูล ผู้ศึกษามีความเห็นว่าส่วนหนึ่งของคำอธิบายดังกล่าวมี

อิทธิพลมาจากเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ที่ถือเป็นศิลปินที่มีเชื่อเสียง และได้รับการยอมรับกันในแวดวง

ศิลปินมุสลิม อีกทั้งบทบาทของการเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านศิลปะเองก็มีผลให้การสืบทอด หรือส่งต่อ

ชุดคำอธิบาย การให้ความหมายของการทำงานศิลปะนั้นแพร่ขยายไปในวงกว้างเช่นกัน สอดคล้องกับ

คำอธิบาย 'Duality of Structure' และองค์ประกอบทั้ง 3 ประการของการดำเนินงานโดยกิดเดนส์ที่ได้

กลา่วถึงไปในข้างต้น 
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อำนาจของปัจเจก 

 ส่วนหนึ่งของทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Structuration Theory) 

โดย Anthony Giddens มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ที่ปัจเจกมีอำนาจในการตัดสินใจที่

จะกระทำหรือไม่กระทำการอะไร ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ทฤษฎีดังกล่าวแตกต่างจากสำนักคิดที่ให้ความสำคัญ

กับโครงสร้างทางสังคม ว่าโครงสร้างทางสังคมนั้นจะมีกลไกการควบคุมทางสังคมซึ่งถือเป็นแรงขับ

เคลื่อนที่ไม่อาจต้านทานได้ (Giddens, 1984: 15-16) 

จากการศึกษาพบว่า อำนาจของศิลปินอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่

จะคิด หรือเลือกที่จะให้ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่ใช้ในการตีความตัวบท ข้อบังคับต่าง ๆ และ

อำนาจที่ศิลปินใช้ในการให้ความหมายของงาน หรือการกระทำของตนเองก็ล้วนเป็นอำนาจทั้งสิ้น ซึ่ง

ปัจจัยหลักที่ทำให้ศิลปินมีอำนาจในการตัดสินใจ หรือเปลี่ยนแปลงการตีความไปได้นั้น คือ การศึกษา ใน

แง่หนึ่งการที่ศาสนาเข้ามาปะทะกับการศึกษานั้นก็เป็นไปในรูปแบบของการปะทะกันระหว่างโครงสร้าง

ทางสังคม เนื่องจากศาสนาอิสลามเป็นสถาบันศาสนาที่ได้วางแนวปฏิบัติแก่มุสลิมไว้ตั้งแต่เกิดจนตาย 

ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ซึ่งแนวปฏิบัตินี้มาจากบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า คือคัมภีร์อัลกุรอานและคำสอนของท่าน

ศาสดามูฮัมหมัด คณะธรรมอิสลามมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพระเจ้า ทุกกิจกรรมทำไปด้วยพระ

นามของพระองค์ (เสาวนีย์ จิตหมวด, 2535: 173) ในโลกของศาสนาอิสลามที่ถูกผนวกเข้ากับการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของคนมุสลิม จนไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกมาจากศาสนาได้ ซึ่งตัวศิลปินทั้ง 3 เองก็ถูก

ศาสนาเข้ามาครอบงำจนบางครั้งนั้นไม่สามารถตอบคำถาม หรืออธิบายแก่ผู้ศึกษาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่

ทำอยู่นั้นเป็นการกระทำในฐานะของศิลปินที่สามารถสร้างงานได้อย่างอิสระ หรือทำไปภายใต้เงื่อนไขทาง

ศาสนากันแน่ นอกจากนี้การศึกษาศิลปินทั ้ง 3 ท่าน ผู ้ศึกษาเห็นจุดร่วมของการปะทะกันระหว่าง

โครงสร้างทางสังคมของทั้ง 3 ท่านคือ การปะทะกันของความเชื่อ ความศรัทธา และข้อบัญญัติของอิสลาม

ในฐานะของการเป็นสถาบันศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของการสร้างผลงานศิลปะที่

ศิลปากรในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษา แม้ว่าสถาบันศาสนาจะเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวศิลปินมาใน

ระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สถาบันการศึกษาก็ส่งผลให้การให้ความหมาย

ของศิลปินนั้นเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกรณีของยามีล๊ะ หะยี ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถาบันการศึกษามีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของศิลปิน จากชีวิตในสังคมของมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การ

ปลดปล่อย และหาแนวทางการสร้างผลงานใหม่ในขณะที่เรียนศิลปากร แม้ว่าศิลปินทั้ง 3 ท่านจะไม่มีใคร
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ระบุอย่างชัดเจนว่าในสถาบันการศึกษานั้นมีอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความหมายของการทำงาน

ศิลปะในบริบทของศาสนาได้อย่างชัดเจน ตายตัว หรือคำอธิบายที่เป็นสากลได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่

ของสถาบันการศึกษานี้ทำให้ปัจเจกนั้นสามารถตัดสินใจในการให้ความสำคัญกับศิลปะเป็นหลัก โดยสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงของผลงานยามีล๊ะ หะยี คือการนำแนวทางการปักเย็บ และการนำเสนอภาพสตรีมุสลิมที่

ประเสริฐตามแบบศาสนา มาปรับโดยการสร้างงานที่ไม่ผูกติดอยู่กับศาสนาเหมือนเดิม กล่าวคือ ลักษณะ

อิริยาบทของผู้หญิงในงานของยามีล๊ะ ไม่ได้อยู่ในเฉพาะรูปแบบของการละหมาด ท่าทาง หรือแม้กระทั่ง

รายละเอียดของใบหน้าที่มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับตัวตนของยามี ล๊ะในขณะนั้นที่

แสวงหา และประกอบสร้างความเป็นศิลปินของตนเองขึ้นมา ท้ายที่สุดผลของการปะทะกันถูกถ่ายทอด

ออกมาในรูปแบบของการกระทำ หรือข้อต่อรองที่แตกต่างกันออกไป 
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สรุป 

  

 การศึกษาเรื่อง “การประนีประนอมกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของศิลปินมุสลิมในการสร้างงาน

ศิลปะ กรณีศึกษาศิลปะร่วมสมัย” เกิดข้ึนจากความสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของผู้ศึกษา ในฐานะของ

การเป็นผู้ที่อยู่นอกศาสนาจึงพยายามนำเสนอความหลากหลายของศิลปินมุสลิม ในแง่มุมของการตีความ

ข้อบัญญัติที่ปรากฏในอัลกุรอาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ของศิลปิน จนกลายมาเป็นผลงาน

ศิลปะ ซึ่งทั้งศาสนาและศิลปะนั้นไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ดีหรือเลว เพียงแต่ศิลปินทุก

ท่านต่างก็มีแนวทางการปฏิบัติในแบบฉบับของตนเองทั้งสิ้น  

การมีอยู่ของกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับใช้ผ่านโครงสร้างทางสังคม ที่จะเข้ามาควบคุมการกระทำของ

ศิลปินแต่ละคน ในรูปแบบของข้อบัญญัติ ฮะดีษต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังบรรทัดฐานที่คนในสังคมคาดหวังใน

ฐานะของการที่ศิลปินเป็นคนในครอบครัว คนในศาสนา หรือในฐานะของการเป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างงาน

ศิลปะ แม้ว่าการนำศาสนาเข้ามาเป็นข้อจำกัดในการมองผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์นั้นจะไม่สามารถบอก

ได้ว่าคนทุกคนในสังคมคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตัวศิลปินมุสลิมเองก็ดึง

ศาสนาเข้ามาเป็นข้อจำกัดในการทำงานของตัวเองเช่นกัน  

จากข้อค้นพบในการศึกษาภาคสนาม พบว่าศิลปินทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการศึกษา และรับรู้ถึงการมี

อยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปในทางศาสนา ดังนั้นผลงานศิลปะของศิลปินทั้ง 3 ท่านจึงยืนอยู่

ภายใต้โครงสร้างที่เป็นศาสนาเช่นเดียวกัน เพียงแต่การตีความส่วนบุคคล หรือระดับของการตีความของ

แต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตีความนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ครอบครัว 

การศึกษา หรือแม้แต่เศรษฐกิจ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการให้ความหมายของการกระทำของศิลปินใน

ฐานะของปัจเจกชนทั้งสิ้น อีกท้ังอำนาจของปัจเจกบุคคลยังแสดงออกมาในรูปแบบของการเลือกที่จะเชื่อ 

เลือกที่จะคิด หรือเลือกที่จะให้ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่ใช้ในการตีความตัวบท ข้อบังคับต่าง ๆ 

และอำนาจที่ศิลปินใช้ในการให้ความหมายของงาน หรือการกระทำของตนเองก็ล้วนเป็นอำนาจทั้งสิ้น ซึ่ง

ปัจจัยหลักที่ทำให้ศิลปินมีอำนาจในการตัดสินใจ หรือเปลี่ยนแปลงการตีความไปได้นั้น คือ การศึกษา ใน

แง่หนึ่งการที่ศาสนาเข้ามาปะทะกับการศึกษานั้นก็เป็นไปในรูปแบบของการปะทะกันระหว่างโครงสร้าง

ทางสังคม รวมไปถึงชื่อเสียงของศิลปินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งชื่อเสียง หรือฐานะของศิลปินที่มีมากนั้นก็อาจจะ
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ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตีความ หรือส่งต่อวิธีการต่อรองกับข้อปฏิบัติทางศาสนาไปในวงกว้างได้ 

และลักษณะดังกล่าวนี้ก็อาจส่งผลให้เกิดโครงสร้างทางสังคมใหม่ขึ้นได้ หากวิธีการดังกล่าวนั้นได้รับการ

ยอมรับจากคนส่วนมากในสังคม หรือในกรณีที่คนในสังคมนั้นเลือกท่ีจะเพิกเฉยต่อโครงสร้างทางสังคมเดิม

จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถพิสูจน์ว่าข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ

สมมติฐานการศึกษาที่ว่า การทำงานศิลปะของศิลปินไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติทางศาสนา

ทั้งหมด แต่ศิลปินจะมีการตีความศาสนาในระดับปัจเจก อีกท้ังยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการตีความข้อ

ปฏิบัติทางศาสนาของบุคคลอื่นอีกด้วย   

โดยจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นที่จะมองผลงานศิลปะ และศิลปินมุสลิมใน

แง่ของการตัดสินว่าการกระทำของศิลปินนั้นถูกหรือผิด แต่เป็นการทำความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้น

ภายใต้โครงสร้างทางสังคมบางอย่าง เรื่องราว ประสบการณ์ การให้ความหมายที่ศิลปินนั้นอธิบายต่อการ

เลือกหรือไม่เลือกปฎิบัติสิ ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงออกถึงความลื่นไหล ความซับซ้อน  ความ

หลากหลาย ความสวยงามของศิลปินและศิลปะทั้งสิ้น 
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