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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 
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ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาวิถีมุสลิมได้เข้ามามสี่วนรว่มในวงการศิลปะรว่มสมยัไทย 

เป็นชุดความส าเร็จที่เกิดข้ึนและเติบโตอย่างรวดเร็ว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็นมา แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ของศิลปิน จ าแนกรูปแบบในการน าเสนอ และจ าแนกประเภทของ
เนื้อหา โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปิน จ านวน 10 ท่าน และวิเคราะห์วิถีมุสลิมที่ปรากฏศิลปะร่วมสมัย
ไทย จ านวน 50 ผลงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

1. วิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัยไทย ปรากฏเด่นชัดเมื่อมีการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

2. ผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยที่ปรากฏวิถีมุสลิม ถูกสร้างสรรค์โดยมีที่มาจาก “แรงจูงใจ
ภายใน” 
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และมุมมองจากสังคม 
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ไทยเบื้องต้นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ปรัชญาศาสนา 2. เพศสถานะ 3. เหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. วิถีชีวิต จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาแท้จริงที่ศิลปินต้องการน าเสนอน้ัน
ล้วนผสมผสาน ไม่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ชัดเจน โดยมากมักเป็นการผสานเนื้อหา 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1. การผสานระหว่างปรัชญาศาสนาและเพศสถานะ 2. การผสานระหว่างเพศสถานะและ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การผสานระหว่างเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และวิถีชีวิต 4. การผสานระหว่างวิถีชีวิตและปรัชญาศาสนา 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 
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CONTENT 

MISS CHUTIMA PROMDECHA : MUSLIM WAY IN THAI CONTEMPORARY ART 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHAIYOSH ISAVORAPANT, D.Arch. 

Over the past decade, the Muslim way has involved the Thai contemporary 
arts as a series of the apparent and rapidly-grown achievements. The aim of this study 
is to examine the background and motivation in creating the artists by the forms of 
the presentation and the content types of the artworks. In this study, ten important 
players were selected with a number of 50 apparent Thai contemporary artworks. The 
results showed as follows. 

1. Muslim way in Thai contemporary arts was remarkably apparent in the 
period of the establishment of the Faculty of Fine Arts, the Prince of Songkla University 
Pattani Campus. 2. the creative of artworks were inspired by the "inner motives" 3. The 
remarkable Thai contemporary arts in the Muslim way include various forms of the 
presentation; the presentation through the realism, semi-abstract, and abstract. 4. the 
works of the artists are represented through the 2 ways, which are the personal 
viewpoint of the artist and through social point of view. 5. According to the researcher, 
the story content could be divided into four groups basically, 1) Religious philosophy 
2) Gender 3) The South Thailand Insurgency 4) Way of life. According to the research, 
it is found that the contents that the artists intend to represent are a combination of 
two groups of content, namely 1) Integration between religious philosophy and gender 
2) Integration between gender and The South Thailand Insurgency 3) Integration 
between The South Thailand Insurgency and way of life 4) Integration between way of 
life and religious philosophy. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลงานศิลปะร่วมสมัยวิถีมุสลิมโดยศิลปินไทยจ านวน 10 
ท่าน เพื่อศึกษาแนวความคิด และแรงจูงใจของศิลปิน พร้อมทั้งวิเคราะห์จ าแนกรูปแบบ และประเภท
ของเนื้อหาในการน าเสนอ 

“มุสลิม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง ผู้นอบน้อมและยอมจ านนต่อบัญญัติของพระเจ้า และผู้
ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม โดย “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับเช่นกัน แปลว่า การยอมจ านน การ
ปฏิบัติตาม และการนอบน้อม ศาสนาอิสลามจึงมีความหมายว่า ศาสนาแห่งการยอมจ านนนอบน้อม
ต่อพระเจ้า คือ อัลลอฮฺ1 มี 2 นิกายหลัก ได้แก่ นิกายชีอะฮฺ และซุนนี โดยชาวมุสลิมทุกคนจะยึดถือใน 
“หลักศัทธา 6 ประการ” และ “หลักปฏิบัติศาสนกิจ 5 ประการ” อันเป็นปัญญัติพื้นฐานที่ชาวมุสลิม
ทุกคนจะต้องปฏิบัติ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตก่อให้เกิด วิถีแห่งการด ารงตนของมุสลิม และถือ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของอิสลาม ศาสนาอิสลามมีจุดเริ่มต้นการเผยแพร่จากคาบสมุทร
อาหรับ และได้ขยายเข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ  ของโลก รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตอนใต้ของ
ประเทศไทย โดยพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขาย พร้อมน าหลักศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ 2 
ปัจจุบัน จากการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศช้ีว่า ชาวไทยมุสลิมร้อยละ 18 อาศัยอยู่ในพื้นที่
สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่กระจายไป
ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และตลอดพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย3   

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมทางภาคใต้ มีความแตกต่างชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ หรือ
ทางภาคกลางอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ซึ่งแม้จะยึดตามหลักศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน แต่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าผลงานศิลปะที่ปรากฏวิถีมุสลิมที่สร้างสรรค์ข้ึน
โดยศิลปินที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเข้ามามีการเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยอย่างเห็นได้
ชัด โดยมากมาจากศิลปินที่มีภูมิล าเนาทางภาคใต้ การปรากฏตัวดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนด้วยความบังเอญิ 
                                                             

1 กรมสารนิเทศ, ศัพท์น่ารู้ที่เกีย่วข้องกับชาวไทยมุสลมิ, (กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท จ ากัด, 2553),94. 
  *ค าศัพท์ภาษาอาหรับที่เก่ียงข้องกับชาวมุสลิมที่ปรากฏในวิจัยนี้ ผู้จัยจักยึดถือจากรายการอ้างอิงนี้ทั้งหมด 

2 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น, (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554),43. 
3 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย,เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
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ศิลปินพยายามถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีแนวทาง และวิธีคิดในการสร้างสรรค์ที่มา
จาก “ศาสนา” อย่างชัดเจน นับเป็นการคเลื่อนไหวที่น่าสนใจและเป็นมิติใหม่แห่งวงการศิลปะร่วม
สมัยไทย โดยเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ จิตรกรมุสลิม ได้ให้ความเห็นกับปรากฏการดังกล่าวว่า 
“ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2545 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะร่วมสมัยไทยในหลายด้าน อาทิ ใน
ด้านตัวศิลปิน สังเกตได้ว่าเยาวชนไทย หันมาสนใจศึกษาด้านศิลปะมากข้ึน ในด้านผลงานศิลปะ 
พบว่า ผลงานศิลปะก็มีความเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สังเกตได้จากผลงาน
การประกวดศิลปกรรมในระดับประเทศ ซึ่งมีศิลปินถ่ินใต้ได้รับรางวัลต่าง ๆ   มากมาย และมีอัตราการ
เข้าศึกษาเรียนต่อด้านศิลปะในระดับที่สูงข้ึนในสถาบันการศึกษาในส่วนกลาง”4 

 
ศิลปินไทยกับการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยวิถีมุสลิม 
 

1. นิแอ นิแต  
ศิลปินชาวจังหวัดสงขลา จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี (สาขาประติมากรรม) และ

ปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน
ประติมากรรมของนิแต น าเสนอให้เห็น พลังแห่งความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิดในครอบครัว 
ซึ่งศิลปินถือว่าเป็นความสุขของชีวิต โดยกล่าวถึงลักษณะครอบครัวไทยมุสลิมที่เน้นถึง ความสัมพันธ์
ระหว่าง อาชีพ ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และปรัชญาความเช่ือ ในชีวิตประจ าวัน 

2. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  
เจะอับดุลเลาะ เติบโตมา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมที่มอีัตลักษณ์เฉพาะตวั 

บิดาประกอบอาชีพเป็นช่างต่อเรือกอและ มารดาเป็นช่างเย็บปักถักร้อย มีพี่เป็นช่างเขียนป้าย มี
ศาสนาอิสลามเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการน าเสนอเรื่องราวในงานศิลปะ 
ของเจะอับดุลเลาะ นอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นแรงผลักดนั
ส าคัญที่ท าให้ศิลปินเลือกใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับคนนอกพื้นที่อีกด้วย 

3. ศิริชัย พุ่มมาก   
ศิลปินรุ่นใหม่ นิสิตรุ่นแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี ผลงานศิลปะของศิริชัย ตั้งอยู่บนแนวความคิดว่า วิถีแห่งมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ยั งขาด
การน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพราะโดยมากงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ของประเทศ
ไทย มักน าเสนอเรื่องราวและรูปลักษณ์เกี่ยวกับ หนังตะลุง มโนราห์ วัดพระมหาธาตุ สะตอ ฯลฯ 

                                                             
4 บุญสืบ ขลิบเพ็ง, “คนในวัฒนธรรม-หนุม่มุสลิม “เจะอบัดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ” ศิลปนิถิ่นชายแดนใต,้ เข้าถึงเมื่อ 24 

มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/54734 
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เพื่อให้เกิดความแตกต่างและแปลกใหม่ในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ศิริชัยจึงน าเอาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมมาสร้างผลงาน และยึดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่
เกี่ยวข้องกับวิถีมุสลิมมาโดยตลอดแม้ว่า ศิริชัย จะไม่ใช่มุสลิมก็ตาม และยังมีความปรารถนาให้สังคม
ได้รับรู้เรื่องราวของมุสลิมในแง่มุมที่เป็น ความงาม ความสงบ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. อ าพรรณี สะเตาะ  
ช่างภาพหญิงชาวยะรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยรงัสติ คณะศิลปะและ

การออกแบบ สาขาศิลปะภาพถ่าย และได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย L’École 
Nationale Superiéure de la Photographie เมืองอัรล์ส์ (Arles) ประเทศฝรั่งเศส สาขาศิลปะ
ภาพถ่าย ผลงานภาพถ่ายของอ าพรรณีแสดงออกในหลากหลายรูปแบบและเนื้อหา เช่น แสดงออกถึง
ความคับข้องใจ การเรียกร้องในสิทธิของสตรีมุสลิม การบอกเล่าถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งในทุกผลานสร้างสรรค์ล้วนแสดงออกผ่านวิถีความเป็นมุสลิมทั้งสิ้น โดยศิลปินมี
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานว่า สิ่งที่ท าทั้งหมด คือการสร้างความเข้าใจในอิสลามกับคนใน
สังคม และสิทธิต่าง ๆ ที่ทุกคนควรได้รับ สิ่งที่ตนชอบ คือการถ่ายภาพ สิ่งที่ตนเป็นคือมุสลิม สิ่งที่ตน
ต้องท าคือสร้างความเข้าใจในมุสลิมให้กับคนอื่น 

5. นุรัตนา หะแว  
ศิลปินรุ่นใหม่จากจังหวัดปัตตานี ผลงานสร้างสรรค์ของนุรัตนา น าเสนอรูปทรงและ

บรรยากาศแห่งความหม่นหมอง อันเกิดจากความรู้สึกหวาดระแวงจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกดิข้ึน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนน้ัน ได้บั่นทอนความสุข
ของคนในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจของผู้คนที่ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความไม่มั่นคงทั้งทาง
ชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงอารมณ์และความรู้สึก 

6. ปรัชญ์ พิมานแมน  
อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ผลงานของปรัชญ์มีความเป็นนามธรรม โดยน าเสนอเรื่องราว เนื้อหา และสัญลักษณ์ของรูปทรงเพื่อ
สื่อความหมายในเชิงความรู้สึกจากประสบการณ์ใกล้ตัว จากเหตุการณ์จริงในพื้นที่ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ศิลปินได้ประสบและได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดค าถามระหว่าง ผู้กระท า และ
ผู้ถูกกระท า 

7. คีต์ตา อิสรั่น  
ศิลปินชาวไทยมุสลิม ได้สร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะสตรี ที่ยังคง

ด าเนินอยู่ด้วยความหวังท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ มุ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเรื่องเล่า จากบันทึก ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วย
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สถานการณ์ความสูญเสีย ความทรงจ าที่แสนเจ็บปวด ที่ทุกคนต่างรอคอยให้เกิดความสงบ สันติสุข 
และความสุข และศิลปินได้น าเสนอผลงานผ่านศิลปะสื่อผสม 

8. ยามีล๊ะ หะยี  
ศิลปินจากจังหวัดนราธิวาส ครอบครัวของยามีล๊ะเป็นชาวมุสลิมที่มีฐานะยากจน โดยศิลปิน

เกิดมาพร้อมกับความพิการ มีนิ้วมือไม่ครบทั้งสองข้าง และได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับทุนจาก 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าศึกษาต่อที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินมีแร งบันดาลใจมา
จากศาสนาอิสลาม เพราะเช่ือว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นมุสลิม ต้องเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับศาสนาของ
ตัวเองให้มากที นอกจากนี้ ยะมิล๊ะยังให้ความสนใจในเรื่องบทบาท และหลักปฏิบัติของสตรีมุสลิม 
โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย จึงน ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสร้างงาน ดังวลีที่ศิลปิน
ประทับใจว่า “บรรดาสตรีอุปมาดั่งเสาของประเทศ ถ้าสตรีในประเทศหนึ่ง ๆ  นั้นดี มีความประเสิรฐ 
ประเทศนั้นก็จะดีตามไปด้วย ถ้าหากว่าสตรีในประเทศหนึ่ง ๆ นั้นไม่ดี ประเทศนั้นก็จะเสียหายไป
ด้วย” และ “สตรีคือเบื้องหลังความส าเร็จของสังคม ถ้าเราปลูกฝังให้มีสตรีที่ดี ถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีลูก 
เขาจะได้อบรมลูก ๆ เขาให้เป็นคนดีต่อไปเช่นกัน”  
 9. ธิดารัตน์ จันทเช้ือ  

ศิลปินหญิงมุสลิม บัณฑิตจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลงานของธิดารัตน์สะท้อนให้เห็นถึงความเคร่งครัดและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของชาว
มุสลิม โดยเช่ือว่าการปฏิบัติตนที่ส าคัญที่สุดส าหรับมุสลิม คือการละหมาด เพราะไม่เพียงเป็นการ
แสดงออกถึงความเคารพพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังแสดงออกถึงความศรัทธาและความมั่นคงในศาสนาที่
นับถืออยู่ เมื่อละหมาดแล้วมุสลิมทุกคนจะได้รับพร ผลบุญจะเพิ่มพูนหากมุ สลิมกระท าร่วมกัน 
นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้ชุมชน และสังคมเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ผลงานของธิดา
รัตน์ยังเป็นการแสดงจุดยืนของตัวเองและสามารถเผยแพร่ศาสนาในทางอ้อมได้อีกด้วย 

10. กามีละ อิละละ  
ศิลปินชาวโกตายารู อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา บัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้คว้ารางวัลดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ในโครงการ
ประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ปี 2557 ผลงานศิลปกรรมของกามีละ สร้างสรรค์ข้ึนด้วย
เทคนิคภาพเขียนด้วยเกรยองบนดินสอพอง ที่โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ความสูญเสีย ที่
เจ้าสาวคนหนึ่งต้องสูญเสียเจ้าบ่าวในวันแต่งงานของตัวเอง ที่อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
เหตุการณ์ที่ ท าให้ศิลปินคิดถึงสถานภาพของความเป็นเจ้าสาวในอีกมุมหนึ่ง ประกอบกับความคิด
ส่วนตัวว่า การใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันหาความสุขได้ยาก ผู้หญิงเกิดความกลัว หวาดระแวงในคู่ครองของ
ตนเอง และคาดหวังความสุขความสมบูรณ์ 
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จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า เนื้อหา ในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏวิถีมุสลิม 
อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
1. ปรัชญาศาสนาอิสลาม  

อิสลามเช่ือว่า พระเจ้า หรือ พระอัลลอฮฺมีจริง ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพ ทรง
เป็นอยู่ตลอดกาล ไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีการสลายไป และยังเช่ือว่า สารัตถะที่แท้จริงของมนุษย์ คือ 
วิญญาณ มนุษย์ประกอบข้ึนด้วยเรือนร่างและวิญญาณ วิญญาณดังกล่าวมีอยู่จริง และมีอยู่นิรันดร์ 
และในด้านทฤษฎีความรู้ อิสลามเช่ือว่า ความรู้จริงเกิดได้ใน 2 ทางคือ ความรู้ที่เกิดข้ึนโดยตรงจาก
การวิวรณ์ (Ravelation) ของพระเจ้า และความรู้ที่ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติ5 อิสลาม
เช่ือมั่นในการศึกษาหาความรู้ ไม่จ ากัดเฉพาะความรู้ด้านศาสนา มุสลิมควรจะเรียนรู้ให้ครบรอบด้าน 
จนสามารถน าความรู้ไปประพฤติทางด้านศาสนาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหลักการอันเกี่ยวข้อง
กับความประพฤติ มารยาท และจิตใจที่ดีงาม ซึ่งความประพฤติอันดีงาม ทั้งการกระท าต่อพระเจ้า 
และการกระท าต่อเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดสันติสุข และสันติภาพถาวรข้ึนบนโลก
ใบนี้  

จากความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ท าให้ศิลปินมุสลิมไม่น้อย เลือกหยิบ
มุมมองในด้านปรัชญา การศึกษาถึงแก่นแท้ของอิสลาม มาน าเสนอในผลงานศิลปะของตน นอกจาก
การสร้างสรรค์ผลงานดังกลา่วจะถือเป็นการขัดเกลาตนเองให้งดงามถ่องแท้ขึ้นแล้ว ยังถือได้ว่าผลงาน
ศิลปะที่ได้น าเสนอออกไป คือการส่งสานส์อย่างหนึ่ง ถือเป็นการเผยแพร่ศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่อันพึง
ปฏิบัติของมุสลิมทุกคน 
 
2. วิถีชีวิตของมุสลิม  

วิถีวัฒนธรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิม มีความเรียบง่าย ชัดเจน และ
ถือเอาหลักศาสนาเป็นส าคัญในการด ารงตน อาทิ การแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน อาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักอนามัย ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์ของมุสลิม และสุกรถือว่าเป็นสัตว์
สกปรกไม่เหมาะแก่การบริโภค ถือว่าไม่ถูกหลักอนามัย พิธีกรรม อิสลามเป็นศาสนาที่ไม่มีนั กบวช 
มุสลิมทุกคนถือเป็นทั้งฆราวาสและนักบวชที่ถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการด ารง
พิธีกรรมที่ส าคัญ พิธีกรรมส าคัญของอิสลาม เช่น พิธีฮัจญ์ พิธีสุขสันต์วันประสูติพระศาสดา พิธี
สุหนัต พิธีการเชือดกุรบั่น เป็นต้น ช่ือ ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะใช้ช่ือที่มาจากภาษาอาหรับ โดยบิดา
มารดาจะเลือกช่ืออันงดงามเป็นมงคลให้แก่ลูก เช่น ช่ือของบรรดาศาสนฑูต  หรือบรรดาอิมาม และ

                                                             
5 อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, ความรู้ตามทศันะอลักุรอ่าน [เอกสาร PDF], เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://islamhouse.com/th/articles/337796/ 
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แม้ว่าช่ือนั้นจะไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่ถ้ามีความหมายที่ดี ก็ถือว่าเป็นช่ือที่ดี  และภาษา ภาษาประจ า
ศาสนาอิสลาม คือภาษาอาหรับ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ต าราเรียน และคัมภีร์ต่าง ๆ และ
ส าหรับชาวมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทย ภาษาที่มุสลิมในพื้นที่ใช้สื่อสารคือ ภาษามลายู หรือที่
รู้จักกันในนาม ภาษายาวี 

ด้วยเอกลักษณ์ของการด ารงชีวิตของชาวมุสลิม ท าให้ศิลปินส่วนหนึ่งมองเห็นความงดงาม
ของความเรียบง่ายในชีวิตประจ าวัน จึงได้น าเสนอผลงานศิลปะที่ปรากฏให้เห็นถึงการด าเนินชีวิต 
รูปแบบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไป ผู้ที่นับถือ
ศาสนาอื่น หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอื่นอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นับเป็นผลงานศิลปะที่ได้เปิด
มุมมองใหม่ให้กับผู้ชม และยังเป็นผลงานที่ให้ความรู้กับผู้ชมได้อีกด้วย 
 
3. เพศสถานะในศาสนาอิสลาม  

พระอัลลอฮฺ ทรงสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิง และพระองค์ทรงให้ผู้ชายที่นับถือศาสนา
เรียกว่ามุสลิม ส าหรับสตรีเรยีกว่ามุสลมิฮฺ บทบาทชายหญิงในอิสลามมีทัง้เหมือนกัน แตกต่างกัน และ
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเข้าใจในอิสลาม มักเข้าใจว่า อิสลามเป็นศาสนาที่
ลิดรอนสิทธิของสตรี โดยแก่นแท้แล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้น อัลลอฮฺได้สร้างผู้ชายและผู้หญิง เพื่อใช้ให้
ด ารงบทบาทอันสูงส่ง ในขอบเขตของกิจกรรมและหน้าที่ของแต่ละคน ดังค ารายงานที่ปรากฏ ดังนี ้

 
รายงานว่า นบี (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกัน (ท่านเปรียบ

เทียมความเท่าเทียมดังกล่าวดั่งก้านของหวี) คนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับ คนผิว
ขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวด า และผู้ชายไม่ได้ดีกว่าผู้หญิง ผู้ที่เป็นที่ช่ืนชอบ ณ ที่อัลลอฮ (ซ.บ.) นั้น
ได้แก่ผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และประกอบในคุณความดี”6 
 
ในบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ปรากฏวิถีมุสลิมนั้น มีจ านวนไม่น้อยที่เป็นศิลปิน

หญิง จากความเข้าใจของคนบางกลุ่มเกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิของสตรีเพศในศาสนาอิสลาม ท าให้
ศิลปินเลือกน าเสนอผลงานที่สือ่ให้เห็นถึงการเห็นความส าคัญของสตรเีพศในศาสนาอิสลาม หรือบา้งก็
เลือกน าเสนอให้เห็นถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสตรีในร่มเงาของอิสลาม นอกจากผลงานที่สร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้ว วิธีคิดและการได้มาซึ่งความประทับใจดังกล่าวของศิลปิน นับเป็นสิ่งที่น่า
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

                                                             
6 สุชาติ เศรษฐมาลิน,ี อัตลกัษณ์ผู้หญิงมสุลิม ผู้หญิงมุสลิมขอ้ห้าม การแต่งกายผู้หญิงมุสลิม, ส่วนหนึ่งของบทความเร่ือง 

“บทบาทมุสลิมะฮ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและสังคมที่เปลี่ยนไป”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=46&id=18338 
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4. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
พื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

นราธิวาสได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยปัจจุบันยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรงนั้นม่สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจน จากสาเหตุที่ไม่อาจทราบได้นี้ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างผู้คนในพื้นที่ ทั้งระหว่างผู้คนที่ต่างเช้ือชาติ ดินแดน ศาสนา และระหว่างประชาชนกับเจา้หนา้
ของรัฐ ไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือผลกระทบรุนแรงทางจิตใจที่มุสลิม
ทุกคนในพื้นที่ต้องเผชิญ หลากหลายความรู้สึกทีส่่งผลให้ชีวิตของมุสลิมใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ห่างไกลจากค าว่าสันติภาพและความสงบ เกิดความหวาดระแวง ความกลัว ความกังวลใจ ความเศร้า
โศก ความสูญเสีย ท าให้ความเป็นอยู่ ความมั่นคงในศาสนา ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ และสภาพ
จิตใจของผู้คน ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์และในสื่อโทรทัศน์อย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีททีา่
ว่าจะเกิดการยุติในเร็ววัน หลากหลายความรู้สึกที่ผู้คนต้องเผชิญในแต่ละวันท าให้ศิลปินจ านวนไม่
น้อยน าความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เผชิญมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ข้ึน ทั้งเพื่อสื่อสารให้คนนอกเหตุการณ์เข้าใจถึงความรู้สึกของคนในพื่นที่ และอาจเพื่อให้ผู้คนได้
ตระหนักถึงภัยของการสู้รบระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 

ส าหรับวิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัยไทย มีความน่าสนใจตรงที่ผลงานศิลปกรรมในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการน าเสนอวิถีมุสลิมมากข้ึน ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะมีแน้วโน้ม
ต่อเนื่องและเพิ่มจ านวนมากข้ึนในอนาคต ทั้งโดยศิลปินชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม  และยังพบว่า 
แนวคิด แรงบันดาลใจ รูปแบบ และเนื้อหาในการน าเสนอผลงานศิลปะดังกล่าวมีความหลากหลาย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง และยังมีเทคนิคในการสรา้งสรรค์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ 

เมื่อได้ส ารวจผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยที่ปรากฏวิถีมุสลิมพบว่า ยังไม่มีผู้ใดน ามาประเด็น
ดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ศึกษาอย่างจริงจัง ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญต่อการศึกษา วิถีมุสลิมในงาน
ศิลปะร่วมสมัยไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะได้
เข้าใจถึงแรงจูงใจ ที่มาในการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานวิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมัย
ไทย 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. ศึกษาแนวความคิด แรงจูงใจของศิลปินในการน าเสนอวิถีมุสลิมในผลงานศิลปะร่วมสมัย
ไทย 

2. วิเคราะห์จ าแนกประเภทผลงานที่น าเสนอวิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมัยไทยตามรูปแบบ
ในการน าเสนอ 

3. วิเคราะห์จ าแนกประเภทผลงานที่น าเสนอวิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมัยไทยตามเนื้อหา
ในการน าเสนอ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยที่มีการน าเสนอวิถีมุสลิม ทั้งหมด 10 ท่าน 
ได้แก่  

1. นิแอ นิแต 
2. เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ 
3. ศิริชัย พุมมาก 
4. อ าพรรณี สะเตาะ 
5. นุรัตนา หะแว 
6. ปรัชญ์ พิมาแมน 
7. คีต์ตา อิสรั่น 
8. ยามีล๊ะ หะยี 
9. ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
10. กามีละ อิละละ 

2. ศึกษาผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดที่
ได้รับการยอมรับ รวมถึงผลงานที่สร้างสรรค์ที่ได้ท าการจัดแสดงเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
2. ศึกษาโดยเก็บข้อมูลภาคสนาม  
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปผลการศึกษา 
5. เขียนรายงานการศึกษา 
6. จัดท าเอกสารต้นฉบับรูปเล่มส าหรับน าเสนอและเผยแพร่ 
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิเคราะห์จากผลงานศิลปะ  แบบ
ร่าง  เอกสาร การสัมภาษณ์ศิลปิน  และผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับศิลปิน พร้อมกับประมวลผลและ
ประเมินอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และประเทศไทยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกลุ่ม
ตัวอยา่ง 
 

แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน ข้อเขียน บทความ บทวิเคราะห์ งานวิจารณ์ 
ชีวประวัติ ผลงานและภาพประกอบ จากหนังสือวิชาการ ต าราเรียนด้านศิลปะ ข้อมูลทางสถิติ 
งานวิจัย และสูจิบัตรที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในหอสมุด ห้องวารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1. วิถีมุสลิม 

 1.1 ศาสนาอิสลาม และมุสลิม 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยม7 ค าว่า “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า 
การยอมจ านน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อน าค าว่าอิสลามมาเป็นช่ือของศาสนา
จึงมีความหมายว่า เป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อมจ านนต่อพระเจ้า คือ อัลลอฮฺ 

มุสลิม เป็นภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่นอบน้อมและยอมจ านนต่อข้อบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ และหมายถึงผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม8 โดยหลักการพื้นฐานของอิสลาม 
คือ หลักทางด้านศาสนา อันประกอบด้วย หลักศรัทธา (อัรกานุลอีมาน) หลักปฏิบัติศาสนกิจ
(อัรกานุลอิสลาม) และหลักศีลธรรม (เอี๊ยะห์ซาน) 

หลักศรัทธา (อัรกานุลอีมาน) มี 6 ประการ ประกอบด้วย 
1. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ 

อิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่ เที่ยงแท้เพียงองค์
เดียว เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้บริหารควบคุม โลกนี้มิใช่เกิดมาด้วยความ
บังเอิญ ถ้าเกิดมาโดยบังเอิญ มันจะมีระบบระเบียบแบบแผนในการโคจรไม่ได้ หาก
ไม่มีผูู้บริหาร และผู้ควบคุมมัน 
2. ศรัทธาในบรรดามลาอิก๊ะฮฺของพระองค์   

มลาอิก๊ะฮฺ คือ ผู้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้า กับ ศาสดา
ทั้งหลาย เพื่อจะได้ให้ศาสดาดังกล่าวได้รับวิวรณ์จากอัลลอฮฺ  มนุษย์เราแม้จะมี
ปัญญาสักปานใดก็ตาม ก็ต้องอาศัยสื่อภายนอกด้วยเหมือนกัน เช่น มนุษย์น้ัน แม้จะ
มีสายตาดีสักเพียงใดก็ตาม เขาก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุใด ๆ  ได้เลย ถ้าหากไม่มีแสง
สว่างเป็นสื่อ   

ค าว่า มลาอิก๊ะฮฺ หาค าศัพท์แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้  มลาอิก๊ะฮฺเป็น
นามธรรม ไม่ ใช่เทวฑูต เทาวดา หรือฑูตสวรรค์  แต่ในศาสนาอิสลามถือว่า 
มลาอิก๊ะฮฺไม่มีเพศ ไม่ขัดขืนค าสั่งของอัลลลอฮฺ ไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่หลับ ไม่นอน 
มลาอิก๊ะฮฺ คืออ านาจแห่งความดี ส่วนอ านาจแห่งความช่ัวนั้น คือ ชัยฎอน หรือ 
ซาตาน หรือ มาร  

                                                             
7 ศาสนาอิสลาม, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม 
8 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น,(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 42. 
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3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายของพระองค์    
มุสลิมต้องเช่ือถือต้นฉบบัดั้งเดมิของ คัมภีร์ทัง้หลายทุก ๆ เล่มในอดีต

รวมทั้งอลักรุอานด้วย ทั้งนี้โดยมเีงือ่นไขว่า คัมภีร์เหล่าน้ันต้องเป็นวะฮฺยู (ได้รับการ
ดลใจ) มาจากอลัลอฮ ฺและต้องมีเนือ้หาสาระตรงกบัอลักรุอาน มุสลิมตอ้งเช่ือถือใน
ส่วนบรสิุทธ์ิของคัมภีร์เท่านั้น อิสลามถือว่าคัมภีร์ทีส่มบรูณ์ที่สุด และเป็นคัมภีร์
สุดท้ายคือ อัลกุรอาน ซึ่งได้ถูกประกาศใช้ต่อมวลมนุษย์ชาติทั้งหลายเพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรม และ ความสันติสุขแก่มวลมนุษยท์ุกคน 
4. ศรัทธาในบรรดานบี (ศาสดา) ทัง้หลาย     

มุสลิมทุกคนต้องยอมรับนับถือศาสดาทั้งหลายที่มาเทศนาก่อน นบีมุหัม
มัดศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัม ไม่ว่าศาสดาเหล่านั้นจะปรากฎช่ืออยู่ในคัมภีร์อัลกุ
รอานหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าศาสดาเหล่าน้ันจะเป็นชนชาติใด อยู่ที่ใด พูดภาษาอะไร ก็
ตาม มุสลิมต้องให้เกียรติยกย่องศาสดาเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันหมด  นบีมุหัม
มัดศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นศาสดาสุดท้ายของโลกที่มารับภารกิจต่อจาก 
ศาสดาก่อน ๆ ที่เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้า และด าเนินชีวิตตามค าสอนของ
พระองค์ ท่านนบีมุหัมมัดศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า หลังจากท่านแล้ว
จะไม่มีศาสดาเกิดข้ึนมาอีก เพราะถือว่าท่านได้น าค าสอน หรือ แนวทางแห่งการ
ด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์มาสู่มนุษย์ชาติแล้ว  
5. ศรัทธาในวันสุดท้าย และการเกิดใหม่ในวันปรโลก 

อิสลามถือว่าโลกที่เราอาศัยอยู่น้ีเป็นเพียงวัตถุธาตุช้ินหนึ่งซึ่งต้องมีการแตก
สลายเหมือนกับวัตถุหรือสิ่งอื่น ๆ แน่นอนโลกของเราต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่ง 
เมื่อโลกแตกสลายแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับสิ้นเว้นแต่อัลลอฮฺเท่านั้นที่ยังด ารงอยู่ 
และมนุษย์ทั้งหลายก็จะไปฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งในโลกหน้า แต่จะไปเกิดในสภาพใด
นั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้ได้  
6. ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะของพระองค์   

ต้องศรัทธาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้ล้วนเกิดข้ึนมาและด าเนิน
ไป ตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺทั้งสิ้น เช่น ไฟมีคุณสมบัติร้อน น้ าไหลจากที่สูงลงสูท่ีต่่ า 
ทุก  ๆ ชีวิตต้องตาย นี่คือกฎก าหนดสภาวะของอัลลอฮฺ หมายความว่า กฎธรรมชาติ
ทั้งหลายนั้นอัลลอฮฺเป็น ผู้ทรงสร้าง และควบคุมมัน ส่วนการก าหนดสภาวะในหลัก
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จริยธรรม ความดี ความช่ัวนั้น พระองค์จะเป็นผู้บอกเราเองว่าอะไรคือดีและอะไร
คือช่ัว9  
หลักปฏิบัติศาสนกิจ (อัรกานุลอิสลาม) มี 5 ประการ ประกอบด้วย 
1. การปฏิญาณตน (ซะฮาดะฮฺ) 

ผู้ประสค์จะเข้าสู่อิสลาม จะต้องกล่าวค าปฏิญาณตนอย่าง เปิดเผยและ
ชัดเจน พร้องทั้งเลื่อมใสศรัทธาตามที่ตนปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างจริงใจ การเป็น
มุสลิมมิใช่เพียงกล่าวค าปฏิญาณ หากจะต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่าง
แท้จริงด้วย ค าปฏิญาณของอิสลามเป็นประโยคที่กล่าวแสดงถึงความศันทธามั่นใน
พระเจ้า และท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัม โดยกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และข้าพเจ้า
ปฏิญาณว่า มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัม เป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ” 
2. การละหมาด 

การละหมาดคือการแสดงความเคารพนัมสการต่ออัลลอฮฺ ประกอบด้วย 
จิตใจ วาจา และร่างกายพร้อมกัน มุสลิมจ าเป็นต้องปฏิบัติละหมาดวันละ 5 ครั้ง คือ
ละหมาดดุห์ริ ช่วงบ่าย ละหมาดอัศริ ช่วงเย็น ละหมาดมัฆริบ ช่วงตะวันลับขอบฟ้า 
ละหมาดอิซาอ์ ช่วงหัวค่ า และละหมาดศุบฮิ ช่วงแสงอรุณข้ึน 

  3. การจ่ายซะกาต 
 ซะกาตคือทรัพย์จ านวนหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้เป็นอัตราส่วนจากจ านวนทรัพย์
ที่เจ้าของทรัพย์ได้มาจนครบพิกัดที่ศาสนาบัญญัติไว้ และน าทรัพย์จ านวนนั้นจ่าย
ออกไปแก่ผู้มิสิทธิ ค าว่า “ซะกาต” หมายถึง ความจริญก้าวหน้า และการขัดเกลาให้
สะอาด เมื่อเจ้าของทรัพย์จ่ายซะกาตออกไป เท่ากับเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด
ปราศจากกิเลส โดยเฉพาะความตระหนี่ ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า คนยากไร้มี
โอกาสได้รับการช่วยเหลือ10 การบริจาค หรือจ่ายซะกาตได้มีก าหนดไว้ 8 ทางคือ 
คนยากจน คนอนาถา เจ้าหน้าที่จัดการซะกาต (อัลอามิล) ผู้มีแนวโน้มเข้ารับหรอืผูท้ี่
ก าลังจะเข้ารับอิสลาม การไถ่ทาสและเชลย การปลดเปลื้องหนี้ให้แก่ผู้มีหนี้สิน
(ในทางของอัลลอฮฺ) และผู้เดินทางที่ประสบปัญหา11  
 

                                                             
9 หลักศรัทธา 6 ประการของศาสนาอิสลาม คัมภีร์ศาสนาอิสลาม คําสั่งสอนของศาสนาอิสลาม, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=7&id=19134 
10 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น, (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 61-63. 
11 กรมศาสนา, วิถีชีวติ 5 ศาสนกิในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2556), 77. 
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4. การถือศีลอด 
การถือศีลอดหรือการถือบวช ภาษาอาหรับใช้ค าว่า “อัศเซาม์” หรือ “อัศศิ

ยาม” ความหายเดิมหมายถึง การงดเว้น การระงับ การหักห้ามตัวเอง ในศาสน
บัญญัติหมายถึง การงดเว้นสิ่งที่จะท าให้การถือศีลอดเป็นโมฆะ ตามศาสนบัญญัติ
โดยเริ่มตั้งแต่เวลาแสงอรุณข้ึน จวบถึงตะวันตกดิน โดยการถือศีลอดที่บังคับให้
กระท านั้นมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น ส่วนในวาระอื่น ๆ  ไม่ได้บังคับแต่
ประการใด  
5. การประกอบพิธีฮัจญ์ 

การประกอบพิธีฮัจญ์ ครั้งหนึ่งในชีวิตของมุสลิมที่มีความสามารถพร้อมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และการเงินจะเดินทางไปท าพิธีที่บัยตุ้ลลอฮ์ นครมักกะฮ์ ประเทศซา
อุดิอาราเบีย โดยพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจที่สรุปไว้ซึ่งอุดมการณ์ทางสังคมอย่างครบ
บริบูรณ์12 

ค าว่า “ฮัจญ์” หมายถึง การมุ่งไปสู่ ในทางศาสนบัญญัติหมายถึง การมุ่ง
ไปสู่อัลกะอ์บะฮ์ หรือสถานที่ท าพิธี เพื่อปฏิบัติศาสนกิจในเดือนซุลฮิลจญะฮ์ คือเดือ
เดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม13 
หลักศีลธรรม (เอี๊ยะห์ซาน) คือ ความดีต่าง ๆ ที่ต้องประพฤติอยู่เสมอ อันได้แก่ 

หน้าที่และมารยาทที่ต้องแสดงออก และคุณสมบัติที่ดีทางจิตใต ประกอบด้วย 
1. หน้าที่ของบุคคลต่อพระเจ้า ต้องระลึกเสมอว่าตัวเองอยู่ต่อหน้าพระผู้

เป็นเจ้า พระองค์ทรงมองเห็นอยู่ตลอด ต้องท าแต่ความดี มีมารยาท ละเว้นการ
กระท าผิด 

2. หน้าที่ของผู้รู้ ครูและผู้รู้จะต้องส านึกอยู่เสมอว่าความรู้ที่ตนได้มานั้น
เป็นไปโดยความเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงประทานให้ ดังนั้นจึงต้องเผยแพร่
ต่อให้ผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังสินจ้าง 

3. หน้าที่ของผู้ไม่รู้ ผู้ไม่รู้จะต้องศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้ ความรู้มิ ได้จ ากัด
แต่เฉพาะความรู้ทางด้านสามัญหรือศาสนาด้านใดด้านหนึ่ง มุสลิมจะต้องเรียนรู้ทั้ง
สองด้าน จนสามารถน าความรู้ความสามารถไปประพฤติทางด้านศาสนาอย่างดี และ
น าความรู้สามัญไปประกอบวิชาชีพต่อไป 

                                                             
12 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น, (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 63. 
13 กรมศาสนา, วิถีชีวติ 5 ศาสนกิในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2556), 94. 
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4. หน้าที่ของลูก ลูกทุกคนต้องมีหน้าที่ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อ
แม่ ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งสอง ต้องคิดอุปการะท่านทั้งสอง ต้อง
ปรนนิบัติท่านทั้งสองเป็นอย่างดีที่สุด 

5. หน้าที่ของพ่อแม่ ต้องเลี้ยงดูลูกอย่างดี ให้การดูแล ให้ความสุข ให้
การศึกษา คอยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี ไม่ปล่อยปละละเลย ต้องสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เป็นสวรรค์ของลูก 

6. หน้าที่ของเพื่อน ต้องหวังดีต่อกัน ประพฤติดีต่อกัน ไม่ดูถูก ไม่เกลียด ไม่
อาฆาตแค้น ต่างคิดที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

7. หน้าที่ของสามี ต้องรับผิดชอบในด้านการปกครองครอบครัวและการหา
รายได้เลี้ยงดูครอบครัว และสามีจะต้องเป็นที่พึ่งของครอบครัว มีความประพฤติดี
งาม เป็นแบบย่างที่ดี 

8. หน้าที่ของภรรยา ภรรยามีหน้าที่คอยช่วยเหลือสามีในด้านต่าง ๆ  ดูแล
ให้ก าลังใจ ให้ความสุข หากสามีท าผิดก็เตือนด้วยความหวังดี ครองสติไม่โมโห ให้
เกียรติและอยู่ในโอวาท 

9. หน้าที่ของผู้น า ต้องปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยความเมตา ด้วยความนอบน้อม 
ไม่ถือตน ใช้อ านาจด้วยความยุติธรรม กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ไม่ลังเล ไม่อ่อนแอ ไม่
ขลาดกลัว เสียสละ 

10. หน้าที่ของประชาชน ต้องเคารพผู้น า เคารพกฏต่าง ๆ  แต่ควรกล้าที่
ตักเตือนผู้น าถ้าผู้น าท าผิด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผู้น า
และประชาชนด้วยกัน14 

 
  ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตของมุสลิม 

ในเวลาของชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย มนุษย์ด าเนินชีวิต เติบโตผ่านช่วงวัย และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย อิสลามได้วางข้อปฏิบัติให้แก่มุสลิมทั้งที่เป็นลักษณะค
ครอบคลุมตลอดชีวิต และที่เป็นลักษณะเฉพาะวัย และเฉพาะเหตุการณ์ที่มุสิม
ประสพ 

1. การเกิด เมื่อทารกถือก าเนิดจากครรภ์มารดา สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติก่อน
คือการให้ผู้ปกครองเด็ก หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ กล่าวต้อนรับทารกด้วยการ
กล่าวอะซาน ที่หูขวา และอิกอมะฮ์ ที่หูซ้ายของทารก และ 7 วันหลังคลอดให้
ผู้ปกครองตั้งช่ือที่ดีแก่ทารก และท าการ “อะกีเกาะฮ์” คือการเชือดสัตว์พลีทาน 

                                                             
14 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น, (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 65-67 
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น ามาท าอาหาร อาจเป็นแพะหรือแกะ 2 ตัวในกรณีเด็กชาย และ 1 ตัวในกรณี
เด็กหญิง 

2. คิตาน หรือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ค าว่า คิตาน เป็นภาษา
อาหรับ มักเรียกว่า เข้าสุหนัต ตัดสุหนัต หรือเป็นแขก ในภาษาไทย โดยตาม
หลักการอิสลาม เมื่อเด็กชายเกิดมาให้ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเพื่อเป็นไปตาม 
ซุนนะฮ์(จริยาวัตร)ของท่านบีมูฮัมหมัด นอกจากจะมีความส าคัญต่อวัฒนธรรม
ศาสนาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อครอบครัว ความสะอาด ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  

3. การศึกษา เป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานส าหรับมุสลิมทุกคน โดยอิสลามเช่ือว่า
ความรู้เป็นพื้นฐานของความดีและค่าของมนุษย์ ท่านนบีมูฮัมมัดแนะน าให้มุสลิมมี
การศึกษาตั้งแต่เปลไปจนถึงหลุมศพ โดยการศึกษาจะครอบคลุมไปถึงเรื่องศาสนา
และวิชาการสามัญ15 

4. การแต่งงาน การแต่งงานตามศาสนบัญญัติเรียกว่า นิกาห์ ไม่ได้หมายถึง
การอยู่ร่วมกันระหว่างหญิงชายเท่านั้น แต่จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
ประการอย่างครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คือ ผู้ปกครองของหญิงที่
แต่งงาน พยานไม่น้องกว่า 2 คน ชายผู้จะเป็นสามี หญิงผู้จะเป็นภรรยา ค าตกลงนิ
กาฮ์ จากฝ่ายผู้ปกครองและชายผู้จะเป็นสามี โดยมี “มะฮัร” หรือทรัพย์ที่ตกลงกัน
ว่าจะมอบแก่ผู้เป็นเจ้าสาว และทรัพย์น้ีเป็นของเจ้าสาวโดยตรง16 

5. การครองเรือน คือการใช้ชีวิตครอบครัวของชายหญิงคู่สมรสซึ่งรวมไปถงึ
ทายาท และเครือญาติ ซึ่งอิสลามได้บัญญัติสิธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างกัน 
ทถกคนมีสถานภาพเท่ากันในฐานะศรัทธาชนที่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิต แต่มีบทบาท หน้าที่บางอย่างต่างกัน 

6. การเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงให้มีขึ้น 
เมื่อร่างกายเจ็บป่วย บุคคลผู้เป็นเจ้าของร่างกายมีหน้าที่รักษา และขอดุอาร์
ต่ออัลลอฮฺให้หายจากโรค จะปล่อยปละละเลยมิได้ นอกจากนี้ยังเน้นย้ าเรื่องการ
ช่วยเหลือดูแล เยี่ยมเยียน ขอดุอาร์ และให้ก าลังใจกันยามเจ็บป่วย 

7. การตาย ผู้เสียชีวิต หรือศพ เรียกว่า มัยยิต หรือ ญะนาซะฮ์ มุสลิม
จะต้องให้ความเคารพกับศพไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นมุสลิมหรือไม่ ส าหรับผู้เสียชีวิตที่
เป็นมุสลิม มีบัญญัติให้ท าพิธีศพโดยเร็วภายใน 24 ช่ัวโมง ข้อปฏิบัติส าคัญของงาน
ศพ คือ การประกอบพิธีละหมาดดุอาร์ให้แก่ผู้เสียชีวิต มักกระท าที่มัสยิด และการ

                                                             
15 กรมศาสนา, วิถีชีวติ 5 ศาสนกิในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2556), 83-84. 
16 กรมศาสนา, ความรู้ศาสนาเบือ้งต้น, (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 65-67 
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น าไปฝังในหลุมที่กุบูร (กุโบร์ หรือ สุสาน) ก่อนการฝังต้องมีการช าระ อาบน้ าศพ 
และห่อศพด้วยหลักเกณฑ์มรรยาทและจริยธรรมต่าง ๆ  
วันส าคัญทางศาสนา 

1. วันศุกร์ เรียกในภาษาอาหรับว่า เยามุลญุมุอะฮ์ ประเทศมุสลิมจะใหวั้นนี้
เป็นวันหยุด เป็นวันที่มุสลิมจะละจากการท างานปกติไปประกอบศาสนกิจร่วมกันที่
มัสยิด ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ (คุฏบะฮ์)และละหมาดวันศุกร์ ในการไปรวมตัว
กันมุสลิมจะต้องแต่งกายสะอาด ตั้งใจรับฟังค าสอนและน ามาปฏิบัติ 

2. เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของมุสลิม จัดเป็นเดือนที่ 9 
ทางจันทรคติของอิสลาม เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่คัมภีร์อัลกุรอ่านประทาน
มา มุสลิมทุกคนทั้งชายหญิงที่บรรลนุิติภาวะตามศาสนบัญญัติแล้วต้องถือศีลอดด้วย
การงดกิน งดด่ืม และเพศสัมพันธ์ นับตั้งแต่เวลาย่ ารุ่ง เมื่อแสงตะวันปรากฏจนย่ าค่ า
เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้า 

3. วันอีด โดย อีด แปลว่า ที่เวียนกลับมา นั่นคือวันที่เวียนมาสู่การเฉลิม
ฉลองเพื่อความรื่นเริง ในแต่ละปีจะมี 2 วัน คือ อีดิ้ลฟิตร์ ตรงกับวันที่ 1 เดือนเชา
วาล (เดือนที่ 10 ถัดจากรอมฎอน) มุสลิมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเรียกว่า วัน
ออกบวช หรือวันอีดเล็ก มุสลิมทางชายแดนภาคใต้จะเรียกว่า วันรายา หรือวันฮารี
รายอ และอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลฮิจยะฮ์ (เดือนที่ 12) เป็นวันที่ผู้
ประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางกลับมาจากการวุกู๊ฟ (พัก) ที่ทุ่งอะรอฟะฮ์ มุสลิมภาคกลาง
จะเรียกว่า วันออกฮะยี หรือวันอีดใหญ่17 

 ปัจจุบันมีผู้นับถือศานาอิสลามราว 1,500 ล้านคน หรือประมาณ ¼ ของพลโลกนับเป็น
จ านวนมากรองจากคริสตศาสนา18 มุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนี คิดเป็น 75-90 % ของมุสลิม
ทั้งหมด นิกายใหญ่ที่สุดอันดับสอง คือ ชีอะฮฺ คิดเป็น 10-20% ประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุด คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีชาวมุสลิม 12.7% ของโลก ตามมาด้วยปากีสถาน (11.0%) อินเดีย (10.9%) และ
บังกลาเทศ (9.2%) นอกจากนี้ ยังพบชุมชนขนาดใหญ่ในจีน รัสเซียและยุโรปบางส่วน ด้วยสาวกกว่า 
1,500 ล้านคน หรือ 22% ของประชากรโลก อิสลามจึงเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดอันดับสองและศาสนา
หลักที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง19 
 
 

                                                             
17 กรมศาสนา, วิถีชีวติ 5 ศาสนกิในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2556), 88-93. 
18 เร่ืองเดียวกัน 86. 
19 ศาสนาอิสลาม, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม 
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ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
ศาสนาอิสลสามเข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตก ผ่านบังคลาเทศ พม่า จากทิศเหนือเข้ามา

ทางภาคใต้ของจีน และทางทิศใต้ผ่านมาเลเซีย โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเข้ามาอีกจ านวน
มาก ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครนายก และ
ปทุมธานี ที่ทราบกันดีว่า เป็นเขตที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดคือ สี่จังหวัดทางภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูล นอกนั้นส่วนหนึ่งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 
เป็นต้น  
ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ ประมุขสูงสุดของชาวมุสลิมใน
ประเทศไทยเรียกว่า จุฬาราชมนตรี ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้ง ในชุมชนชาวมุสลิมจะมีผู้น าศาสนา มี
โรงเรียนสอนศาสนาส าหรับเด็ก มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เรียกว่า สุเหร่า หรือมัสยิด20 

1.2 ความหมายของวิถีมุสลิม 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ วิถี ไว้ว่า หมายถึง สาย แนว ถนน หนทาง 
มักใช้ประกอบกับค าอื่น เช่น วิถีทาง วิถีชีวิต21 โดยยังได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของ วิถีชีวิต 
ไว้ว่า ทางด าเนินชีวิต ส่วนค าว่า มุสลิม หมายถึง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม22 ฉะนั้น จึงกล่าวได้
คร่าว ๆ ว่า วิถีมุสลิม หมายถึง การด าเนินชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยีงมีผู้ให้
ความหมายของวิถีมุสลิมไว้หลากหลายดังนี้ 

นิแอ นิแต ได้ให้ความหมายของวิถีมุสลิมไว้ว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบเรียบง่าย 
อย่างสันติ ประกอบไปด้วย ปรัชญาความเช่ือ ศาสนา ครอบครัว อาชีพการงาน วิถี
ชีวิตประจ าวันที่สะท้อนให้เกิด วัฒนธรรม ประเพณี สู่ชุมชนมุสลิมในสังคมไทย23  

อับดุลสุโก ดินอะ ได้ให้ความหมายของวิถีมุสลิมไว้ว่า วิถีมุสลิม คือ วิถีที่ยึดโยงกับ
แก่นแกนของอิสลาม 3 ประการ อันได้แก่หลักศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ ตลอดจนหลัก
คุณธรรมจริยธรรม   ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องท าความเข้าใจ การมีศรัทธา
ในอิสลามนอกจากจะต้องได้รับการยืนยันด้วยวาจา โดยการกล่าวปฏิญาณตนและโดยการ
ปฏิบัติด้วยการนมาซ(ละหมาด) ถือศีลอด จ่ายซะกาต(การจ่ายทานบังคับ) และไปท าฮัจญ์

                                                             
20 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว , ศาสนาอิสลาม, เข้าถึง

เมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=20&chap=1&page=t20-
1-infodetail05.html 

21 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 1119. 
22 เร่ืองเดียวกัน 916. 
23 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 5. 



  41 

แล้ว ยังต้องแสดงออกในชีวิตประจ าวันตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมมัดปฏิบัติไว้ ให้เป็น
แบบอย่างด้วย24 

ฟาฏินา วงศ์เลขา ได้ให้ความหมายของวิถีมุสลิมไว้ว่า คือวิถีที่มุสลิมทุกคนจะต้อง
เรียนรู้และถือปฏิบัติตามหลักค าสอนอย่างเคร่งครัดด้วยความศรัทธามั่น  ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม  คุณงามความดีทั้งปวง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขอย่างยั่งยืน25 

อับดุลกอเดร์  สะมานะอะ ได้ให้ความหมายของวิถีมุสลิมไว้ว่า พฤติกรรมและการ
ปฏิบัติในชีวิตแต่ละวันของคนที่นับถือศาสนาอิสลามภายใต้บทบัญญัติของคัมภีร์อันกุรอาน 
และยึดถือการปฏิบัติของศาสดามูฮัมหมัดเป็นแบบอย่าง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านพิธีกรรมทาง
ศาสนา การประกอบอาชีพ  การศึกษา แม้กระทั่งการกิน การนอน และอื่น ๆ  ตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต26  

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันทั้งในประเทศ
ไทย และสถานการณ์โลก จะเห็นว่า ข่าวสารในสื่อต่าง ๆ ได้มีการน าเสนอเหตุการณ์ความ
รุนแรง การก่อการร้าย สถานการณ์ความไม่สงบที่มักมีการกล่าวถึง ศาสนาอิสลามเละชาว
มุสลิม อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการปฏิบัตการณ์ก่อการร้ายทั่วโลกโดยกลุ่มรัฐอิสลามใน
อิรักและซีเรีย (ISIS) หรือเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ประเทศไทยที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าความขัดแย้งนี้เกิดข้ึนได้อย่างไร ความแตกต่างศาสนามีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เกิดความเคลือบแคลงและหวาดระแวงในความคิด
และความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมที่ทุกหมู่เหล่า รวมถึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต และ
จิตใจของชาวมุสลิมในพื้นที่ที่ประสบเหตุดังกล่าวอย่างสาหัส  

วิสุทธ์ิ บิลล่าเต๊ะ นักวิชาการส านักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า วิถีชีวิตมุสลิมผูกพันกับ
ศาสนาอิสลามอย่างเป็นด้านหลัก และควรทราบว่าบทบัญญัติต่าง  ๆ  ของอิสลามมุ่งปกป้อง
สิ่งส าคัญสูงสุดในชีวิตมนุษย์ 6 ประการ เรียกว่า   “มะกอซิด อัชชะรีอะฮ”  ได้แก่ ชีวิต 
ศาสนา สติปัญญา ทรัพย์สิน เผ่าพันธ์ุ และเกียรติยศช่ือเสียง การท าลายชีวิตและทรัพย์สิน

                                                             
24 อับดุลสุโก ดินอะ, วิถีมุสลิม: อิสลามกบัวฒันธรรมมลายู, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

http://prachatai.com/journal/2015/03/58625 
25 ฟาฏินา วงศ์เลขา, อิสลามศึกษา วิถชีีวิตทีมุ่สลิมทุกคนตอ้งเรียนรู้, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/krumouymp/article/withichiwitmuslimkabkarreiynrutlxdchiwit 
26 อับดุลกอเดร์  สะมานะอะ, วันวาน…วันนี้…กบัวิถีมสุลิมใต,้ เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎา 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.southpeace.go.th/th/Article/news-551111-2.html 

http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
http://www.southpeace.go.th/th/Article/news-551111-2.html
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ผู้อื่นอย่างง่ายดายและปราศจากความเมตตาสงสาร ย่อมขัดแย้งกับเจตนารมณ์แห่งอิสลาม27 
จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทุกความรุนแรงที่เกิดข้ึนไม่ได้มีสาเหตุมาจากศาสนาเป็นที่แน่นอน 
เกิดจากเพียงกลุ่มคนที่น าศาสนามากล่าวอ้างเพื่อรองรับความผิดที่ตนได้กระท าเท่านั้น ชาว
มุสลิมที่แท้จริง นอกจากจะไม่เคยยินดีกับการกระท าดังกล่าวแล้ว ยังเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ต่อวิถีและการด าเนินชีวิตโดยตรงมากที่สุดอีกด้วย 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า วิถีมุสลิม หมายถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ที่ยึดโยง
กับแก่นแกนของอิสลาม 3 ประการ อันได้แก่หลักศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ ตลอดจนหลัก
คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นสิ่งที่ถือว่า เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องท าความเข้าใจ เรียนรู้
และถือปฏิบัติตามหลักค าสอนอย่างเคร่งครัดด้วยความศรัทธามั่น ประกอบกับการด ารงตน 
ประคองครอบครัว การมีอาชีพการงาน อันสะท้อนให้เกิด วัฒนธรรม ขนบความเช่ือ 
ประเพณี นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิม และ เสาวนีย์ จิตต์หมวด ยังได้กล่าวไว้ว่า อิสลาม
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจกรรมของมนุษย์ในทุก ๆ  ด้าน ซึ่งจะแยกจากกันไม่ได้ 
เพราะกิจกรรมในแต่ละส่วนนั้น เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว มันก็จะท าให้ระบอบ
อิสลามเป็นระบอบการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์28  

จะเห็นได้ว่า การจ าแนกและกล่าวถึงของนักวิชาการทั้งหลาย ท าให้ทราบว่า ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับศาสนาจนไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ โดยมีพื้นฐานจากหลักความเช่ือทางศาสนาอิสลามเป็นตัวก าหนด อันแสดงความ
เป็นอัตลักษณ์มุสลิมอย่างชัดเจน29 

 

 1.3 วิถีมุสลิมในประเทศไทย 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากล และนับว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนทั่วโลกเคารพยึดถือ
เป็นจ านวนมาก แม้จะต่างนิกาย เช้ือชาติ หรือถ่ินที่อยู่ แต่หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และความ
เช่ือพื้นฐานนั้น ล้วนเหมือนกัน มีการปฏิบัติตรงกันทั้งหมด โดยพีรพงษ์ บรรจงสว่าง ได้
กล่าวถึง วิถีมุสลิมในประเทศไทยว่า ชาวไทยมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม จะด าเนินชีวิตตาม
หลักศาสนาอิสลาม โดยวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในภาคใต้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร ด้วยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และท าการประมง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลาง 

                                                             
27 วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ๊, รากเหง้าของความคิดตกขอบในสังคมมุสลิม, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.islammore.com/view/3139 
28 เสาวนีย์ จิตต์หมวด, วัฒนธรรมอิสลาม, (2529) 423. 
29 อับดุลสุโก ดินอะ, วิถีมุสลิม: อิสลามกบัวฒันธรรมมลายู, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://prachatai.com/journal/2015/03/58625 

http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
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พอมีพอกิน และค่อนข้ายากจนส่วนหนึ่ง ส่วนมุสลิมในภาคอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้าง
ดี เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น
พ่อค้าเนื้อเป็นหลัก ในภาคกลางและในกรุงเทพมหานครชาวมุสลิมจะมีฐานะดี เป็นเจ้าของ
ที่ดินที่มีราคาสูง และชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเลือกที่อยู่ติดกับแม่ล าคลอง  

ประเพณีของอิสลาม เมื่อมีคนเสียชีวิตชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดหลุมศพ ปั้นลูกดิน
ขนาดใหญ่เพื่อใส่ในหลุม จะมีผู้คนไปร่วมหลับนอนในบ้านที่มีคนเสียชีวิตและจะมีการจุดไฟ
สว่างไสวเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ในการอาบน้ าศพผู้เสียชีวิตญาติที่เป็นชายหรือ
บุตรผู้ตายจะเข้าไปช่วยอาบน้ าศพให้พ่อ ส่วนบุตรสาวหรือญาติที่เป็นสตรีจะเป็นผู้อาบน้ าศพ
ให้แม่ ผู้ชายเมื่อเสียชีวิตจะห่อด้วยผ้าขาว 3 ผืน ส่วนผู้หญิงจะห่อด้วยผ้าขาว 5 ผืน ลักษณะ
เช่นน้ีไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักศาสนาจะเหมือนกันหมดส าหรับมุสลิมในประเทศ
ไทย เช่น การถือศีลอด การไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย การออก
ทานบังคับหรือซะกาตร้อยละ 2.5 ในสังคมมุสลิมถือว่ามัศยิดเป็นศูนย์รวมของจิตใจ ฉะนั้น
มัศยิดจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญเป็นสถานที่รวมตัวกัน ฉะนั้นจึงมีค าสอนของอิสลามว่าเวลา
ละหมาดไปท าที่มัศยิด ความมุ่งหมายเพื่อให้คนได้มารวมตัวกันให้รู้จักกันและอิสลามนั้นไม่มี
การแบ่งสีผิวเผ่าพันธ์ุ ไม่มีการแบ่งช้ันวรรณะ ลักษณะเช่นน้ีท าให้ศาสนาอิสลามมีความเรียบ
ง่ายและการสักการะบูชาน้ันจะสักการะเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว  

การแต่งกายของชาวมุสลิม การแต่งกายได้ตามหลักศาสนาอิสลามที่เรียกว่า ฮิญาบ 
(Hijab) ผู้หญิงจะต้องปกปิดทุกส่วนในร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือที่สามารถเปิดได้ ส่วน
การแต่งกายของผู้ชายจะต้องปิดต้ังแต่สะดือถึงหวัเข่า ส าหรับการตั้งช่ือของชาวไทยมุสลมินัน้
สามารถตั้งช่ือเป็นภาษาอาหรับอันเป็นภาษาศาสนาได้ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้โอกาสของความ
เท่าเทียมกันในการใช้ช่ือที่มาจากภาษาอาหรับอันเป็นภาษาของศาสนาอิสลาม30 

ด้าน ช าเลือง วุฒิจันทร์และคณะ ได้จ าแนกขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นสว่นหนึง่
ของวิถีของชาวไทยมุสลิม ดังนี้ 

1. อาหาร และเครื่องดื่ม มุสลิมจะไม่รับประทานและไม่แตะต้องเนื้อสุกร ไม่
รับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดที่ไม่ได้เชือดตามหลักศาสนา ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ต้องห้ามที่
ระบุไว้ในพระคัมภีร์ ไม่ดื่มสุรา สิ่งมึนเมา อันรวมถึงสิ่งเสพย์ติดทั้งหลายด้วย 

2. ภาษา ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ติดต่อสื่อวารภาษาไทย แต่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท้องถ่ินเป็นภาษามาเลย์ซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ ควบคู่

                                                             
30 พีรพงษ์ บรรจงสว่าง ,วัฒนธรรมและวิถชีีวิตของชาวมุสลิม, เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=30405&filename=index 

http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=30405&filename=index
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กันไป นอกจากนี้ชาวไทยมุสลิมบางกลุ่มยังสามารถอ่านเขียน ภาษาอาหรับได้ อัน
เนื่องมาจากการเรียนรู้พระคุมภีร์ที่เขียนเป็นภาษาอาหรับอย่างเคร่งครัด ส่วนต า ราเรียน
ทั่วไปที่ใช้ในการสอนวิชาการทางศาสนาน้ันมีทั้งภาษาอาหรับและภาษายาวี (ภาษามาเลย์ที่
เป็นภาษาเขียนในต ารา) 

3. การแต่งกาย ตามหลักศาสนาอิสลาม สตรีต้งแต่งกายมิดชิด โดยสตรีไทยมุสลิมใน
สมัยก่อนนิยมนุ่งผ้าโสร่งหรือปาเต๊ะกรอมเท้า สวมเสื้อดอก พร้อมมีผ้าคลุมศีรษะ ในปัจจุบัน
เปลี่ยนมาเป็นผ้าธรรมดา ผ้านุ่งยาว หรือกระโปรงยาวตามสมัยนิยม ส่วนผู้ชายในนิยมนุ่ง
โสร่ง กาเกงขายาว สวมหมวกหนีบ หรือหมวกทรงมะนาวตัด หรือใช้ผ้าโพกศรีษะ ส าหรับ
ผู้หญิงการคลุมศีรษะเป็นการแต่งกายตามศาสนนนิยมจะไม่มีการถอดแม้จะเข้าไปใน
ร้านอาหาร 

4. การไปมาหาสู่ ชาวไทยมุสลิมมีการเยี่ยมเยียนเมื่อมีการเกิด การเจ็บ การตาย 
โดยเฉพาะการเจ็บและการตาย สังเกตได้ว่า เมื่อมีคนเจ็บที่โรงพยาบาล จะมีผู้ไปเยี่ยมเยียน
มากกว่าศาสนาอื่น ส่วนการตายจะไม่มีการไว้ทุกข์ด้วยสีด า แค่แต่งการสุภาพเรียบร้อย 

5. การเข้าไปในบ้านของมุสลิม เมื่อพบกันครั้งแรกจะกล่าวให้พรก่อน ซึ่งมี
ความหมายว่า “ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่าน” ผู้ที่ได้ยินจะต้องกล่าวตอบด้วยพรอย่าง
เดียวกัน ผู้นับถือศาสนาอื่นจะกล่าวว่า “สวัสด”ี ก็ใช้ได้ ก่อนข้ึนบ้านต้องถอดรองเท้าล้างเท้า
เสียก่อน เพราะมถสลิมจะต้องรักษาความสะอาด และในบริ เวณบ้านมุสลิมจะไม่เลี้ยงสุนัข 
เพราะน้ าลายของสุนัขสกปรก 

6. การท าความเคารพ ชาวไทยมุสลิมจะใช้การสัมผัสมือทั้งสองข้างด้วยกัน ส าหรับ
หญิงต่อหญิงหรือชายต่อชาย ระหว่างหญิงกับชายต้องรองมือด้วยผ้าเพื่อไม่ให้เนื้อสัมผัสกัน 
ชาวไทยศาสนาอื่นจะใช้การไหว้ก็ได้ แต่การกราบลงพื้นนั้น มุสลิมท าไม่ได้ เนื่องจากการ
กราบจะใช้กับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น 

7. ศาสนสถาน ในชุมชนของชาวไทยมุสลิมจะมีมัสยิดหรือสุเหร่า เป็นศาสนสถาน
หลัก เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระผู้เป็นเจ้า หรือท าละหมาดร่วมกันทุกเวลา มีขนาดใหญ่
เล็ก สวยงามตามฐานะของมุสลิมโดยส่วนรวมในชุมชนน้ัน31 โดย อับดุลสุโก  ดินอะ ได้กล่าว
เสริมในส่วนนี้ว่า นอกจากจะใช้ส าหรับการละหมาดและสักการะพระเจ้าแล้ว บทบาทที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของมสัยิด คือการบริการการศึกษาแก่สมาชิกในชุมชนทั้งระดับพื้นฐาน 
วิทยาการอิสลามข้ันสูง และการจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ   ในทัศนะอิสลาม ที่เป็น

                                                             
31 ช าเลือง วุฒิจันทร์และคณะ, ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวดัชายแดนภาคใต้, (กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2523) 57-60. 
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ประโยชน์ให้กับส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคม อันเป็นสิ่งจ าเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องไขว่คว้า
และเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่เป็นบทบาทส าคัญของมัสยิดมีดังนี้ 

7.1 ทุกสัปดาห์จะมีการละหมาดวันศุกร ์มีการกล่าวหรืออ่านคุตบะฮฺ (คล้าย
เทศนาธรรม) โดย "อิหม่ามหรือคอเต็บ" (ผู้น าของมัสยิด) เป็นการให้ความรู้ทางด้าน
ศาสนาและการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนประจ าสัปดาห์  

7.2 การสอนศาสนาพื้นฐาน (ฟัรดูอีน) แก่เยาวชนในช่วงอายุ 5-12 ปี 
(นักเรียนระดับประถมศึกษา ) ส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการจัด
การศึกษาประเภทนี้เกือบทุกมัสยิดและเรียกสถานศึกษาน้ีว่า "โรงเรียนตาดีกา" 

7.3 การสอนอัลกุรอานแก่ยุวชนและผูอ้าวุโสทีต่้องการทบทวนความถูกต้อง
และความคล่องในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ  

7.4 การเรียนต าราศาสนา "กีตาบยาวี" คือการสอนให้เข้าใจหลักปฏิบัติ
ศาสนกิจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นภารกิจที่มัสยิดจะบริการสอนเป็นประจ าหรือตามโอกาสที่
เหมาะสม 

7.5 บางมัสยิดมีการจัดการศึกษา "การท่องจ าคัมภีร์อัลกุรอาน" (ฮาฟีสอัลกุ
รอาน) ซึ่งเป็นการสอนเทคนิคการท่องจ าอัลกุรอานทั้งเลม่เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติศาสนกิจทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผู้ที่มีความสามารถในการ
ท่องจ าจะได้รับการยกย่องและให้เป็นผู้น าการละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เดือนการถือศีลอด ปัจจุบันชุมชนมุสลิมทั่วโลกต้องการเยาวชนหรือบุคคลที่สามารถ
ท่องจ าอัลกุรอานเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้น าการละหมาดตารอแวะฮฺในเดือนรอมฎอน
เป็นจ านวนมาก ประเทศไทยมีสถานศึกษาประเภทนี้หลายแห่งและสามารถผลิตผู้มี
ความสามารถด้านน้ีค่อนข้างจะกว้างขวางประเทศหนึ่งของโลกมุสลิม32 

นอกจากนี้ อับดุลสุโก ดินอะ ยังได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับวิถีมุสลิมในประเทศไทยเพิ่มเติม
จากข้อมูล้างต้นดังนี้ 

1. สถาบันการสอนศาสนาเชิงลึกระบบ "ปอเนาะ" สถานศึกษาปอเนาะ มีการเรียน
การสอนในวิชาที่เกี่ยวกับหลักศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา และแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักศาสนาด้านต่าง ๆ   ตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเมื่อกว่า 500 ปีที่ผ่านมา  และเป็นที่น่า
สังเกตว่าในระบบการศึกษาของชุมชนมุสลิมเป็นการศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวเป็นพลวัต  
"ตลอดชีวิต" มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อรักษาพื้นฐานความมั่นคงด้าน "จริยธรรมและคุณธรรมทาง
ศาสนา" เป็นหลักและเดินคู่ขนานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ   

                                                             
32 อับดุลสุโก ดินอะ, เข้าใจวัฒนธรรมมุสลิมจังหวดัชายแดนภาคใต,้ เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/shukur/2007/09/01/entry-1 
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2. การใช้สรรพนาม ชาวไทยมุสลิมจะมีค าเรียกบุคคลต่าง ๆ ดังนี้  
พี่ชาย    เรียกว่า   อาแบ  ( แบ ) , อาบั ง  ( บั ง )  

           พี่สาว    เรียกว่า  ก า เ ก า ะ , ก ะ  
           น้องสาว-น้องชาย   เรียกว่า   อ า เ ด๊ ะ , เ ด๊ ะ   
           คนรุ่นแม่    เรียกว่า  เ ม า ะ จิ๊   
           คนรุ่นพ่อ    เรียกว่า  เ ป า ะ จิ๊   
           ผู้น าศาสนา   เรียกว่า  บาบอ, โต๊ะครู 
3. การวางตัว ผู้ชายต่างศาสนิก สามารถพูดคุยกับสตรีมุสลิมได้ แต่ต้องอยู่ ในกรอบ

ของความถูกต้อง และถูกกาละเทศะ (ไม่อยู่ ในที่รโหฐาน และสองต่อสอง) และไม่ควรหยอก
ล้อ การวางตัวของมุสลิมเป็นแบบง่าย ๆ  มีความเสมอภาค ไม่นับถือสิ่งอื่นใดนอกจาก อัลลอ
ฮฺ การคุกเข่าหรือคลาน เข้าหามุสลิม ท าไม่ได้ 

4. การนัดหมาย ท ากิจกรรมต่าง ๆ   ควรค านึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุย 
หรือท ากิจกรรม คือเวลากลางวันควรหลีกเลี่ยงการเยี่ยมเยียนในช่วงเวลา ตั้งแต่ 18.00 น. 
เป็นต้นไป (ละหมาดมัฆริบ) และในเดือนรอมฏอน (ถือศีลอด) ไม่ควรจัดกิจกรรม เพราะเดือน
นี้เป็นเดือนแห่งการแสวงบุญ ต้องท าบุญทั้งกายและใจ ต้องละกิเลสทั้งหมด  

  5. การร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนาของศาสนิกอื่น ๆ  มุสลิมสามารถท าได้ หาก
เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันสร้างสรรค์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น พัฒนาโรงเรียนสะพาน   รักษา
ความสงบ ป้องกันโจรผู้ร้าย ฯลฯ แตอ่ย่าให้กระทบกับการปฏิบัติศาสนากิจ เช่น การละหมาด การถือ
ศีลอด ส่วนกิจกรรมทางศาสนาไม่สามารถร่วมได้ 

6. งานบุญและการละเล่น ในบางกิจกรรมเป็นวิถีดั้งเดิมที่ตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมเก่าที่มีอิทธิพลพื้นฐานเป็นของวิถีฮินดู พราหมณ์ และความนิยมในสังคม ได้แก่  
                6.1 งานบุญ  ในงานแต่งงานมีกิจกรรมบางประการที่เป็นลักษณะอิทธิพล
ของ ฮินดู-พราหมณ์ เช่น  

การท าบายศรี (บูงอซีเระฮฺ) การป้อนข้าวเหนียวสี (ขาว แดง เหลือง ที่เรียกว่า 
Jemput Semangat หรือ Makan Semangat) การแห่ขบวนช้างการตกแต่ง
ประดับประดาสถานที่ด้วยดอกไม้และสีสันอย่างสวยงาม ตลอดจนการนั่งเก้าอี้คู่กัน
เหมือนกับการนั่งบัลลังก์ (เกอราญางัน) ของบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน งานจัดเลี้ยง
เนื่องในวันเข้าสุหนัตหรือมาซกยาวี (ขริบปลายหนังอวัยวะเพศชาย) นอกจากนี้ ยังมี
งานกินน้ าชา (มาแกแต) เพื่อการกุศลหรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ   เช่น สร้างศาสนสถาน โรงเรียน สถานสาธารณะ หรือการช่วยเหลือ
ความ เดือดร้อนเฉพาะบุคคล  
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6.2 การละเล่นและการแสดง บางประเภทเป็นการละเล่นที่ผสมผสานของ
วัฒนธรรมหลาย ๆ  วัฒนธรรมมาประยุกต์เป็นของท้องถ่ิน เช่น บาดิเกฮูลู (ดิเกฮูลู)  
มโนราห์ มะโย่ง ตตือรี (การแสดงเพื่อการรักษาโรค) การแห่นกในวรรณคดี หนัง
ใหญ่ (วายังชวา วายังมลายู) หนังตะลุง (วายังกูเล็ต) ฯลฯ ปัจจุบันจะยังคงมีการ
แสดงบ้างแต่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากขึ้น การละเล่นหรือการแสดงใดที่ล่อแหลมหรือ
ขัดกับหลักการศาสนาจะถูกละทิ้งไป เช่น มีสตรีแสดงร่วมกับบุรุษ การร้องร าท า
เพลงในที่สาธารณะผู้ชมผู้ร่วมที่ไม่แบ่งสถานที่ระหว่างชายหญิง เนื้อหาที่น าเสนอ
เป็นเรื่องที่เชิญชวนในเรื่องชู้สาว ไม่สุภาพ อิจฉาริษยา ดูถูกศาสนา กล่าวหาใส่ร้าย
ผู้อื่น ฯลฯ ในหลักการศาสนาต้องการจะปกป้องและป้องกันเรื่องความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการแสดงหรืการละเล่นจึงได้ก าหนดกรอบให้ปฏิบัติให้ชัดเจน33 

 

2. วิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัย 

 2.1 ความหมายของศิลปะร่วมสมัย 

ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน ในช่วงเวลา 20 ปีโดยประมาณ 
โดยศิลปินปัจจุบันซึ่งอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับเรา อาจจะร่วมสังคมเดียวกัน ประเทศเดียวกัน 
หรือต่างสังคม ต่างชาติออกไปก็ตาม ซึ่งผลงานศิลปะเหล่านั้น สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของ
ศิลปินที่มีต่อสภาพโลกปัจจุบัน34  

 2.2 วิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัยสากล 

ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ที่โดดเด่นและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ประกอบด้วย 
สถาปัตยกรรม ศิลปะการเขียนตัวอักษร (Calligraphy) จิตรกรรมขนาดเล็ก (Miniature 
Paintings) และงานเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics) โดยปัจจุบันศิลปินที่ส้รางสรรค์งาน
ศิลปะร่วมสมัยที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมได้หันมาให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ด้วยกลวิธีดั้งเดิมและได้มีการผสานความก้าวหน้า แนวคิด และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ตามยุคสมัยปัจจุบันเข้าไป จนก่อเกิดศิลปะร่วมสมัยแบบอิสลามที่น่าสนใจมากมาย จาก
การศึกษาความเคลื่อนไหวของศิลปะอิสลาม หรือศิลปะของชาวมุสลิมในศิลปะร่ วมสมัย
สากล ผู้วิจัยสามารถรวบรวมศิลปินผู้มีความโดดเด่น น่าสนใจ รวมถึงมีบทบาทส าคัญ ได้ดังนี้ 

2.2.1 ซาดีเกวน (Sadequain) 
2.2.2 เอ็ม เอฟ ฮุเซน (M.F.Husain) 

                                                             
33 เร่ืองเดียวกัน 
34 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, สาระน่ารู้ในศิลปะ, (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นท์ติ้งเฮ้าส์, 2531), 17. 



  48 

2.2.3 อิสมาอิล กัลจี (Ismail Gulgee) 
2.2.4 อับดัวร์ รามัน ชูเต (Abdur Rahman Chughtai) 
2.2.5 ลุบนา อากา (Lubna Agha) 
2.2.6 ชิริน เนสชาท (Shirin Neshat) 
2.2.7 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ (Shahzia Sikander) 
2.2.8 อิมราน เครชี (Imran Qureshi) 
2.2.9 ฮอนดะ โคอิจิ (Honda Koichi) 
2.2.10 จาไลนี อาบู ฮัซซาน (Jalaini Abu Hassan) 
 

  2.2.1 ซาดีเกวน (Sadequain 2466-2530) ปากีสถาน 
ไซ ซาดีเกวน อาเหม็ด นัควี (Syed Sadequain Ahmed Naqvi) ศิลปินผู้

มีช่ือเสียงชาวปากีสถาน ผลงานที่โดดเด่นของซาดีเกวน คือ ศิลปะการเขียนตัวอักษร
ในภาษาอาหรับ โดยศิลปินนักเขียนตัวอักษรคน อื่น ๆ  ได้ยกย่องว่า ซาดีเกวนคือ
จิตรกรผู้เขียนศิลปะการเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

ซาดีเกวนเกิดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2466 ณ เมืองอัมโรฮา ประเทศ
อินเดีย ในครอบครัวของนักเขียนศิลปะตัวอักษรภาษาอาหรับ ซาดีเกวนเป็นเพียง
ศิลปินชาวปากีสถานไม่กี่คนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ยาวนานและต่อเนื่อง
หลายทศวรรษ ศิลปินมีความสนใจในการสร้างสรรค์ศิลปะหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น
การเขียนบทกวี งานจิตรกรรม งานวาดเส้น ศิลปะการเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับ 
และงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยงานจิตรกรรมฝาผนังองซาดีเกวน ได้ประดับอยู่ใน
สถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 
อาคารห้องสมุดประจ าแคว้นปัญจาบ เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน อาคารเฟรีย 
ฮอล นครการาจี ประเทศปากีสถาน งานจิตรกรรมของซาดีเกวนโดดเด่นด้วยการ
เขียนสีที่ทันสมัย เน้นการประยุกต์การเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับให้มีรูปทรงและ
รูปร่างที่เป็นสากล มีรูปแบบที่โดดเด่นชัดเจน35  

                                                             
35 Sadequain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Sadequain 
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ภาพที่ 1 ไซ อาเหม็ด ซาดีเกวน นัควี 
ที่มา Sadequain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadequain. 

 
ภาพที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังโดยซาดีเกวน ณ อาคารห้องสมุดรัฐปญัจาบ ประเทศปากีสถาน 
ที่มา Sadequain Foundation, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.sadequainfoundation.com/murals/ 

 
ภาพที่ 3 ผลงานจิตรกรรมของซาดีเกวน Bull in Artists Studio, 2493. 
ที่มา Sadequain Foundation, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.sadequainfoundation.com/paintings/ 
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ภาพที่ 4 ผลงานศิลปะการเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับของซาดีเกวน, พิพิธภัณฑ์กรุงลาฮอร์ แคว้น
ปัญจาบ ประเทศปากสีถาน. 
ที่มา SADEQUAIN’S Calligraphy, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก  
http://islamic-arts.org/2011/sadequain%E2%80%99s-islamic-calligraphy/ 

 
ภาพที่ 5 กวีนิพนธ์ภาษาอาหรับของซาดีเกวน 
ที่มา Sadequain Foundation, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.sadequainfoundation.com/poetry/ 

 
  2.2.2 เอ็ม เอฟ ฮุเซน ( M.F.Husain 2458-2554) อินเดีย 

มัคบูล ฟิดา ฮุเซน (Maqbool Fida Husain) ศิลปินมุสลิม ชาวอินเดีย ผู้
สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุคโมเดิร์นได้อย่างโดดเด่นด้วยการประยุกต์
และบูรณาการเข้ากับความประทับใจในวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินของตนเอง จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็น “ปิกัสโซแห่งอินเดีย”  

เอ็ม เอฟ ฮุเซน เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2458 ในครอบครัวชาว
มุสลิม ในช่วงเริ่มแรกของการเป็นศิลปิน เอ็ม เอฟ ฮุเซนหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียน
โปสเตอร์ภาพยนตร์ให้กับโรงภาพยนตร์ในนครมุมไบ นอกจากนี้ศิลปินยังมุ่งมั่นกับ
การหารายได้พิเศษโดยการท างานในบริษัทผลิตของเล่นอีกด้วย ในช่วงชีวิตของการ
เป็นจิตกร เอ็ม เอฟ ฮุเซน มีความสุขกับการบรรยายถึงชีวิตและจิตวิญญานอันอิสระ
ของม้า ที่ได้ปรากฏอยู่ในผลงานของเขาหลายช้ิน การมุมานะสร้างสรรค์ผลงานอยา่ง

http://www.sadequainfoundation.com/poetry/
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ต่อเนื่องท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในช่วงศตวรรษที่ 20 
เอ็ม เอฟ ฮุเซน ได้จัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 ณ นครซูริค ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และนิทรรศเดี่ยวครั้งแรกในประเทศสหรฐัอเมริกาได้จัดข้ึนที่ อินเดีย 
เอฮาส์  ณ มหานครนิวยอร์ก และในปี พ.ศ. 2509 เอ็มเอฟ ฮุ เซน ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปัทมศรี (Padma Shri) จากรัฐบาลอินเดีย ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่ง
ในเครื่องอิสริยาภรณ์ที่สูงที่สุดเปน็ล าดับที่ 4 ของอินเดีย ฮุนอกจากนี้เอ็ม เอฟ ฮุเซน 
ยังได้ตกเป็นประเด็นของสงัคมอนิเดียในปี พ.ศ. 2549 โดยศิลปินได้ถูกตั้งข้อหา “ท า
ร้ายความรู้สึกของผู้คน” จากการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่ปรากฏภาพเปลือยของ
เทพเจ้าฮินดู และในปี พ.ศ.2551 เอ็ม เอฟ ฮุเซนได้รับการบันทึกว่าเป็นศิลปินชาว
อินเดียที่ผลงานมีมูลค่าสูงที่สุด โดยในการประมูลที่จัดโดยคริสตี้ (Christie’s 
Auction House) ห้องประมูลช่ือดังของประเทศอังกฤษผลงานของเอ็ม เอฟ ฮุเซน
ได้รับการประมูลไปในราคา 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแม้ว่าผู้คนจะรู้จัก เอ็ม เอฟ ฮุ
เซนในฐานะจิตรกร แต่ศิลปินยังให้ความสนใจในศาสตร์ของภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
และภาพยนตร์อีกด้วย ผลงานที่มีช่ือเสียงได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Through the Eyes 
of a Painter สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2510 อันเป็นผลงานภายใต้การสนับสนุนของ
รัฐบาลอินเดีย ได้รับการเข้าฉายในเทศกาลหนังนานาชาติเบอร์ลิน และได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมในเทศกาลหนังสั้นโกลเดน แบร์  

ในปี พ.ศ. 2514 เอ็มเอฟ ฮุเซน ได้รับเชิญในฐานะแขกพิเศษของ ปาโบล 
ปิกัสโซ ณ เทศกาลศิลปะนานาชาติเซาเปาโล ประเทศบราซิล (Sao Paulo 
Biennial) และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัน ในปี พ. ศ. 2516 และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปัทมวิภูษัน ในปี พ.ศ. 253436  

 
ภาพที่ 6 เอ็ม เอฟ ฮุเซนและผลงาน 
ที่มา MF Husain's famous paintings, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://indiatoday.intoday.in/gallery/famous-paintings-by-mf-husains-famous-
paintings/19/4846.html 

                                                             
36 M.F.Husain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/M._F._Husain 
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ภาพที่ 7 เอ็ม เอฟ ฮุเซนในวัยหนุ่มและผลงาน 
ที่มา MF Husain's famous paintings, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://indiatoday.intoday.in/gallery/famous-paintings-by-mf-husains-famous-
paintings/19/4846.html 

 
ภาพที่ 8  เอ็ม เอฟ ฮุเซน, Traditional Indian Festivals, 2551-2554.  
(เจ้าของภาพ Usha Mittal, © Victoria and Albert Museum, London) 
ที่มา M.F. Husain: Master of Modern Indian Painting, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/mfhusain/about-the-exhibition/ 

 
ภาพที่ 9 เอ็ม เอฟ ฮุเซน, Dreams, 2522, สีอะครีลกิบนผ้าใบ, 107.9 x 217.1 เซนติเมตร 
ที่มา  All forms of art are born from one's roots – M.F.Husain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.saffronart.com/artists/m-f-husain 

http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/mfhusain/about-the-exhibition/
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ภาพที่ 10 เอ็ม เอฟ ฮุเซน, ไม่มีช่ือ, 2522, สีน้ ามันและสีอะครีลิกบนผ้าใบ, 107.9 x 217.1 
เซนติเมตร 
ที่มา  All forms of art are born from one's roots – M.F.Husain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.saffronart.com/artists/m-f-husain 

 
ภาพที่ 11 เอ็ม เอฟ ฮุเซน, Dabs and Wounds, 2541, สนี้ าบนกระดาษ, 54.6 x 38.1 เซนติเมตร 
ที่มา  All forms of art are born from one's roots – M.F.Husain, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.saffronart.com/artists/m-f-husain 
 
  2.2.3 อิสมาอิล กัลจี (Ismail Gulgee 2496-2550) ปากีสถาน 

อิสมาอิล กัลจี เป็นจิตรกรและประติมากรชาวปากีสถานที่มีช่ือเสียง เป็นที่
รู้จักกันดีในผลงานสร้างสรรค์รูปบุคคลและจิตรกรรมนามธรรมที่ได้รับอิทธิพลมา
จากจิตรกรรมส าแดงอารมณ์และการประดิษฐ์ตัวอักษรอิสลาม ( Abstract 
Expressionism and Islamic calligraphy) ผลงานของอิสมาอิล กัลจีโดดเด่นด้วย
การปาดป้ายให้เห็นฝีแปรงซ้ า ๆ อย่างอิสระ รวมถึงการจัดขนาดในภาพที่น่าสนใจ37 

อิสมาอิล กัลจี เกิดวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ณ เมืองเปศวาร์ ประเทศ
ปากีสถานศิลปินไม่ได้รับ ศิลปินไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะหรือการวาดภาพ

                                                             
37 Ismail Gulgee, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก www.artnet.com/artists/ismail-gulgee/ 
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อย่างเป็นทางการ ทักษะของอิสมาอิลเกิดข้ึนจากการทดลองและหมั่นเพียรของ
ตนเอง ศิลปินจบการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยอลิการ์ 
หลังจากนั้นอิสมาอิล กัลจีก็ได้มุ่งหน้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการศึกษาที่สูงข้ึน 
และได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ในระหว่างการ
ฝึกอบรมในฐานะวิศวกรของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย อิสมาอิลได้เริ่มวาดภาพ และ
เมื่อได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ศิลปินได้ใชช้กิจกรรมวาดภาพเป็นงาน
อดิเรก และเริ่มให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอย่างจริงจัง 

หลังจากจบการศึกษา อิสมาอิล กัลจีได้เข้าท างานที่ สถานฑูตประเทศ
ปากีสถานประจ าประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา การท างานนี้ ท าให้ศิลปินเขามี
เวลาในการพัฒนางานศิลปะของตนเอง นิทรรศการครั้งแรกของอิสมาอิล กัลจี จัด
ข้ึนเมื่อ ปี พ. ศ. 2493 หลังจากนั้นก็ได้ยึดการเป็นศิลปินในการหาเลี้ยงชีพ โดย
ผลงานของอิสมาอิล กัลจีได้รับความนิยมทั่วโลก รัฐบาลประเทศอัฟกานิสถานได้รอ้ง
ขอให้ศิลปินวาดภาพกษัตริย์ซาฮีร์ชาห์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมด นอกจากนี้อิส
มาอิล กัลจียังได้สร้างสรรค์ภาพบุคคลส าคัญอีกมากมาย เช่น Karim Agha Khan, 
Queen Farah, Zhou Enlai, President Ayub Khan, Muhammad Iqbal, Sir 
Sultan Muhammed Shah, Muhammad Ali Jinnah  

จนกระทั่งปี พ.ศ.2510 อิสมาอิล กัลจี ได้จดจ่ออยู่กับสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมควบคู่ไปกับงานประติมากรรม ในปีพ. ศ. 2513 ศิลปินได้จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และยังได้สร้างดวงดาวสีทองขนาดใหญ่ 
ส าหรับติดตั้งให้กับมัสยิดเฟซอล ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานอีกด้วย และ
จากการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศชาติ 
อิสมาอิล กัลกีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The pride of Performance, Hilal-e-
Imtiaz และ Sitara-e-Imtiaz มอบโดยรัฐบาลปากีสถาน38 

 
 

                                                             
38 Syeda Masooma, Ismail Gulgee, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงไดจ้าก www.dostpakistan.pk/ismail-

gulgee/ 

http://www.dostpakistan.pk/author/masooma/
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ภาพที่ 12 อิสมาอิล กัลจ ี
ที่มา  ISMAIL GULGEE - A TOWERING ARTIST FROM THE SUBCONTINENT, เข้าถึงเมื่อ 29 
เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://autarmota.blogspot.com/2016/06/ismail-gulgee-
towering-artist-from.html 

 
ภาพที่ 13 อิสมาอิล กัลจ,ี Untitled, 2544 
ที่มา  ISMAIL GULGEE, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx 

 
ภาพที่ 14 อิสมาอิล กัลจี และผลงาน 
ที่มา  ISMAIL GULGEE, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx 

http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx
http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx
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ภาพที่ 15 ผลงานของอสิมาอลิ กัลจ ี
ที่มา  Ismail Gul Gee (1926-2007), เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://pakistanpaedia.com/other_paint/paint_6.htm 

 
ภาพที่ 16 อิสมาอิล กัลจี ขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา  ISMAIL GULGEE, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx 

 
  2.2.4 อับดัวร์ รามัน ชูเต (Abdur Rahman Chughtai 2437-2518) 
ปากีสถาน 

อับดัวร์ รามัน ชูเต จิตรกรชาวปากีสถาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ความ
อ่อนหวาน นุ่มนวลได้อย่างโดดเด่น โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากจุลจิตรกรรมแบบ
โมกุลของอินเดีย พร้อมท าการผสมผสานกับศิลปะแบบดั้งเดิมตามแบบอิสลาม 

อับดัวร์ รามัน ชูเต เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2437 ณ กรุงลาฮอร์ 
ประเทศปากีสถาน ในครอบครัวที่สืบเช้ือสายของช่างฝีมือ ช่างตกแต่ง และสถาปนกิ 
ศิลปินเริ่มต้นใกล้ชิดกับศิลปะเมื่อครั้งได้เริ่มศึกษาศาสตรข์องจิตรกรรมตกแต่งเครือ่ง
กระเบื้องที่เรียกว่า Naqqashi จากลุง ณ มัสยิดใกล้บ้าน โดยหลังจบการศึกษาจาก
โรงเรียนการรถไฟในปี พ.ศ. 2454 อับดัวร์ รามัน ชูเต ได้เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียน
ศิลปะเมโย เมื่อจบการศึกษา ศิลปินได้ด ารงชีพด้วยการเป็นครูสอนวาดภาพ ณ 
สถาบันนั้น และเป็นช่างภาพ จนกระทั่งได้ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาพ
พิมพ์หิน  

http://infopak.gov.pk/IsmailGulgee.aspx


  57 

อับดัวร์ รามัน ชูเต ได้จัดนิทรรศการเดี่ยวแสดงผลงานจิตรกรรมของตนเอง
ครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ.2463 ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งปัญจาบ ส่งผลให้ศิลปินมีช่ือเสยีง
เป็นอย่างมาก โดยอับดัวร์ รามัน ชูเต ได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
ออกเผยแพร่ทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน ได้แก่ The Muraqqai-i-Chughtai (พ.ศ.2471), 
Naqsh-i-Chughtai (พ.ศ.2478) และ Chughtai's Paintings (พ.ศ.2483) 

ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์งานศิลปะของ อับดัวร์ รามัน ชูเต ศิลปินได้
สร้างสรรค์ภาพสีน้ ามากถึง 2,000 ภาพ ภาพร่างด้วยดินสอหลายพันช้ิน นอกจากนี้ 
อับดัวร์ รามัน ชูเต ยังได้เขียนบทความเกี่ยวกบัศิลปะไว้มากมาย รวมถึงการออก
แบบสแตมป์ เหรียญ เครื่องราชอสิริยาภรณ์ และปกหนังสือ โดยงานอดิเรกของ
ศิลปินน้ันยังได้เป็นนักสะสมศิลปะขนาดจิ๋วอีกด้วย39 

               
ภาพที่ 17 อับดัวร์ รามัน ชูเต 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdur_Rahman_Chughtai 

 

ภาพที่ 18 อับดัวร์ รามัน ชูเต, Arjuna as a Victor, 2473, สีน้ าบนกระดาษ, 56.8 x 45.4 
เซนติเมตร 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://artist.christies.com/Abdur-Rahman-Chughtai-15961-bio.aspx 

                                                             
39Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdur_Rahman_Chughtai 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdur_Rahman_Chughtai
http://artist.christies.com/Abdur-Rahman-Chughtai-15961-bio.aspx
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ภาพที่ 19 อับดัวร์ รามัน ชูเต, For a Song, 2479, ภาพพิมพ์วัสดุปะติด, 76.2 x 63.5 เซนติเมตร 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/abdur-rahman-chughtai/for-a-song-
SoCUveXGw2CKBhOwM2QENw2 
 

 
ภาพที่ 20 อับดัวร์ รามัน ชูเต, The Patient Vigil, สีน้ าและดินสอบนกระดาษ, 50.8 x 74.3 
เซนติเมตร 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/abdur-rahman-chughtai/the-patient-vigil-
kFz_xPVnvlY_7rzRs_hzDw2 

 
ภาพที่ 21 ผลงานของอบัดัวร์ รามัน ชูเต 

ที่มา  Abdur Rehman Chughtai – چغتایٔ  عبدالرحمن , เข้าถึงเมือ่ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก https://farzana.wordpress.com/2010/10/12/m-a-rahman-chughtai-1937/ 

https://farzana.wordpress.com/2010/10/12/m-a-rahman-chughtai-1937/
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ภาพที่ 22 อับดัวร์ รามัน ชูเต, Pigeons on a mosque roof, 2479, สีน้ าบนกระดาษ, 44.7 x 38 
เซนติเมตร 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/abdur-rahman-chughtai/pigeons-on-a-mosque-roof-F-
Z6hnykam1R7DUfz86ofw2 

 
ภาพที่ 23 อับดัวร์ รามัน ชูเต, The extinguished flame, สีน้ าบนกระดาษ, 61 x 41 เซนติเมตร 
ที่มา  Abdur Rahman Chughtai, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnet.com/artists/abdur-rahman-chughtai/the-extinguished-flame-
JWeEQtLlGdWPFDtjwuKTjg2 

 
2.2.5 ลุบนา อากา (Lubna Agha 2492-2555) อเมริกัน-ปากีสถาน 

ลุบนา อากา เกิดที่เมือนแคททา ประเทศปากีสถาน เป็นศิลปินชาวอเมริกัน
เช้ือสายปากีสถาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานนามธรรมที่มีความน่าสนใจในเรื่องของ
แนวความคิดที่ทันสมัยอันผสานกับรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมของอิสลามได้อย่างลง
ตัว โดยผลงานของศิลปินมักสร้างข้ึนบนผืนผ้าใบและไม้ เน้นการจุดภาพ (Pixels) 
จ านวนมากให้ก่อเกิดจังหวะที่เอนไหล เป็นระเบียบ และเมื่อได้ประกอบเข้ากับ
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รูปทรงอินทรีย์อย่างอิสระนั้น ท าให้ผลงานของลุบนา อากาเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่
งดงามโดดเด่น40 

ลุบนา อากาจบการศึกษาจากสถาบันศิลปะแห่งเมืองการาจี และได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยการหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ท าให้ในปี พ.ศ.2513 ศิลปินได้กลายเป็นที่รู้จักด้วยผลงานชุดที่มีช่ือเสียง ได้แก่ 
“White” และยังสามารถชนะรางวัลรองชนะเลิศจากการจัดแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติของปากีสถานในวัยเพียง 20 ปี และเมื่อลุบนามีอายุครบ 22 ปีนั้น ศิลปินก็
ได้เป็นศิลปินหญิงคนแรกของปากีสถานที่ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนามธรรม 
ซึ่งเป็นนิทรรศการเดี่ยวของตนเอง ณ สภาแห่งศิลปะแห่งปากีสถาน โดยภายหลังลบุ
นา อากาก็ยังได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยประจ ารัฐซาคราเมนโต เมือง
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ผลงานของศิลปินเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
รวมถึงโลกศิลปะร่วมสมัยสากล41 

หลังจากการเยี่ยมชมโมร็อกโกและตุรกีในปีพ.ศ. 2547-2548 ลุบนาก็ได้รับ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากสถาปัตยกรรมอิสลามอันแสนสวยงาม
และตระการตาที่ศิลปินได้ไปพบเห็น ในดารเดินทางครั้งนน้ันศิลปินได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้มากถึงหลายร้อยภาพ ท าให้ลุบนาเริ่มพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์ของตนเอง 
ศิลปินมีความรู้สึกหลงใหลในโครงสร้างของอาคาร สถาปัตยกรรมที่ท ามาจากไม้ 
ศาสนาสถานโบราณที่อายุมาก ด้วยลักษณะของโค้งแหลมของหน้าต่าง เพดานที่โค้ง
เว้าและลวดลายระยับประดับประดา ได้ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานนามธรรมที่มีความซับซ้อน ซ้อนทับ และเหลื่อมล้ ากันของทัศนธาตุ และรูป
เรขาคณิตอันเต็มไปด้วยมีเอกภาพ42 

 

                                                             
40 Lubna Agha, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Lubna_Agha 
41 Najwa Abdullah, Lubna Agha: creator of Islamic art with meditative precision, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก https://www.aquila-style.com/focus-points/mightymuslimah/lubna-agha/88170/  
42 Dr. Marcella Sirhandi, In memoriam : Lubna Agha - Artist in white, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/ 
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ภาพที่ 24 ลุบนา อากา 
ที่มา  Dr. Marcella Sirhandi, In Memoriam: Lubna Agha – Artist in White, เข้าถึงเมือ่ 5 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_w
hite/ 

 
ภาพที่ 25 ลุบนา อากา, 2 Bowls, 87.6 x 48.2 เซนตเิมตร  
ที่มา  Dr. Marcella Sirhandi, In Memoriam: Lubna Agha – Artist in White, เข้าถงึเม่ือ 5 พฤษภาคม 

2559, เข้าถงึได้จาก 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/ 

 
ภาพที่ 26 ลุบนา อากา, Blue Bowl, 55.8 x 55.8 เซนติเมตร  
ที่มา  Dr. Marcella Sirhandi, In Memoriam: Lubna Agha – Artist in White, เข้าถึงเมือ่ 5 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_w
hite/ 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
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ภาพที่ 27 ลุบนา อากา, Rehel 3  
ที่มา  Dr. Marcella Sirhandi, In Memoriam: Lubna Agha – Artist in White, เข้าถึงเมือ่ 5 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_w
hite/ 

 
ภาพที่ 28 ลุบนา อากา, Star 1, สีอะครีลกิบนไม,้ 101 x 101 เซนติเมตร 
ที่มา Lubna Agha, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lubnaagha.com 

 
ภาพที่ 29 ลุบนา อากา, Incense Burner, สีอะครลีิกบนไม,้ 30 x 30 เซนติเมตร 
ที่มา Lubna Agha, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lubnaagha.com 

 
 
 
 
 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/in_memoriam_lubna_agha_artist_in_white/
file:///D:/THESIS%20new/THESIS%20master%20NEW/เล่ม%20BOOK/Lubna%20Agha
file:///D:/THESIS%20new/THESIS%20master%20NEW/เล่ม%20BOOK/Lubna%20Agha
http://www.lubnaagha.com/


  63 

2.2.6 ชิริน เนสชาต (Shirin Neshat , 2500) อิหร่าน 
ชิริน เนสชาต เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ณ เมืองกาซวิน ประเทศอิหร่าน ศิลปิน

หญิงผู้โด่งดังท่านน้ี โดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอและภาพถ่ายที่เน้นการ
ถ่ายทอดเรื่องของสตรีในกรอบของศาสนาและสังคมผู้นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึง
การเมืองการปกครองได้อย่างเผ็ดร้อนและดุเดือด  

ในปี พ.ศ.2518 ชิริน เนสชาตได้เดินทางออกจากอิหร่านและเข้าศึกษา
ศิลปะ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และจบการศึกษาในระดับช้ันปริญญา
ตรีและปริญญาโทในปีพ. ศ. 2526 ในไม่ช้าศิลปินก็ได้ย้ายไปพ านักที่นครนิวยอร์ก 
โดยในช่วงแรกศิลปินยังไม่ได้ให้ความทุ่มเทไปกับการสร้างสรรค์งานศิลปะมากนัก 
จนกระทั่งชิริน เนสชาตได้พบกับสามี เจ้าของกิจการร้านวัสดุและอุปกรณ์ทางศิลปะ
และสถาปัตยกรรม รวมถึงกิจการพื้นที่ทางเลือกในเมืองแมนฮัตตัน หลังจากการ
ท างานร่วมกันกว่า 10 ปี แนวางการสร้างสรรค์ของศิลปินก็ปรากฏเด่นชัดข้ึน43  

ตลอดเวลา 15 ปีของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ชิริน เนสชาต ได้น า
ประสบการณ์และแนวคิดของตนเอง เทลงไปในผลงานอย่างเต็มเหนี่ยว ตั้งแต่
ประสบการณ์การหนีออกนอกประเทศ (ปัจจุบันศิลปินพ านักอยู่ ณ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา) การน าเอาประเด็นและอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศ
บ้านเกิดมาวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการปะทะทางความคิดของแนวคิดตะวันตกและ
ตะวันออกกลาง โดยผ่านศิลปะภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวเป็นหลัก44 

 
ภาพที่ 30 ชิริน เนสชาท 
ที่มา  Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117 

                                                             
43 Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Shirin_Neshat 
44 House RCA , ชิริน เนชาท ผู้กํากับWomen without Men ผู้สร้างศิลปะแทนกระบอกเสียงของเพศแม,่ เข้าถึงเมื่อ 

5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/notes/house-rca/ชิริน-เนชาท-ผู้ก ากับwomen-without-men-
ผู้สร้างศิลปะแทนกระบอกเสียงของเพศแม่/10150367492430660/ 

http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117
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ภาพที่ 31 ชิริน เนสชาท, Rapture Series, 2542, ภาพถ่ายโดย แลรี่ บาร์นส ์
ที่มา Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117 

 
ภาพที่ 32 ชิริน เนสชาท, Rapture Series, 2542 
ที่มา Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.widewalls.ch/artist/shirin-neshat/ 

 
ภาพที่ 33 ชิริน เนสชาท, Speechless, 2539, ภาพถ่ายโดย แลรี่ บาร์นส ์
ที่มา Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117 

http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117
http://viamontenapoleone.org/eng/people_events.php?id=117
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ภาพที่ 34 ชิริน เนสชาท, Rebellious Silence, 2537, ภาพขาวด า อาร์ ซี ปริ๊นท์ และหมึก, 
ภาพถ่ายโดย ซินเธีย เพรสตัน  
ที่มา Shirin Neshat, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://signsjournal.org/shirin-neshat/ 

 
ภาพที่ 35 ชิริน เนสชาท, Turbulent , 2541, วิดีโอขาวด า 
ที่มา Turbulent by Shirin Neshat , เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=VCAssCuOGls 

 
ภาพที่ 36 ชิริน เนสชาท, Stories of Martyrdom, 2537 
ที่มา Shirin Neshat , เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.widewalls.ch/artist/shirin-neshat/ 

http://signsjournal.org/shirin-neshat/
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ภาพที่ 37 ชิริน เนสชาท, Tooba Series, 2544 
ที่มา Shirin Neshat , เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.widewalls.ch/artist/shirin-neshat/ 

 
2.2.7 ชาห์เซีย ซแิคนเดอร์ (Shahzia Sikander, 2512) อเมริกัน-ปากีสถาน 

ชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ ศิลปินหญิงชาวอเมริกันเช้ือสายปากีสถาน เกิดที่กรุง
ลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ปัจจุบันพ านักอยู่ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายสื่อมาก ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด, 
ภาพวาด, ภาพพิมพ์, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพถ่ายและวิดีโอ  

ชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยศิลปะ
แห่งชาติประจ ากรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน และจบการศึกษาระดับปริญญาโท
จากสถาบันการออกแบบโร้ดไอส์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา45 ศิลปินมีความสนใจ
ในเทคนิคทางจิตรกรรมแบบดั้งเดิมของเปอร์เซีย รวมถึงการสร้างสรรค์จุลจิตรกรรม
ของศิลปะแบบโมกุลอันเป็นรูปแบบของอิสลาม และศิลปะแบบราชปุตอันเป็น
รูปแบบของฮินดู46 

จากการถูกเลี้ยงดูในฐานชาวมุสลิม ประกอบกับความสนใจวัฒนธรรมฮินดู 
ชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ ได้มุ่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีนัยยะถึงการส ารวจ ขอบ
รอบ หรือ บริเวณชายแดนระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง ผ่านการสังเกต สืบค้น และ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมในหลากหลายด้าน โดยศิลปินได้กล่าวไว้
ว่า  

 

                                                             
45 Shahzia Sikander, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.shahziasikander.com/about.html 
46 Shahzia Sikander, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shahzia_Sikander 
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“จากการต าแหน่งที่ใกล้เคียงกันและการผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูกับ
ศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่มีความคู่ขนานกันทางประวัติศาสตร์ของอินเดียและปากีสถาน" 

(Such juxtaposing and mixing of Hindu and Muslim iconography 
is a parallel to the entanglement of histories of India and Pakistan) 

 
จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ศิลปินเลือกใช้ส่อที่มีหลากหลายสมรรถนะ เพื่อ

ตอบสนองและตรวจสอบแนวความคิดดังกล่าว และจากการสร้างสรรค์ผลงานที่
ต่อเนื่องและหลากหลาย ชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ จึงได้รับรางวัลมากมายและได้รับ
รางวัลศิลปินกิตติมศักดิ์จากกระทรวงวัฒนธรรม และสภาศิลปะแห่งชาติปากีสถาน47  

 
ภาพที่ 38 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร ์
ที่มา Art : Shahzia Sikander, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.baccarat-magazine.com/art-shahzia-sikander/ 

 
ภาพที่ 39 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ Motif as Transition II, 2557, สีน้ าผสมกาวบนกระดาษท ามือ, 
173x 203 x 20 เซนติเมตร 
ที่มา  Shahzia Sikander, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.pilarcorrias.com/artists/shahzia-sikander/ 

                                                             
47 Shahzia Sikander, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://art21.org/artist/shahzia-sikander/ 



  68 

 
ภาพที่ 40 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ The Resurgence of Islam, 2542, สีจากผักธรรมชาติ สีน้ า สีน้ า
แบบทีวอช (Tea Wash) บนกระดาษวาสลิ (Wasli) ท ามือ, 40 x 50.2 เซนติเมตร 
ที่มา  เดวิด ฮันท์, Shahzia Sikander by David Hunt, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://bombmagazine.org/article/2403/shahzia-sikander 

 
ภาพที่ 41 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ ไม่มีชื่อ, ส่วนหนึ่งจากวิดีโอดิจิทัล ความยาว 4 นาที โดย Deitch 
Projects 
ที่มา  เดวิด ฮันท์, Shahzia Sikander by David Hunt, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://bombmagazine.org/article/2403/shahzia-sikander 

 
ภาพที่ 42 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ SpiNN, ส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์อนิเมชัน ปรากฏภาพทรงผมของ
หญิงสาวกลายเป็นนกสีด าบุกเข้าไปในศาลโมกลุ 
ที่มา  ฮิลลารี่ เอ็ม ชีท, Shahzia Sikander : Maximalist Miniatures, เข้าถึงเมือ่ 5 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.artnews.com/2013/04/15/shahzia-sikander-maximalist-
miniatures/ 
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ภาพที่ 43 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ The Scroll, ผลงานศิลปนิพนธ์ของชาห์เซีย ซิแคนเดอร์ แสดงภาพ
วิถีชีวิตของหญิงสาวชาวปากีสถานในยุคสมัยใหม่ 
ที่มา  บิลาล เครชี, Breaking The Mold: Artist's Modern Miniatures Remix Islamic Art, 
เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.npr.org/2015/10/02/445291163/breaking-the-mold-artists-modern-
miniatures-remix-islamic-art 

 
ภาพที่ 44 ชาห์เซีย ซิแคนเดอร,์ Parallax, ผลงานภาพยนตร์ของชาหเ์ซีย ซิแคนเดอร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อ
การส ารวจล าดับช้ันของประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่ก าลงัสร้างช้ินส่วนใหม่ของตะวันออก
กลางและเอเชียใต ้
ที่มา  บิลาล เครชี, Breaking The Mold: Artist's Modern Miniatures Remix Islamic Art, 
เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.npr.org/2015/10/02/445291163/breaking-the-mold-artists-modern-
miniatures-remix-islamic-art 
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2.2.8 อิมราน เครชี (Imran Qureshi, 2515) ปากีสถาน 
อิมราน เครชี  จิตรกรชาวปากีสถานและศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวจัด

วาง เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2515 อาศัยอยู่ณ กรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ 

อิมราน เครชี ได้เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2535 โดย
เน้นศึกษาด้านจุลจิตรกรรมแบบโบราณของศิลปะอิสลาม ซึ่งอิมราน เครชี เป็น
ศิลปินผู้มีความหลงไหลในเทคนิคและวิธีการจุลจิตรกรรมแบบโบราณของรูปแบบ
ศิลปะโมกุล ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินเกิดจากการสังเคราะห์ความประทับใจ 
ความชอบส่วนตัวในลวดลายและเทคนิคดั้งเดิมอันมีเอกลักษณ์นี้ เมื่อผ่านระยะเวลา
ช่วงหนึ่ง องค์ประกอบเหล่านี้ได้ผสมผสานและผ่านสกัดจนเกิดผลงานสร้างสรรค์
ร่วมสมัยแบบนามธรรมที่ได้ส่งเสริมสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก48 

โดยในผลงานของอิมราน เครชีนั้นมักโดดเด่นด้วยการใช้สีแดง ซึ่งใน
ช่วงแรกเป็นการใช้เลือดจริงมาสร้างสรรค์ ศิลปินต้องการสื่อสารถึงความตาย อันมี
ที่มาจากสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่บ้านเกิดของศิลปิน หรือ
ประเทศปากีสถานนั่นเอง 
 
  แต่อย่างไรเสีย ผู้คนยังคงมีความหวัง  

 ดอกไม้ที่เกิดจากสีแดงของผม เป็นตัวแทนของความหวัง แม้ว่าทุก ๆ อย่าง
จะเป็นไปน้ัน แต่ผู้คนยังมีความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่า 
 (But somehow, people still have hope 

hence the flowers that emerge from the red paint in my work 
represent the hope that—despite everything—the people sustain 
somehow, their hope for a better future) 

    
อิมราน เครชี ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดดังกล่าวด้วย

สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภาพวาดขนาดเล็ก จิตรกรรมนามธรรม ศิลปะแนวจัด
วางขนาดใหญ่ จิตรกรรมบนกระดาษ และวิดีโอ49 

                                                             
48 Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://de.wikipedia.org/wiki/Imran_Qureshi 
49 Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.ropac.net/artist/imran-qureshi 
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ภาพที่ 45 อิมราน เครชี 
ที่มา Imran Qureshi, เข้าถึงเมือ่ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.ropac.net/artist/imran-qureshi 

 
ภาพที่ 46 อิมราน เครชี, Act of Balance, 2560, สีอะครลีิกบนผ้าใบ, 168 x 121.5 เซนติเมตร 
(ต่อ 1 ช้ิน) 
ที่มา  Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.ropac.net/selected_works/imran-qureshi 

 
ภาพที่ 47 อิมราน เครชี, This Leprous Brightness, 2553, สีน้ าทึบ, 26 x 34 เซนติเมตร  
ที่มา คอร์วี มอรา, Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artsy.net/artwork/imran-qureshi-this-leprous-brightness-5 
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ภาพที่ 48 อิมราน เครชี, Untitled, 2556, หมึกและกาวบนกระดาษ, 38 x 29 เซนติเมตร  
ที่มา คอร์วี มอรา, Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artsy.net/artwork/imran-qureshi-untitled-7 

 
ภาพที่ 49 อิมราน เครชี, Untitled #2, 2557, สีอะครีลิก ทองค าเปลวบนกระดาษ, 76.2 x 55.9 
เซนติเมตร  
ที่มา เนเจอร์ มอร์ต, Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artsy.net/artwork/imran-qureshi-untitled-number-2 

 
ภาพที่ 50 อิมราน เครชี ขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา  Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://coolculturegram.org/post/166793058083/contemporary-art-blog-imran-qureshi-
imran 
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ภาพที่ 51 อิมราน เครชี, Blessing Upon the Land of my Love, 2554, สีอะครีลิกบนทางเท้า 
ขนาดตามพื้นที่ 
ที่มา  Imran Qureshi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://coolculturegram.org/post/166793058083/contemporary-art-blog-imran-qureshi-
imran  

 
ภาพที่ 52 อิมราน เครชี ขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา Sindhi Dunya, Imran Qureshi: The Brilliant Artist of Sindh, เข้าถึงเมือ่ 16 มีนาคม 
2561, เข้าถึงได้จาก https://www.sindhidunya.com/imran-qureshi-brilliant-artist-sindh/ 
 

 
ภาพที่ 53 อิมราน เครชี และผลงานช่ือ And They Still Seek The Traces Of Blood 
ที่มา  Group Show at M HKA, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก http://www.contemporaryartdaily.com/2014/09/group-show-at-m-hka/ 
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2.2.9 ฮอนดะ โคอิจิ (Honda Koichi, 2489) ญ่ีปุ่น 

ฮอนดะ โคอิจิ ศิลปินชาวญี่ปุ่น เกิดที่จังหวัดคานางาวะ เป็นประธานประจ า
สมาคมนักประดิษฐ์อักษรอาหรับประจ าประเทศญี่ปุ่น และยังด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยไดโตะบุง
กะ จังหวัดไซตามะอีกด้วย 

ฮอนดะ โคอิจิ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว อันเป็นแหล่งศึกษา
ภาษาอาหรับที่ส าคัญของศิลปิน โดยฮอนดะ โคอิจิ ได้ใช้เวลาช่วงปี พ.ศ.2519- พ.ศ.
2524 ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ท าให้ศิลปินได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโลก
อาหรับอย่างเข้มข้นรวมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตัวอักษรของอาหรับ และ
ยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะกลับมายังประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตาม50 

นอกจากการด ารงอาชีพเป็นผู้สอนในรั่วมหาวิทยาลัยแล้ว ฮอนดะ โคอิจิยัง
สอนการประดิษฐ์อักษรอาหรับให้กับผู้ที่สนใจด้วย โดยเขาได้รับใบอนุญาตท าการ
สอนวิชาประดิษฐ์อักษรอาหรับจากฮัสซาน เชลบี (Hassan Chelby) ในปี พ.ศ.
2543 ซึ่งผู้ที่เข้ามาศึกษากับฮอนดะ โคอิจินั้นมีหลากหลายช่วงวัย อาชีพ รวมถึง
หลากหลายศาสนา ซึ่งศิลปินก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะถ่ายทอดวิชาให้
แม้ว่าบุคคลเหล่าน้ันจะไม่รู้ภาษาอาหรับก็ตาม 

  
คุณไม่จ าเป็นต้องเป็นชาวมุสลิมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับเพื่อเพลิดเพลินกับ

งานศิลปะคนญี่ปุ่นมีภูมิหลังในด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง 
shodo (การประดิษฐ์ตัวอักษรญี่ปุ่น 

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าใจภาษาอาหรับได้ แต่คุณก็สามารถชื่นชมความงดงามของ
รูปแบบการเขียนได้51 

 

                                                             
50 Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, 

เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 
51 Tomoko Otake, Japan’s master of an ancient Muslim art, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก

https://www.japantimes.co.jp/life/2007/06/17/general/japans-master-of-an-ancient-muslim-art/#.Wqz9W0xuLIU 
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ภาพที่ 54 ฮอนดะ โคอิจิ 
ที่มา Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 5 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 

 
ภาพที่ 55 ฮอนดะ โคอิจิ ขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 16 
มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 

 

 
ภาพที่ 56 ฮอนดะ โคอิจิ, Blue Desert 
ที่มา Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 16 
มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 
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ภาพที่ 57 ฮอนดะ โคอิจิ, Blue Arc 
ที่มา Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 16 
มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 

 
ภาพที่ 58 ฮอนดะ โคอิจิ, Red Desert 
ที่มา Leaving His Mark on an Ancient Art: Arabic Calligrapher Honda Koichi, เข้าถึงเมื่อ 16 
มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.nippon.com/en/people/e00028/ 

 
ภาพที่ 59 ผลงานโดยฮอนดะ โคอจิ ิ
ที่มา Calligraphy, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.pinterest.com/pin/318277898641360216/?lp=true 
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ภาพที่ 60 ผลงานโดยฮอนดะ โคอจิ ิ
ที่มา เคียวโด, $50,000 for Islamic Calligraphy, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.japantimes.co.jp/news/2010/12/18/national/50000-for-islamic-
calligraphy/#.Wq1RFkxuLIU 
 

 
ภาพที่ 61 ผลงานโดยฮอนดะ โคอจิ ิ
ที่มา คอสมอส เดซี,่ Arabic calligraphy: artist Fuad Koichi Honda, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.co.uk/CosmosDaisies/arabic-calligraphy-artist-fuad-
koichi-honda/ 

 
2.2.10 จาไลนี อาบู ฮัซซาน (Jalaini Abu Hassan, 2506) มาเลย์เซยี 

จาไลนี อาบู ฮัซซาน หรือ “ไจ” ศิลปินชาวมาเลเซีย เกิดที่เมืองเซอโลงอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ผลงานของไจ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน อันมีที่มาจากความคุ้นชินต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิม โดย
บางครั้งศิลปินได้สอดแทรกประเด็นของแนวความคิดในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประวัติศาสตร์ของชาติและศาสนาลงในไปในผลงานด้วย 
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ไจจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา และได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน ณ สถาบันวิจิตรศิลป์สเลด กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และสถาบัน
แพรตต์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ไจมักมีแรงผลักดันในการค้นหาสิ่งใหม่ 
และท าลายขอบเขตเดิมในการสรา้งสรรค์ด้วยการน าเสนอภาพลักษณ์ของมาเลเซีย
ในแบบของตนเอง โดยเน้นการสื่อถึงตัวตนของตัวศิลปินเอง และวัฒนธรรมถิ่นที่อยู่
อาศัยอันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว52 

ไจให้ความส าคัญและมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการสร้างงานจิตรกรรมโดย
เลือกวัสดุด้วยความประณีต เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการขยับขยายเทคนิคและ
วิธีการสร้างสรรค์ ท าให้ผลงานของไจมีทั้งแบบการใช้เทคนิคและวิธีการดั้งเดิม 
รวมถึงผลงานที่เป็นการทดลองใหม่ ๆ   

ปัจจุบันไจได้รับต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเป็น
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมารา53 

 
ภาพที่ 62 จาไลนี อาบู ฮัซซาน 
ที่มา Where are the new Malaysian artists?, เข้าถึงเมือ่ 5 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.arts.com.my/art-news/malaysian-art-news/where-are-the-new-malaysian-
artists 

                                                             
52 Jalaini Abu Hassan , เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://theartling.com/en/artists/jalaini-

abu-hassan/ 
53 Kathy Zhang, Bangsawan Kebangsaan Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/BangsawanKebangsaanJalainiAbuHassan 
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ภาพที่ 63 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, TALES OF THE HEROES, 2553, สีอะครลีิกบนผ้าใบ,  
137 x 183 เซนติเมตร  
ที่มา เคธี ฉาง, Bangsawan Kebangsaan Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/BangsawanKebangsaan 
JalainiAbuHassan 

 
ภาพที่ 64 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, Sia Boey Banana, 2543, สีอะครลีิกบนผ้าใบ, 122 x 122 
เซนติเมตร  
ที่มา Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมือ่ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artwork/Sia-Boey-Banana/3A1D931291A2ED61 

 
ภาพที่ 65 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, Sia Boey Banana, 2554, สื่อผสมบนกระดาษ, 137 x 137 
เซนติเมตร  
ที่มา Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมือ่ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artist/Jalaini-Abu-
Hassan/2BBB495D94E575CD/AuctionResults 
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ภาพที่ 66 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, Tebiat Awang Petai, 2554, สื่อผสมบนผ้าใบ, 152 x 152 
เซนติเมตร  
ที่มา Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมือ่ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artwork/Tebiat-Awang-Petai/8798F4590C31A748 

 
ภาพที่ 67 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, The painter’s daugther, 2553, สื่อผสมบนผ้าใบ, 122 x 213.5 
เซนติเมตร  
ที่มา Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมือ่ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artwork/Tebiat-Awang-Petai/8798F4590C31A748 

 
ภาพที่ 68 จาไลนี อาบู ฮัซซาน, Halal, 2550, สื่อผสมบนผา้ใบ, 152 x 152 เซนติเมตร  
ที่มา Jalaini Abu Hassan, เข้าถึงเมือ่ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.mutualart.com/Artwork/The-painter-s-daughter/4FB204FF8B00EF52 
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2.2.3 จามลีไพรซ์ (Jameel Prize)  
รางวัล Jameel Prize เป็นรางวัลระดับนานาชาติส าหรับผลงานศิลปะและการ

ออกแบบร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีอิสลาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีศิลปะหัตถกรรม และการออกแบบอิสลามกับงานศิลปะร่วม
สมัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทของวัฒนธรรม
อิสลามในปัจจุบัน จัดโดยพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษ โดยรางวัล
ดังกล่าวได้เริ่มครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2552 และมีการประกาศในทุก 2 ปี ซึ่งปัจจุบันได้มี
ประกาศรางวัลไปแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง และก าลังจะมีครั้งที่ 5 ใน พ.ศ.2561 นี้54 

  
2.2.3 IslamicArtMagazine.com 

IslamicArtsMagazine.com เป็นนิตยสารออนไลน์ ที่อุทิศให้กับศิลปะอิสลาม มุ่ง
น าเสนอศิลปะอิสลามแก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป โดยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจวัฒนธรรมอิสลามได้ดีข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมไปจนถึงศิลปะ
อิสลามร่วมสมัย 

รายละเอียดของเว็บไซต์ จะน าเสนอเกี่ยวกับข่าวสารด้านศิลปะ การจัดนิทรรศการ
ต่าง ๆ การประมูลผลงาน บทสัมภาษณ์และบทความต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม
รวมถึงวีดิโอ วัตถุประสงค์ของเราคือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของศิลปะและศิลปนิด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และนักสะสม 

ปัจจุบัน IslamicArtsMagazine.com ก าลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของศิลปะ
อิสลาม รวมถึงการสร้างสรรค์ศิลปะอิสลามทั่วโลก โดยทางผู้จัดท าเว็บไซต์พบว่า แนวโน้ม
ของศิลปะอิสลามในปัจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ยืนยันได้จากการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ใหม่ ๆ  ข้ึนเพื่อแสดงศิลปะอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท าให้เห็นว่าผู้รักในศิลปะ 
และผู้อุปถัมภ์วงการศิลปะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะอิสลาม จึงได้มีการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศิลปะอิสลามทั่วโลก55 

                                                             
54 Victoria and Albert Museum, Jameel Prize, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.vam.ac.uk/info/jameel-prize-4#jameel-prize-5 
55 Islamic Arts Magazine - The International Visual Arts Magazine : REDEFINING ISLAMIC ART FOR 

THE CONTEMPORARY WORLD, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://islamicartsmagazine.com/info/about_us/ 
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ภาพที่ 69 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ IslamicArtsMagazine.com ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 

 
2.2.4 Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East  

นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินมุสลิมแห่งตะวันออกกลาง จัด
โดย The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) เกิดข้ึนโดยการสังเกตเห็นการ
แผ่ขยายของงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินที่มีรากฐานในตะวันออกกลาง ที่สร้าสรรค์ผลงาน
โดยมีแรงบันดาลใจมาจากประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองโดยใช้เทคนิค วิธีการ และการ
น าเสนอที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย อันเป็นชุดความส าเร็จที่น่าสนใจ และนิทรรศการนี้
ได้จัดข้ึนเพื่อการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคตของศิลปะแห่งอิสลาม 
และนับเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งงานศิลปะร่วมสมัยของตะวันออกกลางใน  LACMA โดย
นิทรรศการได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ หรือ “Part 1” จัดแสดงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 ได้จัดแสดงผลงานทั้งหมด 25 ช้ิน ของศิลปินมุสลิมชาวอิหร่านและโลกอาหรับ
หลากหลายท่าน อาทิ Shirin Neshat, Susan Hefuna, Lalla Essaydi, Mitra Tabrizian, 
Mona Hatoum, Hassan Hajjaj, Wafaa Bilal, Barbad Golshiri และ Youssef Nabil และ
ส่วนที่ 2 หรือ “Part 2” จัดแสดงในวันที่ 24 มกราคม 2559 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้จัด
แสดงผลงานทั้งหมด 31 ช้ิน ของศิลปินมุสลิมชาวอิหร่าน ตุรกี อาเซอร์ไบจาน อัฟริกาเขต
ตะวันตกเฉียงเหนือ และโลกอาหรับหลากหลายท่านเช่นกัน อาทิ Shoja Azari, Lulwah Al 
Homoud, Burhan Dogançay, Fereydoun Ave, Sherin Guirguis, Newsha 
Tavakolian, Shadi Ghadirian, Hassan Hajjaj, Ahmed Mater และ Faig Ahmed56 

                                                             
56 Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.lacma.org/art/exhibition/islamic-art-now-contemporary-art-middle-east 
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ภาพที่ 70 บรรยากาศนิทรรศการ Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East คร้ังที ่1 
ภาพที่ 71 บรรยากาศนิทรรศการ Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East คร้ังที ่1 
ที่มา Sandra Williams, Realizing Islamic Art Now, เข้าถงึเม่ือ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://unframed.lacma.org/2015/05/27/realizing-islamic-art-now 

 
ภาพที่ 72 บรรยากาศนิทรรศการ Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East : Part II  
ที่มา Chi-Young Kim, Meet Linda Komaroff, Curator of Islamic Art, เข้าถงึเม่ือ 17 มีนาคม 2561, 
เข้าถงึได้จาก https://unframed.lacma.org/2017/04/18/meet-linda-komaroff-curator-islamic-art  

 
ภาพที่ 73 บรรยากาศนิทรรศการ Islamic Art Now : Contemporary Art of the Middle East : 
Part II  
ที่มา MAÏMOUNA GUERRESI, ISLAMIC ART NOW, PART II, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึง
ได้จาก http://www.maimounaguerresi.com/index.php/portfolio-2/166-islamic-art-now-
part-ii-2# 

 
2.2.5 การนําผลงานศิลปะของศิลปินชาวมุสลิม 7 กลับมาจัดแสดงอีกครั้งของ MoMA  

คณะท างานของพิพิธภัณ์ศิลปะสมัยใหม่ หรือ The Museum of Modern Art 
(MoMA) ได้ตัดสินใจน าผลงานศิลปะร่วมสมัยของ ศิลปินมุสลิม 7 คนกลับมาจัดแสดงเป็น
เพื่อประท้วงนโยบายห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐของประธานาธิบดี โดนัล 
ทรัมป์ อันได้แก่ อิรัก, ซีเรีย, ลิเบีย, อิหร่าน, โซมาเลีย, ซูดาน และเยเมน โดยได้ประท้วง
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เชิงสัญลักษณ์ด้วยการสับเปลี่ยนงานในนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ ในคืนวันที่  3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นผลงานของเหล่าศิลปินเอกในยุคโมเดิร์นและแทนที่ด้วยงาน
ศิลปะของศิลปิน 7 คนจากประเทศมุสลิมที่ห้ามเข้าประเทศตามค าสั่งของประธานาธิบดี
ทรัมป์ อันได้แก่ จิตรกรชาวซูดาน อิบราฮีม เอล-ซาลาฮี (Ibrahim el-Salahi) ประติมากร
ชาวอิหร่าน พาร์วิซ ทานาโวลี (Parviz Tanavoli) ศิลปินวิดีโออาร์ตชาวอิหร่าน ทาลา มา
ดานี (Tala Madani) จิตรกรชาวอิหร่าน ชาร์ลส์ ฮุสเซน แซนดรูดี  (Charles Hossein 
Zenderoudi) ช่างภาพชาวอิหร่าน ชิราน่า ชาห์บาซี  (Shirana Shahbazi) จิตรกรชาว
อเมริกันเช้ือสายอิหร่าน มาร์คอส เกอร์กอเรียน (Marcos Grigorian) และสถาปนิกเช้ือสาย
อิรัก ซาฮา ฮาดิด (Zaha Hadid)57 

 
2.2.6 พิพิธภัณฑ์ ลูฟวร์ อาบูดาบี  

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลูฟวร์ อาบูดาบี ในกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ ได้
เปิดบริการให้เข้าชมผลงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยมีการ
จัดแสดงผลงานของศิลปินเอกของโลกมากมาย อาทิ วินเซนต์ ฟาน ก็อกห์ และปาโบล ปีกัส
โซ 

อาคาร ลูฟวร์ อาบูดาบี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ฌอง 
นูแวล (Jean Nouvel) มีเนื้อที่ 24,000 ตารางเมตร (260,000 ตารางฟุต) ถือเป็นพิพิธภัณฑ์
ศิลปะขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 1.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 4.29 หมื่นล้านบาท) โดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีห้องจัดแสดง 26 
ห้อง และมีงานศิลปะจากศิลปินทัว่ทุกมุมโลกจัดแสดงกว่า 600 ช้ิน โดยราว 300 ช้ินเป็นงาน
ศิลปะที่ขอยืมมาจากพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในฝรั่งเศส58 

โดยย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และฝรั่งเศสได้ลงนาม
ข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ‘สากล’ แห่งแรกในโลกอาหรับ จึงท าให้เกิด
เป็น ลูฟวร์ แห่งกรุงอาบูดาบีข้ึน โดยให้เป็นองค์กรอิสระและใช้ช่ือเดียวกันกับ ลูฟวร์ แห่งกรงุ
ปารีสเป็นเวลาต่อไปอีก 30 ปี ด้วยการน าทีมออกแบบและก่อสร้างโดย ฌอง นูแวล 
โดยลูฟวร์ อาบูดาบี หรือ ลูฟวร์ สาขา2 ตั้งอยู่บนเกาะซาดียาต (Saadiyat) อันเป็นโครงการ
ที่เป็นศูนย์กลางส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

                                                             
57 ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์, อะไร(แม่ง)ก็เปน็ศิลปะ : ปฏิบตักิารสับเปลี่ยนศิลปะประชดทรัมป์ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

สมัยใหม่แห่งนิวยอร์ก (MoMA) เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.matichonweekly.com/column/article_25878 

58 BBC Thai, "ลูฟวร์ อาบูดาบ"ี พิพิธภัณฑศ์ิลปะ 4 หมื่นล้านบาทในยูเออ,ี เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bbc.com/thai/international-41944121 
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และถูกล้อมรอบไปด้วยทะเล ฌอง นูแวลกล่าวว่าโปรเจคนี้ เป็นการผสมผสานระหว่าง แรง
บันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอาหรับดั้งเดิมของเมืองเก่าแก่อย่างเมดินา (Medina) ใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย การออกแบบร่วมสมัย และวิศวกรรมที่ ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสถานที่แห่งนี้ คือ โดมขนาดยักษ์ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 180 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่เหนือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมด โดยวัสดุโลหะที่ถูกน ามา
ท าเป็นรูปทรงเลขาคณิต ลักษณะคล้ายดาวที่ไม่ซ้ ากันจ านวน 7,850 ดวง ถูกน ามาเรียงซ้อน
กันในแนวนอน ดูแล้วเหมือนการถักทออย่างสมบูรณ์แบบ ท าให้เกิดเป็นช่องเล็ก ๆ บน
หลังคาโดม เมื่อโดมสะท้อนกับแสงแดด ก็จะเห็นเป็นแสงระยิบระยับจากภายนอก 
ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องให้แสงแดดส่องสว่างถึงภายใน ราวกับว่าเป็น ‘สายฝนแห่งแสง’ ใน
เวลากลางวัน และเป็นโอเอซิสในยามค่ าคืน59 

 
ภาพที่ 74 ภาพบรรยากาศยามเย็น หน้าพพิิธภัณฑ์ลูฟ อาบดูาบี 
ที่มา Louvre Abu Dhabi, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/LouvreAbuDhabi/ 

 
ภาพที่ 75 ภาพบรรยากาศภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟ อาบูดาบ ี
ที่มา Louvre Abu Dhabi, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/LouvreAbuDhabi/ 

                                                             
59 Raven Desgn, ลูฟวร์ สาขา2 : “Louvre Abu Dhabi” สถาปตัยกรรมเชื่อมความสมัพันธ์ ยุโรป และ อาหรับ, 

เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 http://ravendesignnews.com/travel/ลูฟวร์-สาขา2-louvre-abu-dhabi-สถาปัตยกร/ 

https://www.facebook.com/hashtag/louvreabudhabi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/louvreabudhabi?source=feed_text
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2.3 วิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัยไทย 

2.3.1 การเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในเวทีระดับชาติ 
การเข้าร่วมในเวทีการประกวดศิลปกรรมระดับชาติของงานศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏ

วิถีมุสลิมใน 2 เวทีหลัก ได้แก่ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมรว่มสมยั
ของศิลปินรุ่นเยาว์ เป็นข้อมูลและสามารถอนุมานเป็นตัวช้ีวัดที่ประจักษ์ชัดว่า วิถีมุสลิมใน
ศิลปะร่วมสมัยไทยนั้นมีการเติมโตและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื้อ โดยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจาก 2 เวทีหลัก และเนื่องด้วยข้อมูลมีเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยเน้นที่ข้อมูลและภาพผลงานโดยเรียงตามล าดับเวลา และจะ
สอดแทรกเหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในข้อมูลบางส่วนผู้วิจยั
ไม่สามารถศึกษาและค้นคว้าที่ครบถ้วนได้เนื่องจากข้อจ ากัดส่วนตัว จึงขออภัยมาไว้ ณ ทีนี้ 

 
 

ตารางแสดงรายชื่อและภาพผลงานของงานศิลปะร่วมสมัยไทยท่ีปรากฏวิถีมุสิม 
 

ปี พ.ศ. ภาพผลงาน ศิลปิน นิทรรศการ รางวัล 
2544 

 
“คนสวนยาง” 

สมชาย พัน
นิตร 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 18 

ร่วมแสดง 

2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดทําการ
และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 

 
“วันหนึ่ง ณ ตลาดนัด” 

ระพี ชีวะสาโร การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 19 

ร่วมแสดง 



  87 

2547 
 
 

วันท่ี 4 มกราคม ได้เกิดเหตุการณ์ปล้นปืน ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
อําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส 
วันท่ี 28 เมษายน ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มี
ผู้เสียชีวิต 107 คน บาดเจ็บ 6 คน ถูกจับกุม 17 คน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต 5 นาย 
บาดเจ็บ 15 นาย60 

 
“ชีวิตชาวเล” 

วรเชษฐ  
พรหมหน ู

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 21 

ร่วมแสดง 

2548 

 
“ชีวิตชาวเล” 

วรเชษฐ  
พรหมหน ู

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 22 

ร่วมแสดง 

2549 

 
“จินตภาพ 

จากวิถีชีวิตชายแดนใต้” 

ศิริชัย พุ่มมาก การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 23 

เหรียญเงิน 

                                                             
60 ความไม่สงบในชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย#พ.ศ._2547 
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“วิถีชีวิตมุสลิม 1” 

เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ 

ร่วมแสดง 

 

 
“ท าให้เป็นหนึ่ง 2” 

นิแอ นิแต การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 23 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

 
“ความหวังสูส่ันติสุข 2” 

มูฮัมหมัด โต
รอยี แวกือจ ิ

ร่วมแสดง 

 
“จินตภาพ 

จากวิถีชีวิตชายแดนใต้ 2” 

ศิริชัย พุ่มมาก ร่วมแสดง 
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2549 
(ต่อ) 

 
“สัญลักษณ์แหง่สันติสุข 3” 

อัมราน ดอกา การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 23 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

2550 

 
“มวลพลังแห่งศรทัธา 
ในครอบครัวข้าพเจ้า” 

นิแอ นิแต การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
53 

ร่วมแสดง 

 
“มวลพลังแห่งศรทัธา 

ในครอบครัวข้าพเจ้า 2” 

นิแอ นิแต การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 24 

ได้รับ
รางวัล 

2550 
 

 
“ไม่มีช่ือ 1” 

มูฮัมหมัด โต
รอยี แวกือจ ิ

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 24 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 
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“โรงเรียนของหนู 1” 

อิมรอน ยูนุ ร่วมแสดง 

 

 
ส่วนหนึ่งของผลงานชุด  

“ภายใต้ฮิญาบ” 

อ าพรรณี 
สะเตาะ 

ยุวศิลปินไทย 
ครั้งท่ี 3 

ชนะเลิศ 
สาขา
ภาพถ่าย 

2551 “รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี” เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ 

การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
54 

ได้รับ
รางวัล 

2551 
 

 
“ความหวาดระแวง 
จากจิตใตส้ านึก 1” 

นุรัตนา หะแว การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 25 

เหรียญทอง 

 

ธนาเดช จิต
เที่ยง 

ร่วมแสดง 
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“มุมหนึ่งในมสัยิดสูยูดนอสิลาม” 

 
“อากีเกาะธ์” 

ธนาเดช จิต
เที่ยง 

ร่วมแสดง 

 
“แม่หม้าย 3 จังหวัดชายแดนใต้” 

มูฮัมมัด โตรอ
ยี แวกือจิ 

ร่วมแสดง 

“ห้วงอารมณ ์
แห่งความโดดเดี่ยว 1” 

สุไรดา มะคา
เร็ง 

ร่วมแสดง 

2552 

 
“จันทร์ยิ้มทีป่ัตตานี 

หมายเลข 2” 

เจะอบัดุลเลาะ 
เจ๊ะสอเหาะ 

การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
55 

รางวัล 
สนับสนุน
โดย
ธนาคาร 
กรุงไทย 

 
“พื้นที่สีแดง” 

บุญญวัฒน์ 
ประเสริฐศร ี

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 26 

ได้รับ
รางวัล 



  92 

 
“ชีวิตกับความผูกพัน 2” 

อิมรอน ยูนุ ได้รับ
รางวัล 

 
“พื้นผิวและพื้นที่ว่างสู่สญัลกัษณ์ใน

งานจิตรกรรม 2” 

ปรัชญ์  
พิมานแมน 

ได้รับ
รางวัล 

2552 
 

 
“บรรยากาศ ค่ าวันศุกร์  

ในมัสยิดหยูดน” 

ธนาเดช จิต
เที่ยง 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 26 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

 
“พื้นที่สีแดง” 

บุญญวัฒน์ 
ประเสริฐศร ี

ร่วมแสดง 
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“ความหวังสูส่ันติสุข” 

วันรอซซี่  
แวยูโซ๊ะ 

ร่วมแสดง 

 
“สัญลักษณ์แหง่ความรุนแรง 2” 

อนีส นาคเสวี ร่วมแสดง 

2553 

 
“รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี 

หมายเลข 1” 

เจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอ
เหาะ 

การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
56 

เหรียญเงิน 

 
“คนที่เหลือ 1” 

อนีส นาคเสวี การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 27 

ร่วมแสดง 

 
“คนที่เหลือ 2” 

อนีส นาคเสวี ได้รับ
รางวัล 
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“สัมพันธภาพระหว่าง 
เส้นและรปูทรง 2” 

ปรัชญ์ พิมาน
แมน 

ได้รับ
รางวัล 

2553 
 

 
“สายใยแหง่ชีวิต” 

คีต์ตา อิสรั่น การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 27 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

 
“ศรัทธาชีวิต 2” 

ตอเฟต  
บูลายามา 

ร่วมแสดง 

2554 4 สิงหาคม - 16 ตุลาคม “นิทรรศการ ลีลาของลายใหม่” 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร  
รายนามศิลปิน 
สุริยา เจะม,ุ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, การีมะห์ ดอเลา๊ะ, มูฮัมหมัดซุรียี มะซ,ู  
ตอเฟต บูลายามา, มณี มีมาก, วิรุณ จันทร์ทอง, สมศักด์ิ ลีเดร,์ ปรัชญ์ พิมาแมน,  
คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, ปวีณา กล่อมนก, ออมสิรี ปานดํารง, ศิริชัย พุ่มมาก,  
ฮาซามี เปาะแซยือไร, อนีส นาคเสวี, อิมรอม ยูนุ, วุฒิเกียรติ วัฒกี, ซัลวาณี หะยี
สะแม, ชูศักด์ิ ศรีขวัญ, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, สยุมภู ยมนา, ชัยรัตน์ แสงทอง, อาซีด 
สะอาดวาร,ี จรุงรัตน์ รอดคีน, รอพีอะ อาลี, อัลฟาตีฮะห์ มันเหมาะ ซาบีย๊ะ มะแอ61 

                                                             
61 BACC Archive, ลีลาของลายใหม่, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.bacc.or.th/event/382.html 

http://www.bacc.or.th/event/ลีลาของลายใหม่.html
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“ดอกไม้งามที่ถูกซอ่นเร้น 

ในปัตตานี” 

เจะอบัดุล
เลาะ เจ๊ะสอ
เหาะ 

การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
57 

ได้รับ
รางวัล 

2554 
 

 
“South : The Hardship” 

นุรัตนา หะแว การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
57 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

 

อนีส นาคเสวี ร่วมแสดง 

 
“3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผ่นดินไทย” 

ศิริชัย พุ่มมาก จิตรกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
รางวัลพู่กันทอง 

จิตรกรรม
ยอดเยี่ยม 

 
“เส้นทาง...สู่ศัทธา” 

ยามีล๊ะ หะยี   การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 28 

ได้รับ
รางวัล 
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2554 
 

 
“หลกัศรัทธา 1” 

การีมะห์ ดอ
เล๊าะ 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 28 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

 
“พลงัแห่งความศรทัธา” 

ค าซียะห์  
อะแว กาจิ 

ร่วมแสดง 

 
“สัมพันธ์ต่างวิถี 2” 

ดลเหล๊ะ  
โต๊ขวัญ 

ร่วมแสดง 

 
“รูปลักษณ์จากภายใน 

สู่ภายนอก 1” 

ปรัชญ์  
พิมานแมน 

ร่วมแสดง 
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2554 
 

 
“ความเจบ็ปวด” 

อดินันท์ 
สะเตาะ 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 28 
(ต่อ) 

ร่วมแสดง 

2555 

 
“ความสูญเสียและความหวัง” 

คีต์ตา อิสรั่น การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
58 

เหรียญ
ทองแดง 

2556 

 
“ดุนยา (โลกปัจจุบัน) &  
อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)” 

ยามีล๊ะ หะย ี การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
59 

เหรียญเงิน 

 
“ร่อง-รอย-ยิ้ม (ครอบครัวตาเยะ) 

หมายเลข 1 “ 

อนีส นาคเสวี เหรียญ
ทองแดง 

2556 
 

 
“อาเนาะ อาเญาะฮฺ” 

คีต์ตา อิสรั่น การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
59 

เหรียญ
ทองแดง 
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“แสวงหาความสุข” 

กามีละ อลิะ
ละ 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 30 

ร่วมแสดง 

 
“ไฟใต้” 

อดินันท์ 
สะเตาะ 

ร่วมแสดง 

 
“บันทึกมักริบ” 

อัลฟาดีฮะห์ 
มันเหมาะ 

ร่วมแสดง 

2557 

 
“ความรู้สกึจาก..จิตใตส้ านึกของ

สตรีมสุลิม หมายเลข1” 

ยามีล๊ะ หะย ี การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
60 

เหรียญ
ทองแดง 



  99 

 
“เจ้าสาว 4” 

 การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 31 

ร่วมแสดง 

 
“เหตกุารณ์นั้น...ฉันรู้สกึ 1” 

นูรียา วาจิ ร่วมแสดง 

 
“เปลี่ยนแปลง” 

ตะวัน ตั้งวงศ์ ร่วมแสดง 

2558 

 
“โลกของสตรีมสุลมิ” 

ยามีล๊ะ หะย ี การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
61 

ร่วมแสดง 
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นูรียา วาจิ ร่วมแสดง 

 

สมศักดิ์ ลเีดร ์ ร่วมแสดง 

 
“ความหวัง 2” 

กามีละ  
อิละละ 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 32 

ร่วมแสดง 

2558 
 

 
“เหตกุารณ์นั้น...ฉันรู้สกึ” 

นูรียา วาจิ การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 32 

ร่วมแสดง 

 

ธิดารัตน์  
จันทเช้ือ 

ร่วมแสดง 
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“ขอพร 5” 

 
“ชนวนความรุนแรง 2” 

สูไฮดี ซะตา ร่วมแสดง 

 
“อัตลักษณ์วิถี 2” 

กูซอฟียะฮ์ 
นิบือซา 

ร่วมแสดง 

2558 
 

 
“ภาพชีวิต 1” 

ฮีดายะห์  
มะหะวี 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 32 

ร่วมแสดง 

 
“ญามาอะห์ 2” 

ธิดารัตน์  
จันทเช้ือ 

จิตรกรรมยูโอบี 
ประจําปี 2558 

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

2559 

 
“แสงสะทอ้นของความศรัทธา 

หมายเลข 1” 

ธิดารัตน์  
จันทเช้ือ 

การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
62 

ร่วมแสดง 
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“บ้านฉัน หมายเลข 2” 

นอเดียนา 
บีฮิง 

ร่วมแสดง 

 

 
“การเดินทางตามรอย

สถาปัตยกรรมอิสลาม 2” 

ธิดารัตน์  
จันทเช้ือ 

การแสดง
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 31 

ได้รับ
รางวัล 

  
“บ้านฉัน 3” 

นอเดียนา 
บีฮิง 

ได้รับ
รางวัล 

 
“บันทึกความสูญเสีย 1” 

อัมรู ไทยสนทิ ร่วมแสดง 
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2.3.2 ความเห็นของบุคคลต่าง ๆ เก่ียวกับการกําเนิดและเติบโตของศิลปะร่วม
สมัยที่ปรากฏวิถีมุสลิม 

   2.3.2.1 เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  
“ก่อนหน้านี้ 10 ปีที่แล้วไม่สามารถบอกได้เลยว่าศิลปะของที่นีเ่ปน็

อย่างไร แต่ตอนนี้พูดได้แล้ว โดยท่านอาจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ที่ท่าน
ได้มาบุกเบิกตอนนั้น พ.ศ.2545 และเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดปี 2546 เกิด
พร้อม ๆ  กัน ก็เลยท าให้เกิดการปฏิวัติศิลปะของที่นี่ จากที่ศิลปะเพื่อคอม
เมอเช่ียล ตอนนี้ก็เป็นศิลปะเพื่อศิลปะแล้ว ศิลปะเพื่อสังคม ศิลปะที่
เช่ือมโยงกับศาสนาของคนที่นี่ด้วย ความเป็นอาร์ตเพื่ออาร์ต ความคอน
เทมโพรารี่ไดชั้ดเจนแล้ว”62 

 
   2.3.2.2 นุรัตนา หะแว 

“ณ ปัตตานีตอนนี้คือ เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์
ท่านมาเปิดสอน ท่านก็สร้างศิลปิน แต่โดยส่วนใหญ่ในปัตตานีก็คือนักศึกษา
ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ว่าก็มีไทยพุทธ และเช้ือสายจีนเหมือนกัน คริสต์
ก็มีนะคะ ในแต่ละรุ่นแต่ละปี แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิม 

เมื่อมีคณะศิลปกรรมศาสตร์ข้ึนมา ศิลปะก็ควบคู่กับความงามอยู่
แล้ว เราก็เอาแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ เราไม่ได้อยากให้เขา
ได้เห็นแต่ภาพแง่ลบอย่างเดียว ให้เขาได้เห็นในแง่บวกบ้าง  โดยที่เรา
ถ่ายทอดเป็นความงามออกมา คือเราก็ไม่ได้ตีโจทย์ว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาอะไรคุณต้องท าในรูปแบบของคุณ งานเขาก็เป็นอารมณ์
ความรู้สึกของเขาที่ถ่ายทอดออกมา คือศิลปะจะส่งอิทธิพลซึ่งกันและกนัค่ะ 
เหมือนถ้าเราเห็นงาน อ.ศิริชัยค่ะ คืออาจารย์เขาก็เป็นคนไทยพุทธแต่ใน
ผลงานของอาจารย์ก็จะมีบรรยากาศความเป็นมุสลิม เราคิดว่าบางครั้ง
เหมือนพอเราได้อยู่ด้วยกัน พอเราได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม การกิน 
การอยู่ซึ่งกันและกัน ความรู้สึกตรงนั้นจะออกมาเอง ก็คือเท่ากับเราได้มอบ 
ความดี ความจริง และความงาม ให้กับสังคมค่ะ”63 

                                                             
62 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตาน,ี 29 พฤษภาคม 2559. 
63 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 

31 พฤษภาคม 2559. 
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2.3.2.3 คีต์ตา อิสรั่น 

“ตอนนี้คณะของเราเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ปีที่ 11 ทศวรรษแรก 10 ปี
แรกนี่ผ่านไปแล้ว โดยช่วงทศวรรษแรก อาจารย์เขาวางรากฐานไว้ว่า ศิลปะ
ในพื้นที่ สามจังหวัด มันเป็นเรื่องของการให้เอาการแสดงออกออกมาก่อน 
คุณจะแสดงออกเรื่องอะไรก็ได้ แต่คุณต้องมองหาเรื่องของตัวเอง เรื่องที่
ใกล้ตัว วัสดุ สิ่งของที่ใกล้ตัว ใช้เรื่องของเทคนิค วัสดุใกล้ตัวมาท างานศิลปะ 
จะแสดงออกได้เร็วกว่าที่เราจะไปพยายามเขียนสีอะครีลิก สีน้ ามัน แล้วผล
ที่ส่งถึงคนดูไม่เท่ากัน เพ้นท์อาจจะเห็นว่าเหมือนจริง แต่พอใช้วัสดุก็
กลายเป็นความน่าทึ่ง ก็เลยจะต่างกันเลย อันนี้คือทศวรรษแรก และไป
เรียนที่ศิลปกากรและประสบความส าเร็จ เราก็น าเรื่องของตัวเองนี่แหละไป
ต่อยอดในปริญญาโท  

พอเป็นรุ่นเราจบ ก็กลับมาสอน และผลิตลูกศิษย์ไปเรียนต่อที่
เดียวกัน พอตอนนีเ ข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในยุคที่ เป็นการสอนของเรา 
นิทรรศการธีสิส เมสเสจ นั่นคือทศวรรษที่ 2 รุ่นแรกที่เพิ่งจบไป ก็จะเป็นไป
อย่างนี้อีก 3-4 ปี อาจารย์ที่สาขาก็เริ่มมีแนวคิดที่จะปรับเรื่องการเรียนการ
สอนอิสลามมิคแบบ ศิลปะร่วมสมัยผสมกับความเป็นมีเดีย การน ามีเดีย 
ฟังค์ชันต่าง ๆ มาเข้าสู่กระบวนการศิลปะของอิสลาม เริ่มมากข้ึน ในรุ่น
แรกที่เราเห็นล่าสุด งานเมสเสจ เราจะเห็นว่างานจะเริ่มหลุดออกจากการ
เป็นเฟรมแล้ว จะเป็นเรื่องของอินสตอลเลช่ัน ประติมากรรม อะไรที่
นอกเหนือจากเฟรม 2 มิติ เราต้ังใจว่าจะพยายามให้ได้ซึมซับกันเข้ามาก่อน 
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอาเรื่องซาวดน์ แสง สี มาปรับใช้ในทศวรรษที่ 2 นี้  
ก็คงต้องพยายามพัฒนาไปตามยุคสมัย แต่เราก็คงยังต้องเอาศิลปะอิสลามนี่
แหละเป็นตัวน าในการพัฒนาว่าเราจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ
เราไปอย่างไร”64 

 
   2.3.2.4 กษมาพร แสงสุรธรรม 

“จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาค ใต้ มี ที่ ม า จ ากก า ร ก่ อ ตั้ ง ค ณะ ศิล ปก ร ร มศ า ส ต ร์  

                                                             
64 สัมภาษณ์ คีตต์า อิรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเกิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2545 โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งได้แก่พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น จบ
การศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ”65 

    
โดยจากความเห็นของบุคคลทั้งหมดจะเห็นว่า ได้มีการเอ่ยถึง รอง

ศาส ตร าจารย์ พิ เ ชษฐ์  เ ปี ย ร์ ก ลิ่ น  ผู้ ก่ อ ตั้ ง คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ แห่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นการดึงการศึกษาและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะตามหลักวิชาการเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรก และเมื่อ
เยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีโอกาสเรยีนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้ง
ยังมีตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้การสร้างสรรค์
ศิลปะของคนในพื้นที่ขยายเป็นวงกว้าง ปรากฏชัดในโลกศิลปะร่วมสมัยของประเทศ
ไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักและจดจ าในปัจจุบัน 

 

3. แรงจูงใจ 

 แรงจูงใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมและกระตุ้นเร้าต่อ
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางของเป้าหมายที่คาดหวัง
เอาไว้66 

 3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

ค าว่า แรงจูงใจ (Motive) มาจากภาษาละติน Motus เป็นกริยาช่องสาม ของค าว่า 
Movere หมายถึง เคลื่อนที่67 นักจิตวิทยาและนักวิชาการได้ให้ความสนใจเรื่องแรงจูงใจเป็น
อย่างมาก เพราะแรงจูงใจท าให้บุคคลมีแรงผลักดัน และมีพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายที่
คาดหวังไว้อย่างมีทิศทาง การศึกษาแรงจูงใจจึงเป็นการจึงเป็นการศึกษาถึงที่มาของการ
กระท า โดยราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย แรงจูงใจ ไว้ว่า หมายถึงกระบวนการของ
กิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งทางร่างกายและทางจิตที่ประกอบด้วยการเริ่มต้น การคงอยู่ และทิศทาง 

                                                             
65 กษมาพร แสงสุธะธรรม, ในนิยาม “ความเปน็ไทย”: “ศิลปะจากปตัตานี” ในเวทีการประกวดศิลปกรรมไทย พ.ศ.

2549-2558, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/10/JSA-34-1-
kasamaponn.pdf 

66 ปวีณา เอ้ือน้อมจิตกุล, “สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทฤษฎีศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,2553), 67. 

67 สิริอร วิชชาวุธและคนอ่ืนๆ, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), 225. 
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รวมทั้งแรงภายใน เช่น แรงกระตุ้น แรงขับ และความปรารถนาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
นี6้8 นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาและเหล่านักวิชาการได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ดังนี้ 

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้
ความหมายของแรงจูงใจว่า สภาวะใด ๆ ก็ตามที่มีการกระตุ้น ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา  

มธุรส สว่างบ ารุง ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงผลักดันจากแรงขับที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมซึ่งน าทางให้บุคคลกระท าบางสิ่ง หรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งอื่น  ๆ แรงจูงใจ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความต้องการชีววิทยา และความต้องการทางด้านจิต
สังคม อาทิ ความต้องการมีอ านาจ ประสบความส าเร็จ และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง  ๆ 
 Kowalski และ Westen รวมถึง Baron ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า กระบวนการ
ภายในที่มากระตุ้น ช้ีน า และรักษาพฤติกรรมตลอดเวลา 

พรรณทิวา รุจิพร ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า คือสาเหตุ หรือแรงผลักดันที่ท าให้
เกิดพลัง ท าให้มีการแสดงเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย หรือทิศทาง สอดคล้องกับแนวคิดของ  

ขนิษฐา วิเศษสาธร ที่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า สภาวะอินทรีย์ถูกกระตุ้นให้
แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย69  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่ท าให้เกิด
แรงผลักดัน ให้มนุษย์มีพฤติกรรมตอบสนองต่อแรงผลักดันนั้น  ๆ อย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แรงจูงใจ คือเหตุผลของการกระท านั่นเอง 70 โดยลักษณะ
ส าคัญของแรงจูงใจ มีดังนี้ 

1. มีทิศทาง (Direction) คือ วิธีการที่บุคคลลได้พยายามที่จะกระท าเพื่อไปสู่
เป้าหมาย 

2. มีความพยายาม (Effort) คือ บุคคลได้พยายามอย่างหนักมากน้องเพียงใดเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

3. มีความต่อเนื่อง (Persistence) คือ บุคคลได้ใช้เวลาในการพยายามอย่างไม่ลดละ 
เพื่อไปสู่เป้าหมายยาวนานเพียงใด71 

                                                             
68 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพย์จติวิทยา (กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร,์ 2553) 184. 
69 มธุรส สว่างบ ารุง, จติวิทยากบัพฤติกรรมมนุษย์ (เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552), 240. 
70 แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm 
71 ปวีณา เอ้ือน้อมจิตกุล, “สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทฤษฎีศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,2553), 68. 
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นอกจากนี้ มธุรส สว่างบ ารุง ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบทางชีววิทยา (Biological Component) ได้แก่ สมอง (Brain) มี
ส่วนเช่ือมต่อกับเส้นทางประสาท (Nerve Pathways) เมื่อเครื่องรับความรู้สึก (Sensory 
Receptor) ของบุคคลได้รับการกระตุ้น กระแสประสาทต่าง ๆ  จะน าข้อมูลรายงานมายังสว่น
ต่าง ๆ ของสมอง ท าให้เกิดความทรงจ า และให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และข้อ
เรียกร้องได้อย่างเหมาะสม  

2. องค์ประกอบการเรียนรู้ (Learned Component) จะเกิดข้ึนได้ ต้องอาศัยการ
เอาใจใส่  (Attention) ระดับการใส่ใจ  ( Degree Attention) และการเลือกที่จะใส่ใจ 
(Selective Attention) ที่มีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นต้องมี
การจัดระบบการรับรู้ ข้อมูลที่ เรียกว่า การรับรู้  (Perception) ที่แสดงถึงความคิดต่อ
สถานการณ์นั้น ภายใต้การควบคุมตนเองด้วยความสมัครใจ เนื่องจากมีปริมาณของข้อมูลที่
บุคคลสามารถรับได้อย่างจ ากัด อาจมีผลต่อการปแรเปลี่ยน ความสนใจต่อการเรียนรู้ได้ และ
ส่งผลต่อการคุกคามการด ารงชีวิตของบุคคล 

3.  อง ค์ประกอบการคิด (Cognitive Component) ในทางจิต วิทยาพบ ว่า 
กระบวนการคิดมีความสัมพันธ์กับ การรู้ (Knowing) การคิด การรับรู้ นามธรรม การ
สังเคราะห์ การจัดระบบ ความเช่ือ เจตคติ และคุณค่า หรือสิ่งอื่นที่บูรณาการธรรมชาติของ
โลกภายนอก และตัวตนของบุคคล เมื่อเป็นเช่นน้ี ท าให้บุคคลมีทิศทางในการตอบสนองต่อ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน72 

3.2 ท่ีมาของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น อาจจะมาจากความต้องการ หรือแรงขับ หรือ
สิ่งเร้า หรืออาจมาจากการคาดหวัง หรือจากการเก็บกด ซึ่งบุคคลอาจไม่รู้ตัวในบางครั้ง จะ
เห็นได้ว่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์
แสดงออกมาผ่านกระบวนการอันซับซ้อน แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจท าให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมที่ต่างกัน  แรงจูงใจต่างกันอาจแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได้ ดังนั้น ที่มาของ
แรงจูงใจที่ส าคัญ สามารถกล่าวได้พอสังเขป ดังนี้ 

3.2 .1.  ความต้องการ (Need)  เป็นสภาพที่บุคคลขาดความสมดุลท าให้เกิด
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสรา้งสมดุลให้ตัวเอง  ความต้องการมีอิทธิพลมากตอ่
พฤติกรรมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ  กล่าวได้

                                                             
72 มธุรส สว่างบ ารุง, จติวิทยากบัพฤติกรรมมนุษย์ (เชียงใหม ่: มหาลิทยาลัยแม่โจ้, 2552), 240-243. 
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ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจดุหมายปลายทางที่ต้องการนั้น ส่วนใหญ่มี
ที่มาจากความต้องการของบุคคล ความต้องการในมนุษย์มีหลายประเภท นักจิตวิทยา
หลากหลายได้อธิบายเรื่องความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ  กัน โดยทั่วไปแล้ว จึงอาจแบ่งความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.2.1.1. ความต้องการทางกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการที่
เกิดจากธรรมชาติของร่างกาย เช่น ต้องการกินอาหาร หายใจ ขับถ่ายของเสีย การ
เคลื่อนไหว พักผ่อน และต้องการทางเพศ ความต้องการทางกายท าให้เกิดแรงจูงใจ
อันเป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว เรียกแรงจูงใจ
ที่เกิดจากความต้องการทางกายนี้ว่า แรงจูงใจทางชีวภาพ หรือแรงจูงใจทางสรีระ 
(Biological Motives)  

3.2.1.2 ความต้องการทางสังคม หรือ ความต้องการทางจิตใจ (Social or 
Psychological Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจาก การเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
ต้องการความรัก ความมั่นคง ปลอดภัย การเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการอิสรภาพ 
ความส าเร็จในชีวิต และต าแหน่งทางสังคม ความต้องการทางสังคมหรือทางจิตใจ
ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอันน าไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งความต้องการดังกล่าว คือ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่เรียกว่า แรงจู งใจทางสังคม 
(Social Motives)73  

3.2.2. แรงกระตุ้น (Motives) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้พฤติกรรมและ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นให้ไปยังเป้าหมาย พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นนี้เรียกว่า พฤติกรรม
ที่ถูกจูงใจ (Motivated Behavior)  พฤติกรรมที่ถูกจูงใจมี 2 ลักษณะ คือ  

1. จะต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในลักษณะที่เพิ่มพลัง เช่น จาก
หลับเป็นต่ืน จากเฉย ๆ เป็นกระตือรือร้น เป็นต้น  

2. จะต้องมุ่งไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เ ช่น เมื่อคนรู้สึกหิวจะไปที่
ร้านอาหาร ไม่ใช่ไปที่โรงภาพยนตร์ เป็นต้น74 

3.2.3. แรงขับ (Drives)  เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกาย
และสิ่งเร้าจากภายในตัวบุคคล ความต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กัน เมื่อเกิด
ความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นแรงขับ 

                                                             
73 แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm 
74 สุชัญญา รัตนสัญญา, แรงจูงใจและการจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf  

http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
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แรงขับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives) และแรงขับ
ทตุิยภูมิ  (Secondary Drives)  

3.2.3.1. แรงขับปฐมภูมิ     เป็นแรงขับที่เกิดมาพร้อมกับวุฒิภาวะ
ของคน     ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้  แรงขับประเภทนี้แบ่งออกเป็น แรงขับ
ทางด้านสรี ระ (Physiological drives) และแรง ขับทั่ วไป (General 
drives)     

3.2.3.1.1. แรงขับทางด้านสรีระ เป็นแรงขับที่มีต้นก าเนิด
มาจากความต้องการของร่างกาย หรือสภาวะในร่างกาย และเกิด
จากสาเหตุหนึ่งในสามประการคือ สิ่งเร้า (Stimulus) ความ
ต้องการของเนื้อเยื่อในร่างกายและสารฮอร์โมนในเลือดแรงขับ
ด้านสรีระที่เกิดจากกระบวนการโฮมีโอสเตสิส (Homeostasis) 
คือ การที่ร่างกายมีแนวโน้มที่จะรักษาดุลยภาพของสภาวะใน
ร่างกายเอาไว้ กระบวนการโฮมีโอสแตสิสนี้ ไม่สามารถสร้างสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการทางกายภาพข้ึนมาได้ เช่น เมื่อร่างกาย
ขาดน้ า ร่างกายจะผลิตน้ าเองไม่ได้ต้องรับน้ าจากภายนอก จึงต้อง
กระตุ้นให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมเพื่อหาน้ ามา เมื่อได้มาแล้ว
ร่างกายก็สมดุล แรงขับทางด้านสรีระนี้ได้แก่ ความอุ่น ความหนาว 
ความกระหาย ความหิว ความเจ็บปวด การหลับ ความต้องการ
ทางเพศ แรงขับในความเป็นแม่ เป็นต้น         

3.2.3.1.2 แรงขับทั่วไป มีพฤติกรรมหลายอย่างของมนุษย์
และสัตว์ซึ่งยังไม่สามารถบ่งช้ีได้แน่ชัดว่าเกิดจากแรงขับทางสรีระ
โดยตรง แต่ก็มีพื้นฐานมาจากสรีระเหมือนกัน และเรียกแรงขับทั่ว 
ๆ ไป เช่น  การท ากิจกรรมต่าง ๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความรัก 
และความกลัว เป็นต้น  
3.2.3.2. แรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ซึ่ง

ส่วนใหญ่มีที่มาจากการเรียนรู้ เช่น ความผูกพันกับผู้อื่น การยอมรับทาง
สังคม สถานะทางสังคม เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน เป็นต้น ความก้าวร้าวก็ถือว่าเป็นแรงขับทุติยภูมิเช่นกัน75 

                                                             
75 เร่ืองเดียวกัน 
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3.2.4 สิ่งล่อใจ (Incentives) เป็นสิ่งชักน าบุคคลให้กระท าการอย่างใดอย่าง
หนึง่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก76 กล่าวคือไม่เพียงถูกผลักดัน
ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยแรงขับภายในเท่านั้น เหตุกระตุ้นหรือเครื่องชวนใจ
บางอย่างก็มีความส าคัญต่อการยั่วยุพฤติกรรม ก่อนที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษย์มี
ความคาดหวัง (Expectancy) ว่าจะได้รับผลตอบแทน การกระท าตามความ
คาดหวังนี้จึงเป็นเหตุของการกระท าได้77 

3.2.5. การตื่นตัว (Arousal) เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม 
สมองพร้อมที่จะคิด กล้ามเนื้อพร้อมจะเคลื่อนไหว จากการศึกษาพบว่า ความตื่นตัว
มี 3 ระดับคือ การตื่นตัวระดับสูง การตื่นตัวระดับกลาง และการตื่นตัวระดับต่ า และ
ยังพบอีกว่าปัจจัยที่ท าใหบุ้คคลตื่นตัวมีทัง้สิง่เร้าภายนอกและภายใน  ได้แก่ ลักษณะ
ส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่างกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น78 

3.2.6 การคาดหวัง (Expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนา หรือการ
พยากรณ์ล่วงหน้าของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อไป79 บางคนอาจสมหวัง บางคน
อาจผิดหวัง สิ่งที่เกิดข้ึนกับสิ่งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่งที่เกิดข้ึนห่างกับ
สิ่ งที่คาดหวังมากก็อาจจะท าให้เกิดความคับข้องใจ การคาดหวังก่อให้เกิด
แรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรม   

3.2.7 การตั้งเป้าหมาย (Goal setting)  เป็นการก าหนดทิศทางและ
จุดมุ่งหมายปลายทางของการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเป็น
แรงจูงใจจากภายในของบุคคล การตั้งเป้าหมายจะส่งผลให้กระท าอย่างมีแบบแผน 
และด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระเบียบ80  

                                                             
76 วิทยาลยัชุมชนปัตตาน,ี ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผูน้ํา:การจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้

จากwww.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc 
77 ปวีณา เอ้ือน้อมจิตกุล, “สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทฤษฎีศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,2553), 70. 
78 วิทยาลยัชุมชนปัตตาน,ี ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผูน้ํา:การจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้

จากwww.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc 
79 แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm 
80 วิทยาลยัชุมชนปัตตาน,ี ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผูน้ํา:การจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้

จากwww.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc 

http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc
http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc
http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc
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3.3 ความส าคัญของแรงจูงใจ  

แรงจูงใจมีอิทธิผลต่อผลของการ แรงจูงใจจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณ 
แต่ละบุคคลก็จะมีการตอบสนองและวิธีการที่แตกต่างกันไป แรงจูงใจจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ 
ความส าคัญของแรงจูงใจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.3.1. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า หรือ พฤติกรรมของ
มนุษย์ ในการกระท าใด ๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจในการท าสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง 
กระตือรือร้น กระท าส าเร็จ  

3.3.2. ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิด
หาวิธีการน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
ไม่ท้อถอย หรือละความพยายามง่าย ๆ  แม้จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนไปเรื่อย ๆ  

3.3.3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการกระท า หรือวิธีกระท าในบางครั้ง 
ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทางที่ดีกว่า หรือประสบผลส าเรจ็มากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเช่ือว่า 
การเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคล
ที่ก าลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   ท าให้ชีวิตบุคคลมีแรงจูงใจในการกระท าสูง เมื่อดิ้นรน
เพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่ส าเร็จบุคคล ก็มักพยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และ
พยายามแก้ไขให้ดีข้ึนในทุกวิถีทาง ซึ่งท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง ในที่สุดท าให้ค้นพบแนวทาง
ที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจากเดิม 

3.3.4. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการกระท า จะเป็นบุคคลที่มุ่ งมั่นให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบสิ่งที่ต้องการท า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณ 
(Ethics) ผู้มีจรรยาบรรณจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัย ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ และผู้มีลักษณะดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิด
และท าในสิ่งที่ไม่ดี81 

3.4 ประเภทของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันอันเป็นสาเหตุให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรม และกระท าการต่าง  ๆ ประเภทของแรงจูงใจได้มีนักจิตวิทยา
หลากหลาย จ าแนกไว้ดังนี้ 

สุชัญญา รัตนสัญญา ได้จ าแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

                                                             
81 แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm 
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1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ การจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการภายใน เป็นแรงผลักดันจากภายในตัวของบุคคล นักจิตวิทยาเช่ือว่ามนุษย์มี
แรงขับจากภายในที่จะท าสิ่งต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการ เจตคติ และความสนใจ คนที่มีแรงจูงใจประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีความสุขใน
การท าสิ่งต่าง ๆ     เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของมันเอง มิได้หวังรางวัลหรือค า
ชม จึงมีแรงจูงใจที่จะท าสิ่งต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสดุ ไม่มีความเบื่อหน่าย จะ
เป็นผู้ที่กระท าสิ่งต่าง ๆ  เพราะรัก ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชม หรือท าแล้ว
ไม่ได้เกิดการเลื่อนข้ันก้าวหน้า ก็ไม่เกิดความท้อถอย เพราะมีความสุข ความพึง
พอใจที่ได้ท าสิ่งนั้น ๆ  ลักษณะของผู้ที่มีการกระท าอันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในจะ
เป็นผู้ที่ท าสิ่งต่าง ๆ  เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ไม่ต้องคอยหวาดวิตก หรือ
กังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับตน ซึ่งท าให้สามารถกระท าได้เต็มที่ เป็นผู้ที่สามารถมี
สัมพันธภาพกับคนทั่วไปได้ดี ไม่ใด้สร้างสัมพันธภาพเฉพาะบุคคลที่ท าประโยชน์ให้
เท่านั้น เป็นผู้ที่กระท าโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือ การจูงใจที่เกิดจากการ
น ากิจกรรมบางอย่างมากระตุ้นให้บุคคลอื่นท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ นักจิตวิทยา
อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจภายนอกด้วยเรื่องของ การเสริมแรง (Reinforcement) กับ
สิ่งจูงใจต่าง ๆ  การเสริมแรง หมายถึง การให้สิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
และสิ่งเร้าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน สกินเนอร์ (Skinner,1904) 
กล่าวว่า การกระท าใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มให้เกิดการกระท านัน้ๆ 
อีก ส่วนการกระท าใด  ๆ  ที่ไม่มีการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มให้ความถ่ีของการ
กระท าน้ัน ๆ  ค่อย ๆ  สลายไปในที่สุด ฉะนั้น แรงจูงใจภายนอกจึงหมายถึง สิ่งเร้า
อันได้แก่ตัวเสริมแรง หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ ที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีบทบาท
ในการเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม82 หรือตัดสินใจกระท าสิ่งต่าง ๆ 

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ได้จ าแนก

ประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลต้องการจะ

กระท าหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง ไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้า
ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ ความสนใจพิเศษ ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของ
แตล่ะคน ซึ่งผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรรม 

                                                             
82 สุชัญญา รัตนสัญญา, แรงจูงใจและการจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf 

http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf
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2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกท าให้มองเห็นจุดหมาย เร้าให้บุคคลเกิดความต้องการ
และแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายนั้น ได้แก่ เป้าหมายต่าง ๆ (สิ่งที่คาดหวังไว้ 
ปริญญา เงินเดือน) เครื่องล่อต่าง ๆ   (รางวัล, การแข่งขัน, การชมเชย, การติเตียน)83 
คณาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้

จ าแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจาก

ภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็น
คุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ค่อนข้างถาวร  

2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่ง
ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล 
เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น84  

ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล ได้จ าแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงจงูใจทเููกิดข้ึนภายใน

ตัวบุคคล ท าให้บุคคลกระท าพฤตกิรรมต่าง ๆ เนื่องด้วยความชอบหรือความรักที่
อยากจะท าสิ่งนั้นจากใจจริง โดยไม่ได้หวังรางวัลหรือสิ่งล่อใจภายนอก ซึ่งจะท า
ให้ผลที่ออกมามีคุณภาพสูง 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจที่ เกิดจาก
สิ่งจูงใจภายนอก ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนที่เป็นรูปธรรม เช่น ทรัพย์สิน
เงินทอง ต าแหน่ง รางวัล เป็นต้น และส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ช่ือเสียง ค าชมเชย 
การได้รับการยอมรับ เป็นต้น  
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายใน หมายถึง 

กระบวนการที่เกิดจากความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดันจากภายในตัวของบุคคลให้เกิด
การกระท าโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก อาจจะเป็น เจตคติ ความคิด ความ
สนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ ท าให้สามารถกระท า

                                                             
83 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, จิตวทิยาทั่วไป General Psychology 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537), 241. 
84 วิทยาลยัชุมชนปัตตาน,ี ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผูน้ํา:การจูงใจ, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc 

http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc
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ได้เต็มที่ ผลของการกระท าจึงออกมามีคุณภาพสูง ส่วนแรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะที่
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกท าให้มองเห็นจุดหมาย ท าให้บุคคลเกิดความ
ต้องการและแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายนั้น โดยอาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ
ช่ือเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
สิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น 

4. รูปแบบการน าเสนอ 

 ศิลปะ คือการถ่ายทอดรูปหรือน าเสนอแบบตามที่มนุษย์ต้องการ ซึ่งอาจมีลักษณะ 2 มิติหรอื 
3 มิติมีรูปทรงที่เป็นที่รู้จัก หรือรูปทรงแปลกใหม่ หรือเป็นรูปแบบที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัสดุที่
ศิลปินเลือกน ามาถ่ายทอด และเหมาะกับวิธีการนั้น ๆ  โดยศิลปินมีเสรีภาพที่จะถ่ายทอดตามสิ่งที่ตา
เห็นจริง (Visual Facts) จากธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่ งอาจจะถ่ายทอดข้อเท็จจริงนั้นอย่าง
ละเอียด (Realistic) หรือเลือกเฉพาะบางตอนที่เหน็ว่าน่าสนใจเพื่อถ่ายทอดโดยเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้
ศิลปินยังมีเสรีภาพในการเลือกที่จะถ่ายทอดตามสิ่งที่ตนคิด หรือจินตนาการ ซึ่งรูปแบบอาจมีลักษณะ
ผิดแผกไปจากที่มองเห็นจริง ทั้งด้านขนาด สัดส่วน สี และรายละเอียดอื่น ๆ85 ดังนั้น รูปแบบการ
ถ่ายทอดหรือน าเสนอทางศิลปะจึงปรากฏอยู่มากมาย เป็นลักษณะทางกายภาพของผลงานทัศนศิลป์ 
โดยนักวิชาการศิลปะจ าแนกรูปแบบการน าเสนอทางศิลปกรรมไว้ดังนี้ 

ประเสริฐ ศีลรัตนา ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลจะท าให้ผลงานศิลปะมี
แนวทางหรือรูปแบบมากมาย ในบรรดาผผลงานที่แตกต่างกันเหลา่น้ี สามารถจ าแนกรูปแบบตามแนว
ทางการถ่ายทอดได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดรูปแบบในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic) การ
ถ่ายทอดในลักษณะนี้ เป็นการถ่ายทอดโดยใช้สื่อรูปแบบตามธรรมชาติ เช่น ภาพคน ภาพ
สัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น งานศิลปะรูปแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นการ
เลียนแบบธรรมชาติ แต่การเลียนแบบธรรมชาติของศิลปินในทางศิลปะนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่
กระจกเงาสะท้อนทึกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ปรากฏ ด้วยมนุษย์มีชีวิตจิตใจ จึงสามารถสอดแทรก
ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดลงไปในการกระท าของตนได้ 

2. การถ่ายทอดรูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) การถ่ายทอดใน
ลักษณะนี้ เป็นการถ่ายทอดที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อยลง และเพิ่มความส าคัญที่ตัว
บุคคลผู้สร้างศิลปกรรมมากข้ึน รูปแบบธรรมชาติที่ถูกน ามาเป็นสื่อนั้น ถูกลด สกัด ตัดทอน 
การจัดวางองค์ประกอบก็ไม่ได้ค านึกถึงกฏเกณฑ์ความเป็นจริงตามธรรมชาติ กล่าวได้ว่า 
รูปแบบลักษณะนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกภายในของศิลปินออกมา โดยอาศัยรูปแบบทาง

                                                             
85 อารี สุทธิพันธุ,์ สุนทรียศาสตร์และความงาม (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2533), 66-67. 
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ธรรมชาติเป็นสะพานมายังผู้ดู โดยบางครั้งรูปแบบธรรมชาติจะถูกน าแค่เฉพาะลักษณะเด่น 
ๆ  ของสิ่งนั้น ๆ  ประกอบกันจนเป็นเรื่องราวใหม่ขึ้น 

3. การถ่ายทอดรูปแบบในลักษณะนามธรรม (Abstract) การถ่ายทอดในลักษณะนี้ 
ศิลปินจะไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติเลย แต่จะค านึงถึงรูปแบบอันเป็น
ลักษณะที่คนจะต้องแก้ปัญหา ให้สามารถน ามาใช้เป็นสื่อ ถ่ายทอดความรู้สึกของตนไปยังผู้ดู 
โดยมีกฏเกณฑ์ทางศิลปะเป็นแนวประกอบในการสร้างงาน ซึ่งในแต่ละแขนงของวิชาศิลปะก็
จะใช้วัสดุที่สร้างผลงานนั้น ๆ  เป็นสิ่งส าคัญในการถ่ายทอดความรูส้ึกภายในของศิลปินมายงัผู้
ดู86  
อารี สุทธิพันธ์ุ ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดมีสมมติฐานที่ส าคัญ คือ ความจริงทั้งหลายที่ปรากฏ

ข้ึนในโลกภายนอก จะไม่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์ มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกเพื่อ
ตอบสนองโดยการถ่ายทอดหรือน าเสนอตามขอบเขต คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการ และความเช่ือ 
ปรากฏเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเด่น ๆ 3 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะคล้ายจริง (Realism) รูปแบบถ่ายทอดลักษณะคล้ายจริง แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสังเกตของศิลปิน และทักษะในการใช้วัสดุ ตลอดจนวิธีการ ซึ่งผู้พบเห็น
จะทราบว่า ศิลปินมีความเช่ียวชาญทางตา และมือที่แม่นย า มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ของมิติ ต าแหน่ง และองค์ประกอบของศิลปะ 

2. ลักษณะที่ลดทอนเหลือบางสว่น (Distortion) รูปแบบที่ถ่ายทอดตามลักษณะเดน่
นี้ถือว่าเป็นความฉลาดที่รู้จักใช้ปัญญา รู้จักคิด เลือก สกัด ตัดทอนตามความรู้ ความเข้าใจ 
ซึ่งผู้พบเห็นจะทราบว่าศิลปินรู้จักการคัดเลือกส่วนส าคัญ เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์
โลกภายนอก เข้าใจความเคลื่อนไหว แรงเช่ือมแน่น และแรงยืดหยุ่น และยังเข้าใจเกี่ยวกับ
บริเวณว่าง และเวลาได้เป็นอย่างดี 

3. ลักษณะที่ ถ่ายทอดตามความรู้สึก (Abstraction) รูปแบบที่ ถ่ายทอดตาม
ความรู้สึกนี้ ศิลปินมีเสรีภาพในการถ่ายทอดตามปริมาณความรู้สึกของตน ศิลปินจะถือ
ประสาทสัมผัสของตนเป็นส าคัญ การถ่ยทอดในลักษณะนี้จะแสดงให้ผู้พบเห็นทราบว่า 
ศิลปินมีความเข้าใจในการลูบคล าจับต้อง ความรเว เข้าใจความส าคัญของการสังเกตุ มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสแดงออก และรู้จักแสวงหารูปแบบในการถ่ายทอด87  
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ที่ได้กล่าวว่า ผลงานศิลปะแต่ละช้ินเป็นสิ่งที่

ศิลปินสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อสื่อถึงเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ   ด้วยรูปแบบต่าง ๆ  ถูกสร้างมาในแนวทางและ
ทฤษฎีการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ทฤษฎีดังนี้ 

                                                             
86 ประเสริฐ ศีลรัตนา, ความเข้าใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นท์ติ้งเฮ้าส์, 2525), 28-31. 
87 อารี สุทธิพันธุ,์ ทัศนศิลป์และความงาม (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2532), 83-84. 
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1. ทฤษฎีนิยมการเลียนแบบ (Naturalism Theory) เป็นการสร้างงานศิลปะที่
เหมือนจริงตามที่ตาเห็น (Realistic) จากสิ่งที่มีในธรรมชาติ หรือตามความรู้สึก มักประเมิน
คุณค่าของผลงานว่า เหมือนหรือไม่เหมือน สามารถเข้าใจได้ทันที่ว่าเป็นภาพสิ่งใด  

2.  ทฤษฎีนิยมรูปทรง (Formalism Theory) เป็นการสร้ างงานศิลปะที่ ใ ช้
ส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ เป็นการผสมผสานรูปแบบทางธรรมชาติที่ถูกลด สกัด ตัด
ทอน และจินตนาการ รูปแบบนึกคิดของศิลปิน เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) 
สามารถระบุได้ว่าเป็นภาพสิ่งใด แต่จะมีลักษณะที่แปลกตา แตกต่างไปจากของจริงใน
ธรรมชาติ 

3. ทฤษฎีนิยมอารมณ์ (Emotional Theory) เป็นการสร้างงานศิลปะที่เน้นการ
แสดงออกทางความรู้สึก และอารมณ์เป็นส าคัญ ผลงานที่ออกมาจะไม่สามารถระบุได้ว่า
เหมือน หรือเป็นภาพสิ่งใดกันแน่ เป็นลักษณะแบบนามธรรม (Abstract) ไม่มีรูปแบบทาง
ธรรมชาติปรากฏให้เห็นอยู่เลย88 
นอกจ ากนี้  ยั ง ส อดคล้ อ ง กั บ แนว คิดขอ ง  คณาจ า ร ย์ ส าข า วิ ช า ศิ ล ปศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่กล่าวว่า รูปแบบของงานศิลปกรรมนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

1. ศิลปกรรมแบบรูปธรรม เป็นผลงานที่มีความเหมือน เช่น คน ทิวทัศน์ธรรมชาติ 
สภาพบ้านเมือง เป็นต้น โดยศิลปินถ่ายทอดความงาม หรือเนื้อหาสาระที่ประทับใจ หรือเปน็
แรงบันดาลใจ ออกมาเป็นผลงานที่ดูง่าย มีลักษณะเด่นเหมือนจริง  

2. ศิลปกรรมแบบกึ่งนามธรรม เป็นผลงานที่สอดแทรกความคิดส่วนตัวในความ
เหมือนจริง ซึ่งต่อมาอาจพัฒนาเป็นแบบนามธรรมโดยสมบูรณ์ 

3. ศิลปกรรมแบบนามธรรม เป็นผลงานที่ละทิ้งความเหมือนจริงในด้านรูปร่าง 
รูปทรง ความหมาย ที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป มีการแสดงออกอย่างอิสระในด้านความคิด และ
ความสะเทือนใจของศิลปิน ผู้ดูมีอิสระในสร้างจินตนาการเมื่อรับชม ในขณะเดียวกัน การดู
งานนามธรรมควรพยายามเข้าใจ “เจตนา” และ “แง่คิด”89  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบการน าเสนอ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การน าเสนอ
รูปแบบในลักษณะที่เหมือนจริง เป็นการสร้างงานศิลปะที่เหมือนจริงตามที่ตาเห็น จากสิ่งที่มี
ในธรรมชาติ หรือตามความรู้สึก รูปแบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสังเกตของ

                                                             
88 สมศักดิ์ คล้ายสังข,์ แนวคิดและแรงบนัดาลใจทางศิลปะ, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

www.teacher.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w3_inspiration 
89 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ศิลปะ กบัสังคมไทย The Arts and Thai Society, 

(นนทบุร ี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548), 152. 

http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r61.doc
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ศิลปิน และทักษะในการใช้วัสดุที่ดีเยี่ยม แต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระจกเงาสะท้อนทึกสิ่งที่อยู่
ตรงหน้าให้ปรากฏ มีการสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินลงไปด้วย ต่อมา
คือ รูปแบบกึ่งนามธรรม เป็นการน าเสนอที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อยลง และเพิ่ม
ความส าคัญที่ตัวบุคคลผู้สร้างศิลปกรรมมากข้ึน รูปแบบธรรมชาติที่ถูกน ามาเป็นสื่อนั้น ถูก
ลด สกัด ตัดทอน การจัดวางองค์ประกอบก็ไม่ได้ค านึกถึงกฏเกณฑ์ความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ พร้อมผสานจินตนาการ และรูปแบบนึกคิดของศิลปิน และรูปแบบนามธรรม การ
น าเสนอในลักษณะนี้ ศิลปินจะไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติเลย เน้นการ
แสดงออกทางความรู้สึก และอารมณ์ของศิลปินเป็นส าคัญ ละทิ้งความเหมือนจริงในด้าน
รูปร่าง รูปทรง ความหมาย ที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป การดูงานนามธรรมควรพยายามเข้าใจ 
“เจตนา” และ “แง่คิด” ของศิลปิน 

5. เนื้อหา 

 5.1 ความหมายของเนื้อหาในงานทัศนศิลป์ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ เนื้อหา ไว้ว่าหมายถึง เรื่องราวหรือสาระ
ของศิลปะ ซึ่งหมายรวมถึงคุณค่าทางภูมิปัญญา สุนทรียภาพ อารมณ์ และปัจจเจกภาพ 
ผลงานศิลปะทุกช้ินอาจมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนเนื้อหา และส่วนรูปแบบ90  

ปวีณา เอื้อน้อมจิตกุล ได้กล่าวว่า เนื้อหา คือหนทางที่จะท าให้ผู้ชมงานศิลปะ
สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ปรากฏในผลงานศิลปะ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสาระที่ศิลปินแสดงออก ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์91 

ชลูด นิ่มเสมอ ได้กล่าวว่า เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เปน็นามธรรม หรือคุณลักษณะ
ฝ่ายนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรง
ทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหางานแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพ
ของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาของงานแบบนามธรรม หรือแบบนอนออบเจคตีฟ 
เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรูปทรง92  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวหรือสาระของงานศิลปะที่ศิลปิน
ต้องการแสดงออก อันเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็น

                                                             
90 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพทศ์ิลปะอังกฤษ-ไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

2541), 81. 
91 ปวีณา เอ้ือน้อมจิตกุล, “สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทฤษฎีศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,2553), 92. 
92 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม), (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2553), 35. 



  118 

นามธรรม โครงสร้างทางจิต เป็นส่วนความหมายของผลงานที่แสดงออกผ่านทัศนธาตุ และ
รูปทรงทางศิลปะ 

 5.2 ประเภทของเนื้อหาในงานทัศนศิลป์ 

อารี สุทธิพันธ์ุ ได้กล่าวว่า ผลงานศิลปะที่ส าเร็จนั้นมักจะมีส่วนเร้าให้ผู้ดูมีความ
สงสัยมากที่สุดคือ เนื้อหาเรื่องราวที่ผลงานนั้นบอกกล่าวให้ทราบ เพราะบางครั้งศิลปิน
ถ่ายทอดผลงานรูปแบบหนึ่งเพื่อต้องการน าเสนอเรื่องราวอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจสร้างความ
ฉงนได้มาก โดยเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในรูปแบบศิลปกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรัก ความกลัว ความทรนง หยิ่งผยอง ความเปล่าเปลี่ยว ความโศกเศร้า ความ
ทะเยอะทะยาน เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ปรากฏเป็นรูปแบบต่างกัน อาจเป็น
ภาพคน หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างสื่อร่วมกันได้ 

2. เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์บุคคลอื่น ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว 
ความสนุกสนาน การกีฬา ความต้องการท างาน ความก้าวร้าน รุกราน สงคราม 
ความหลอกลวง ความเจริญ ความเสื่อม เป็นต้น 

3. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างและไม่ได้สร้าง ได้แก่ เรื่องราว
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม ่เครื่องจักรกล ธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อม เมือง ความหนาแน่นของป่าคอนกรีต การทดลอง นวัตกรรมใหม่ ๆ  
ปรมาณู ยานอวกาศ เป็นต้น 

4. เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเช่ือของมนุษย์ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 
จริยธรรรม ศีลธรรม การเพ้อฝัน ฟุ้งเฟ้อ ความงาม ความกลมกลืน ความฉงน 
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

โดยเรื่องราวทั้ง 4 ประเภทนี้ ได้รับความนิยมแตกตางกันไปข้ึนอยู่กับ
ทิศทางของสังคมนั้น ๆ ตลอดจนการเมือง และเศรษฐกิจด้วย93  
เมื่อพิจารณาการแบ่งประเภทของเนื้อหาทั้ 4 หมวดของอารี สุทธิพันธ์แล้ว สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เรื่องของทัศนคติส่วนบุคคล 
เช่น ธรราติของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วย ความรัก ความกลัว ความหยิ่ง ความเศร้าโศก ความ
เช่ือ ตลอดจนจินตนาการและความคิดฝัน เป็นปัจจัยที่เกดิข้ึนภายใน และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

                                                             
93 อารี สุทธิพันธุ,์ ประสบการณ์สุนทรียะ (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2533), 185-188 
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กับบุคคลอื่น หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ความเจริญ ความหลอกลวง การท าลายล้าง สงคราม 94 
อันเป็นปัจจัยจากภายนอก 

  ในขณะที่ วิรุณ ตั้งเจริญ ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. เนื้อหาส่วนตัว (Personal Function) เป็นเนื้อหาที่ เริ่มต้นจากชีวิต

ส่วนตัว และความพอใจส่วนตน ความรัก เพศ และชีวิตอันเป็นชีวิตส่วนตัวอีกแง่
หนึ่ง อารมณ์ส่วนตัว ความเหงา ความเศร้าหมอง ความเจ็ปปวดรวดร้าว ความตาย 
ความหวาดกลัว ความคิดเห็นส่วนตน ความเก็บกดภายในจิตส านึก ความศรัทธา
ส่วนตัว อันเป็นสิ่งฝังแน่นในส่วนลึกของจิตใจตลอดช่วงเวลาของการใช้ชีวิต เช่น 
ศาสนา อ านาจ เครื่องจักรกล โดยศรัทธาส่นตัวนี้อาจเป็นผลมาจากครอบครัว 
สิ่งแวดล้อม การหล่อหลอม นอกจากนี้ ยังมี ความศรัทธาในความงาม มีความ
พยายามในการสร้างสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามีลักษณะงาม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิต หรือ
ส านึกใด ๆ ของมนุษย์ งามเพียงเพื่องามเท่านั้น 

2. เนื้อหาเพื่อสังคม (Social Function) มีศิลปะอยู่ลักษณะหนึ่งที่มีสาระ
เน้นไปถึงความเกี่ยวพันกับสังคมโดยตรง การเมือง ลัทธิความเช่ือ การบรรยายสงัคม 
โดยการสะท้อนให้เห็นชีวิตในสังคมให้ปรากฏ เป็นการปลุกเร้าความคิด ความห่วงใย 
คุณธรรมที่พึงมีต่อกัน สร้างจิตส านึกร่วม และยังมีลักษณะการถากถาง อันเป็นการ
ช้ีแนะ ต าหนิ ประณามสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการเสนอความคิดให้ผู้มีส่วน
ร่วมได้ตระหนักถึงความจริงโดยผ่านกระบวนการคิด95 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เนื้อหาในงานทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา

ส่วนตัว คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ทัศนคติส่วนบุคคล อารมณ์ส่วนตัว เช่น ความ
รัก ความกลัว ความหยิ่ง ความเศร้าโศก ความเช่ือ จินตนาการ ความคิดฝัน ความเก็บกด
ภายในจิตส านึก และความศรัทธาส่วนตัว อันเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายใน และเนื้อหาทางสงัคม 
คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อม เช่น ความห่วงใย คุณธรรมที่พึงมีต่อกัน 
จิตส านึกร่วม ความเจริญ ความหลอกลวง การท าลายล้าง สงคราม การเมือง ลัทธิความเช่ือ 
การประณามสังคม อันเป็นปัจจัยจากภายนอก 

 

  

                                                             
94 ปวีณา เอ้ือน้อมจิตกุล, “สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477-2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทฤษฎีศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,2553), 95. 
95 เร่ืองเดียวกัน 96. 
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บทท่ี 3 

ประวัติและผลงานของศิลปิน 

1. นิแอ นิแต 

 นิแอ นิแต เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 ณ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จบ
การศึกษาระดับปวช. จากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ 
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
และจบการศึกษาระดับปริญญาโท (ประติมากรรม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน นิแอ เป็นอาจารย์ประจ าแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 นิแอเกิดและเติบโตที่จังหวัดปัตตานี บิดามารดาด ารงชีพด้วยการท านาเป็นหลัก รายได้ที่เข้า
มานัน้ไม่พอเพียงต่อารด ารงชีพ เมื่อครั้งที่ไม่สามารถท านานได้อันเนื่องมากจากหลายสาเหตุ บิดาและ
มารดาของนิแอก็จะไปรับจ้างท างานก่อสร้าง เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ต่อมาด้วยเพราะไม่
สามารถหารายได้มาเลี้ยงชีพครอบครับได้พอเพียง ครอบครัวนิแอจึงตัดสินใจย้ายเป็นศิลปินที่มีความ
โดดเด่นในการสร้างสรรค์ผจากถ่ินฐานเดิน มาพ านักอาศัยที่ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งพื้นที่
ส่วนใหญ่มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ และมักประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และสวนผลไม้ ณ 
พื้นที่ใหม่แห่งนี้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอันเรียบง่ายและสันติ ความผูกพันกับผู้คนในพื้นที่ 
ความเช่ือ ศาสนา อาชีพการงาน อันสะท้อนให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ   ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน
วิถีแห่งมุสลิม ท าให้นิแอมีความประทับใจ นับเป็นบ่อเกิดแห่งแนวความคิด และเป็นประสบการณ์เปน็
เป็นที่มาแห่งความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 96  ผลงานศิลปะของนิแอมักสร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคประติมากรรม ผ่านหลากหลายวัสดุ ทั้งกระดาษ ไม้ โลหะ ปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ อันเป็น
เทคนิคที่ศิลปินมีทักษะ เริ่มต้นจากความชอบ ผ่านการฝึกฝนร่ าเรียน พัฒนากลายเป็นความช านาญ  
 

ตอนเรียนช่างศิลป์ เรียนชั้น ปวช. ก็รู้สึกชอบ ตอนน้ันเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกการเรียนเป็นสาขา แต่
พอเราเรียนในระดับปริญญาตรี ก็จะมีการแบ่งสาขาวิชา จริง  ๆ ก็ได้เรียนมาหลายอย่าง แต่สุดท้ายมา
เลือกประติมากรรม เพราะว่าท้าทายที่สุดต้องใช้ก าลัง และผมเองตอนน้ัน ก็รู้สึกว่าอยากท าอะไรที่ยิ่งใหญ่ 
ชอบใช้แรง ใช้พลก าลังประมาณน้ัน และเทคนิคต่าง ๆ  น่าสนใจครับ วัสดุต่าง ๆ เหล็ก ไม้ มีความคงทน 
และอาจารย์ที่สอนมา เขาก็บอกว่าเสียดายก าลังผม ถ้าไปเรียนอย่างอ่ืนก็น่าเสียดายนะ ผมก็เลยเลือกเรียน

                                                             
96 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 2. 
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ประติมากรรม ก็ได้สร้างผลงานมาหลายชิ้น ทั้งป.ตรี ป.โท ส่วนใหญ่งานก็จะเปลี่ยนแค่วัสดุ แต่แนวเรื่องก็
ยังอยู่ เก่ียวกับครอบครัว ชุมชนของชาวมุสลิม97 

 
ผลงานศิลปะในระดับปริญญาตรีของนิแอ สร้างสรรค์จากไม้ เป็นวัสดุหลัก โดยศิลปนิพนธ์ใน

ระดับปริญญาตรีนี้ นิแอได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 4 ช้ิน ทุกช้ินล้วนมีรูปร่างแปลกตา ประกอบ
ข้ึนมาจากไม้ลักษณะเป็นซี่ หรือช้ินเล็ก ๆ   และเสริมด้วยกระดาษอัด โดยนิแอได้กล่าวถึงแนวความคิด
ไว้ว่า  

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากพลังแห่งความศรัทธา ที่มีภายในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง 
ต้องการแสดงออกถึงความดีงาม ความรัก ความเมตตา มีใจอันหน่ึงอันเดียวกัน สามัคคีกัน และใน
ความรู้สึกต่าง ๆ  เหล่าน้ันล้วนมาจากความเชื่อและพลังแห่งศรัทธาในพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนา เป็นพื้นฐานในการยึดจิตใจมนุษย์เพื่อการด ารงชีวิต 

ข้าพเจ้าได้น า “พระจันทร์ดวงดาว” ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามมาเป็นรูปแบบในการ
ท างาน และข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในลักษณะก่ึงนามธรรมคือ น าครอบครัวซ่ึงมีบิดา 
มารดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย ทั้งหมด 7 คน มารวมและประกอบกับตัวของพระจันทร์ดาวเชื่อม
เข้าด้วยกันโดยใช้หลักองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความงามและเป็นเอกภาพผ่านผลงานของข้าพเจ้า98 

 

ซึ่งในผลงานทั้ง 4 ช้ินน้ีก็ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาใน
ครอบครัวข้าพเจ้า” ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53 ประจ าปี 
พ.ศ. 255099 การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกของการเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีใหญ่
ระดับประเทศของกลุ่มศิลปินมุสลิมและผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีแห่งอิสลาม 

     
ภาพที่ 76 นิแอ นิแต 
ที่มา : ภาพถา่ยส่วนบคุคล, พิทยาพร แซ่แต ้
ภาพที่ 77 มวลพลงัแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจา้, 2550 เทคนิค ประกอบไม้และกระดาษอัด ขนาด 180 
x 120 x 160 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถา่ยส่วนบคุคล, นิแอ นิแต 

                                                             
97 สัมภาษณ์, นิแอ นิแต อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
98 เอกสารส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
99 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 53 ประจาํปี 2550 
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ภาพที่ 78 นิแอ นิแต ขณะก าลังสาธิตการสร้างสรรค์ในช่ัวโมงการเรียนการสอน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, พิทยาพร แซ่แต้ 
 

ตอนเรียนที่ศิลปากร ในรุ่น ผมเป็นมุสลิมคนเดียว และเม่ือก่อนที่น่ี สามจังหวัดชายแดน ศิลปะ
ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย พูดได้ว่าตามเขาไม่ทัน เพราะว่าคนเขาก็แอนตี้ด้วย ว่าเรียนศิลปะแล้วจะ
ไปท าอะไร แล้วก็เก่ียวข้องกับเรื่องหลักของศาสนาด้วย เลยแคบมาก ช่วงหลังมาก็เริ่มมีได้ เพราะว่ามี
อาจารย์ที่เขาจบมาจากศิลปากร มาสอน มาขยาย จนมีคณะศิลปกรรมฯ โดยการสอนไม่มีการน าศาสนา
มาเก่ียว เป็นการช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดการกลับกัน จากที่เม่ือก่อนเขาแอนตี้กันเขาก็เริ่ม
เห็นว่า ศิลปะบ้านเราก็มีอะไร เป็นศิลปะที่แปลกกว่าที่อ่ืน มีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม เพื่อนผมบางคน
เพิ่งมาอยู่แล้วก็ติดใจ มีความประทับใจอะไรบางอย่างในพื้นที่ ก็เอามาท างานศิลปะ ด้วยเพราะวัฒนธรรม
ที่ต่างกันครับ100 

 

 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ท าให้เห็นว่า ในอดีต ผู้คนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ 3 จัหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีความรู้ความเข้าในในศิลปะมากนัก ส่งผลให้พวกเขามีทัศนคติแง่ลบในการ
เรียนและท างานด้านศิลปะ และเมื่อการศึกษาเริ่มเข้าถึง มีการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก็ได้ก่อให้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” แล้ว ผลงานช้ินอื่น ๆ ในชุด
ดังกล่าวของนิแอ ยังได้รับรางวัลในอีกหลายเวที ได้แก่ รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้ง
ที่ 22 ประจ าปี 2550, รางวัลพิเศษศิลปกรรม “น าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2550 โดย บริษัท
โตชิบา แห่งประเทศไทย และรางวัลสนับสนุน การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่เยาว์ ครั้ง
ที่ 24 ประจ าปี 2550 

                                                             
100 สัมภาษณ,์ นิแอ นิแต อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 79 มวลพลังแหง่ความรักในครอบครัวข้าพเจ้า 2550, เทคนิค ประกอบไม้และกระดาษอัด  
ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2550 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

 
ภาพที่ 80 มวลพลังแหง่ความรักในครอบครัวข้าพเจ้า 2550, เทคนิค ประกอบไม้และกระดาษอัด  
รางวัลพเิศษศิลปกรรม “น าสิง่ที่ดสีู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2550 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

 
ภาพที่ 81 มวลพลังแหง่ความรักในครอบครัวข้าพเจ้า 2550, เทคนิค ประกอบไม้และกระดาษอัด  
รางวัลสนับสนุน การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2550 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
 
 ต่อมาในการศึกษาระดับปริญญาโท นิแอยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความ
ประทับใจในสายใยครอบครัว และความรักและความผูกพันของเพื่อนมนุษย์ ผ่านทัศนคติและ
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มุมมมองทางศาสนา ผลงานศิลปนิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิตนี้ นิแอได้เปลี่ยนวัสดุหลักในการ
สร้างสรรค์จากไม้และกระดาษ เป็นโลหะ วัสดุที่มีความคงทน และแข็งแรงมากขึ้น อาศัยการประกอบ 
และเช่ือมประสานให้เกิดรูปทรงและรูปร่างตามที่ต้องการ นอกจากนี้ศิลปินยังได้น าข้าวของเครื่องใช้
ในชีวิตประจ าวันที่ท ามาจากโลหะ ผนวกเสริมลงไปในผลงาน อาทิ ถังโลหะ กะละมังโลหะ เป็นต้น 
ส่งผลให้ผลงานมีความชัดเจนในด้านเนื้อหา และการแสดงออก 
 

ข้าพเจ้าได้น าแรงบันดาลใจจากความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิดใน “ครอบครัว” ของ
ตนเอง สะท้อนผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกันอย่างคุ้นเคยในวิถีชีวิตประจ าวัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างครอบครัวและชุมชน เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึง “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีแห่งมุสลิม” ที่ประกอบไปด้วย 
ครอบครัว อาชีพ วิถีการด าเนินชีวิตของคนในพื้นถิ่น ซ่ึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ปรัชญา
ความเชื่อ สู่ชุมชน “มุสลิม” ในสังคมไทย ข้าพเจ้าจึงน าเสนอรูปร่าง (โครงสร้าง) ของพื้นที่ดังกล่าว ผ่าน
การลดทอน จัดวาง ต่อเติม ท าให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทรงจ าอันงดงาม ในเรื่อง
เอกลักษณ์เฉพาะของครอบครัวและชุมชน “มลายู” ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ซ่ึงยังคงประพฤติตามหลักความ
เชื่อเดิมที่เปี่ยมไปด้วยศีลธรรมและจิตวิญญาณอันดีงาม ส่งผลให้ข้าพเจ้ามุ่งหมายสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ชุดน้ี โดยยึดหลักทัศนศิลป์ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อสะท้อนการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยแบบเรียบง่ายและ
สันติ101 

 
ภาพที่ 82 ประตูชัย, 2555, เทคนิค เช่ือมโลหะ ขนาด 190 x 158 x 43 เซนติเมตร  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

                                                             
101 เอกสารส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
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ภาพที่ 83 มิงบา, 2555, เทคนิค เช่ือมโลหะ ขนาด 215 x 135 x 95 เซนติเมตร  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

 
ภาพที่ 84 โดม, 2555, เทคนิค เช่ือมโลหะ ขนาด 185 x 140 x 140 เซนติเมตร  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
 
 เห็นได้ชัดว่าในผลงานชุดดังกล่าวนี้ ความรัก ความเมตตา และความผูกพันของนิแอ ได้ขยาย
กว้างออกไป จากความสัมพันธ์ในครอบครัวได้แผ่ออกเป็นความสัมพันธ์ในชุมชน อันเกิดข้ึนจาก
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ท าร่วมกันมา ส่งผลให้เกิดความรัก ความห่วงใย ความศรัทธา และน ามาซึ่ง
ความสามัคคี นอกจากนี้ การด ารงชีพของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ในพื้นที่ที่ศิลปินเติบโตและอาศัยอยู่ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมชาวสวนยาง ศิลปินได้รับประสบการณ์ส่วนหนึ่งจากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตั้งแต่วัยเยาว์ ประโยชน์ใช้สอยจากเครื่องมือเหล่านั้น ประสบการณ์ที่คุ้นเคยซึ่งถูกปลูกฝัง บ่มเพาะ 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต102 
 ปัจจุบันการท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ณ แขนงวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ไม่ได้ท าให้นิแอ ลดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานลงแต่
อย่างใด กลับท าให้มีความมุ่งมั่นและจริงจังมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และถ่ายทอด

                                                             
102 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 6. 
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ความรู้สู่ลูกศิษย์ และขณะนี้ศิลปินก าลังอยู่ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่ ที่แนวความคิด
และความประทับใจในการสร้างสรรค์ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนัก หากแต่มีการทดลองแปลี่ยนแปลง
วัสดุอีกครั้งเป็นปูนปลาสเตอร์ และในฐานะที่นิแอ นิแตเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เคลื่อนไหวกระแสหลักของศิลปินมุสลิมในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ผู้วิจัยจึงได้สอบถามความเห็น
ของศิลปินถึงปรากฏการณ์นี้รวมถึงแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ผมว่าต้องมีเยอะขึ้น เพิ่มขึ้น เม่ือพยายามมาเรื่อย ๆ  ต่อไปก็ต้องเยอะขึ้นมาก เพราะการศึกษา
และโอกาสเข้าถึง เม่ือก่อนก็ไม่มีคณะศิลปกรรมฯ ทีน้ีพอมีการได้รับรางวัล ก็เหมือนใบเบิกทางให้เด็กคน
อ่ืน ๆ ศิลปินท่านอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วม มีส่วนร่วมตรงน้ัน ด้วยเพราะวัฒนธรรมที่ต่างกัน เราเพิ่ง
ได้มาออกสื่อตอนน้ี ก็เหมือนของแปลก ยิ่งมีเรื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาด้วย ความไม่สงบ ความ
รุนแรง ก็ท าให้เราได้เห็นมุมมมองใน สามจังหวัดมากขึ้น และการส่งงานเข้าประกวดช่วงน้ี เป็นที่นิยมด้วย
ครับ ในแต่ละเวที แต่ละรางวัลอย่างน้อยก็ต้องมีศิลปินมุสลิมจากภาคใต้ได้เข้าร่วมแสดง ไม่เคยตก103  

 
ภาพที่ 85 นิแอขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
 

2. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ณ บ้านดอนรัก อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี เจะอับดุลเลาะ เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว บิดาประกอบอาชีพเป็นช่างต่อเรือกอ มารดามีความสามารถด้านการเย็บปักถักร้อย 
พร้อมพี่ที่เป็นช่างเขียนป้าย และมีศาสนาอิสลาม เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจและธรรมูญสูงสุดของชีวิต สิ่งต่าง 

                                                             
103 สัมภาษณ,์ นิแอ นิแต อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการน าเสนอเรื่องราวในงานศิลปะของศิลปิน 104 และเป็นแรงบันดาลใจให้เจะ
อับดุลเลาะต้องการศึกษาด้านศิลปะ ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของครอบครัวที่ต้องการให้ศิลปิน
ประกอบอาชีพที่ที่สามารถเลี้ยงชีพได้ย่ังยืนมากกว่าการประกอบอาชีพเพียงรับจ้างเขียนป้าย 

 
เราท าในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชอบ และเต็มที่กับสิ่งน้ัน มีความสุขกับสิ่งที่ท า โดยไม่เดือนร้อน

ใคร ก็น่าจะเพียงพอแล้ว เรียนศิลปะออกมาไม่ใช่จะประกอบอาชีพเขียนป้าย แต่งานทุกอย่างต้องมีศิลปะ 
ศิลปะ พัฒนาไปเรื่อย ๆ ดังน้ัน ผมจะต้องเป็นศิลปินคนหน่ึงที่ใช้ศิลปะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว 
และผู้อ่ืนได้105 

 
ภาพที่ 86 เจะอับดลุเลาะ เจะ๊สอเหาะ 
ที่มา : บุญสืบ ขลิบเพง็, หนุ่มมุสลิม เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินถ่ินชายแดนใต้, เข้าถึงเมื่อ 20 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9550000071200 
 
     เมื่อจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เจะอับดุลเลาะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวะปัตตานี 
และศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 106 
โดยในระดับปริญญาตรี ผลงานของเจะอับดุลเลาะ ได้รับอิทธิพลมาจากจิตรกรรมไทยประเพณี  
หากแต่ศิลปินก็ได้ใส่ความเป็นตัวตนและเนื้อหาอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมความร่วมสมัยลงไป ท าให้ผล
งานในช่วงเวลาดังกล่าว มีความอ่อนช้อย อ่อนน้อม เรียบง่าย เนื้อหาหลักแสดงออกถึงวิถีชีวิตความ

                                                             
104 ฮักก้า, "จงสร้างแสงสว่างใหต้ัวเอง แล้วโลกจะขานรับเราเอง" เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ผู้หยดสี วาดปตัตานี, 

เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9550000071200 

105 บุญสืบ ขลิบเพ็ง, หนุ่มมุสลิม เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปนิถิ่นชายแดนใต้, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, 
เข้าถึงได้จากhttp://www.siamrath.co.th/web/?q=node/54734 

106 เร่ืองเดียวกัน. 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/54734
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เป็นอยู่ของชาวไทยมสุลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย วรพจน์ พันธ์ุพงษ์ ได้บอกเล่าถึงลักษณะ
ผลงานสร้างสรรค์ของเจะอับดุลเลาะในช่วงเวลาน้ัน ไว้ดังนี้ 
 

เป็นจิตรกรรมว่าด้วยวีถีชีวิตชาวมุสลิมใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภาพแบน ๆ ใช้เทคนิค
เก่า เล่าเรื่องผู้คนธรรมดา ในฉากชีวิตที่พบได้ทั่วไป บ้านเรือน ตลาดสด ต้นไม้ มีสัตว์เลี้ยงจ าพวกไก่ นก
กรงหัวจุก มีกลุ่มเด็ก ๆ วิงเล่น ไม่มีอะไรหวือหวาในภาพ ไม่มีไอเดียเก๋ ๆ แต่เป็นงานที่ดึงดูดให้หยุดมองได้
เน่ินนาน ทั้งใบหน้า อารมณ์ผู้หญิง ผู้ชาย รายละเอียดของเสื้อผ้า สถาปัตยกรรม พืช ผัก อาหาร ทุกอย่าง
ถูกค้นคว้าวิจัยและน ามาใส่ในงานอย่างพิถีพิถัน มีการเก็บรักษาบรรยากาศได้ชุ่มฉ่ า มีน้ ามีเน้ือ ที่โดดเด่น
คือความตั้งใจที่จะเสนอเรื่องราวแผ่นดินแม่ บอกเล่าด้วยท่าทีในเชิงช่างในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ หรือราว
สองศตวรรษเศษ ด้วยความใส่ใจ เส้นและสีพลันมีชีวิตชีวาขึ้นมา เม่ือเขายืนยันจะแสดงให้สังคมเห็นคุณค่า
ของรากเหง้า ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ107  

 

   
ภาพที่ 87 ผลงานสร้างสรรค์ระดบัปริญญาตรี Life Style Muslim 2005 
ที่มา : “Life Style Muslim”, 2548, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ภาพที่ 88 วิถีชีวิตมุสลิม 1, 2548,เทคนิค สีฝุ่น, 144 x 122 เซนติเมตร 
ที่มา : วิถีชีวิตมุสลิม 1, 2548, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดุลเลาะ เจะ๊สอเหาะ 
 
 ด้วยแผนการเรียนการสอนในขณะนั้น ผศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ได้เป็นผู้วางรากฐานและ
จัดระบบข้ึน มุ่งหวังให้เยาวชนผู้มีความสนใจในศิลปะในพื้นที่ดังกล่าวได้เข้ามาเรียนรู้และสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะได้อย่างเช่นเยาวชนในท้องที่อื่น โดยปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับศิลปะ รวมถึงการขัดเกลาให้ผู้เรียนสามารถค้นพบตัวตนในโลกแห่งศิลปะ เริ่มต้นด้วยการมอง
หาแรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว อาทิ วิถีชีวิต วัสดุในท้องถ่ิน ศาสนา หรือความงามของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

                                                             
107 วรพจน์ พันธุ์พงษ์, ศาสตร์และศิลป์ ในจินตนาการของหนุ่มปัตตาน,ี ใน ที่เกิดเหต,ุ (กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2550), 

179-180. 
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เจะอับดุลเลาะคือ 1 ในนักศึกษารุ่นแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จากจ านวนทั้งหมด 7 คน108 
 

กลยุทธในการท างานของคนที่น่ี คือเราสอนเขาให้รู้จักรากก่อน สอนให้เขารู้จักหยิบอินสไปร์จาก
สิ่งใกล้ตัว เม่ือวานอาจารย์ถนอม ชาภักดีมา เขาบอกว่าชัดมากเลยตอนน้ี ศิลปะภาคใต้ น่ีคือพัฒนาการ
จากช่วงแรกที่เป็นศิลปะแบบเทรดดิชันนอล ตอนน้ีคือคอนเทม เริ่มมีอินสตอลเลชั่นอะไรต่าง ๆ และใน
ภายภาคหน้าก็ยิ่งต้องไปไกล อย่าลืมว่าศิลปะในเมืองไทยก็เกิดจาก ขรัวอินโข่งก่อน จู่ ๆ จะเกิดนาวินได้ไง 
จู่ ๆ จะเกิดมณเฑียร บุญมาได้ยังไง น่ีก็เช่นเดียวกัน ค่อยเป็นค่อยไป แต่คุณต้องตามนะ ไม่ใช่ดูแค่ครั้งเดียว
แล้วก็ไปตัดสิน เหมือนประวัติศาสตร์ที่ต้องติดตามและประเมินผล  

ผมก็น าเสนอเรื่องของวิถีชีวิตก่อน รากของเราเป็นอย่างไร จู่ ๆ จะมาคุยเรื่องสถานการณ์ตอนน้ี
เลย ไม่ได้ เรื่องวิถีประมงเป็นอย่างไร ความเชื่อในอิสลามเป็นอย่างไร ทีน้ีถึงจะค่อยเอาบริบทของ
สถานการณ์ปัจจุบันเข้ามา เพราะในแง่ของคนท างานศิลปะ ไม่ได้น่ิงตายตัว ยุคสมัย เวลา มีการ
เปลี่ยนแปลง มีการส่งผลเป็นอินสไปเรชั่นให้กับเขาได้ท างาน บริบทของสถานการณ์ บ้านเมือง ก็ส่ งผล 
อย่างที่ชุดหลัง ๆ ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ อุตสาหกรรมสงคราม ที่เกิดขึ้น ตรงน้ีที่ผมรู้สึกแย่ เพราะ
ไม่รู้ว่ามันจะรบกันไปถึงไหน เพราะทุกคนก็ต้องตาย น่ีคือสงครามที่ไม่ได้นึกถึงมวลมนุษยชาติเลย น่ีคือสิ่ง
ที่ผมอยากแสดงออก จริง ๆ เรื่องของสงครามน่ีผมท ามาตั้งแต่ ปี 2547 เคยท าชุดหน่ึง เหตุการณ์ตากใบ 
ตอนน้ันยังเป็นนักศึกษา เป็นอินสตอลเลชั่น ผมท าปืน หล่อปืนขึ้นมาและเอาผ้าขาวห่อ และหล่อเสากุโบร์
เท่าจ านวนผู้ตายที่ตากใบ และเอามาวางใต้ต้นไม้ และเอาปืนที่ห่อสีขาว ซ่ึงแทนผ้าศพ คือเอามาห่อปืน
ดีกว่า จะได้ไม่มีคนตาย109 

 

 
ภาพที่ 89 ผลงานสร้างสรรค์อินสตอลเลช่ันระดับปริญญาตร ี2547 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

                                                             
108 เร่ืองเดียวกัน. 184. 
109 สัมภาษณ,์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตาน,ี 29 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 90 ผลงานสร้างสรรค์อินสตอลเลช่ันระดับปริญญาตร ี2547 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

ผมได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบจัดวางในมหาลัยที่ผมเรียนที่ จ.ปัตตานี ซ่ึงสมัยน้ันผมยังเรียน
อยู่ ผลงานชิ้นน้ีสร้างสรรค์ขึ้นมาจากสภาวะความสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่ตากใบ โดยคนที่
มีจิตใจอ ามหิตยิ่งนัก ไร้ความเป็นมนุษย์สิ้นดี ซ่ึงมีผู้คนล้มตายกันเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุการณ์ที่ผมรับ
ไม่ได้ต่อการกระท าในครั้งน้ัน ส่งผลให้เกิดสภาวะของความโศรกเศร้าเสียใจ ความเคียดแค้นอยู่ภายใน
จิตใจ ไม่สามารถที่จะระบายความทุกระทมที่เป็นบาดแผลอันปวดร้าวออกมาได้ แต่ด้วยความเป็นคนที่
ท างานศิลปะเลยถือโอกาสระบายความเศร้าโศกเสียใจในหนทางของนักสร้างสรรค์ เพราะผมคิดว่าศิลปะ
ไม่เคยท าร้ายใคร มีแต่จะให้สติปัญญาและจรรโลงจิตใจแก่เพื่อนมนุษย์ จึงได้ท าผลงานชุดน้ีขึ้นมาในทันที
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่จิตใจของตนเองว่าอย่าได้ใช้ความรุนแรงเลย เพราะจะมี
แต่ความสูญเสีย ด้วยความคิดของเด็กในวัยขนาดน้ัน เลยน าสัญลักษณ์ของความตายโดยใช้เสากูโบร์ที่ไว้
ส าหรับปักบนหลุมฝังศพของคนตายปักบนผืนดินเท่าจ านวนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบในวันน้ัน 
และใช้สัญลักษณ์ของความรุนแรงโดยใช้อาวุธสงครามห่อหุ้มด้วยผ้าสีขาววางเรียงรายล้อมต้นไม้ เหตุที่น า
ผ้าสีขาวมาห่อหุ้มอาวุธก็เพราะว่าอยากให้เห็นถึงความต่างของความรู้สึกของตนเองระหว่างการน าผ้าสีขาว
มาห่อหุ้มร่างกายผู้เสียชีวิตกับการน าผ้าสีขาวมาห่อหุ้มอาวุธสงครามอันไหนดีกว่ากัน จากเหตุการณ์ในวัน
น้ันท าให้ผมมองหาความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ่ึงดูเหมือนว่ามันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร 
และในขณะเดียวกันผมปฏิเสธความรุนแรงทุกมิติโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีหนทางสู้ ซ่ึงปัจจุบันยิ่งนับวันยิ่งมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณเสมือนสายน าูที่หลั่งไหลไม่มีวันหยุด โอ้พระผู้เป็นเจ้าขอได้โปรดทรงดล
บันดาลใจให้มนุษย์หยุดการกระท าอันป่าเถื่อนด้วยเถิด “มนุษย์ทุกคนวันหน่ึงก็ต้องตายซ่ึงถูกก าหนดชะตา
กรรมไว้เรียบร้อยแล้ว ฉะน้ันมนุษย์อย่าได้ยัดเยียดความตายให้แก่กันเลย”25 ตุลา ร าลึกตากใบวันที่ผมไม่
เคยลืม110 

 

                                                             
110 เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ, เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/jehabdulloh/posts/860288680661511 
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 ต่อมา เจะอับดุลเลาะยังคงสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอถึงเอกลษัณ์และอัตลักษณ์ท้องถ่ินของ
ชาวปัตตานี โดยหันมาทดลองและพยายามคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ ๆ น ามาปรับใช้เป็นกลวิธี
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ในผลงานชุด “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ” สร้างสรรค์ข้ึนในช่วงปีพ.ศ.2547-
2548 เจะอับดุลเลาะได้ประดิษฐ์กระดาษท ามือ เพื่อมาเป็นพื้นของผลงานสร้างสรรค์  และยังสามารถ
ผลิตให้มีขนาดและพื้นผิวหยาบหรอืเรยีบได้ตามต้องการ โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจมากจาก ทรรศนะ
ของอิสลาม เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระผูเ้ปน็เจ้าดลบนัดาลสรา้งขึ้นมา มีความงามที่
สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย ผ่านสิ่งที่ส้รางประโยชน์ทางกาย และผ่านความงามที่สัมผัสได้ด้วย ใจ ซึ่ง
อิสลามเช่ือว่า มนุษย์ต้องมีความเคารพและความนอบน้อมต่อธรรมชาติ111  

 
ภาพที่ 91 แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547-2548, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 60 x 160 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 92 แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, 2547-2548, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 60 x 160 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 

                                                             
111 เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิน่ปตัตาน,ี (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

,2555) 22. 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เจะอับดุลเลาะเริม่หนัมามองหาแรงบนัดาลใจจากสิ่งทีคุ้่นเคยรอบกาย 
และได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตกรรมวัสดุผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากลวดลายเรือกอและ” ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ศิลปินพบเห็นต้ังแต่วัยเยาว์และสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในท้องถ่ิน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาว
มลายูท้องถ่ินปัตตานี ที่ใช้เรือกอและเป็นพาหนะในการประกอบอาชีพประมง มีความงดงามด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่ชาวบ้านจะให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ลวดลายบนเรือกอและ น ามาสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมตามแนวทางของตนเอง112 โดยผลงานในชุดดังกล่าวนี้ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง 
จิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวง ครั้งที่ 30 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ประจ าปี 2551 

 
ภาพที่ 93 แรงบันดาลใจจากจากลวดลายเรือกอและ, 2549, สีอะครลีิคบนกระดาษท ามอื, ขนาด 
100 x 79 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 

 
ภาพที่ 94 แรงบันดาลใจจากจากลวดลายเรือกอและ, 2549, สีอะครลีิคบนกระดาษท ามอื, ขนาด 70 
x 200 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 
                                                             

112 เร่ืองเดียวกัน. 22. 
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 ในปี พ.ศ. 2550 เจะอับดุลเลาะ ได้สร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมอันเปน็การต่อยอดจากผลงาน
ชุดก่อนหน้า ในผลงานชุด “รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี” ว่าด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับชาวมลายุท้องถ่ิน
ปัตตานีที่เป็นไทยมุสลิม ผ่านเรือกอและที่ประดับลวดลายสวยงาม สถาปัตยกรรมท้องถ่ินที่เป็นโค้ง
โดมของมัสยิด รวมถึงแรงบันดาลใจจากกริช ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน ความประณีต
อ่อนช้อยของคนในพื้นที่ ผ่านการสร้างสรรค์และแสดงออกตามรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปินและในปี
เดียวกันนี้ เจะอับดุลเลาะ ยังได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “สีสันจากท้องถ่ิน”น าเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิต
ของชาวมลายูท้องถ่ินที่ประกอบอาชีพประมงผ่านเรื่องราวของเรือกอและ และการให้ความส าคัญของ
ชาวบ้านต่อการประกอบอาชีพประเภทนี้ สะท้อนถึงคุณค่าของวิถีดั้งเดิม113  

 
ภาพที่ 95 รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 108 x 97 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 96 รูปลักษณ์จากท้องถ่ินปัตตานี, 2550, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 65 x 40 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

                                                             
113 เร่ืองเดียวกัน. 22-23. 
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ภาพที่ 97 สีสันจากทอ้งถ่ิน, 2550, สีอะครลีิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 60 x 49 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 98 สีสันจากทอ้งถ่ิน, 2550, สีอะครลีิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 60 x 49 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 เจะอับดุลเลาะได้สร้างสรรค์ผลงาน 3 ชุด ได้แก่ “พระจันทร์คือ
ชีวิต” 1 ชุด และ “รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี” 2 ชุด โดยทั้ง 3 ชุดน้ียังคงให้ความส าคัญกับ ความ
งามเฉพาะพื้นถ่ินของวิถีชีวิตชาวไทยมลายู แต่ศิลปินได้เน้นไปที่รายละเอียดของลวดลายที่ปรากฏบน
เรือกอและ อันได้แก่ ลวดลายที่ประกอบกันจนเกิดรูปร่างพระจันทร์เสี้ยว รูปทรงของเรือ รูปทรงสัตว์
ทะเล และสัตว์ในวรรณคดี เป็นการบอกเล่าถึงความงาม และความพอเพียงในการประกอบอาชีพ
ประมง114 โดยผลงานใน 3 ชุดน้ี ได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย ได้แก่ ชุด พระจันทร์คือชีวิต ได้รับรางวัล
                                                             

114 เร่ืองเดียวกัน. 23. 
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สนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 ประจ าปี 2552 
ส่วนผลงานชุด รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งที่ 54 ประจ าปี พ.ศ. 2551, รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "น าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 
21 ประจ าปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จ ากัด, รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรม
ร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2553, รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย
บัวหลวง ครั้งที่ 33 ประจ าปี พ.ศ. 2553 และรางวัลในเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ รางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ประจ าปี พ.ศ. 2553 

 

 
ภาพที่ 99 พระจันทร์ยิม้ทีป่ัตตานี, 2551-2552, สีอะครลีิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 184 x 201 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555)  

 
ภาพที่ 100 พระจันทร์ยิม้ที่ปัตตานี, 2551-2552, สีอะครีลคิบนกระดาษท ามือ, ขนาด 150 x 150 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
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ภาพที่ 101 รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 150 x 
200 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 102 รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี, 2551-2553, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 250 x 
300 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 103 รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี, 2553, สีอะครลีคิบนกระดาษท ามือ, ขนาด 150 x 150 
เซนติเมตร. 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
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ภาพที่ 104 รูปลักษณ์ของท้องถ่ินปัตตานี, 2553, สีอะครลีคิบนกระดาษท ามือ, ขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 เจะอับดุลเลาะ ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นใน
ปัตตานี” โดยน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะของการรวมตัวกันของลวดลายสัตว์ทะเลอยู่บนผ้า
คลุมศีรษะของสตรีมุสลิม (ฮิญาบ) แสดงถึงความงามที่อยู่บนพื้นฐานของขนมธรรมเรียนประเพณีใน
ศาสนา มุ่งสื่อให้เห็นถึง  ความงามของปัตตานีที่ถูกซ่อนเร้นโดยข่าวคราวของเหตุการณ์ความไม่สงบที่
เกิดข้ึนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้ผู้คนเข้าใจว่าดินแดนแห่งนี้มีแต่ความน่ากลวั 
ทั้งที่จริงแล้วยังมีความงามของวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ินที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
จวบจนปัจจุบัน115 

ในผลงานชุดน้ี เจะอับดุลเลาะได้มีการเช่ือมโยงเนื้อหาของความงามในท้องถ่ินกับสถานการณ์
ความไม่สงบที่เกิดข้ึนใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นภาพชัดข้ึนว่า เหตุการณ์ดังกล่าว
มีผลกระทบต่อจิตใจของคนในพื้นที่รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่น าเสนอ กลับท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนแก่บุคคลทั่วไป ศิลปินซึ่งมักเป็นผู้อ่อนไหวจงึสะเทอืนใจในสิง่ที่เกิดข้ึนดังกลา่ว จึงหยิบยก
มาเป็นส่วนหนึ่งของความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยผลงานชุดนี้ ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 จากการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจ าปี พ.ศ.2554, รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัยบัว
หลวง ครั้งที่ 33 ประจ าปี พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และรางวัล Platinum Awards การ
ประกวด 2nd UOB Painting of the Year Competition. 

                                                             
115 เร่ืองเดียวกัน. 23. 
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ภาพที่ 105 ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 140 x 
100 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555)  

 
ภาพที่ 106 ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี, 2554, สีอะครีลิคบนกระดาษท ามือ, ขนาด 200 x 
150 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 เจะอับดุลเลาะ ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามในความมืดที่
ปัตตานี” เป็นชุดผลงานที่ต่อยอดมาจากชุดที่แล้ว โดยมีการเติบโตของแนวความคิดอันน าไปสู่การ
แสดงออกถึงสัจธรรมของการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติตามทรรศนะของศาสนาอิสลามที่ให้
มนุษย์แสวงหาความงามของชีวิตและตระหนักถึงกรสูญสิ้นของชีวิต ผลงานชุดน้ีแสดงถึงความงามใน
ความมืดผ่านรูปทรงของสตรีมุสลิมที่หันหน้าเข้าหากัน มีช่องว่างระหว่างสตรีทั้งสอง ปรากฏเป็น
รูปทรงของเสากุโบร์ หรือเสาปักหลุมศพของชาวมุสลิม เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย 116 โดย

                                                             
116 เร่ืองเดียวกัน. 23. 
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ผลงานชุดนี้ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวง ครั้งที่ 34 ประจ าปี พ.ศ.2555 
และรางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2555 

 
ภาพที่ 107 ความงามในความมืดที่ปัตตานี, 2555, สีอะครลีคิบนกระดาษท ามือ, ขนาด 180 x 150 
เซนติเมตร. 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 108 ความงามในความมืดที่ปัตตานี, 2555, สีอะครลีคิบนกระดาษท ามือ, ขนาด 113 x 79 
เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2555) 

 
ภาพที่ 109 เจะอับดุลเลาะขณะก าลงัสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
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ภาพที่ 110 เจะอับดุลเลาะขณะก าลงัสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
  
 และในปี พ.ศ.2555 นี้ เจะอับดุลเลาะได้จัดนิทรรศการเดี่ยวข้ึนเป็นครั้งแรก จัดแสดงผลงาน
ศิลปะที่สร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2555 รวมผลงานทั้งหมด 9 ชุด และผลงานกว่าร้อยช้ิน 
โดยใช้ช่ือนิทรรศการว่า “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี” จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ จัดแสดงวันที่ 1-26 มิถุนายน พ.ศ.2555  

 
ภาพที่ 111 บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

 
ภาพที่ 112 บรรยากาศภายในนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
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ภาพที่ 113 สูจิบัตรนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เจะอับดุลเลาะ ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Birth and Death” โดย
น าเสนอเรื่องราวของการเกิดและการตาย ศิลปินกล่าวว่า ในขณะที่ประสบกับความรู้สึกดีใจที่พบว่า
ตนก าลังจะมีลูกนั้น นับเป็นความสุขอย่างหาที่สุดไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเครียดและกังวล
แฝงอยู่ ว่าลูกของเรานั้นจะคลอดออกมาปลอดภัยไหม? หรือมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหรือ
เปล่า? ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของทุกคน117 

 
ภาพที่ 114 Birth and Death, 2556, สีอะครลีิคบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, Birth and Death 2013, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14918704/birth-and-death-2013 

                                                             
117 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, Birth and Death 2013, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.jehabdulloh.com/14918704/birth-and-death-2013 
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ภาพที่ 115 Birth and Death, 2556, สีอะครลีิคบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, Birth and Death 2013, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14918704/birth-and-death-2013 
 

และในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 นั้น เจะอับดุลเลาะ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “My Home 
at Pattani” โดยในครั้งนี้ศิลปินหยิบยกเรื่องราวของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนใน สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อันได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
สถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดข้ึนน้ันส่งผลให้เจะอับดุลเลาะเกิดความรู้สึกหดหู่และเศร้าเป็นอย่างมาก118 

 
ภาพที่ 116 My Home at Pattani, 2556-2557, สีอะครลีคิบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, My Home at Pattani, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14894548/my-home-at-pattani-2013-2014 

                                                             
118 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, My Home at Pattani, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.jehabdulloh.com/14894548/my-home-at-pattani-2013-2014 
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ภาพที่ 117 My Home at Pattani, 2556-2557, สีอะครลีคิบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, My Home at Pattani, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14894548/my-home-at-pattani-2013-2014 
 

และในปี พ.ศ. 2557-2558 เจะอับดุลเลาะยัได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Pattani My Home” 
โดยต่อยอดมาจากแนวความคิดของผลงานชุดที่แล้ว ที่ยังคงเกี่ยวข้องความหดหู่ เศร้าหมอง จากผล
ของสถานการณ์ความไม่สงบ มุ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความรุนแรง โดยแทนค่าด้วยรูปทรงของ
อาวุธที่มีอยู่รายล้อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของคนเพียง
ไม่กี่กลุ่ม แต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชีวิตผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่ 119 
โดยในปี พ.ศ.2557 เจะอับดุลเลาะ ได้รับรางวัล 1 st International Historical Memory Art  
Festival (Art Hub) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 

ตัวเน้ือหา ช่วงหลังจะเป็นเรื่องของบริบทของพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
ผมก็ชอบทดลอง ใน 2-3 ปีหลังก็เลยท าเต็มที่ไปเลย คิดว่าชุดที่ท าขึ้นใน 3-4 ปีน้ีก็คือจะเป็นบริบทของ
สถานการณ์ที่มันไม่ยอมหยุด อุตสาหกรรมสงครามต่าง ๆ ผมพยายามจะน าเสนอเรื่องตรงน้ีครับ120 

 

                                                             
119 เอกสารส่วนบุคคล, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
120 สัมภาษณ,์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตาน,ี 29 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 118 Pattani My Home, 2557-2558, สีอะครลีิคบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, My Home at Pattani, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14894548/my-home-at-pattani-2013-2014 

 
ภาพที่ 119 Pattani My Home, 2557-2558, สีอะครลีิคบนผ้าใบ 
ที่มา : เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, My Home at Pattani, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.jehabdulloh.com/14894548/my-home-at-pattani-2013-2014 
 
 ในช่วงปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน เจะอับดุลเลาะ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังว่า
ในอีก 2 ปีข้างหน้า อาจจะได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวข้ึนอีกครั้ง โดยแนวความคิดหลักได้มุ่ง
แสดงออกถึงสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน 
จากเหตุการณ์ที่เคยมองว่ายังไกลตัว กลับคืบคลานเข้ามาใกล้ข้ึนเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง 
กังวล หวาดกลัวและหดหู่ ด้วยศิลปินเองนั้นก็มีครอบครัว มีภาระหน้าที่ และบุคคลอันเปนที่รักให้ต้อง
เอาใจใส่และดูแลความปลอดภัย จึงท าให้แรงผลักดันน้ีเข้มข้นมากขึ้น ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งเหตุการณ์
ความไม่สงบนี้จะยุติลง ไม่มีความสูญเสียเกิดข้ึนอีก ไม่มีเรื่องของการท าร้ายน าเสนอผ่านสื่อ ไม่มีข่าว
ลือเรื่องของการรบราฆ่าฟันเพียงเพราะความต่างทางศาสนา ด้วยเห็นชัดแล้วว่า สงครามและการต่อสู้
ไม่เคยส่งผลดีให้กับผู้ใด 
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ชุดหลัง ๆ ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ อุตสาหกรรมสงคราม ที่เกิดขึ้น ตรงน้ีที่ผมรู้สึกแย่ 
เพราะไม่รู้ว่าจะรบกันไปถึงไหน เพราะทุกคนก็ต้องตาย ผมมีลูกศิษย์เป็นพุทธ เพื่อนเป็นพุทธ อาจารย์ที่
สร้างผมมมาก็เป็นพุทธ ผมเลยไม่เข้าใจคนที่อคติ ที่สร้างความแตกแยก ว่าเขาต้องการอะไร 12 ปีที่เกิดขึ้น
ท าไมถึงไม่สงบ ผมต้องการอย่างเดียว คือให้โลกสงบ ไม่มีหยดเลือดแม้แต่หยดเดียว ไม่ว่าจะคนศาสนา
ไหนก็ตาม ผมมองหาความเป็นมนุษย์ ทุกสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้าง คนที่ฆ่าคนเม่ือตายไปพระเจ้าจะ
สอบถามเป็นคนแรก คนที่ฆ่าคนด้วยเจตนาจะถูกสอบสวนเป็นคนแรก ต้องเตรียมเผชิญนะ 121 

 
ภาพที่ 120 หนึ่งในผลงานชุดทีก่ าลงัสร้างสรรค์, 2558-2559, สีอะครลีิคบนผ้าใบ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

 
ภาพที่ 121 หนึ่งในผลงานชุดทีก่ าลงัสร้างสรรค์, 2558-2559, หมึกบนกระดาษ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

                                                             
121 เร่ืองเดียวกัน. 



  146 

 
ภาพที่ 122 หนึ่งในผลงานชุดทีก่ าลงัสร้างสรรค์, 2558-2559, หมึกบนกระดาษ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

 
ภาพที่ 123 หนึ่งในผลงานชุดทีก่ าลงัสร้างสรรค์, 2558-2559, หมึกบนกระดาษ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 

 
ภาพที่ 124 Born into the War, 2558-2559, สีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
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 นอกจากรางวัลต่าง ๆ  ที่เจะอับดุลเลาะได้รับแล้ว ศิลปินยังเป็นนักเรียนกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาดีเด่นระดับประเทศ เป็นผู้ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และ สวช.กระ
ทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานศิลปะกับโครงการเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมถึงได้รับทุนจาก สศร. การทรวงวัฒนธรรมไปศึกษาดูงาน 
Venice Biennale และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ณ นครเวนิซ ประเทศอิตาลี  

จากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเจะอับดุลเลาะ อันเป็นผลมาจากการได้รับ
การศึกษาด้านศิลปะอย่างจริงจังและเข้มข้นเป็นกลุ่มแรก ๆ  ในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งคติประจ าตนที่
ศิลปินยึดถือ ความว่า “ชีวิตผมศาสนามาเป็นอันดับหนึ่ง เป็นความส าคัญ ยิ่งใหญ่ วางไว้บนหิ้งเลย 
รองลงมาคือศิลปะ”122 นั้น จากปริมาณและจ านวนชุดของผลงานสรา้งสรรค์ของเจะอับดุลเลาะรวมถึง
รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ ท าให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งของศิลปิน และการ
เติบโตของศิลปะในภาคใต้ของประเทศไทย และถือเป็นก้าวที่ส าคัญของศิลปินมุสลิมถ่ินใต้ใน
เคลื่อนไหวเข้าสู่ศูนย์กลางด้านศิลปะของประเทศไทย หนึ่งในฟันเฟืองส าคัญผู้ร่วมเป็นก าลังในการ
ขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยไทย 

3. ศิริชัย พุ่มมาก 

ศิริชัย พุ่มมาก เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2526 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษา
ระดับมัธยม จากโรงเรียนสิชลคุณาธาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ 
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน ศิริชัย เป็นอาจารย์ประจ าแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
ภาพที่ 125 ศิริชัย พุ่มมาก 
ที่มา : Contest War, นิทรรศการ SEE 2 SEA, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://exhibition.contestwar.com/node/904 
                                                             

122 วรพจน์ พันธุ์พงษ์, ศาสตร์และศิลป์ ในจินตนาการของหนุ่มปัตตาน,ี ใน ที่เกิดเหต,ุ (กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2550), 
180. 

http://exhibition.contestwar.com/node/904
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ภาพที่ 126 ศิริชัย พุ่มมาก ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, บัณฑิตา วรศร ี

 
ภาพที่ 127 ศิริชัย พุ่มมาก ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว 
 

ศิริชัยจบมัธยมศึกษาสายสามัญ แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิชลคุณาธาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย ณ เวลานั้น ศิริชัยทราบเพียงว่า ตนเองมีความช่ืนชอบและรักในการ
ท างานศิลปะ จึงสอบเข้าศึกษาต่อ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ซึ่งเป็นการเปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก ด้วยความช่ืนชอบเป็นแรงผลักดันท าให้ศิริชัย
ทุ่มเทกับการเรียนเต็มที่   

  
มาจากความชอบอย่างเดียวเลย ตอนแรกช่วงที่เรียนมัธยมคือผมจบสายวิทย์ -คณิตมา แต่ว่า

ช่วงเวลาที่ยังเรียนอยู่ก็ได้ไปแข่งงานวันสัปดาห์ศิลปะตลอดเลย อาจารย์ทางศิลปะก็เลยบอกว่าให้เลือก
เรียนไปเลยสิ ศิลปะที่น่ีน่าสนใจนะ ได้มาเป็นรุ่นแรก ก็เรียนมา แต่ผมมีความคิดอย่างนึงว่า จริง ๆ แล้ว ไม่
ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะมุ่งม่ัน ผมว่าเราจะไปถึงจุดน้ันได้ ไม่ว่าจะเรียนวิทย์ 
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เรียนศิลปะ เรียนอะไรก็แล้วแต่ ผมก็เลยทุ่มเทงานทางสายศิลปะค่อนข้างที่จะเต็มที่หน่อย ก็ท าให้เรามี
งานนะที่จะท าในอนาคตได้ เป็นเรื่องของความชอบครับ ผมชอบศิลปะก็ท าเต็มที่123 

 

 
ภาพที่ 128 เทียบท่ารสูะมิแล, เทคนิคสีอะครลีิคบนดินสอพอง, ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 

 
ภาพที่ 129 บังขายผ้า, เทคนิคสีอะครีลิคบนดินสอพอง, ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 
 

ผลงานสร้างสรรค์ของศิริชัยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการน าเสนอผลงานศิลปะที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ท้องถ่ิน อันเป็นผลมาจากกระบวนการการเรียนการสอนที่คณาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งกระตุ้นแนวคิดให้กับผู้เรียนรู้จักน าเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่
หลากหลายในท้องถ่ินมาใช้เป็นข้อมูลในการท างานศิลปะ และประกอบกับแนวความคิดส่วนตัวของศิ

                                                             
123 สัมภาษณ,์ ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30 

พฤษภาคม 2559. 
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ริชัยเอง ที่มีความรู้สึกว่า วิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ยังขาดการน ามาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ 124 
แม้ว่าศิริชัยน้ันจะนับถือศาสนาพุทธ ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นชาวมุสลิมแต่อย่างใด  
 

ผมต้องการสร้างความงามและความกลมกลืนกันของวิถีชีวิต บริบทของพื้นที่ภาคใต้ตรงน้ี มีทั้ง
คนพุทธ คนมุสลิม ผมเองตั้งแต่สมัยเด็ก ตอนอยู่ที่จังหวัดนครฯ ก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิม ตาของผมก็มีเพื่อน
เป็นมุสลิม อยู่ร่วมด้วยกันมา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันมา  มาอยู่ที่น่ีผมก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมอีก ความเป็น
มิตรภาพที่เราเห็นตรงน้ี ที่เราได้รับได้สัมผัสมา เป็นแรงบันดาลใจในการท างานของเรา เป็นแนวความคิด
หลักในการท างานของเราเลย สร้างความงามและความกลมกลืน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ของชุมชน
พุทธและชุมชนมุสลิม125  

 
 เมื่อได้พินิจผลงานของศิริชัยแล้ว ผู้วิจัยมองเห็นอิทธิพลของภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ
จิตรกรรมไทยประเพณี ที่ศิลปินหยิบยกมาใช้ และได้ผสมผสานความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และ
เอกลักษณ์จ าเพาะของตนลงไป ผนวกกับเจตจ านงค์ส่วนตนที่ต้องการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยที่
เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังทางภาคใต้น้ัน ไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งต่างกับ
งานจิตรกรรมฝาผนังภูมิภาคอื่นของประเทศไทย 
 

เป็นความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยครับ ผมเห็นภาพจิตกรรมไทยตามฝาผนัง ผมก็รู้สึก
ชอบ รู้สึกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ เรียนไป ๆ ผมก็ได้เห็นงานของศิลปิน งานของพรชัย ใจมา ที่
เขาเล่าวิถีชีวิตทางเหนือได้ชัดเจน ผมก็กลับมาคิดว่า รูปแบบเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังของชาวใต้ ไม่
มีเอกลักษณ์ ไม่มีความเป็นตัวเองเลยสักนิดเดียว ด้วยความที่สมัยก่อนคือรบกันอย่างเดียว ทางเหนือก็ยังมี
ลายค านะ ทางอีสานก็มีแต้ม ฮูปแต้ม ส่วนภาคกลางน่ีชัดเจนเลย ส่วนจิตรกรรมในภาคใต้ก็จะมีช่างหลวง
ลงมาเขียน ผสมช่างชาวบ้านนิดหน่อย ผมก็เลยมีความคิดจากตรงน้ี อยากจะเอามาท าให้เกิดจิตรกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ครับ126 

                                                             
124 วาที ทรพย์สิน,งานศิลปะที่สะท้อนเร่ืองราวทางวัฒนธรรม,วารสารรูสะมิแล ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

2553, 59. 
125 สัมภาษณ,์ ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30 

พฤษภาคม 2559. 
126 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 130 ตกปลา 8, เทคนิคสอีะครลีิคบนดินสอพอง, ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 

 
ภาพที่ 131 ใต้ต้นโหนด, เทคนิคสีอะครลีิคบนดินสอพอง, ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 
 

ศิริชัยได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการท างานของตนเองไว้ว่า ตนมีความปรารถนาให้คนในสังคม
ได้รับรู้เรื่องราวของมุสลิมในแง่มุมที่เป็นความงามความสงบ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่
ร่วมกันมายาวนานผ่านงานศิลปะของตน127 อันเป็นที่ทราบกันดีว่าในจังหวัดปัตตานี พื้นที่ที่ศิลปินร่ า
เรียนศึกษาและอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้น ก าลังประสพกับเหตุการณ์ความไม่สงบ การสู้รบที่ไม่ทราบ
ต้นเหตุแน่ชัด ข่างลือเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางศาสนา รวมถึงการน าเสนอของสื่อกระแสหลัก ส่งผลให้
คนทั่วไปเกิดความเข้าใจในทางลบทั้งกับพื้นที่ สามจังหวัดที่เกิดเหตุและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของชาวมุสลิม ศิริชัยจึงเลือกที่จะน าเสนอมุมมองที่คนทั่วไปไม่เคยได้สัมผัส 
มุมมองของวิถีชีวิตท้องถ่ินที่เต็มไปด้วยความงาม สุนทรียศาสตร์ และมิตรภาพมาช้านาน 
 

แรงบันดาลใจหลัก ๆ ของผมเลย มาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 - 
2547 ช่วงน้ันเองผมก็หยิบยกเรื่องของสถานการณ์มาเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน แต่ว่า แง่มุมที่ผม
น าเสนอมันจะเป็นแง่มุมของวิถีชีวิตที่มันสงบสุขมากกว่า ผมคิดว่าข่าวคราว เรื่องราวของความรุนแรงต่าง 

                                                             
127 วาที ทรพย์สิน,งานศิลปะที่สะท้อนเร่ืองราวทางวัฒนธรรม,วารสารรูสะมิแล ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

2553, 59. 
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ๆ หลายคนเขารู้แล้ว เขาหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่า เราเป็นคนในพื้นที่ น่าจะน าแง่มุมของ
ความสุข ไปเผยแพร่ให้เขาดูบ้าง ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการท างานตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา เรามองความ
รุนแรงว่า เป็นเพียงแค่จุด จุดเดียว แต่ยังมีแง่มุมของความสุขอ่ืนอีกมาก เยอะแยะไปหมดเลย ที่เรา
สามารถเข้าไปสัมผัสได้ ธรรมชาติเอย สภาพแวดล้อมเอย ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเอย มีเยอะกว่า
เรื่องของความรุนแรงอีก ผมก็มีเพื่อนเป็นชาวบ้านมุสลิมเยอะแยะมากมาย แล้วก็ได้คุยกับเขาเรื่อง
เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ี พวกคุณต้องการหรือเปล่า เขาไม่ได้แฮปปี้กับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเลย และยังท าให้รูปแบบวิถีชีวิตเขาตกต่ าลงด้วยซ้ า การท างานเอย อะไรเอย ไม่ได้เป็นปกติ ไม่ได้มี
ผลดีอะไรเลย128 

 
 นับตั้งแต่ ปี.พ.ศ.2548 จากการศึกษาในระดับปริญญาตรี จวบจนปริญญาโท ศิริชัย
สร้างสรรค์ผลงานไปแล้วทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ ชุด “จินตภาพจากวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย” ปี พ.ศ.2548 ผลงานชุดน้ีศิลปินสะท้อนภาพปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ มุ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความ
สงบสุข แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ต่อมาคือ ชุด “วิถีชีวิตพื้น
ถ่ินปักใต้” ปี พ.ศ.2552 เป็นการน าเสนอภาพสะท้อนแนวคิดเดียวกันกับชุดก่อนหน้า แต่แทนที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอกย้ าสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ศิริชัยกลับสร้างผลงานที่แสดงออกถึง
ความงดงาม ความสงบสุขที่เคยมีมาแต่อดีต วิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ าใจไมตรี และมิตรภาพต่อกัน 
ในชุดต่อมาคือ ชุด “ตลาดปักษ์ใต้ : ความกลมกลืนของความแตกต่าง” ปี พ.ศ.2555 ศิลปินมีประสบ
กรณ์ที่ดีเกี่ยวกับการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตผู้คนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลงานแสดงให้เห็นถึงผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า พบปะ
พูดคุย แสดงความเอื้อเฟื้อและมีไมตรีจิตต่อกัน และ ในชุด “สุนทรียะในความมืด” สร้างสรรค์ข้ึนในปี
พ.ศ. 2557 จวบจนปัจจุบัน ผลงานน าเสนอภาพของวิถีชาวประมงภาคใต้ที่มักท ามาหากินตามชายฝั่ง
ทะเลท่ามกลางความมืดมิดของเวลากลางคืน สะท้อนถึงความคลุมเครือ ควมลึกลับ และอันตรายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบที่ก าลังเกิดข้ึน129 

จากการสร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของศิริชัย ความโด่ดเด่นด้านแนวคิด 
และการแสดงออกในผลงาน รวมถึงความร่วมสมัยในกลวิธีผสมผสานศาสตร์โบราณและจินตนาการ 
ท าให้ศิริชัย ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับประเทศมากมาย ได้แก่ รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม
เยาวชนทักษิน ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2547, รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปกรรมเยาวชนทักษิน 

                                                             
128 สัมภาษณ,์ ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30 

พฤษภาคม 2559. 
129 สุรชาติ เกษประสิทธิ,์จิตรกรรมแบบศิริชัย : จิตรกรรมแนวไทยประเพณี, ใน ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ

,2558) 48-49. 
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ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2548, รางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 23 ประจ าปี 
พ.ศ.2549,รางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550, รางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 30 ประจ าปี พ.ศ.2551 
และรางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554130  

 
ภาพที่ 132 แม่ค้าผักสด, 2549, เทคนิค สีอะครีลิคบนดินสอพอง, ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 
รางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศิลป์ พรีะศรี ครัง้ที่ 23 ประจ าปี พ.ศ.2549 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 

 
ภาพที่ 133 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่นดินไทย, 2550, เทคนิค สีอะครีลิคบนดินสอพอง, ขนาด 200 
x 180 เซนติเมตร 
รางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 

                                                             
130 ศิริชัย พุ่มมาก, ตา่ง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 51. 
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ภาพที่ 134 เรือกอและเทียบท่าที่ตลาดรสูะมิแล, 2551, เทคนิค สีอะครีลิคบนดินสอพอง, ขนาด 
200x150 เซนติเมตร 
รางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 30 ประจ าปี พ.ศ.2551  
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 

 
ภาพที่ 135 พี่น้องไทยในชายแดนใต้, 2554, เทคนิค สีอะครีลิคบนดินสอพอง, ขนาด 200 x 190 
เซนติเมตร 
รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ,2558) 
 

 และในปี พ.ศ. 2558 ศิริชัยได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวข้ึนเป็นครั้งแรก โดยใช้ช่ือนิทรรศการ
ว่า “ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ” จัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ข้ึนต้ังแต่ ปี พ.ศ.2548-2558 รวมผลงาน
ทั้งหมด 4 ชุด จ านวนช้ินงาน 93 ช้ิน ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จังหวักปัตตานี จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 136 บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ 
ที่มา : นิทรรศการ "ต่าง-สุข...ต่า-สงบ" ของอาจารย์ศิริชัย พุม่มาก อาจารย์สาขาศิลปะประยกุต์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (26/02/2558), เข้าถึงเมือ่ 1 
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.pn.psu.ac.th/web2555/show_news1.php 

 
ภาพที่ 137 บรรยากาศนิทรรศการ 
ที่มา : นิทรรศการ "ต่าง-สุข...ต่า-สงบ" ของอาจารย์ศิริชัย พุม่มาก อาจารย์สาขาศิลปะประยกุต์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (26/02/2558), เข้าถึงเมือ่ 1 
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.pn.psu.ac.th/web2555/show_news1.php 

 
ภาพที่ 138 บรรยากาศนิทรรศการ 
ที่มา : นิทรรศการ "ต่าง-สุข...ต่า-สงบ" ของอาจารย์ศิริชัย พุม่มาก อาจารย์สาขาศิลปะประยกุต์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (26/02/2558), เข้าถึงเมือ่ 1 
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.pn.psu.ac.th/web2555/show_news1.php 
  

http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
http://pr.pn.psu.ac.th/artexibition/
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ปัจจุบันศิริชัยในฐานะอาจารย์ประจ าแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะควบคู่ไปกับการให้
ความรู้แก่นักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ โดยผลงานที่สร้างสรรค์นั้นยังคงอยู่ในชุด “สุนทรียะในความ
มืด”  
 

ตอนน้ีก าลังท างานชุดที่เป็นสีด า ส่วนใหญ่ก็หยิบยกเรื่องของวิถีชีวิต แต่ว่าชุดหลังน้ีผมจะท าเรื่อง
ของความมืด ตรงน้ีคือเอาความมืดมาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก ความมืดเป็นอะไรที่ใครหลาย ๆ คน
รู้สึกว่าน่าหวาดกลัว เป็นสื่อสัญญะบางอย่าง ก็เลยใช้ชื่อชุดน้ีว่า สุนทรียะในความมืด ในความมืดจะมี
ความงาม หลายคนมองมาที่ชายแดนใต้แล้วเห็นว่ามีความรุนแรง ผมก็เลยเอาเรื่องราวเหล่าน้ันมาน าเสนอ 
แต่จริง ๆ แล้ว ภาพที่ปรากฏก็คือจะเป็นวิถีชีวิตประจ าวันแค่น้ันเอง คือผมลงไปสัมผัสแล้วพบว่ามีความ
สวยงาม คนอ่ืน ๆ อาจไม่เคยพบเห็น ก็เลยเอาตรงน้ีมาท าครับ คิดว่าคงอีกสัก 1-2 ปีถึงจะจัดงานแสดง 
ครับ ตอนน้ียังมีแค่ 20 กว่าชิ้น131 

 
 จากศิลปิน 3 ท่านแรกที่ผู้วิจัยหยิบยกมาวิจัยในครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันถึงกระบวนการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ที่แม้ว่าจะมี มาใน
ระยะเวลาไม่นานเมื่อเทียบกับสถาบันในภูมิภาคอื่น ๆ แต่กลับสามารถปลูกฝัง ฝึกฝนให้ศิลปิน
ตระหนักรู้ในความรัก ความศรัทธา ความมุ่งมั่น ในการขุดค้นรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในพืน้
ถ่ินภาคใต้ข้ึนมาบูรณาการเข้ากับศิลปะร่วมสมัยไทย โดยด าเนินไปแบบก้าวหน้า มีการพัฒนาเนื้อหา
เรื่องราว แต่ไม่ลืมเบื้องหลังรากลึกของตน ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีของบรรพบุรุษชาว
ปักษ์ใต้อันเป็นคุณค่ามหาศาล132 
   

4. อ าพรรณี สะเตาะ 

อ าพรรณี สะเตาะ เป็นชาวอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต 
และได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาศิลปะภาพถ่าย จากมหาวิทยาลัย L’École Nationale 
Superiéure de la Photographie เมืองอัรล์ส์ (Arles) ประเทศฝรั่งเศส หลังจบการศึกษาก็กลับมา
สอนในต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต  

                                                             
131 สัมภาษณ,์ ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30 

พฤษภาคม 2559 
132 สุรชาติ เกษประสิทธิ,์จิตรกรรมแบบศิริชัย : จิตรกรรมแนวไทยประเพณี, ใน ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ

,2558) 50. 
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อ าพรรณีเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเธอเองก็นับถือตามบรรพบุรุษ แต่
ในช่วงแรกของชีวิตนั้น ศิลปินได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยไม่ได้ทราบถึงแก่นและความส าคัญที่
แท้จริง จนกระทั่งเมื่อเติบโตข้ึน การเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กรุงเทพฯ ท าให้ศิลปินได้พบกับ
สังคมใหม่ ความส าคัญของศาสนาที่นับถือเจือจางไปตามสภาพสังคมใหม่ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ อ า
พรรณีจึงไม่เคยสวมผ้าคลุมฮิญาบเลยในขณะที่ก าลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  

 
ภาพที่ 139 อ าพรรณี สะเตาะ 
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  
http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/08/11/bbkb759f77i9ki79
9diej.jpg 
 

เราเห็นว่าคนใน สามจังหวัด ใส่ผ้าคลุม ก็โอเคค่ะ ก็เหมือนแค่ประเพณี ซ่ึงเราก็ไม่รู้ชัดว่าคืออะไร 
จนเราได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ก็ตามปกติ สู่สภาพสังคมใหม่ที่เราไม่คุ้นชิน ท าให้จุดน้ัน เราลืมไปเลยว่า
พื้นฐานที่เราเป็น ตอนเด็ก สมัยอดีต เราคือใคร เรานับถือศาสนาอะไร จนเราลืม เราไม่เคยใส่ฮิญาบมา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเรามีความรู้สึกว่าเราเฉย ๆ มาก133 

 
ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี อ าพรรณีได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายขาวด าในชุดที่ช่ือ

ว่า “ภายใต้ฮิญาบ” ผลงานชุดดังกล่าวมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็กหญิงมุสลิมในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจน บรรยากาศและอารมณ์
ความรู้สึกในผลงานที่ปะทะกับผู้ชมอย่างทันทีทันใด ท าให้ผลงานชุดดังกล่าวของอ าพรรณี ได้รับ
รางวัลยุวศิลปินไทย ประจ าปี 2550 สาขาภาพถ่าย (Young Thai Artist Award 2007) โดยอ าพรรณี
ได้กล่าวถึงแนวความคิดของผลงานชุดดังกล่าไว้ว่า 
 

                                                             
133 Halal Life, ทางนําชีวิต ตอน อาํพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 

http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/08/11/bbkb759f77i9ki799diej.jpg
http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/08/11/bbkb759f77i9ki799diej.jpg
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“เม่ือผู้หญิงถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงในผู้ร่วมกระบวนการก่อความไม่สงบ” บอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นไปของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้สังคมรับรู้ และเลือกที่จะมอง
ภาพลักษณ์ผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นโดยน าเสนอผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย “ฮิญาบคือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิง
มุสลิม134 

 

 
ภาพที่ 140 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด “ภายใต้ฮิญาบ” 
ที่มา : P_PR, เปิดใจสาวใต้ “ซาวียะห์ สะเตาะ” กล้าสะบัดบุรก้าท้ากฎหมายฝรัง่เศส, เข้าถึงเมื่อ 20 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1  

 
ภาพที่ 141 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด “ภายใต้ฮิญาบ” 
ที่มา : P_PR, เปิดใจสาวใต้ “ซาวียะห์ สะเตาะ” กล้าสะบัดบุรก้าท้ากฎหมายฝรัง่เศส, เข้าถึงเมื่อ 20 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1  
 

                                                             
134 มูลนิธิซีเมนต์ไท, รางวัลยุวศิลปนิไทย 2550 (Young Thai Artist Award 2007) สาขาภาพถ่าย, เข้าถึงเมื่อ 20 

พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.scgfoundation.org/ourProjects-youthAndPeople-Cat1-award-
photo.asp?y=2007 

http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1


  159 

 
ภาพที่ 142 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด “ภายใต้ฮิญาบ” 
ที่มา : P_PR, เปิดใจสาวใต้ “ซาวียะห์ สะเตาะ” กล้าสะบัดบุรก้าท้ากฎหมายฝรัง่เศส, เข้าถึงเมื่อ 20 
พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1  

 
ภาพที่ 143 อ าพรรณี และรางวัลยุวศิลปินไทย ประจ าปี 2550 สาขาภาพถ่าย (Young Thai Artist 
Award 2007) 
ที่มา :  Photography Rangsit University, ภายใตฮ้ิญาบ 2, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, 
เข้าถึงได้จากhttps://c1.staticflickr.com/3/2281/1603288488_b5b3377875_z.jpg?zz=1  
 
 จากการได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดดังกล่าว ผนวกกับสถานการณ์ความรุนแรง
ในพื้นที่บ้านเกิดได้ปะทุขึ้นมา เพิ่มความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น ท าให้อ าพรรณี เกิดค าถามและเกิด
ความสงสัยในรากของตนเอง ศิลปินจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อมองหาแง่มุมบางอย่างที่อาจ เป็น
ค าตอบให้ทั้งกับตนเองและสังคม โดยการกลับไปสัมผัสรากเหง้าของตัวเองในครั้งนั้นได้น าความ
เปลี่ยนแปลงมาสู่อ าพรรณี 
 

พอเราขึ้นปีที่ 3 ปีที่ 4 สถานการณ์ที่บ้าน ที่ สามจังหวัดรุนแรงมาก ณ ตอนน้ัน ชัดเจนมากขึ้น
ในเรื่องของความรุนแรงที่พูดถึงในประเด็นของศาสนา ศาสนาอิสลามหรือพวกหัวรุนแรงอะไรประมาณน้ี
ในพื้นที่ สามจังหวัดค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้หรอก ว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง เกิดขึ้นจากตรงไหน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/banneang/2012/08/06/entry-1
https://c1.staticflickr.com/3/2281/1603288488_b5b3377875_z.jpg?zz=1


  160 

พอเราเริ่มรู้สึกว่าสังคมให้การสนใจในที่ สามจังหวัด ท าให้เราย้อนกลับไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น จุดที่เรา
เกิด มีอะไรเกิดขึ้น พื้นที่คืออะไร ศาสนาคืออะไร แล้วปอเนาะคืออะไร มันเป็นสถานที่ที่ท าอะไร เราก็ได้มี
โอกาสได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวตรงน้ันมากขึ้น จนเราได้มีโอกาสเก็บบันทึกภาพเรื่องราวในปอเนาะเพื่อที่จะ
ตอบปัญหาให้กับสังคมข้างนอกที่เขามองลงไปว่าปอเนาะ เป็นบริเวณ เป็นสถานที่ที่มันไม่ดี หรือว่าเป็น
บริเวณที่กักขังให้คนให้มาเป็นแนวร่วมอะไรก็แล้วแต่ ซ่ึงเรามองว่า เราคลุกคลีกับตรงน้ัน เราไม่เคยเห็นจุด
น้ีมาก่อน ท าให้เรากลับไปและมีการเก็บงานตรงน้ันเพื่อที่จะตอบค าถามให้กับสังคมได้  

หลังจากน้ันท าให้เรารู้สึกว่าศาสนาเราเป็นศาสนาที่น่าสนใจ เรารู้สึกว่าแบ็คกราวนด์จริง ๆ แล้ว 
มันเป็นสิ่งที่ดี อยู่ที่เรา ที่ไปรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับมัน ไม่ให้ความสนใจ หลังจากน้ันเราเริ่มให้ความสนใจกับ
ตัวเองมากขึ้น เริ่มให้ความสนใจกับศาสนามากขึ้นจนเราได้มีโอกาสไปค้นหาอีกประเด็นนึงซ่ึงเป็นปัญหา
ของผู้หญิง เราก็โยงไปสู่เรื่องของฮิญาบน่ันเอง หลังจากน้ันก็ได้มีงานต่าง ๆ  ที่เราได้ท าก็คือ งานเก่ียวกับ
การถ่ายภาพน่ีแหละ ประเด็นของเรื่องฮิญาบเกิดขึ้นตามมา135 

 
 ในปี พ.ศ.2551 อ าพรรณีได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “มุสลิมะฮ์” ซึ่งยังคงเป็นภาพถ่ายขาวด า 
โดยได้กล่าวถึงผลงานชุดดังกล่าวไว้ว่า ต้องการให้ผลงานชุดนี้เป็นเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิง
มุสลิม อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความรุนแรงต่างๆ ที่สื่อ
น าเสนอ สิ่งที่สังคมข้างนอกมองเข้ามา คือ ความไม่ไว้ใจในอิสลามและผู้หญิงมุสลิม และมีความ
คาดหวังว่าผลงานชุดนี้จะสามารถถ่ายทอด และสื่อให้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิงมุสลิมตามความ
เป็นจริงในพื้นที่นอกเหนือจากข่าวกระแสหลักของสังคมในช่วงนั้น136 

 
ภาพที่ 144 มุสลิมะฮ,์ 2551, เทคนิค เจลาตินซลิเวอร์ปริ๊นท์, ขนาด 20 x 24 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 
 

                                                             
135 Halal Life, ทางนําชีวิต ตอน อาํพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 
136 เอกสารส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 
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ภาพที่ 145 มุสลิมะฮ,์ 2551, เทคนิค เจลาตินซลิเวอร์ปริ๊นท์, ขนาด 20 x 24 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 

 
ภาพที่ 146 มุสลิมะฮ,์ 2551, เทคนิค เจลาตินซลิเวอร์ปริ๊นท์, ขนาด 20 x 24 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 
  

เห็นได้ชัดว่าผลงานของอ าพรรณี มุ่งเน้นน าเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของสตรีมุสลิม ในผลงานทั้ง 2 
ชุดที่กล่าวมา ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีของสตรีมุลิมทั้งสิ้น แนวความคิดนี้ของอ าพรรณียังคงด าเนินต่อ
กระทั่งศิลปินมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศฝรั่งเศส ก็ได้มีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของศาสนิกแห่งอิสลามชัดเจนโดยเฉพาะสตรี ช่วงหนึ่งในชีวิตที่
ฝรั่งเศสของเธอเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในยุคสมัย เมื่อการเมืองเคลื่อนตัว ชีวิต
ความเป็นอยู่ วิถี กฎหมาย หลายอย่างเปลี่ยนไป ครั้งหนึ่งมีการปิดกั้นบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาเพื่อ
ต้องการลดทอนความต่างในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเพิ่มทวีความรุนแรงของความรู้สึกที่ถูก
ลิดรอน อย่างน้อยก็อ าพรรณีคนหนึ่งในฐานะสตรมีุสลิม137 ซึ่งจากความบันดาลใจก่อนหน้าที่ได้กลบัไป
สัมผัสบ้านเกิดและศาสนาของตน ท าให้อ าพรรณีตัดสินใจสวมฮิญาบ และปฏิบัติตนน้อมรับหลัก
ศาสนาหลังจากไม่เคยให้ความใส่ใจมาก่อน 

                                                             
137 นูรยา เก็บบุญเกิด, Burqa 2010 อิสรภาพที่ถกูขโมย” ภาพถ่ายกับการตอ่ตา้นขัดขืน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก https://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/3421 
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ตอนที่พรรณีไปเรียน ก็เริ่มที่จะร่างกฏหมาย รัฐบาลฝรั่งเศสก าลังร่างกฏหมายเก่ียวกับการคลุม

ฮิญาบซ่ึงบางโรงเรียนก็ไม่ให้นักเรียนคลุมฮิญาบ การเป็นพยาบาลหรือท างานในส่วนน้ีก็คือจะไม่ให้คลุม
ฮิญาบ ซ่ึง ณ ตอนน้ันเป็นอะไรที่พรรณีรู้สึกแบบ สวนทาง เพราะว่าเราเริ่มไปคลุมที่โน่น ถามว่ามีจริงไหม
บางพื้นที่มีจริง ๆ ค่ะ การมองที่ดูชัง การมองแบบที่คุณท าอะไรอยู่ การมองมุสลิมที่ดูไม่ดี แต่ในทาง
กลับกัน หลังจากที่เราได้ไป เราก็ได้เจอคนที่ไม่สามารถคลุมได้จริงค่ะ เกิดฟีดแบ็คของคนที่ต้องการคลุม
แต่คลุมไม่ได้ แต่กับตัวเองสามารถคลุมได้ แต่แค่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาจ ากัดไว้138  

 
ทั้งนี้ ในปี 2553 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามผู้หญิงมุสลิมคลุมหน้าในที่

สาธารณะ ขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงมุสลิมและความไม่เหมาะสมในกรณี
ดังกล่าว และร่างดังกล่าวยังว่าด้วย หากผู้ใดสวมใส่ฮิญาบในประเทศฝรั่งเศสจะถูกปรับกว่า 100 ยูโร 
หรือราว 6,000 บาท139 
  

แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการที่เราได้ไปมีพื้นที่ส่วนร่วมในการไปชีวิตอยู่ที่โน่น โดยที่มี
ผลกระทบในเรื่องกฏหมาย ซ่ึงพี่น้องมุสลิมที่ฝรั่งเศส มีค่อนข้างพอสมควร และจะบ่อยมากที่เม่ือเราออก
เดินไปตามท้องถนนแล้วเจอพี่น้องใส่ผ้าบุรก้า คลุมหน้าเดินไปตามท้องถนน ซ่ึง ณ เวลาน้ัน เขาก าลังร่าง
กฏหมายออกมา และเรารู้สึกว่าสิ่ง ๆ น้ีเป็นการลิดรอน ลิดรอนการแสดงออกของคน ลิดรอนสิทธิของคน 
ตรงน้ีเรามีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม เป็นแรงบันดาลใจในการท างานชุด บุรก้า 2010 ขึ้นมาโดยที่เป็นการตั้ง
ค าถามให้กับสังคมซ่ึงเราน้ันไม่เห็นด้วยกับการออกกฏหมาย ห้าม คลุมบุรก้า คลุมฮิญาบ ในที่สาธารณะ140 

 
 ภาพที่ 147 อิสภาพที่ถูกขโมย, 2553, เทคนิค ภาพถ่าย 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 
                                                             

138 Halal Life, ทางนําชีวิต ตอน อาํพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 

139 นูรยา เก็บบุญเกิด, Burqa 2010 อิสรภาพที่ถกูขโมย” ภาพถ่ายกับการตอ่ตา้นขัดขืน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก https://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/3421 

140 Halal Life, ทางนําชีวิต ตอน อาํพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 
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 ภาพที่ 148 อิสภาพที่ถูกขโมย, 2553, เทคนิค ภาพถ่าย,  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 

 
ภาพที่ 149 อิสภาพที่ถูกขโมย, 2553, เทคนิค ภาพถ่าย 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อ าพรรณี สะเตาะ 
 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าว อันมีที่มาจากความรู้สึกไม่ยุตธรรมและถือเป็นการลด
รอนสิทธิส่วนบุคคล ช่วงเวลาเดียวกันนั้น อ าพรรณีได้หันมาให้ความใส่ใจในหลักศาสนา และหลัก
ปฏิบัติของอิสลาม อันเป็นคุณสมบัติที่มุสลิมที่ดีทุกคนพึงมี เมื่อได้เริ่มสวมผ้าคลุมจากที่ไม่เคยคลุมมา
ก่อน ก็ได้ต่อยอดไปสู่ศาสนกิจ จากที่เคยละเลยการละหมาดในบางครั้ง ศิลปินก็เริ่มเข้มงวดกับตนเอง
มากขึ้น  
 

หลังจากที่พรรณีได้คุลมอย่างจริงจัง วิถีตัวเองก็เริ่มเปลี่ยน แต่ก่อนเราอาจจะละหมาดบ้างไม่
ละหมาดบ้าง แต่วันน้ีเรามีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หน่ึงกับเรา คือผ้าที่เราคลุมตัวเอง คลุมร่างกายทั้งหมด 
แต่งตัวให้เรียบร้อยขึ้น คือสัญลักษณ์ที่ติดตัวเราโดยตลอด ในการท าอะไรเราก็ต้องยั้งคิด ย้ าเข้าไปมองด้วย
บทบาทของตัวเองค่ะ แต่ก่อนอาจะรู้สึกว่าแค่ เราต้องคุลม แต่พอนาน ๆ ขึ้นเรารู้สึกว่าผ้าคลุมเป็นสิ่งที่
ศักดิ์สิทธ์ินะ ไม่ใช่แค่คลุมภายนอกอย่างเดียว คือเราได้ศึกษาหลักค าสอนมากขึ้น จากพื้นฐานของเรา ก็จะ
เริ่มศึกษาในเรื่องของหลักการ สังคม เรื่องของอ่ืน ๆ มากขึ้น ตรงน้ีท าให้เรารู้สึกว่าตัวเราน่ิงขึ้น ตัวเรามี
เหตุผลขึ้น จากการที่เราเป็นคนที่เร็ว เป็นคนที่ท าอะไรเร็ว ๆ แต่ทุกวันน้ีเราสงบ เราน่ิงขึ้น เพราะอะไร 
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เพราะเรามีศาสนา มีผ้าคลุมฮิญาบ เรามีจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเป็นหลัก เป็นแกนหลักในการด ารงชีวิตของ
เรา141 

  
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นก้าวที่ดีเยี่ยมส าหรับอ าพรรณี เมื่อการเริ่มต้นความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลง มีการลงมือปฏิบัติทดลองและเผชิญผลลัพธ์ด้วยตัวเอง ได้น ามาสู่ความสุขอันเรียบง่าย
และระบบระเบียบที่มั่งคงทั้งทางกายและทางจิตใจในชีวิต ท าให้อ าพรรณี มุ่งมั่นที่จะใช่ทักษะความ
ช านาญของตนเป็นเครื่องมือในการอธิบาย และให้ความรู้ผู้อื่นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 

เผอิญพรรณีถนัดในเรื่องของการถ่ายภาพ เพราะพรรณีไม่สามารถขึ้นไปพูดบนเวทีให้คนเข้าใจได้ 
เพราะฉะน้ันสิ่งที่พรรณีท าได้มากที่สุดคือการถ่ายทอดในมุมมองด้านศิลปะของเราที่เราถนัด เพราะฉะน้ัน
พรรณีเลยเลือกแสดงออกที่จะให้เกิดการตั้งค าถามในศาสนาอ่ืน ๆ ในสังคมอ่ืน ๆ ให้เขาได้เข้าใจศาสนา
อิสลามผ่านงานถ่ายภาพของพรรณี แกนหลักของเรา ศาสนาคือชีวิต เพราะฉะน้ันเราจะท าให้ทุกคนเข้าใจ
ศาสนาเราได้อย่างไรกับเครื่องมือที่เราถนัด โดยตั้งค าถามสร้างความเข้าใจผ่านผลงานภาพถ่ายของเรา142 

 
 ในปี พ.ศ.2555 อ าพรรณีกลับมาจากประเทศฝรั่งเศส และตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้สร้างสรรค์ผลงาน
ชุด “24:31 (แสงสว่าง)” ด้วยแนวความคิดที่ยังคงถ่ายทอดผ่านความงามของสตรี ในรูปแบบภาพถ่าย
ขาวด า แต่ที่มานั้นขยายวงกว้างมากข้ึนไปสู่ภาคสังคม และกระแสนิยมที่ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาแทรกแซงสิ่งเดิม ท าให้ผู้คนในสังคมขาดความเข้าใจบทบาท และละเลยความ
ศรัทธาของตน น ามาซึ่งการประพฤติ และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเข้าใจแก่น
แท้ของศาสนาบิดเบือนไป โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมุสลิมที่เดินตามกระแสแฟช่ันนิยม แต่งกายที่ขัดต่อ
หลักการปฏิบัติในศาสนาอิสลาม การสร้าสรรค์ผลงานชุดนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้หญิงมุสลิมสร้างความ
ตระหนักถึงการปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่ควรในสังคม ผ่านภาพถ่ายที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติ
ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน143  

                                                             
141 เร่ืองเดียวกัน. 
142 เร่ืองเดียวกัน. 
143 อ าพรรณี สะเตาะ, “24:31 (แสงสว่าง)” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ศึกษา บันฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556), 2. 



  165 

 
ภาพที่ 150 24:31 (แสงสว่าง) 01, 2556, เทคนิค ภาพถ่ายสตูดิโอ, ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, “24:31 (แสงสว่าง)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา  
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556) 

 
ภาพที่ 151 24:31 (แสงสว่าง) 02, 2556, เทคนิค ภาพถ่ายสตูดิโอ, ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, “24:31 (แสงสว่าง)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา  
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556) 

 
ภาพที่ 152 24:31 (แสงสว่าง) 06, 2556, เทคนิค ภาพถ่ายสตูดิโอ, ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, “24:31 (แสงสว่าง)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา  
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บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556) 
 

เวลาเราท างานเราจะสังเกตตัวเอง สังเกตบริบท สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างในขณะน้ัน ปัจจุบัน
เวลาน้ัน ว่าเราจะสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นในสังคมผ่านตัวเรา เพราะฉะน้ันสิ่งที่เราท าในทุก 
ๆ เรื่อง ก็อาจจะเกิดขึ้นจากแรงที่ผลัก ที่อยู่ข้างในตัวเองมาตลอด ซ่ึงตอนน้ันอาจจะเป็นเรื่องของการแต่ง
กายของผู้หญิงที่เราเห็นตามท้องถนน ก็น าไปสู่ concept ของชุดน้ี144 

 
ในปี พ.ศ.2559 อ าพรรณีได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Truth of the Unrest in Deep South” 

โดยอ าพรรณีไม่ได้ต้องการบอกเล่า 'ความเป็นจริง ' ของเหตุการณ์ เพราะมันได้ถูกท าให้ไขว้เขว 
บิดเบือน และเปราะบาง ศิลปินจึงบอกเล่า 'ความจริง' ของเหตุการณ์จากฝั่งของตนในฐานะคนใน
พื้นที่ ผ่านกระบวนการของศิลปะภาพถ่าย หญิงชายมุสลิมยืนตัวตรงปราศจากอารมณ์ อยู่ท่ามกลาง
สวนยางพารา เราเห็นหน้าไม่ชัดเพราะใบหน้าของพวกเขาถูกระบายด้วยสีด า คงไม่มีใครอยากจะมี
ใบหน้าสีด าและปราศจากอารมณ์ ความรู้สึกภาพถ่ายชุดนี้จึงสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ว่า 
พวกเขาถูกกระท า ถูกเคลือบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงาม ซึ่งท าให้พวกเขาดูไม่น่าไว้วางใจ และอาจเกิดค าถาม
ต่อไปว่า 'ใครเป็นผู้กระท า?' ค าตอบคือ คนที่ไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์ตาม 'ความเป็นจริง' และเช่ือ
ในสู่งที่สื่อสาธารณะน าเสนอ ผลงานชุดดังกล่าวได้ถูกคัดสรรน าออกจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพถ่ายไม่
เคยโกหก (มาก) Photography cannot lie (much)”  โดย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (ภัณฑรักษ์) จัด
แสดง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-29 มีนาคม 2557145  

 
ภาพที่ 153 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด Truth of the Unrest in Deep South  
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wewatch.info/node/668  

                                                             
144 สัมภาษณ,์ อ าพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559 
145 Truth of the Unrest in Deep South by Ampannee Satoh (2014),เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก http://www.wewatch.info/node/668 

http://www.wewatch.info/node/668
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ภาพที่ 154 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด Truth of the Unrest in Deep South  
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wewatch.info/node/668  
 

 
ภาพที่ 155 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด Truth of the Unrest in Deep South  
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wewatch.info/node/668  
 

จริง ๆ คอนเซ็ปช่วงน้ีเกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นอะไรที่อยากท ามาได้สักระยะนึงแล้ว โดยก่อนหน้าน้ี
ก็เคยท าเรื่องปอเนาะเป็นเชิงสารคดี ก็เก่ียวเน่ืองกับ สามจังหวัด เก่ียวกับที่บ้าน แล้วที่น้ีการที่เราไป
บันทึกภาพเก่ียวกับเหตุการณ์ที่บ้าน เป็นเรื่องที่ เราเคยท าแล้ว ในชุดน้ีเลย ตั้งให้เป็นผลงานเชิง
แนวความคิด ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้าน เป็นงานที่เซ็ตขึ้นมา อาจจะดูไม่จริง แต่ว่าสะท้อน
ความคิดของเราที่เราต้องการแสดงออกว่า จริง ๆ แล้ว คือเหมือนคนในพื้นที่ ตั้งค าถามว่าการตามหา
เสรีภาพให้เขา สอดคล้องมากน้อยแค่ไหนกับคนในพื้นที่ 

จริง ๆ คือสะสมมาอยู่แล้วด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้าน ทุกอย่างจึงต้องละเมียดละไม ระวัง 
เพราะทุกคนที่อยู่ใกล้เราเป็นผู้ถูกกระท า แต่เราไม่ได้แสดงให้เห็นความรุนแรง ไม่มีเลือด ไม่มีปืน ไม่มีอะไร

http://www.wewatch.info/node/668
http://www.wewatch.info/node/668


  168 

ทั้งสิ้น เป็นการน าเสนอในมุมละมุนละม่อม ภาวะถูกป้าย น่ีก็คือจุดที่มาของงานชุดน้ี แต่จริง ๆ  แล้วก็คือ
สะสมมานานแล้ว และก็ได้โอกาสว่าถึงเวลาแล้วที่จะท างานชุดน้ีขึ้นมา146 

ชุดน้ีคือ Untitled จะห่างจากความเป็นผู้หญิงไปนิดนึง และเป็นชุดที่น าเรากลับไปสู่บ้านอีกครั้ง 
คือเราพยายามที่จะพูดถึงเรื่องภาครัฐอ่ะค่ะ คือมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่ ที่คนในพื้นที่ก็โดนอะไรบาง
สิ่งบางอย่างน้ีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือเขาอาจจะบริสุทธ์ิ เขาไม่มีกระบอกเสียงที่จะสามารถบอกกล่าวถึง
ความบริสุทธ์ิของเขาได้ ผ่านภาครัฐที่พยายามจะปรุงแต่งให้เขาไม่บริสุทธ์ิ ตอนน้ันเรารู้สึกว่า เรากลับไป 
เราแค่กลับไปเป็นคนในพื้นที่อีกครั้งหน่ึง เพื่อพูดถึงบริบทของภาครัฐที่มีต่อคนในพื้นที่ เพราะฉะน้ันงานชุด
น้ีมันก็เลยด้วยแนวความคิดที่ว่า เราคือคนในพื้นที่จริง ๆ แล้วก็สิ่งที่แปลกเปื้อน ปนเปื้อนมาจากสิ่งที่อยู่
ภายนอกที่ถูกการฉาบ อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่ถูกฉาบ งานดูเหมือนการเซ็ต ซ่ึงเราตั้งใจให้เป็นอย่างน้ัน 
ชีวิตของคนทีน่ันเหมือนละคร เหมือนเป็นตัวละครอะไรสักอย่างตัวนึง แต่จริง ๆ คือ ชีวิตก็คือชีวิตค่ะ ไม่ใช่
ของเล่นค่ะ ชีวิตคนไม่สามารถเอามาหาผลก าไร ภายใต้ความเป็นความตายของคน เราก็เลยอยากหยิบตรง
น้ีมาพูดถึงอีกครั้งนึง ก็เลยได้งานชุดน้ันออกมา ซ่ึงชุดน้ีก็แสดงแค่ครั้งน้ันครั้งเดียว ไม่ค่อยได้แสดงที่ไหน147 

 
และในปีนี้ อ าพรรณียังได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Lost Motherland” สะท้อนถึงภาพผู้

อพยพที่ต้องลาจากดินแดนอันเป็นบ้านเกิด ภาพข่าวเด็กน้อยในเสื้อยืดสีแดงชาวซีเรีย นอนคว่ าหน้า
บนหาดบริเวณชายฝั่งของประเทศตุรกี รวมถึงผู้อพยพชาวโรฮิงยาที่หนีอ านาจรัฐเผด็จการมาเจอรัฐ
ประชาธิปไตยซ่อนรูป ได้สร้างความบัลดาลใจให้ศิลปินถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายชุดน้ี148 

 
ภาพที่ 156 Lost Motherland, 2559, เทคนิค ภาพถ่าย 
ที่มา : Hanisah, Conceptual Photo ศิลป์ทีส่ร้างสรรค์จากความรู้สึก เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์
ที่สร้างสรรค์จากความรูส้ึก.html  

                                                             
146 WeWatch.info, Truth of the Unrest in Deep South by Ampannee Satoh, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=O_4xF90MQVU 
147 สัมภาษณ,์ อ าพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559 
148 เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์, Lost Motherland ของ อําพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/banjy.jump/media_set?set=a.1349065045122441.1073741899.100000568764000&type
=3 

http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
https://www.youtube.com/channel/UCoxhorioezLzdQEyu3WhTtA


  169 

 
ภาพที่ 157 Lost Motherland, 2559, เทคนิค ภาพถ่าย 
ที่มา : Hanisah, Conceptual Photo ศิลป์ทีส่ร้างสรรค์จากความรู้สึก เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์
ที่สร้างสรรค์จากความรูส้ึก.html  
  

 
ภาพที่ 158 Lost Motherland, 2559, เทคนิค ภาพถ่าย 
ที่มา : Hanisah, Conceptual Photo ศิลป์ทีส่ร้างสรรค์จากความรู้สึก เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์
ที่สร้างสรรค์จากความรูส้ึก.html  

 
ด้วยปัจจุบันเราสนใจเรืองราวในประเด็นของผู้อพยพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวโรฮิงญาก็ดี หรือ

ว่าชาวซีเรียก็ดี งานชุดน้ีเลยเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้อพยพทั้งหลายที่ต้องจากพื้นที่นึงไปยัง
อีกพื้นที่นึง ซ่ึงชุดน้ีก็เป็นการตั้งค าถามกับความเป็นมนุษย์ค่ะว่า ในการที่เขาเสียแผ่นดินเกิดแล้วต้องไปอยู่
ในที่ที่มัน เขาเรียกว่าอะไรดี คือพวกเราเป็นมนุษย์ด้วยกัน เรามีการตอบรับหรือว่ามีการช่วยเหลือเขาใน
ฐานะมนุษย์มากน้อยแค่ไหน เข้าใจไหม คือภาพที่เราเห็น ภาพที่เป็นเด็กน้อยที่ชายหาด รูปน้ีเรารู้สึกว่าพีค 
ใจเรา เราอยากไปอยู่ที่ฐานผู้อพยพด้วยซ้ าไป คือก่อนที่เราจะท าชุดบุรก้า ตอนเราไปเรียนที่ฝรั่งเศส เรามี
เรื่องหน่ึงในใจ เราว่าเราจะไปอยู่ที่ฉนวนกาซ่า อาจารย์ก็บอกว่า ได้ น่าสนใจ แต่ด้วยความที่เราไม่มีคอน
เนคชั่นจากในฐานผู้อพยพตรงน้ัน จึงยากที่จะมีโอกาส ยิ่งตอนน้ันเราอาศัยอยู่ที่โน่นด้วย จึงล าบากที่จะได้
คอนเนคชั่น เรื่องน้ีก็เลยเพลาลงไป เราก็พักก่อน ซ่ึงตอนน้ันเราสนใจมาก ได้ออกไปประท้วงเรื่องสิทธิ

http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
http://beritamuslimmag.com/interview/258/Conceptual+Photo+ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก.html
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มนุษยชนของกาซ่าด้วย ที่อิสราเอลเอยอะไรเอยพวกน้ี ช่วงน้ันเราก็อยากท า แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่
อ านวย เราก็เลยเบรคไป จนมาถึงตรงน้ี เราก็คิดว่าได้โอกาส เราก็เลยท า แต่ชุดน้ี จะเป็นส่วนแรกนะคะ 
หมายถึงว่าชุดน้ียังไม่เรียบร้อย อาจจะมีการรันต่อ ยังไม่จบ ในมีเดียอ่ืน ๆ ขึ้น149 

 

5. นุรัตนา หะแว 

นุรัตนา หะแว เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2529 จังหวัดปัตตานี นุรัตนา เป็นลูกสาวคนโต
ของครอบครัวหะแว มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านคาโต 
หมู่บ้านปานะเระ จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสามัญ แม้ว่านุรัตนาจะมีอนาคตที่สดใสในด้านพานิชยศาสตร์ เอกการ
บัญชี เพราะผลการเรียนของศิลปินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ศิลปินก็ได้เลือกที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางสาย
ศิลปะ สาเหตุก็เพราะว่า สมัยเรียนมัธยมเธอมีเพื่อนเป็นลูกช่างเขียนเรือ วาดรูปเก่งแเช่นแภาพวิว
ทิวทัศน์ สัตว์ต่าง ๆ  เขียนลายเส้นต่าง ๆ  ซึ่งเพื่อนของเธอไม่เคยเรียนศิลปะ  เธอบอกว่าเธออยากท า
ได้บ้าง แต่ไม่ได้มีพรสวรรค์เหมอืนกับเพื่อน ดังนั้นเธอจึงต้องเข้ามาเรยีนรู้เกี่ยวกับศิลปะโดยเลอืกเรยีน
เอกทัศนะศิลป์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 

 
ภาพที่ 159 นุรัตนา หะแว 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 
 

ตอนที่เราเป็นนักศึกษาค่ะ เราไม่ได้มองศิลปะไกลขนาดน้ัน ไม่ได้มองว่าเราจะเป็นศิลปินที่ มี
ชื่อเสียง เยอะแยะมากมาย คือ ณ ตอนน้ันแค่อยากวาดรูปเป็น แค่ชอบวาดรูป เพราะเราวาดรูปไม่เป็นเลย
นะ ทีน้ีพอเข้ามาเรียน ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด คือเราคิดว่าแค่พยายามวาดให้เหมือน เราตีความว่าแบบน้ัน 
เข้าใจว่าอย่างน้ัน พอเรามาเรียน ท าไมยากขึ้น ต้องท าวิจัยด้วย ไหนจะงานสร้างสรรค์ ใช่เหรอ ศิลปะที่เรา

                                                             
149 สัมภาษณ,์ อ าพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559 
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อยากเรียนเป็นแบบน้ีเหรอ ประมาณน้ัน พอเราเรียนไปสักพัก เราก็เริ่มเข้าใจว่าเราท าไป ไม่ใช่แค่ตอบ
โจทย์กับตัวเรา เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราท าด้วย เราต้องรับผิดชอบต่องานที่เราท า ต่อการยอมรับ ผู้ชม 
ผู้ดู ค าวิพาษ์วิจารญ์จากสังคม เราก็ต้องยอมรับตรงน้ันให้ได้ เราก็เริ่มมีความรับผิดชอบ ท างานเป็นแบบ
แผนมากขึ้น ในช่วงที่เราเป็นนักศึกษา พอจบจากที่น่ีเราก็ไปเรียนโทต่อที่ศิลปากร เริ่มเห็นวงการศิลปะ
กว้างขึ้น ว่ามีหลากหลายรูปแบบ ตอนแรกเข้าใจแค่ว่า วาดบนเฟรม มีคอนเซ็ปท์ จบแค่น้ัน คือเราจะท า
อะไรก็ได้ เป็นเหมือนบันทึกประจ าวันของเรา150 

 
เมื่อนุรัตนาเข้าใจความเป็นศิลปะมากข้ึน การค้นหาตัวตนจึงตามมา เมื่อเริ่มเรียน ก็ได้รับการ

สอนเกี่ยวกับศิลปะทุกแขนง เนื่องจากตอนแรกยังไม่รู้ว่าตนเองถนัดด้านไหน ก็ได้เล่าเรียนรวมทุก
แขนงถึงปี 3 จนปี 4ช้ันปี 3-4  นุรัตนาก็พบว่าตนเองถนัดด้านภาพพิมพ์การแกะไม้เพราะให้ความรู้สกึ
สอดคล้องกับแนวความคิดของเธอ 

 
ภาพที่ 160 นุรัตนา หะแว ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 

 
          ในปี 2551 ผลงานภาพพิมพ์ชุด “ความหวาดระแวงจากจิตใต้ส านึก” ของนุรัตนาคว้ารางวัล
เหรียญเงิน จากนิทัศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ศิลป์ พีระศรี) รุ่นอายุ 18-25 ปี ครั้ง
ที่ 25 ซึ่งเป็นนิทัศการระดับชาติ ส่วนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้เธอเล่าว่าได้มาจาก 
ช่วงปิดเทอมเธอพาน้องสาวไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี แล้วน้องสาวก็พูดข้ึนว่า
ถ้าเล่นบริเวณนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าจะมีระเบิดไหม เธอรู้สึกสลดใจมากเพราะน้องสาวหวาดระแวง
และกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

เราเกิดความรู้สึกน้ีขึ้นมา เม่ือเด็ก ๆ มาตั้งค าถามกับเรา ขณะที่เขาไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่น ว่า 
ตรงน้ีที่เขามา เขาจะมีความปลอดภัยไหม คือในแต่ละที่ที่เขาไป เขาจะมีความรู้สึกว่าจะมีความปลอดภัย

                                                             
150 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน,ี 31 

พฤษภาคม 2559. 
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กับเขาไหม คือเขาถามเรา เราก็อ้ึง และให้ค าตอบเขาไม่ได้ เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนกัน ไม่รู้ว่าวันน้ีเขาจะยิงกันไหม วันต่อไปจะมีระเบิดรึเปล่า เราก็เก็บความรู้สึกตรงน้ันมาถ่ายทอด
เป็นงาน แล้วก็พอเรามีลูก เราก็อยากพาลูกเราไปในทุก ๆ ที่ที่ต้องการ พาเขาไปเล่น ไปช็อปปิ้ง พาไปซ้ือ
ของ คืออยากพาเขาไปทุก ๆ ที่ในปัตตานี แต่ในส่วนลึก ๆ เราก็เป็นห่วงเขา ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ เราเอง
ก็ไม่รู้ว่า ตัวเราเองจะปลอดภัยไหม ไหนจะลูกอีก คือความเป็นห่วงก็บวกเพิ่มขึ้นค่ะ151 

 
ภาพที่ 161 นุรัตนา หะแว ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 
 
แนวคิดในการสร้างสรรค์ของนรุัตนามีทีม่าจากค าว่า “ความหวาดระแวง”  

 
แนวความคิดโดยรวมคือ เราท าเก่ียวกับความหวาดระแวงของเด็กค่ะ คือเรามองภาพรวมของ

เด็ก ๆ ก็คือ จากค าว่า หวาดระแวง เราไม่ได้รู้สึกว่าเกิดวันน้ีแล้วจะจบวันพรุ่งน้ี ความรู้สึกเราเริ่มจากน้อง 
พอเขาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ความเป็นห่วง ความระแวงมันก็เริ่มจางลงแต่ไม่มีวันหมด ไม่เคยจางหาย 
ความหวาดระแวงน้ีจึงเข้มข้นนและมีอยู่ทุกวัน จึงเหมือนกับการทับซ้อน ๆ ซ้อน ๆ กันไปเรื่อย ๆ  และค า
ว่าเทคนิคภาพพิมพ์ ที่เราเลือกท าก็คือ ภาพพิมพ์สามารถพิมพ์ ซ้ าได้ เหมือนย้ าตัวเอง ย้ ามัน เหมือนย้ า
ความรู้สึกตัวเองค่ะ เพราะแบบน้ีก็เลยเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ค่ะ 

ในปัตตานีก็คือนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามซะส่วนใหญ่ แต่ว่าก็มีไทยพุทธ และเชื้อสายจีน
เหมือนกัน คริสต์ก็มีนะคะ ในแต่ละรุ่นแต่ละปี แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิม ทีน้ีรูปแบบการท างานคิดว่า
มันส่งผล ค าว่าหวาดระแวง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน ใน สามจังหวัดค่ะ ได้ออกอากาศ มีการกระจาย
ข่าวทั่วโลก เสนอไปในทางที่ร้ายแรง มีความรุนแรง ท าให้คนไม่กล้ามาปัตตานี  ท าให้นักศึกษาบางคนไม่
กล้าลงมาเรียน ไม่ใช่แค่คณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานะคะ พ่อแม่หลาย ๆ ท่านรู้ว่าลูกสอบติด มอ.
ปัตตานี ก็ไม่กล้าส่งลูกลงมาเรียน กลัวจะเกิดเหตุกับลูกตัวเอง ต้องย้ายคณะ บางคนย้ายมหาวิทยาลัยไปก็
มี ก็คือมาจากความหวาดระแวงค่ะ152 

                                                             
151 เร่ืองเดียวกัน 
152 เร่ืองเดียวกัน 
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ภาพที่ 162 นุรัตนา หะแว ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 

 
ต่อมาในการศึกษาระดับช้ันแปริญญาโทของนุรัตนา แนวคิดของเธอยังคงมั่นคง ไม่

เปลี่ยนแปลง ในผลงานชุด ใต้สภาวะใต้  
 

ความหวาดกลัวน้ันลดทอนก าลังใจในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ เป็นความรู้สึกที่ค่อย ๆ กัดกร่อน
จิตใจทุกขณะ ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื้อรังในภาคใต้ก็เช่นกัน ได้เข้าไปท าร้ายและท าลายความสุข
ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกลัวน้ันได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของเด็ก ๆ ที่บอบบาง นุรัตนา 
หะแว ศิลปินมุสลิมรุ่นใหม่จากปัตตานี ได้ถ่ายทอดความรู้สึกอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ผ่านผลงาน
ภาพพิมพ์ก่ึงนามธรรมที่มีชื่อว่า “ใต้สภาวะใต้” รอยร้าวที่พาดผ่านรูปทรงของเครื่องเล่นต่าง ๆ ในผลงาน 
ราวกับความแตกแยกของสังคม ซ้ าร้ายกลับฝังร่องรอยแห่งความทุกข์ลงบนหัวใจของเด็ก ๆ ที่ไม่อาจเล่น
ให้สนุกได้อีก บรรยากาศอันสดใสและเสียงหัวเราะที่ควรมี ถูกแทนที่ด้วยความหม่นหมอง และสีที่อึมครึม 
ไม่ว่าจะพุทธหรือมุสลิมก็ล้วนเป็นผู้ถูกกระท าจากการอ้างเพียงความแตกต่างทางความเชื่ออย่างไร้
ความชอบธรรม ใต้สภาวะใต้ทุกวันน้ี จึงคล้ายกับอยู่ในฝันร้าย เพราะแม้แต่สนามเด็กเล่นก็ไร้ซึ่งความ
ปลอดภัยอีกต่อไป153 

 
เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ยังคงด าเนินไปดั่งเส้นขนานที่ควบคู่ไปกับชีวิตของ

คนในพื้นที่ ไม่มีจุดสิ้นสุด 
 

                                                             
153 นิทรรศการ ใต้ สภาวะใต้ โดย นุรตันา หะแว, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

www.portfolios.net/m/event?id=2988839%3AEvent%3A446961 
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เคยเกิดเหตุระเบิดที่ห่างออกไปจากบ้านราว ๆ 2 กิโลเมตร และอีกครั้งนึงก็ เรามีน้าเป็นต ารวจ
ค่ะ ซ่ึงเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังน้าการท างานน้าเราเป็นอย่างไร ก็มีการสั่งคนให้มาเก็บน้าเราถึงบ้าน แต่เราก็
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ แต่ความรู้สึกคือ เขาเป็นคนใกล้ตัวเรามาก เหมือนทุก ๆ ทีเราจะได้ยินข่าวการ
เกิดเหตุที่อ่ืนๆ สมมติห่างออกไป 10 กิโลเมตร ทีน้ีพอมีอีกครั้งนึงมันก็เริ่มใกล้เข้ามา ๆ แล้วตอนน้ันคือใกล้
มาจนกลายเป็นคนในครอบครัวของเรา คือแกก็บาดเจ็บ แต่ไม่เสียชีวิต และพ่อแม่ น้องชายน้องสาวเรา 
ทุกคนในครอบครัวอยู่ในเหตุการณ์หมด ยกเว้นตัวเรา154 

 
ความใกล้ชิดของเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้ศิลปินมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้ความรู้สึกของ

นุรัตนายังคงแข็งแกร่ง และส่งผลให้แนวความคิดแข็งแรง ผลงานชุด “ปลายด้ามขวานนี้” ยังคง
สะท้อนแนวความคิดจากค าว่า หวาดระแวง ผ่านความกลัวของเด็ก ๆ และสนามเด็กเล่น  

 
เริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของน้องสาวและน้องชายความรู้สึกเราเริ่มจากน้อง เป็นหลัก พอ

เขาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ความเป็นห่วง ความระแวงมันก็เริ่มจางลงแต่ไม่มีวันหมด มันไม่เคยจางหาย 
แล้วพอเราเริ่มมีครอบครัว เรามีลูก เราก็เริ่มสังตลูกเรา คือเรามีความสนิท มีความใกล้ชิดผูกพันต่าง ๆ 
นานา ก็คือ ความรู้สึกหลัก ๆ ได้รับแรงบันดาลใจมากจากลูกนะ และพอเรามีลูกเราก็มองว่า ลูกเรายังเล็ก
ยังเป็นเด็กอยู่ ลูกเรายังเป็นเด็ก ยังเล็กมากความกังวลที่เราเคยมีเพราะน้อง มันก็เปลี่ยนมามีให้ลูกแทน 
แต่เราก็ยังไม่หายกังวลกับน้องนะ155 

 
ภาพที่ 163 นุรัตนา หะแว ขณะก าลังน าเสนอผลงานศิลปะให้เด็ก ๆ ได้รบัชม 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 
 

คือความสนุก เราอยากให้เด็กได้สนุก ให้เด็กได้สัมผัส แต่ว่าความหวาดระแวงมันก็มีอยู่ค่ะ 
เพราะว่าถ้าจะเกิดเหตุ ถ้าเขาจะก่อเหตุเขาก็ไม่ได้ประกาศ แบบเดี๋ยวจะท าแบบน้ันตรงน้ัน ๆ คือมันไม่มีน่ี

                                                             
154 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
155 เร่ืองเดียวกัน 
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คือผลกระทบที่เราได้รับคือ เราไม่รู้ว่าก าลังจะเกิด จะเกิดกับใคร ณ ตอนไหนบ้าง พอเราตั้งใจที่จะพาลูก
เราไปที่น่ันที่น่ี แต่ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเราจะพาเขาไปแล้วจะปลอดภัย ไม่เคยตี เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
อีกมุมนึงเราก็คิดเผื่อไว้แล้วว่า ถ้ามันมีเหตุการณ์ล่ะ เราต้องเผื่อใจ ท าใจไว้ และด้วยเหตุการณ์ด้วยภาพ
บรรยากาศ ถามว่าเราเคยชินไหม ความรู้สึกตามตรงก็คือเราเคยชิน แต่มันก็เป็นการเคยชินที่ต้องเผื่อใจไว้
บ้างในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน156 

 

 
ภาพที่ 164 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 

 

 
ภาพที่ 165 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 

 

                                                             
156 เร่ืองเดียวกัน 
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ภาพที่ 166 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 

 
ปัจจุบันนุรัตนายังคงสร้างสรรค์ผลงานควบคู่ไปกับการเป็นผูส้อนนักศึกษา ณ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 

 
ภาพที่ 167 นุรัตนาในบทบาทการเป็นอาจารย์ ขณะก าลังตรวจงานนักศึกษา 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นุรัตนา หะแว 
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6. ปรัชญ์ พิมานแมน 

 
ภาพที่ 168 ปรัชญ์ พิมานแมน และผลงาน 
ที่มา : ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการ “ฉันพูดถึงเขา เป็นความ
จริงหรือการหลอกลวง”, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://culturalartcu.blogspot.com/2014/06/25.html 
 

ปรัชญ์ พิมานแมน ศิลปินหนุ่มชาวนราธิวาส เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2530  บัณฑิต
จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาควิชาศิลปไทย ปัจจุบัน ปรัชญ์เป็นอาจารย์ ประจ าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ปรัชญ์ได้เริ่มต้นเหมือนกับศิลปินหลาย ๆ  ท่าน เนื่อง
ด้วยการได้รับการศึกษาและการอบรมสั่งสอนจาก รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น การขุดค้น 
เสาะหาแรงบันดาลใจและความงามรอบตัวจึงเป็นสิ่งที่ปรัชญ์หยิบยกมาเพื่อสร้างแร งขับในการ
สร้างสรรค์ ทั้งในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับช้ันปริญญาตรี และปริญญาโท 
  

ในการเริ่มต้นท างาน ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่เรียนก็คือ เอาความเป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมขึ้นก่อน 
เพราะตอนเรียนจะมีหัวข้อที่ให้เรากลับบ้านไปคิด ไปมองรอบตัวเราว่ามีอะไรที่เป็นตัวเรา เรื่องราวอะไรที่
บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราบ้าง พอป.โทก็ยังเป็นอย่างน้ันอยู่ เรากลับมาที่บ้านเรา หาสิ่งที่เรารู้สึกกับบ้าน
เรามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ อาจจะสังเคราะห์เหลือเพียงแค่รูปทรง สัญลักษณ์ หรือทัศนธาตุบางอย่างที่
เราน ามาใช้ได้ อย่างป.ตรีก็จะเป็นรูปกรงนก ยังเห็นความเป็นรูปธรรมอยู่ ว่าเป็นรูปกรงนก และใช้พื้นผิวที่
เราคิดค้นขึ้นมาเอง เริ่มจากตัวเราก่อน ท้องถิ่นเราก่อนอ่ะครับ  

 

จะเห็นว่านอกจากศิลปินจะเริ่มด้วยการมองหาแรงบันดาลใจรอบตัวแล้ว ในส่วนขอปรัชญ์ยัง
ได้มีการส ารวจในเรื่องของวัสดุ และเทคนิควิธีการอีกด้วย โดยศิลปินได้กล่าวกับผู้วิจัยไว้ว่า ตนเองมี
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ความสนใจในการได้ลงมือกระท ากับเนื้อวัสดุด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การขูด ขีด ตอก เผาไฟ ผสมสี 
ระบายสีลงบนเนื้อวัสดุแบบต่าง ๆ  เช่น ไม้ ข้ีเลื่อย ข้าวเปลือก ข้ีเลื่อยผสมกาว ดินสอพอง โดยอุปกรณ์
ที่ใช้หลัก ๆ ก็จะเป็นเครื่องมือแกะไม้ส าหรับท าแม่พิมพ์ สิ่ว เลื่อย เครื่องพ่นสี ท าให้ผลงานของปรัชญ์
มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ชัดเจนในช่วงเริ่มต้น157  

 
ภาพที่ 169 ปรัชญ์ พิมานแมนขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

 
เมื่อได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ปรัชญ์ยังคงพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์จากวิถีชีวิต

และสิ่งที่ศิลปินได้พบเจอ โดยในครั้งนี้ผลงานของปรัชญ์ได้เน้นชัดไปที่ศาสนาที่ตนนับถือ คือศาสนา
อิสลาม ซึ่งศิลปินได้กล่าวไว้ว่า ศิลปะกับศาสนานั้นเป็นสิ่งเดียวกัน ศิลปะเป็นรองศาสนาเพียงนิดเดยีว 
ในการด าเนินชีวิต มุสลิมจะให้ศาสนาน าทางไป และศิลปะก็เช่นกัน การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น 
สามารถยึดเป็นสิ่งที่ศิลปินเลอืกท าเพื่อรับใช้ตนเองด้วย158 โดยศิลปินได้เลือกที่จะบอกเลา่ความศรัทธา
ผ่านรูปร่างและรูปทรงของสถาปัตยกรรมแห่งศาสนสถานของชาวมุสลิม อันหมาย มัสยิดนั่นเอง โดย
ศิลปินได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา” ไว้ดังนี ้

 
การอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความแตกต่างทั้งด้านบวกและด้านลบ จนเกิดแรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด จากภยนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา ที่แสดงออกถึงความศรัทธาใน
ศาสนา ที่ต้องรู้จักแก่นแท้ของความส าคัญ จากภายในตัวตนมาสู่ภายนอกเพื่อให้เกิดพลังแห่งความศรัทธา 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของหลักค าสอน สะท้อนผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ บน

                                                             
157 สัมภาษณ์ ปรัชญ์ พิมานแมน, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
158 เร่ืองเดียวกัน 
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ร่องรอยความแตกร้าว บนพื้นผิว ผสมผสานกระบวนการ สร้างสรรค์เทคนิคปอด ขูด ขีด พื้นผิวบนพื้น
ดินสอพอง159  

 
ภาพที่ 170 ปรัชญ์ พิมานแมนขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงถัดมา อันเป็นผลงานที่ได้น าไปจัดนิทรรศการที่ช่ือว่า ฉันพูดถึง

เขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง (I SAID TO YOU was true or deception) ที่ภาพลักษณ์ของ
ผลงานยังคงหยิบยืมรูปร่างและรูปทรงของสถาปัตยกรรมมาใช้ แต่ในครั้งนี้ ปรัชญ์ได้เลือกใช้ “บ้าน” 
เป็นสิ่งที่ต้องการสือ่ความรู้สกึและความอึดอัดภายในจิตใจ อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่
เกิดข้ึนในพื้นที่บ้านทั้งสองหลังของปรัชญ์ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี บ้านอันเป็นที่ท างานและพ านัก
ของครอบครัว และจังหวัดนราธิวาสอันเป็นบ้านเกิดที่รักและหวงแหน ซึ่งได้มีการบรรยายถึง
นิทรรศการในครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

“ฉันพูดถึงเขาเป็นความจริงหรือการหลอกลวง” ชื่อนิทรรศการผลงานศิลปะที่ศิลปินต้องการ
สะท้อน ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ในลักษณะ รูปทรงของบ้านและทัศนธาตุที่ผสมผสานความประสาน
กลมกลืน ภายใต้ความขัดแย้งทางความ รู้สึก ในกระบวนการทางเทคนิค ที่เกิดจากพื้นผิว ร่องรอยที่แสงด
ออกถึงความรุนแรง ดั่งความรู้สึก ถึงผลกระทบภายในที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากถิ่นก าเนิดของตนเอง 
นราธิวาส คือ บ้านเกิดที่ผู้สร้าง สรรค์เคยอาศัยอยู่อย่างสงบและสันติสุข ในขณะที่ปัจจุบันความรู้สึกน้ัน 
เหลือเพียงร่องรอยของ ความทรงจ าที่ไม่อาจย้อนคืนกลับมา บ้านคือสถานที่ให้ความอบอุ่น คือสถานที่
ปลอดภัยของคนใน ครอบครัว แต่ในปัจจุบันในพื้นที่ ที่เรียกว่า บ้าน กลับไม่ปลอดภัย160 

                                                             
159 ปรัชญ์ พิมานแมน, “จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 2. 
160 Mod, นิทรรศการผลงานศิลปะสื่อผสม “ ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง” เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 

2561, เข้าถึงได้จากhttp://exhibition.contestwar.com/node/593 

http://exhibition.contestwar.com/node/593
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ภาพที่ 171 บ้านและสตูดิโอของศิลปิน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

 
เหมือนช่วงนึงที่เขาขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยกระดาษ ขณะน้ีให้โปรดระมัดระวังเหตุการณ์ 

เหมือนในหนัง เหมือนสงครามกลางเมืองเลย ตอนน้ันอยู่ปี 3 ปี 4 งานเลยจะออกแนวรบ คอนเซ็ปงาน
ตอน ป.ตรีผมจะท า นก นกสื่อถึงความอิสระ แต่เราแทนตัวเราเหมือนกรงนก พื้นผิวที่ขูดขีดต่าง  ๆ คือ
เหมือนบ้านเรา สวยมาก มีกรงนกสวย แต่บรรยากาศรอบ ๆ น้ีชวนหดหู่มาก ไม่ใช่เพราะระเบิด แต่เพราะ
ไปไหนก็โดนค้นตัว ไปไหนโดนซักถาม ถามผม ไปไหน กลับบ้านครับ แล้วมาจากไหน อ้อ มาจากบ้านครับ 
อ้าวแล้วท าไมมีบ้าน 2 หลัง ก็เป็นคนที่โน่นมาท างานที่น่ีครับ ไม่เข้าใจก็ลงไปคุยยาวอีก บางครั้งก็เขามี
สิทธ์ิที่จะขออะไรเราก็ได้ อย่างเช่นเอกสารรถ ซ่ึงเป็นเอกสารส าคัญ เขาอาจจะเอาไปแอบแฝงก็ได้ เขาก็
เอาไปถ่ายรูป จดเลขเครื่องเลขทะเบียนต่าง ๆ เราก็ไม่รู้ ซ่ึงเราก็กลัวเขา เขาก็กลัวเรา161  

 
ภาพที่ 172 ปรัชญ์ในพิธีเปิดนิทรรศการ ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง (I SAID TO 
YOU was true or deception) 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

                                                             
161 สัมภาษณ์ ปรัชญ์ พิมานแมน, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 173 บรรยากาศนิทรรศการ ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง (I SAID TO YOU 
was true or deception) 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อนุโรจน์ จันทร์โพธ์ิศร ี

 

 จะเห็นว่าจากสิ่งที่ศิลปินกล่าวถึงนั้นท าให้เราได้ทราบข้อมูลถึงความรู้สึก และความเป็นอยู่ที่
ศิลปินต้องเผชิญในพื้นที่รกรากของตัวเอง จากผืนดินถ่ินอาศัยที่เคยสงบสุข เรียบง่าย กลับเต็มไปด้วย
สิ่งแปลกปลอม ความหวาดระแวงและความน่าสงสัยอันเกิดจากการเข้ามาจัดการของคนนอกพื้นที่ 
โดยที่ไม่ได้มีการสอบถามความสมัครใจของคนในพื้นที่ อีกทั้งในหมู่คนนอกปริมากที่ได้รับการแจ้งข่าว
ว่าคนเหล่าน้ันจะเข้ามาปกป้อง บรรเทาความรุนแรงในพื้นที่ ศิลปินจึเกิดความสงสัยว่า แล้วตนเองกับ
ผู้คนในพื้นที่ จะสามารถ เช่ือ ได้มากแค่ไหน ที่ได้ยิน ได้รับแจ้ง หรือรับทราบมาน้ันเป็นความจริงหรือ
สิ่งลวงประการใดกันแน่ 

 
เราพูดถึงทหาร ถึงชาวบ้าน สื่อมันเป็นเพียงตัวเผยแพร่ รายงาน ว่ามีระเบิดจุดน้ี ชาวบ้านกลุ่มน้ี

เป็นคนท า ทหารได้รับบาดเจ็บ แต่สิ่งที่เป็นความจริงน้ันเราไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไร มาสัมภาษณ์ก็หยิบ
แค่ที่จับใจความได้ไปเผยแพร่ อาจจะเกิดจากความรู้ไม่จริงก็ได้ ผมเลยตีความไปว่า สิ่งที่ทุกคนพูดถึงกัน 
มันจะหาความจริงได้ก่ีเปอร์เซ็น มันคือการพูดปากต่อปากหรือเปล่า มันคือการกล่าวหาเขาหรือเปล่า เรา
เลยอยากให้ทุกคนหาข้อมูลให้แน่นก่อน ก่อนที่จะมาวิจารณ์เขา นักข่าวควรจะกลับไปหาข้อมูลก่อนว่า 
ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามอะไรบ้าง บางคนเขามาคุยกับเราว่า ที่น่ีน่ากลัวนะ เราก็จะบอกว่า ไม่น่ากลัวนะ 
เราอยู่ได้ คนที่กลัวเป็นเพราะการรับรู้ข่าวสาร ถ้าชุดน้ันก็จะไม่ได้เป็นมัสยิดอะไร ก็จะท าเรื่องบ้าน บ้านคือ
ตัวเรา เราก็เปลี่ยนบ้านเราไปเรื่อย ๆ บ้านสารพัดแวดล้อมต่าง ๆ บ้านถูกท าลาย บ้านจากความดีงาม ท า
หลายเทคนิคมาก ทั้งสีน้ า เชื่อมเหล้ก ภาพพิมพ์ และจิตรกรรมครับ  

ผมคิดแค่ว่าผมไม่อยากอยู่ใกล้ทหาร กลัวนะว่าเขาจะท าร้าย คือไม่ใช่เขาไม่ดีนะ คือเราไม่รู้ว่าใน
หม่ืนคนของเขาแต่ละคนเป็นยังไง 
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อย่างตอนผมไปอยู่กรุงเทพฯ ไปท างานอาทิตย์นึง ก็ดูข่าว ก็ยังรู้สึกแบบ น่ากลัวว่ะ ที่บ้านระเบิด
อีกแล้ว ทั้ง ๆ ที่พอเราอยู่น้ี แทบไม่มีอะไรเลย เราก็ไม่ค่อยดูทีวีด้วย คือจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ผู้ใหญ่
เขาเตือน เช่น เออ ช่วงน้ีระวังตัวนะ น่ากลัวหน่อยนะ162 

 
โดยถึงแม้ว่าปรัชญ์จะได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนสามารถน ามา

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่ด้วยจิตใจอันละเอียดอ่อนของศิลปินท าให้ปรัชญ์
สามารถมองเห็นข้อดีที่ตามมาแม้ว่าจะไม่พึงประสงค์นักก็ตาม 
 

เหตุการณ์มันท าให้เราเป็นตัวเองมากขึ้น และยังส่งเสริมการท างาน คือพอมีเหตุการณ์เราก็
ออกไปไหนไม่ค่อยได้ ออกไปก็อันตราย ยิ่งเมื่อก่อนคือมันรุนแรงกว่าน้ีมาก เราเป็นแค่นักศึกษาก็หันหน้า
เข้าหาเฟรมอย่างเดียว อยู่ที่อ่ืนยังมีร้านกาแฟ คาเฟ่ อาหาร ลานกิจกรรมไว้น่ังกับเพื่อน อยู่ที่น่ี 6 โมงเย็น
ก็ต้องเข้าบ้านแล้ว ไม่ก็ห้ามออกนอกคณะ วงจรชีวิตเรามีแค่น้ี ก็คือข้อดีของเหตุการณ์นะ ไม่มีสิ่งกวนใจ
เยอะ  

ตอนน้ีเราก็โอเค ไม่ได้หวาดวิตกอะไร ไม่ค่อยออกไปไหน ท าแต่งานอยู่แล้ว ไม่ได้เจอผลกระทบ
เยอะ แต่คนท าธุรกิจอะไรมันก็คงกระทบเขา  ผมคิดแค่ว่า ถ้าพระเจ้าจะให้เราไปก็ไป เราไม่ได้ยึดติดกับ
การอยู่อยู่แล้ว ถ้าพระเจ้าเห็นควรให้เราโดนระเบิดตายก็สมควรแล้ว เราคงท าดีมาแค่น้ีจริง ๆ แต่ถ้าเรายัง
อยู่ เราก็แค่ระวังตัว เพียงแต่ไม่รุ้ว่าจะเกิดเม่ือไหร่ ยิ่งหลัง ๆ มาน่ีไม่ค่อยมีว่ีแวว นึกจะเกิดก็เกิด แต่เราก็
พยายามเซฟตัวเอง อยู่ในบ้าน ในมหาวิทยาลัย163 

 

 และในฐานะอาจารย์ผู้ให้ความรู้และการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ปรัชญ์ยังได้
กล่าวถึงสิ่งที่ตนพยายามปลูกฝังและแสดงตนเป็นแบบอย่างเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่ได้รับการศึกษา 
เติบโตไปเป็นบุคคลที่ม่คุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ และได้รับการกล่าวว่าเป็นศิลปิน
ที่ดีและมีคุณภาพในอาคต  

 
เราท าไปเพราะอยากให้คนที่น่ีเข้าใจค าว่าศิลปะมากขึ้น พอถึงจุดนึงเราก็โตพอที่จะอยากให้คน

ที่น่ีได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราท ามันคือความงามนะ คือสุนทรียศาสตร์ ที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นเรานะ ว่าความรุนแรง
มันเป็นเพียงแค่การกระท าของคนบางกลุ่ม 

อ.ชลูดบอกว่า ศิลปะมันควรมีไฟส่องทางในตัวของมันเอง แต่ผมคิดว่าเรานับถือศาสนาอิสลาม
อยู่ก่อน งานของเราจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เป็นตัวเราที่สุด ท าโดยไม่ต้องยึดติดการค้าขาย ท าโดยไม่ยึด
ติดกับการหาก าไร อย่างที่เขาสอนกันว่าศิลปะมันไม่ได้สร้างมูลค่า เรายังเป็นแค่คนที่ เพิ่งเริ่มต้น มูลค่าที่
เขาเข้ามาตีให้เราจะยังน้อยอยู่ มันยังเป็นแค่เพียง 10 เปอร์เซ็นจาก 100 ที่คนจะมาซ้ืองานเรา เลยเป็น
ข้อดีที่เราสอนนักศึกษาว่า อย่าไปให้ความส าคัญกับคนซ้ือก่อน คุณมองที่ตัวคุณเองว่าคุณท างานดีพอหรือ

                                                             
162 เร่ืองเดียวกัน  
163 เร่ืองเดียวกัน 
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ยัง ถึงจุดนึงเมื่อคุณมีโอกาส งานคุณมีมูลค่าของมันเอง โดยไม่ต้องเร่ขาย ข้อดีคือเราไม่ท างานตามกระแส 
เราท างานเพื่อค่ให้เราได้ท างานศิลปะ 

อาจารย์ผมสอนเสมอว่าให้มองในระยะยาว เราเดินอยู่ 1 ก้าวแต่เราเดินตลอดเวลา คือเราค่อย 
ๆ เดิน เราไม่มีพลังเครื่องจักรในการขับเคลื่อนใหญ่ ๆ มีการได้รางวัลบ้างส าหรับเด็กบางคน มันคือจุดนึงที่
เขาอาจจะได้รับพลังต่อ คือบางคนขาดพลังที่จะท างานต่อในระยะยาว ผมก็เลยท าให้รู้ว่าเราไม่จ าเป็นต้อง
ขายได้ตลอดเวลา ผมแค่ค่อย ๆ เดิน ไม่หักโหมทีเดียวจนหมดพลัง พอผิดหวังเลิก เราไม่ได้หวังว่าเราจะอยู่
จุดไหน แค่หวังว่า เราจะได้ท างานศิลปะไปได้เรื่อย ๆ แต่ตอนน้ีก็หันกลับไปมองว่า เราโชคดีที่เราใกล้
สิงคโปร์ มาเลย์เซีย ทางโน้นเขามีสิ่งที่เหนือกว่าเราอยู่ เราไปมาหาสู่เขาได้ง่ายขึ้น 

เราอยากเห็นคลื่นลูกใหม่ที่เรียนด้านทฤษฎี ด้านวิจัย เพื่อที่จะมาช่วยพวกเรา คือเราเรียนศิลปะ
หมด ความเป็นศิลปินมันเยอะ ทุกคนต่างกลับบ้านไปท างาน ฉะน้ันเราอยากได้สักคนที่มาดึงเรารวมกัน 
มันก็จะแน่นขึ้น ฉะน้ันก็คือพยายามปลูกฝังเขา164 

 

 
ภาพที่ 174 ปรัชญ์ พิมานแมน ในบทบาทของการเป็นอาจารย ์
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

 
 ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันหน้าที่หบักของปรัชญ์คือการเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในรั้ว

มหาวิทยาลัย แต่ปรัชญ์ก็ยังคนเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวทางของตัวเองต่อไป 
 

นราธิวาส ได้เปิดแกลลอรี่ชื่อ เดอ ลา แป อาร์ตสเปซ ตั้งใจว่าจะให้เป็นสเปซเล็ก ๆ ที่ท าเพื่อให้
นักศึกษาหน้าใหม่ ๆ คือเราไปเห็นอะไรมาเยอะ เราเลยรู้ว่าการที่จะท าพอร์ตเล่มนึงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์หรือ
หอศิลป์ต่าง ๆ เขาสนใจน่ะ เริ่มมาจากการ การแสดงงาน การเซ็ตงานดี ๆ เราเลยเริ่มด้วยการท าสเปซให้
มันดี เพื่อที่เราจะปั้นเด็กขึ้นมา เม่ือเขาได้ท า ก็จะมีประสบการณ์เพิ่มมาในพอร์ต  

แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ อาจไม่ใช่รถที่เคลื่อนที่ เราเอาบริบททางศิลปะไปอยู่กับชุมชน ก็
คือ เราท าบ้านหลังหน่ึงในโปรเจ็ค เดี่ยวมีให้ดูครับ เราเอาบ้านหลังน้ีมาเซ็ตงาน มีวีดีโออาร์ต มีความเป็น
คอนเทม ไปตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น หาดนราทัศน์ โรงเรียนสอนศาสนา ตลาด สถานที่ที่คนชอบไป 

                                                             
164 เร่ืองเดียวกัน 
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และเราก็ให้เขามีปฏิสัมพันธ์อย่าง เช่น การมีกิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน แล้วก็เอางานเป็นวัตถุดิบของโปร
เจ็คเก็บไว้165  

 
ภาพที่ 175 ปรัชญ์ พิมานแมนขณะก าลังควบคุมดูแลการก่อสร้าง De'Laepa Art space 
Narathiwat (เดอ ลา แป อาร์ตสเปซ นราธิวาส) 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 

 
ภาพที่ 176 De'Laepa Art space Narathiwat (เดอ ลา แป อาร์ตสเปซ นราธิวาส) ในปัจจุบัน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ปรัชญ์ พมิานแมน 
 

7. คีต์ตา อิสรั่น 

คีต์ตา อิสรั่น ศิลปินสาวชาวกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2529 จบ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช้ั น ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ส า ข า วิ ช า ทั ศ น ศิ ล ป์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และระดับช้ันปริญญาโทจาก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 

                                                             
165 เร่ืองเดียวกัน 
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ภาพที่ 177 คีต์ตา อิสรั่น 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 
  

 คีต์ตาเป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงในเรื่องของการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่แปลกใหม่ 
ผลงานของศิลปินมักถูกรังสรรค์ข้ึนด้วยการเย็บที่เน้นให้เห็นร่องรอย ความยึดแน่น รัดตึง และบิด
เบี้ยว ส่งผลให้ผู้ชมส่วนมากเกิดความรู้สึกมากมายเมื่อได้รับชมผลงานของคีต์ตา  
 

ลักษณะงานเรา เรียกว่า เย็บสัก คือการเอาวัสดุที่นูน ๆ มาซ้อนกันแล้วเย็บ โดยทั้งหมดของงาน
เรา จะเย็บมือ งานเราทุกชิ้นจะไม่มีการเย็บจักร แล้วเราเอามาประกอบเป็นฟอร์มคน ร่างกายมันจะถูกบิด
เบี้ยวไปยังไง ก็เกิดจากความรู้สึก กรรมวิธีในการเนา หรือการด้นถอยหลังเปรียบเสมือน การประกอบรูป 
ประกอบชีวิตของคน ๆ น้ันขึ้นมาด้วยกระบวนการเนาจากมือเราและด้ายเพียงแค่เส้นเดียว ส่วนจะถูกดึง 
ถูกรั้ง ถูกบีบยังไงให้เป็นฟอร์มคนน้ันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเรา166 

 

 
ภาพที่ 178 คีต์ตา อิสรั่นขณะก าลงัสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 
                                                             

166 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 
พฤษภาคม 2559. 
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นอกจากนี้ผลงานของคีต์ตายังโดดเด่นในด้านของการน า ร่างกายมนุษย์ มาเป็นรูปลักษณ์

ส าคัญในการสื่อสารเรื่องราวและความหมาย อันจะเห็นได้ในผลงานแทบทุกช้ิน ท าให้ผู้คนหลาย ๆ  
กลุ่มเกิดความสงสัยในเรื่องของความเช่ือและข้อปฏิบัติตามศาสนาอิสลามที่ศิลปินมีความศรัทธา ซึ่ง
ศิลปินก็ได้มีข้อช้ีแจงและที่มาอันน่าสนใจ ดังนี้ 

 
ทุกอย่าง เริ่มจาก รูปธรรมก่อน ฟอร์มคนจะชัดเจน ถ้าหากสังเกต คืองานเราจะเป็นฟอร์มคน

ชัดเจน แต่พอท าไปเรื่อย ๆ ทุกอย่างจะถูกคลี่คลาย จากฟอร์มคนที่เคยถูกต้องตามสัดส่วนกายวิภาค 
กลายเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก เป็นเรื่องของ ชีวิต ความผูกพันธ์เก่ียวกับชีวิต ซ่ึงเน้ือหาจะเข้มข้น 
เป็นเรื่องราวของความสูญเสีย และความหวัง ซ่ึงความสูญเสียและความหวัง ก็เป็นเรื่องของความรู้สึก ถ้า
ถามว่ามันลบไหมส าหรับจิตใจเรา ไม่ลบ แต่ด้วยงานที่แสดงออกไป เอฟเฟคแรง งานของเราจะดูหดหู่ จะ
ดูเจ็บปวด ดูแล้วเศร้าหมอง ดูแล้วระทมทุกข์ ความคิดตรงน้ีเริ่มต้นมาจาก เราเคยรู้สึกผูกพันกับแม่ลูกอยู่
คู่นึง ที่เราเคยไปคลุกคลี ใช้ชีวิตอยู่ด้วย ขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล แล้วเรารู้สึกว่าคนในพื้นที่ คือคนที่
ยากล าบาก ยากล าบากในที่น้ีคือ แม้กระทั่งเงินที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเอง แทบจะไม่มีเลย วันหน่ึงเราไม่มีทางรู้
เลยว่า เขาจะมีเงิน ซ้ือข้าว ซ้ือน้ า ซ้ืออาหาร ทุกอย่าง อันน้ันเริ่มต้นจากชีวิตของคนในพื้นที่ ปัจจัยเหล่าน้ี
จะมาในรูปแบบของการหล่อเลี้ยงตัวเอง แล้วยังมีเรื่องของ ร่างกาย แล้วคือเรื่องของครอบครัว แม่มีลูก
แล้วลูกออกมาไม่สมประกอบ สติสัมปชัญะไม่ถูกต้องตามมนุษย์เรา ก็เลยได้แรงกระตุ้น แรงบันดาลใจจาก
บอดี้ 

เราก็แค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราท าอยู่เราควรจะแยกแยะมากกว่า ว่าน้ีคือเรื่องของศาสนา น่ีคือเรื่องของ
ศิลปะ มันคือเรื่องของความดีงามเหมือนกัน คือเรื่องของความศรัทธาเหมือนกัน แต่คุณจะเอาไปใช้ใน
เจตนาแบบไหน เราว่าขึ้นอยู่กับแบบน้ันมากกว่า เราไม่ได้รู้สึกว่า จะท าภาพคนไม่ได้ จะท าแบบเหมือนจริง
ไม่ได้ เราว่าท าได้ แต่อยู่ที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ ท ามาแล้วเจตนาที่เราให้กับคนดู คือเรื่องอะไร ควรมอง
ไปถึงเรื่องของคอนเซ็ปท์ ความงามของเรื่องกายและใจว่าเราสะท้อนอะไร เรามองเป็นอย่างน้ันค่ะ คือก็มี
ผล แต่มันก็ต้องอยู่ในกรอบ ขอบเขตที่พอเหมาะพอดี167  

 
ภาพที่ 179 คีต์ตา อิสรั่นขณะก าลงัสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เจะอับดลุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
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นอกจากแรงบันดาลใจจากการได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกบัผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
จนก่อเกิดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการหยบิยืมรปูร่างและรูปทรงของมนุษย์
แม้ว่าจะมีข้อกงัขาในเรื่องความเช่ือทางศาสนาก็ตาม คีต์ตายังมีแรงจูงใจจากสิง่แวดล้อมภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อนการกลั่นกรองแนวความคิดในการสร้างสรรค์อีกด้วย 

 
เราจะหาข้อมูลเก่ียวกับคนในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรง เราไม่สามารถ

ทราบได้ ไม่รู้เลยว่า วันหน่ึง จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขา ทั้ง ๆ ที่เขาต้องชีวิตประจ าวันของเขาทุกวัน 
เช่น ออกไปหาปลา ออกไปขายของในตลาด ออกไปสอนหนังสือ ออกไปท าอะไรก็แล้วแต่ แต่เขาไม่มีทางรู้
เลยว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดในพื้นที่ เป็นอย่างไร ก็ท าให้เกิดแรงกระตุ้นว่าเราอยากสร้างคนที่อยู่ในพื้นที่ 
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เหมือนเราสร้างคนให้กลับมามีชีวิตในงานศิลปะ โดยให้ตัวของอารมณ์ความรู้สึก
สื่อออกมาผ่านฟอร์มของคน 

แล้วทีน้ี อีกกระบวนการนึงก็คือการ เผา คือการทับผ้าอีกชั้นนึงด้วยการเผา ก็มีค าถามว่าท าไม
เราต้องเผา ก็คือเรามีความรู้สึกว่า ชีวิตคนเรามันคลุมเครือ ชีวิตเรามันอยู่ท่ามกลางเขม่าควันในเหตุการณ์
ในพื้นที่ เขม่าควัน ความคลุมเครือ หมอกควัน สิ่งไม่ดี พอเกิดเหตุการณ์คนก็มองว่าต้องเป็นเหตุการณ์ 
สามจังหวัดชายแดนแน่เลย ต้องเป็นอะไรอย่างน้ีไปหมด เราก็เลยใช้ผ้าสีด า เปรียบเสมือนความเลือนลาง 
เหมือนเขม่าควันที่ปกคลุมชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเม่ือไหร่ ความสงบ ความสันติสุข จะ
กลับคืนมาในพื้นที่ได้ เพราะทุกคนอยู่กันท่ามกลางม่านหมอก168 

 

 
ภาพที่ 180 คีต์ตา อิสรั่นและผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 

 
 โดยในผลงานช่วงแรกของศลิปินจะสื่อถึงชีวิตของผู้คนทีย่ังมชีีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่มั่นคง 
ไม่ปลอดภัยของชีวิต ทั้งยังตอ้งแบกรบัความรู้สกึหมดสิ้นก าลังใจจากความสูญเสียที่นบัวันจะเพิ่มมาก
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ข้ึนเรื่อย ๆ แต่ในความปวดร้าวเหล่าน้ัน ผู้คนในพื้นทีก่็ยังไมห่มดสิ้นซึ่งความหวังถึงความสงบสุขที่ไม่รู้
ว่าจะเกิดข้ึนเมื่อใด 
 

ชุดก่อนน้ันคือเป็นความสูญเสียความหวัง คือมันเป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วและยังมีเรื่องของ
คนที่ยังอยู่ ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ แต่ในช่วงปัจจุบันที่เป็นเรื่องของความหวัง มันคือที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันน้ี 
คืออยู่เพื่อความหวังของคนข้างหลัง ก็คืออย่างเช่น เราเปรียบว่า ถ้าเราเป็นแม่ คนข้างหลังเราก็คือลูก งาน
เราส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นเรื่องของแม่กับลูก และคนที่ยังอยู่ก็คือ ความหวัง ก็เลยเป็นเรื่องของ ความหวัง
และสตรีเพศค่ะ ชุดปัจจุบัน ถ้าเห็นในสูจิบัตรก็จะชัดว่า เป็นเรื่องสตรีเพศ ก็คือสะท้อนแง่มุมของผู้หญิง169 

 

 
ภาพที่ 181 คีต์ตา อิสรั่นและลูกน้อยผู้เป็นแรงบันดาลใจส าคัญ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 

 

การพัฒนาซึ่งแนวความคิดของคีต์ตาได้แผ่ขยายขอบเขตมาสู่วัสดุและวิธีการ
สร้างสรรค์อีกด้วย จากการที่ศลิปินเลอืกเคยใช้ผ้าเป็นวัสดุหลัก และใช้วิธีการเยบ็ผ้าที่มี
เอกลักษณ์ในการสื่อสารกบัผู้ชม ในผลงานช่วงเวลาต่อมาคีต์ตาให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
แนวความคิดมากข้ึนโดยเลือกสื่อที่คิดว่าจะเหมาะกบัผลงานแต่ละช้ินไป 

 
ตั้งแต่เราจบปริญญาโท เรามองเรื่องของชีวิตตัวเอง มองร่างกายความงามของสตรี เราก็หยิบ

ตรงน้ันแหละค่ะมาท างาน ทั้งภาพพิมพ์ ทั้งประติมากรรม ทั้งเทคนิคที่ได้ใช้ท าชุดปริญญาโทที่เป็นเรื่อง
ของการเย็บผ้าก็ยังท า ก็จะเป็นเรื่องสื่อผสมวัสดุมากขึ้นละ ทางภาพพิมพ์น่ีก็จะท าโดยเอาสัญลักษณ์เป็น
รูปชุดเด็กอะไรประมาณน้ี แล้วก็ดรออ้ิง ดรออ้ิงน่ีท ามาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เป็นสเก็ตช์ พอรู้ว่าตัวเองท้อง เราก็
ท าดรออ้ิงเป็นรูปร่างกายตัวเองตอนท้องอยู่ในชุดที่แสดง เป็นตัวเองตอนก่ีเดือน ๆ ก็จะรวบรวมผลงาน
ตัวเองทั้งหมดเป็นเรื่องของสตรีเพศ อาภรณ์แห่งความหวัง170 
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ภาพที่ 182 คีต์ตา อิสรั่น ภายในนิทรรศการ “SO HOPE ความหวัง” 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 

 
โดยปัจจุบันคีต์ตาไม่เพียงแค่ส่งเสรมิวงการศิลปะร่วมสมัยไทยด้วยการเป็นศิลปินสร้างสรรค์

ผลงานที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังได้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้ให้ความรู้และการศึกษา รวมถึงผู้จัดนิทรรศการ
และด าเนินการดูแลหอศิลป์ร่วมกับปรัชญ์ พิมานแมน คู่สมรส 
 

8. ยามีล๊ะ หะยี 

 ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินหญิงชาวนราธิวาส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และระดับปริญญาโทจาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปัจจุบันเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ประจ าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 
 ยามีล๊ะเป็นศิลปินหญิงชาวมุสลิมที่มีช่ือเสียงในการเย็บและปัดลวดลายลงบนผ้า ด้วย
เอกลักษณ์ของผลงานที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยความละเอียด ประณีต และมิติหลากหลายที่ทับซ้อน
ในผลงาน ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก ท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงอย่างรวดเร็ว และ
สามารถคว้ารางวัลในเวทีใหญ่ระดับประเทศมาได้แล้วทั้งสิ้น 

 
ภาพที่ 183 ยามีล๊ะ หะยี 
ที่มา : อ้อย ป้อมสุวรรณ, “จักรของแม่ ศิลปะเยบ็ปกัผ้าของฉัน” ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินหญิงวัย 24 ปี 
จากนราธิวาส, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405 

http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405
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ยามีล๊ะเกิดในครอบครอบครัวของชาวมุสลิมที่มีฐานะยากจน มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน 

นอกจากนี้ยามีล๊ะยังเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เกิดมาพร้อมกบัความพิการ มีนิ้วมือไม่ครบทั้งสองข้าง เป็น
สิ่งที่สร้างความล าบากในการใช้ชีวิตไม่มาก แต่กระนั้นก็ยังไม่เท่าความเจ็บปวดทางจิตใจ เพราะท าให้
ยามีล๊ะได้รับการล้อเลียนจากเพื่อนรอบข้างสร้างความสะเทือนใจและเสียใจให้ศฺลปินเป็นอย่างมาก 
และเมื่อเวลาผ่านไป ความเติบโตท าให้ยามีล๊ะเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ศิลปินจึงเริ่มค้นหาสิ่งที่ท าให้
ตนเองมีความสุข และศิลปินก็ได้พบกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 

เป็นจุดหน่ึงที่ท าให้เรามีแรงผลักดัน อยากต่อสู้ชีวิต หนูเชื่อว่าสิ่งน้ีคือบททดสอบของพระผู้เป็น
เจ้าอย่างหน่ึง ทดสอบว่าจิตใจเราเข้มแข็งไหม กับการใช้ชีวิตอยู่บนบนโลกใบน้ี ข้อดีของการที่เราขาดอะไร
ไป ท าให้เราต้องสู้ชีวิต ดิ้นรนมาก มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ความล าบากก็มีข้อดี ถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้ว 
เราจะไม่พยายามดิ้นรน171 

 

ภาพที่ 184 ยามีล๊ะ หะยี ขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : อ้อย ป้อมสุวรรณ, “จักรของแม่ ศิลปะเยบ็ปกัผ้าของฉัน” ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินหญิงวัย 24 ปี 
จากนราธิวาส, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405 

 
โดยผลงานศิลปะของยามีล๊ะในช่วงแรก ยังคงเป็นภาพวาดด้วยสีอะคริลิกและสีน้ ามัน 

โดยมากมักวาดเป็นภาพที่แสดงถึงรูปทรงของสถาปัตยกรรม เช่น มัสยิด หรือภาพธรรมชาติต่าง ๆ แต่
แล้วเมื่อถึงจุดเปลี่ยนผันระหว่างการศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี ท าให้ศิลปินได้มีโอกาสในการหันมอง
รอบกาย และหวนระลึกถึงสิ่งที่ได้ท าแล้วมีความสุข172 

 

                                                             
171 อ้อย ป้อมสุวรรณ, “จักรของแม่ ศิลปะเย็บปักผ้าของฉัน” ยามีล๊ะ หะยี ศิลปนิหญิงวัย 24 ปี จากนราธิวาส, เข้าถึง

เมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จากhttp://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405 
172 เร่ืองเดียวกัน 

http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405
http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405
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ช่วง ป.ตรี เม่ือก่อนไม่เคยท างานที่เป็นลักษณะเทคนิคเย็บผ้า ด้วยความที่ความรู้ตอนป .ตรีมี
จ ากัด เราจะเรียนรู้เฉพาะการวาดรูปการเพ้นท์ ตอนน้ันก็ยังชอบเพ้นท์ค่ะ ชอบในเทคนิคต่าง ๆ ของการ
เพ้นท์ ในลักษณะสีน้ ามัน เอาจากความรู้สึกในการน าเสนอ พออยู่ ปี 3 ก็ยังสนุกกับการได้เพ้นท์อยู่ พอ
มาถึงจุดนึง อาจารย์เริ่มที่จะให้เรา พยายามค้นหาตัวเอง หาตัวตนที่แท้จริงว่าเราต้องการแสดงออกอะไร 
ให้ชัดเจนมากขึ้นเราก็เลยทบทวนตัวเองว่าเราจะเอาอย่างไร ส่วนตัวก็ยังชอบการเพ้นท์อยู่ดี ตอนอยู่ปี  3 
เทอม 2 ก็ได้กลับไปบ้านช่วงปิดเทอม แล้วก็ตั้งค าถามกับตัวเองว่า ตกลงเราจะเอาเพ้นท์อยู่ไหม หรือจะ
ลองหาสิ่งใหม่ ท าอะไรที่สนุกกว่าน้ีไหม ด้วยความที่เม่ือก่อนทางบ้านด ารงอาชีพเก่ียวกับการเย็บปัก และมี
จักรเย็บผ้าของแม่ เราก็เลยคิดว่า หรือว่าเราจะลองเย็บผ้าดูไหม แล้วไว้ลองให้อาจารย์ที่สาขาช่วยดู เดิมที
ตอนเด็ก ๆ เราก็มีความชอบในการเย็บผ้าเหมือนกัน ชอบหลายด้าน หลายอย่าง เป็นคนที่ชอบทดลอง 
ทดลองหรือลองท าอะไรแล้วต้องท าให้ถึงที่สุด พอถึงที่สุดแล้ว เราจึงมีความสุขไปด้วย ส่วนตัวคือมี
ความคิดว่า ไม่ว่าจะท าอะไรก็แล้วแต่ ต้องท าแล้วมีความสุขด้วย  

เม่ือก่อนจะทดลองในการเย็บชุด เย็บเสื้อกระโปรงใส่เอง ก็เลยป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้ว ด้วย
ความชอบด้วยแหละ ท าให้เรามีวันน้ี เป็นที่มาของเทคนิคอันน้ี ก็ได้ให้พ่อช่วยซ่อมจักรให้กลับมาใช้ได้ และ
เม่ือก่อนในพื้นที่ละแวกบ้านเน๊ียะอ่ะค่ะ ทางใต้จะมีการเย็บผ้าส่งออก ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีการรับจ้างท า
อาชีพน้ีเยอะมาก เป็นเสื้อผ้าของชาวมุสลิม แต่เม่ือมาถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ทันสมัยขึ้น ทั้งเสื้อผ้า 
และผ้าคลุมผมของสตรีมุสลิมก็มีแบบส าเร็จรูปจ าหน่ายมากขึ้น มากขึ้น ท าให้อาชีพหายไปจากบ้าน จาก
พื้นที่ จักรที่แม่ใช้ก็เลยเสีย จึงปรึกษาพ่อให้ช่วยซ่อมจักร เพื่อที่จะทดลองท างานศิลปะเป็นงานธีสิส พ่อก็
ซ่อมให้เรียบร้อย เราก็เลยทดลองเย็บ173 

 
ภาพที่ 185 ผลงานของศิลปินยามลี๊ะขณะร่างภาพเตรียมเยบ็ปัก 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะย ี

 

ไม่เพียงค่าปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการเท่านั้น การได้มาซึ่งแรงบันดาลใจและแนวความคิด
ก็เช่นกัน ยามีล๊ะได้รับมอบหมายจากคณาจารย์ให้ท าการค้นหาเรื่องราวที่จะน ามาใช้กับเทคนิคและ
วิธีการที่ตนเองได้ย้อนกลับไปหา โดยศิลปินได้กล่าวกับผู้วิจัยไว้ดังนี้ 

 

                                                             
173 สัมภาษณ์ ยามีล๊ะ หะย,ี ศิลปิน, 21 พฤษภาคม 2559. 
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เราจะเอาเรื่องราวเน้ือหาอะไรบ้างเพื่อให้งานเรามีความน่าสนใจ เราจึงเอาเรื่องราวใกล้ตัวดีกว่า
ไหม คือเราจะได้รู้จริงกับมัน พยายามไม่เอาเรื่องไกลตัว ถ้าเกิดเราเอาเรื่องไกลตัวมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้
จริง และไม่ซาบซ้ึงไปกับมันด้วย ท าเรื่องใกล้ตัวดีกว่า ตอนป.ตรีเราก็เลยท าเป็นเรื่องราวเก่ียวกับศาสนกิจ 
การละหมาด ศาสนกิจต่าง ๆ ของมุสลิม แต่เราแสดงออกเป็นศาสนกิจของสตรีมุสลิม เพราะว่าเราเป็น
สตรี เราจึงต้องการน าเสนอเรื่องของสตรีเพศไว้ก่อน ก็เลยเป็นที่มาดังน้ี174 

 

ด้วยเหตุนี้ผลงานของยามีล๊ะ จึงเต็มไปด้วยรูปร่างและรูปทรงที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นสตรี
มุสลิม ด้วยลักษณะของผ้าคลุม และลักษณะท่าทางของการหยิบยืมกิจกรรมทางศาสนามาสร้างสรรค์ 
โดยในประเด็นของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ปรากฏรูปร่างของมนุษย์ส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม
นั้น ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า 

 
ผลงานทุกชิ้นที่เป็นผู้หญิง เราพยายามคลี่คลายรูปทรงไม่ให้เห็นใบหน้า เพราะหลักศาสนาให้เรา

หลีกเลี่ยง แต่เราตั้งเจตนาไว้แล้ว ว่าไม่ได้อยากโชว์ หรือล้อเลียนสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา แต่ตั้งเจตนาว่า
เราอยากดะวะห์หรือเผยแพร่อิสลามผ่านสื่อศิลปะที่เราถนัด175 

ตามหลักศาสนาแล้วมีบอกไว้เหมือนกันว่า ให้พยายามหลีกเลี่ยงการวาดสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบสัตว์หรือคน แต่ในการมีข้อห้ามน้ีก็มีเงื่อนไขระบุไว้เช่นกัน ก็คือ ขึ้นอยู่กับเจตนา ต้องถามตัวเรา
เองว่า เราวาดไปท าไม เราวาดเพื่ออะไร ตัวเราเองก็พยายามศึกษา ถามผู้รู้ ถามอาจารย์ ถามผู้เชี่ยวชาญที่
สอนศาสนาโดยตรง ท าไปเพราะก็มีความอยากรู้เช่นกันว่า สิ่งที่เราท าไปผิดบาปมากน้อยแค่ไหน เพื่อ
ความสบายใจของเราด้วย ตอนช่วงที่เราเรียนปริญญาตรี ซ่ึงจะมีวิชาจิตรกรรมที่ต้องวาดพอร์ทเทรท
เหมือนกัน ซ่ึงผู้รู้ก็ตอบว่า ในกรณีที่เราก าลังเรียน ก าลังศึกษา ต้องฝึกฝน ในเหตุของการศึกษาเราย่อมที่
จะวาดได้ ข้อส าคัญคือเราต้องตั้งเจตนาไว้ให้ม่ันว่า เราท าเพื่อการศึกษานะ ไม่ได้ท าเพื่อลอกเลียนแบบให้
เหมือนจริงเพื่อเทียบเคียงความสามารถสามารถของพระเจ้า ไม่ใช่แบบน้ันนะ คือสมมติเราท าภาพเหมือน
แล้วเกิดการเคารพบูชาเกิดขึ้น อันน้ันคือสิ่งที่เขาเป็นห่วงค่ะ เป็นเหมือนการตั้งภาคีระหว่างเรากับพระเจ้า
ค่ะ และอาจารย์ก็ได้บอกเพิ่มเติมว่า สมมติในกรณีที่เราไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้ว เป็นวัยที่ประกอบอาชีพ
แล้ว เราอาจท างานรับจ้างหรืออะไรแบบน้ี อันน้ีจะถือเป็นเรื่องของบุคคลไป เพราะศาสนาก็ระบุชัดแล้วว่า
ควรหลีกเลี่ยง ทีน้ีบางครั้งเวลาเราท าเราก็พยายามสลายฟอร์ม พยายามตัดทอนไม่ให้เหมือน ท าให้รู้สึก
ดีกว่า ตามที่เราศึกษาศิลปะมา ยิ่งเราท าเพื่อเน้นความรู้สึกศิลปะก็ยิ่งมีคุณค่า มันยิ่งงดงามมากขึ้นค่ะ176 

                                                             
174 สัมภาษณ์ ยามีล๊ะ หะย,ี ศิลปิน, 21 พฤษภาคม 2559. 
175 Azlan, ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินนราธิวาส ทีบ่อกเล่าศรัทธาผ่านฝีเข็มและเส้นด้าย, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2561, เข้าถึง

ได้จากhttp://halallifemag.com/yameelah-hayee/ 18 มีนาคม 2561 
176 สัมภาษณ์ ยามีล๊ะ หะย,ี ศิลปิน, 21 พฤษภาคม 2559. 

http://halallifemag.com/yameelah-hayee/
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ภาพที่ 186 ผลงานของยามลี๊ะ ก าลงัอยู่ในระหว่างการสร้างสรรค์ ระยะใกล้ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะย ี
 

 นอกจากความมุ่งมั่นในการหยิบจับสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บผ้า และการ
เป็นสตรีเพศ ยามีล๊ะยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องของหลักธรรม และความเคร่งครัดในการปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจส าคัญที่สอดคล้องและประสานกับกิจกรรมการ
สร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี 
 

เราท าเรื่องน้ีก็เพื่อควบคุมตัวเอง คือต้องการให้ได้มีโอกาสในการส่องมองตัวเอง เพราะเราใช้
ศิลปะในการกล่อมเกลา ขัดเกลาตัวเอง ให้อยู่ในครรลองของศาสนา ด้วยความที่สังคมในยุคปัจจุบันน้ี มี
ความเจริญก้าวหน้า มันจะดึงเราไปสู่ส่ิงที่ไม่ดี เราต้องพยายามควบคุมใจเรา ทุก ๆ อย่างขึ้นอยู่กับใจเรา
แล้ว เราจะไปโทษอย่างอ่ืนไม่ได้ เราก็มีแนวความคิดตรงน้ีมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยหลัก ๆ เลยค่ะ177  

 
ตอนน้ีเราได้ทบทวนตัวเองว่ายังไม่ดีพอ ในที่น้ีคือ หนูอยากเรียนรู้ศาสนาให้ลึกซ้ึง เรียนรู้

บทบัญญัติ หลักปฏิบัติให้เข้มข้น หนูไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่เคร่งครัดศาสนา และไม่ได้เรียนศาสนาใน
ระดับที่สูงแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เราต้องเก็บเก่ียวความรู้เก่ียวกับศาสนาของตัวเองให้เยอะเหมือนกัน 

หนูอยากให้ตัวเองมีความรู้เก่ียวกับศาสนากับการศึกษาวิชาสามัญของเราควบคู่ กันไป ไม่อยาก
ให้เราไปเน้นด้านสามัญอย่างเดียว จนลืมแก่นแท้ของเรา เพราะว่าถ้าเรามีศาสนาภายในจิตใจ จะท าให้เรา
ไม่หลงทาง เดินไปในเส้นทางที่เที่ยงตรง หนูก็เลยเอาส่วนน้ีมาเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน178 

 

                                                             
177 เร่ืองเดียวกัน 
178 อ้อย ป้อมสุวรรณ, “จักรของแม่ ศิลปะเย็บปักผ้าของฉัน” ยามีล๊ะ หะยี ศิลปนิหญิงวัย 24 ปี จากนราธิวาส, เข้าถึง

เมื่อ 1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จากhttp://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405 

http://stockwatch.manager.co.th/news/detail/9570000090405
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ภาพที่ 187 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน บันทึกโดยยามีล๊ะ หะย ี
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะย ี

 
ภาพที่ 188 ยามีล๊ะกับบทบาทการเป็นครผููส้อน สาระทัศนศิลป์ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะย ี

 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลงานสร้างสรรค์ของยามีล๊ะ นอกจากจะน าเสนอด้วยเทคนิคใหม่ ๆ แล้ว 

ยังเป็นผลงานที่หากเปิดใจและเสพย์ด้วยละเมียดละไมแล้ว ยังเป็นผลงานที่ขัดเกลาจิตใจ ยกจิตใจให้
สูงอันเป็นภารกิจส าคัญของศิลปะที่พึงมีต่อมนุษย์ ในปัจจุบันยามีล๊ะเป็นครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ สังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ตามเจตนาที่จะมุ่งมั่นตั้งใจท างาน
ตามหลักศาสนาที่งดงาม ดังที่ศิลปินได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนบนบัญชีสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊คส่วนบุคคลช่ือ Jamilah Haji เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.33 น. ไว้
ว่า 

 

نََوى َما اْمِرئٔ  ِلك ل ِٔ َوإِنََّما بِالن ِيَّاِت، األَْعَمالٔ  إنََّما  

“แท้จริงทกุๆ การงานจะข้ึนอยูก่ับการตั้งเจตนา  
และแท้จริงทุกๆ คนจะได้รับ(การตอบแทน) ตามที่เขาได้เจตนาไว้" 

[บันทึกโดย อลับุคอรีย,์ เลขที่ 1, มุสลมิ, เลขที่ 1907] 
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9.  ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 

 ธิดารัตน์ จันทเช้ือ ศิลปินมุสลิมชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผลงานสร้างสรรค์ของธิดารัตน์ โดดเด่นในเรื่องของความเป็นสากล โดดยการน าความ
ประทับใจในศิลปะลายเส้นและรูปร่างเรขาคณิตตามคติอิสลามมาสร้างสรรค์ตามแนวคิดของตนเอง
ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการความหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยธิดารัตน์ได้รับ
เสียงช่ืนชมมากมายจากนานาชาติ และได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ในหลายประเทศ 

 
ภาพที่ 189 ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
 

 จุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์งานศิลปะของธิดารัตน์ เริ่มต้นจากความชอบในวัยเด็ก และ
ความรู้สึกแตกต่างระหว่างตนเองและผู้คนรอบข้าง จากการเติบโตที่ต่างกัน ท าให้ธิดารัตน์เกิด
ความรู้สึกต่อต้าน 
 

เริ่มแรกเม่ือครั้งเป็นเด็กเลย เราชอบท างานศิลปะ ชอบการ์ตูนญี่ปุ่น เราไม่ค่อยไปเล่นกับเพื่อน 
เราเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วการเล่นกับเพื่อนบางทีเพื่อนแบ่งพรรคแบ่งพวก เราก็จะไม่ชอบ ชอบมาอยู่
คนเดียวแล้วก็วาดรูป การ์ตูนญี่ปุ่นจะมีเรื่องเก่ียวกับฮีโร่ เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนตัวน้ันตัวน้ี เราก็วาดรูปตาม
หนังสือการ์ตูน อันน้ันคือแรกเริ่ม พอเรียนอยู่ในชั้นเรียนทั่วไป เข้าชั้นม.ต้น เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสังคมที่
ต้องเรียน ต้องท าในสิ่งที่คนอ่ืนเขาท ากัน เราเข้ากับคนอ่ืนไม่ค่อยได้ ก็ไม่เชิงเข้าไม่ได้ แต่มันไม่ค่อยแฮปปี้
กับชีวิต ก็เลยไม่เรียนต่อ ม.ปลาย ไปเรียนต่อช่างศิลป์ แล้วก็ก่อนหน้าน้ีเราแค่ชอบวาดรูป แต่เราไม่รู้ ว่า
ศิลปะคืออะไร พอมาเรียนเราก็เพิ่งรู้ว่า มีรายละเอียดเยอะมาก มีคอมโพสท์ เพ้นท์ติ้ง ปั้น การเขียนรูป
ต่าง ๆ เราก็ชอบ179 

 
                                                             

179 สัมภาษณ์ ธิดารตัน์ จันทเช้ือ, ศิลปิน, 1 กันยายน 2559. 
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ซึ่งแม้ว่าธิดารัตน์จะได้ศึกษาในสิ่งที่ชอบและมีความสุขที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ศิลปะที่หลากหลาย 
แต่ธิดารัตน์ก็ยังคงพบเจอปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ ว่าจะเป็นในด้านความรู้ความสามารถ ความลังเล
และยังไม่แน่ใจในแนวทางของตัวเอง ประกอบกับการถาโถมของปัญหาส่วนตัวที่ศิลปินไม่คาดคิด การ
เข้าหาศาสนาจึงเป็นทางเลือกในการพยายามที่จะเยียวยาจิตใจของตน และในการกลับเข้าหาศาสนา
ที่มองข้ามมานานครั้งนน่ันเอง นอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจของธิดารัตน์แล้ว ยังท าให้ธิดารัตน์ค้นพบ
แนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะที่ชัดเจนอีกด้วย 
 
  หนักไปทางเพ้นท์แต่ก็เพ้นท์ไม่ค่อยเก่ง แล้วเพื่อน ๆ ร่วมห้องก็จะมีที่เขาเป็นลูกศิลปินอะไรแบบ

น้ี เขาจะเก่งกันมาก ๆ ก็ตามไม่ค่อยทัน แล้วช่วงแรกเราก็ยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอ ก็เคยคิดว่า ชอบเรียน
ไทยนะ ชอบวาดลายไทย แต่เราก็แค่ชอบเขียนลายไทย แต่เราไม่มีพื้นฐานแนวคิดเก่ียวกับความเป็นไทย 
เราก็เลยเพิ่งมาเปลี่ยนงานเป็นแนวของตัวเองมาเอาตอนปี 4 ปี 5 เรามีพื้นฐานการเย็บปักและช่วงน้ันก็มี
ปัญหาชีวิต เราก็เลยเข้าหาศาสนามากขึ้น เม่ือก่อนเราจะไม่ค่อยท างานแนวศาสนา เพราะเรากลัวมันจะ
เชย แต่แล้วสุดท้ายก็เหมือนเราหนีตัวเองไม่พ้น แล้วตอนแรกก็ไปตีความว่าแบบ งานจะต้องออกมาเป็น
เพ้นท์เตอร์ งานจะต้องสวย งานจะต้องคนดูแล้วชอบ เราทิ้งทุกอย่างเลย เอาอารมณ์เราล้วน ๆ เน่ืองด้วยมี
หลายเรื่องประกอบกัน ทั้งชีวิตครอบครัว เรื่องศาสนา เรื่องความเป็นอยู่ แล้วก็ต้องมาคิดงานให้มันไม่
เหมือนใคร แล้วสุดท้ายเราก็ทิ้งทุกอย่าง ท างานของตัวเองแค่น้ัน ก็คือเลือกการเย็บปัก บวกรวมกับทักษะ
ที่เรามี คือการใช้โปรแกรมโฟโตช็อป และอิลลัสเตรเตอร์180 

 
ภาพที่ 190 ธิดารัตน์ กับผลงานสร้างสรรค์ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 

 

 นอกจากแนวทางในการสร้างสรรค์แล้ว ธิดารัตน์ยังได้เล็งเห็นแนวทางการเลือกใช้วัสดุที่
ตอบสนองต่อแนวความคิดอีกด้วย ซึ่งผลงานของศิลปินจะเด่นชัดด้วยเทคนิคเย็บปักด้วยเส้นด้ายที่มี
ความงดงามเป็นอย่างมาก 
 

                                                             
180 เร่ืองเดียวกัน 
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วัสดุที่ใช้ก็คือเส้นด้ายค่ะ คือที่เลือกใช้เส้นด้ายเพราะว่า เส้นด้ายมันมีความอ่อนนุ่ม แต่เวลา
รวมกัน เหมือนการเย็บปักแผ่นเดียวกัน มันจะแข็ง คือจะสื่อเรื่องความสัมพันธืของมุสลิม ของคนอิสลามที่
เรานิยมอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีความสัมพันธืร่วมกัน ผลงานที่ออกเป็นก่ึงนามธรรมหรือนามธรรม 
เพื่อที่จะได้ไม่มีผลต่อตัวข้อจ ากัดของศาสนาด้วย181  

 
ภาพที่ 191 ภาพธิดารัตน์ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพป์ระเทศญีปุ่่น 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
 
 การได้กลับเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ศาสนาของตนเองอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง ท าให้ธิดารัตน์ได้พบ
กับแง่งามที่ตนมองข้ามมาตลอด อีกทั้งในปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ทั่ว
โลก รวมถึงประเทศไทย และชาวมุสลิมได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ท าให้ปฏิเสธไม่ได้
ว่า ในปัจจุบัน ประชามคมโลกจ านวนมากได้ประพฤติและปฏิบัติตนต่อมุสลิมด้วยความเคลือบแคลง
และหวาดระแวง การตกอยู่ในสภาพของกลุ่มชนที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงนี้ ท าให้จิต
วิญญาณแห่งความยุติธรรมของศิลปินลุกโชนอีกครั้ง และมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ว่า จะเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยท าให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็ว เพราะอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติ และปฏิเสธความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ 

 
งานก็จะเป็นเรื่องของการน าหลักศาสนามาใช้โดยชัดเจน ซ่ึงตรงน้ีก็มีจุดมุ่งหมายคืออยากเปลี่ยน

สังคมที่มีอคติต่อมุสลิม ที่มองว่ามันรุนแรง เลวร้าย งานเราจะน าเสนอให้เห็นแง่ดี ก็จะมีค านึงที่ใช้บ่อยใน
งานก็คือค าว่า ญามาอะห์ ก็คือ การรวมตัวกันของคนในศาสนาเพื่อที่จะประกิจกรรมดี เพราะว่าพอมุสลิม
รวมตัวกันแล้วคนจะมองว่ามุสลิมมารวมตัวกัน มาก่อการร้ายใช่ไหม ซ่ึงไม่ใช่ ในงานเราเราก็ท าแบบเซมิ
แอบสแตร็ค คนมองตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจ แต่รู้สึกได้ว่า เป็นงานมุสลิม ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะเข้า
มาถาม น่ีงานน้ีคืออะไร เป็นอย่างไร เราก็จะได้มีโอกาสอธิบาย182 

                                                             
181 ThaiBunterng by Thai PBS, แลโลกศิลปะ: มองศิลปะมุสลิม ผา่นศิลปินดาวรุ่ง ธิดารัตน์ จนัทเชื้อ, เข้าถึงเมื่อ 1 

กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=HIf6e4xv0cY&index=4&list=WL 
182 สัมภาษณ์ ธิดารตัน์ จันทเช้ือ, ศิลปิน, 1 กันยายน 2559. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIf6e4xv0cY&index=4&list=WL
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ภาพที่ 192 ธิดารัตน์กับพิธีกร ในการบันทกึเทปรายการโทรทัศน์ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 

 
 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน แม้ว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ในประเทศจะมุ่งเน้นสื่อให้เห็น
ถึงความอิสระ และเสรีในการเลือกรูปแบบชีวิตด้านต่าง ๆ รวมถึงการนับถือศาสนา แต่การปฏิบัติตน
ของผู้คนในประเทศกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อบางครั้ง ความแตกต่างทางศาสนา และการปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนกลับกลายเป็นเรื่องแปลก ซึ่งธิดารัตน์ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในกรณีนี้
เช่นกัน 
 

เคยมีเพื่อนมาทักนะ คือเม่ือก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผม ตอนน้ีเพื่อนก็จะทักว่า ใส่ท าไม ถอด
ออกเถอะ เหมือนกับท าให้เรามีสังคมที่แคบลง ในช่วงแรก ๆ ที่เพื่อนไม่เข้าใจ ว่าเราท าแบบน้ีท าไม ท าไม
ต้องไปเคร่งอะไรขนาดน้ีด้วย ด้วยสังคมของเด็กไทยด้วยรึเปล่า ที่ถ้าใครสักคนท าอะไรแปลกไปนิดนึงก็จะ
ถูกตราหน้าหรือท าบางอย่างใส่ เราก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าอย่างไรเราก็จะเป็นแบบน้ีต่อไป พอเราท าไป
มันก็ชิน สุดท้ายก็ไม่มีอะไร ก็แค่เราเปลี่ยนตัวเองและแค่ไม่ละลาบละล้วงกันแค่น้ัน  

หนูคิดว่า ในสังคมวัยรุ่นควรมีการให้การศึกษาเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคลมาก ๆ เด็กไทยจะติด จะ
เข้าใจว่า คนดี คนที่ถูกต้องคือคนที่ท าตามสังคมทั่วไป แล้วจะเป็นอย่างน้ีกันเยอะ แล้วก็เป็นกันเยอะมาก
ด้วยตอนน้ี คือหนูเองก็ไม่ได้ท างานศิลปะเพื่อเด่น เพื่อเก่งกว่าคนอ่ืน แต่ท าเพื่อได้เผยแพร่อะไรบางอย่าง 
ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่รวมถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่ผู้คนควรจะปฏิบัติต่อกัน183 

 

 ในอนาคตธิดารัตน์มีโครงการศิลปะที่ต้องการท าให้ส าเร็จ ด้วยขอบเขตที่กว้างขวางก็ไม่ท าให้
ศิลปินย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นใช้ศาสนาสร้างงานศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจผู้คน รวมถึงมุ่งสื่อสารถึงความ
สันติและแก่นแท้ของอิสลามให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้และซาบซึ้งผานงานศิลปะที่มีความละเอียดและ
ประณีตของตนเอง 
 

                                                             
183 เร่ืองเดียวกัน 
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คือหนูพยายามจะไปชุมชนมุสลิมของประเทศต่าง ๆ เพื่อดูความแตกต่างค่ะ คือหนูอยากย้อนไป
หาราก เหมือนบางประเทศที่เขาไม่มีปัญหาเรื่อศาสนาค่ะ เขามีการสอนหรือการปลูกฝังอย่างไร บ่มเพาะ
ทัศนคติอย่างไรต่อคนรุ่นหลัง ซ่ึงมันส าคัญมากต่อการพัฒนาในอนาคต ก็คือจะมองรวม ๆ กว้าง ๆ ค่ะ 
ศึกษาลักษณะสังคมแต่ละที่ ในหลาย ๆ ประเทศมาท างาน ก็คิดไว้ว่าจะเป็น อินสตอลเลชั่น 3 มิติ อยาก
ท าอะไรที่แบบมันสะกิดใจคนดูก่อนอย่างแรก อารมณ์เหมือนกับจากที่เคยท างานเป็นชิ้นงานก็น ามาสู่งาน
ที่เป็นดอคคิวเม้นท์ อาจจะมาเสวนา อภิปรายงานแบบน้ีกัน หนูก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า คือหนูจะท าชิ้น
เดียวเลยทั้งเทอม เป็นอินสตอลอันเดียวเลย184 

 
 ด้วยความมุ่งมั่นนี้จึงประจักษ์ชัดถึงความเป็นศิลปินที่มีคุณภาพและมีจิตใจสูงส่งเป็นอย่างยิ่ง 
ปัจจุบันธิดารัตน์ยังคงสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการเดินทางส ารวจและสื่อสารกับผู้คนเพื่อความ
เข้าใจในศาสนาที่ตนนับถือ และเพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีความงดงามเพื่อสร้างสุนทรียะแก่ชีวิตของผู้คน 
 

10. กามีละ อิละละ 

กามีละ อิละละ ศิลปินสาวชาวอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จบการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงในเรื่องของ
ผลงานที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านรูปลักษณ์ และเทคนิควิธีการที่คิดค้นข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจง 
  ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ การเรียนศิลปะของกามีละเป็นที่กังขา
ของทางบ้านและชุมชนมาโดยตลอด 
 

แถวบ้านจะมองว่าการวาดภาพเป็นการขัดต่อหลักศาสนา ซ่ึงจะตอบเขาว่า ทุกการกระท าอยู่ที่
เจตนา การวาดภาพไม่ได้ท าให้ศาสนาเสื่อม เราเรียนศิลปะและเรียนรู้ศาสนาควบคู่กันไป อย่างเรียนกาย
วิภาคก็วาดแค่ครึ่งตัว เจอกับค าถามว่าเรียนไปท าไม อยู่ได้ยังไง ซ่ึงคนที่อ่ืนเขาท ากันมานานแล้วแต่บ้าน
เรามีคนท าน้อย จึงยังจินตนาการไม่ออก อยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ  อยากเรียนศิลปะ เปิดมุมมอง
ให้กว้างว่ามีอาชีพน้ีบนโลกใบน้ีด้วย อาจารย์เคยบอกว่าไม่ได้ต้องการให้เป็นศิลปินกันทุกคน ท ายังไงที่จะ
น าวิชาศิลปะไปถ่ายทอดให้ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูป เป็นนามธรรมที่ต้องใช้ใจ
พิจารณา185 

 

                                                             
184 เร่ืองเดียวกัน 
185 อัล-อัยน์ บินตักวา, กามีละ กบัรางวัลดาวเด่นบัวหลวงยอดเย่ียม จากผลงานชดุ “เจา้สาว” ขาว-ดํา, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383 

http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383
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ภาพที่ 193 กามีละ อิละละ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, กามลีะ อิละละ 
 
 กามีละได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการศึกษาศิลปะเป็นอย่างมาก ด้วยความสนใจและความชอบ
ส่วนตัว แม้ว่าศิลปะนี้จะมีความซับซ้อน หลากหลาย ล้วนแล้วแต่ยากง่ายแตกต่างกัน โดยกว่าจะรู้จัก
แนวของตนเองได้น้ัน ศิลปินต้องใชเวลาไปจนกระทั่งปีการศึกษาสุดท้ายของแต่กามีละก็ไม่เคยย่อท้อ 

 
ส่วนตัวชอบในเรื่องศิลปะอยู่แล้ว แต่พอมาเรียนจริง ๆ แล้วเครียด ไม่เหมือนที่คิดว่าเป็นเรื่อง

การวาดรูปธรรมดา แต่มีอะไรมากกว่าและลึกซ้ึงกว่าที่คิดมาก ต้องใช้ความเป็นตัวตนของตัวเอง ซ่ึงในปี 1-
3 ยังหาแนวทางของตัวเองไม่เจอ จนถึงปี 4 ที่ต้องท างานศิลปนิพนธ์จึงได้รู้แนวของตัวเอง พอเข้าประกวด 
ได้รางวัล ทางบ้านเริ่มเข้าใจว่าที่เรียนมาเป็นเช่นไร การกระท าของเราบอกตัวเองได้โดยไม่ต้องอธิบาย เชื่อ
ว่าถ้าตั้งใจและศรัทธาจะท าให้เราพบความส าเร็จ ให้อะไรกับใครไปอย่างเต็มที่ ไม่ช้าหรือเร็วก็จะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกลับมาแน่นอน186 

 
ภาพที่ 194 ภาพผลงานชุด “เจ้าสาว” ของกามลีะ อิละละ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, กามลีะ อิละละ 

 

และดังที่กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกามีละนั้น ยากที่
จะเช่ือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความบังเอิญ โดยศิลปินได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า 

                                                             
186 สัมภาษณ์ กามีละ อิละละ, ศิลปิน, 26 กรกฎาคม 2559 
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เรื่องของเทคนิค ได้มาจากความบังเอิญค่ะ เพราะว่าตอนน้ันในปัตตานีจะมีการคัดเลือกนักศึกษา 

2 คน ให้ไปแข่งดาวเด่นบัวหลวง อาจารย์ก็คัดเลือกหนูไปเป็น 1 ในน้ัน และด้วยเทคนิคเราที่ยังไม่ลงตัว 
เราเลยต้องรีบคิดให้ได้ ต้องท าให้ได้ ตอนน้ันก็ยังท าบนเฟรมธรรมดาค่ะ ท าบนผ้าใบธรรมดา ดรออ้ิงลงไป
เลย แล้วทีน้ีผลมันยังไม่ถึง อาจารย์จึงบอกว่าหาอะไรที่ข้าง ๆ  เรา เราก็หันไปเห็นเพื่อนข้าง ๆ  ใช้เทคนิค
ดินสอพอง เราก็อยากท าบ้าง เพราะว่าด้วยความพื้นของมันเราสามารถขัดให้ละเอียดได้ ก็เลยมาคิดว่าถ้า
เราลองดรออ้ิงบนพื้นแบบน้ี น่าจะสวยนะ เราก็ลองค่ะ แต่ทีน้ีมันเกิดปัญหาคือ ดินสอพองมีพื้นความ
เหลือง เราจะท ายังไงในส่วนไฮไลท์ให้มันขาว จนตอนน้ันงานมันเกือบจะพังแล้ว เราก็แบบคิดว่าไหน ๆ มัน
ก็จะพังแล้ว ก็ให้มันพังไปเลยละกัน หนูก็เอาเครื่องมือวู้ดคัท มาแกะ ๆ แล้วอาจารย์ก็มาเห็น และบอกว่า 
ดี อย่างน้ีสวยเลย ก็เลยเป็นที่มาของเทคนิคที่มีความบังเอิญมาก และได้น าออกไปใช้ในการประกวดบัว
หลวงเป็นครั้งแรก187 

 
ภาพที่ 195 กามีละขณะก าลังสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, กามลีะ อิละละ 

 

 และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่แพ้กัน คือรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่
ปรากฏ ในทุกผลงานของศิลปินจะปรากฏ “เจ้าสาว” ที่แต่งกายถูกต้องตามหลักศาสนากับ
บรรยากาศที่แสนหม่นหมอง มืดครึ้ม ประกอบกับการที่เจ้าสาวนั้นไร้ใบหน้า จึงท าให้ผู้ชม
บางท่านรู้สึกถึงความน่ากลัว และเศร้าสลด ซึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์อันเป็นที่มาและแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ของกามีละนั้น เป็นสิ่งที่เกินกว่าจะจินตนาการได้ โดยศิลปินได้
เล่าให้ผู้วิจัยฟังดังนี้ 

 

ผู้หญิงกับการแต่งงานที่เป็นของคู่กัน ผู้หญิงพอถึงจุด ๆ หน่ึง ก็ต้องคิดเรื่องแต่งงาน การมีชีวิตคู่ 
ทีน้ีค าว่า ผู้หญิง อ่ะค่ะ ก็จะละเอียดอ่อนกับเรื่องน้ีมาก ผู้หญิงจึงคิด คิดมาก คิดแล้วคิดอีก เหมือนหนู อยู่
ในเหตุการณ์ อยู่ใน สามจังหวัด ก็แบบมาเป็นตัวที่มาท าให้ใจเรา มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเหมือนกัน 
ยิ่งมีเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตในงาน ก าลังแต่งงานเลยค่ะ ก็คือเจ้าบ่าวถูกยิงจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิด

                                                             
187 เร่ืองเดียวกัน  
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อยู่ พูดถึงในส่วนของคนที่เป็นเจ้าสาวในวันน้ัน ในวันที่ควรจะแบบมีความสุข เจ้าสาวควรจะมีความสุข 
กลายเป็นวันที่มีความทุกข์ ความผิดหวัง ทรมาน เรื่องราวตรงน้ีเลยเป็นแนวเรื่อง ท าให้เกิดเน้ือหาในงาน
เรา เม่ือมีแนวเรื่อง เราก็เลยสร้างเน้ือหาของเราขึ้นมา พูดถึงในเรื่องผู้หญิง จิตใจ เรื่องของภายในมากกว่า 
เพราะว่า พอเรามามองถึงตัวเองว่า ชีวิตของเราล่ะจะเป็นอย่างไร มันท าให้เราเกิดความรู้สึกกลัวในตรงน้ัน 
ความรู้สึกตรงน้ัน เปราะบางส าหรับผู้หญิงมาก188 

 
ภาพที่ 196 กามีละและผู้เป็นแบบในการสร้างผลงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อาฟีณีย์ เจ๊ะดาโอ๊ะ 
 

 นอกจากความสะเทือนใจอย่างแสนสาหัสแล้ว ศิลปินยังได้มองภาพเป็นมุมกว้างในส่วนของ
ผู้หญิงและการใช้ชีวิตคู่ควบกันไป ท าให้ศิลปินเกิดสมเพช และสลดใจในชะตาชีวิตของผู้หญิงหลาย ๆ 
คนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความไม่สมบูรณ์ ความไม่สมหวัง และความไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ท าให้การ
ใช้ชีวิตคู่มีอันต้องล้มเลิก หรือสูญเสียกันไป โดยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังต้องแบกรับภาระทางความรู้สึก
เหล่าน้ี 

 

เหล่าปัญหาในครอบครัวด้วยเหมือนกัน คนข้างบ้าน คนในหมู่บ้าน ปัญหาเยอะมาก เป็นปัญหา
ส่วนตัวที่ไม่ใช่แคเหตุการณ์ความรุนแรง ปัญหาการชีวิตคู่ค่ะ จะเยอะมาก ความส าเร็จในการใช้ชีวิตคู่มี
น้อย อยู่ในอัตราต่ า มีการหย่าร้าง ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความสุข คนที่เรารู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด
คือ ผู้หญิง ผู้หญิงพอแต่งงานแล้วเราย่อมตั้งความหวังที่คู่ชีวิตเรา ที่ผู้ชายซ่ึงเหมือนเป็นหัวหลักของเรา แต่
พอผู้ชายไม่มีความรับผิดตรงน้ัน ก็ท าให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบ ซ่ึงจะมีให้เห็นเยอะมากในหมู่บ้าน189 

 

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานมีลักษณะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
จึงมีการตั้งค าถามในหมู่ชาวมุสลิมว่า ผลงานดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือม่ ซึ่งศิลปินได้แสดงทัศนะ
แก่ผู้วิจัยไว้ดังนี้ 
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  จริง ๆ ในศาสนา ทุกคนที่เป็นมุสลิมจะเข้าใจว่าห้ามท างานศิลปะ ห้าม ห้ามเลย ห้ามวาดภาพ
เป็นคน แต่พอเราไปศึกษาจริง ๆ แล้ว เขาแค่บอกว่าจะท าอะไรก็ท าได้แต่อย่าไปเคารพนับถือ เหมือนที่เขา
บอกว่าไม่ให้ปั้น เขากลัวแค่ว่าคนจะไปเคารพบูชานับถือ คือทุกคนเข้าใจค าว่าศิลปะแค่ตรงน้ัน ทีน้ีพอเรา
อธิบายว่ามันไม่ใช่แค่น้ัน ศิลปะมีอะไรอีกเยอะมาก เป็นการสร้างสรรค์ ยกระดับจิตใจคน  

ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา เราท าเพื่ออะไร ท าเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อท านุบ ารุงจิตใจตัวเอง ทุกอย่างอยู่ที่
เจตนา ส่วนอีกด้านนึงก็คือศาสนากับศิลปะค่ะ เป็นของควบคู่กันไป อาจารย์เจะ190เคยบอกว่า ในชีวิตของ
เรา อันดับแรกคือศาสนาของเรา ให้เอาไว้อันดับแรกเลย ที่สองก็คือ พ่อกับแม่ ที่สามอาจารย์ขอได้ไหม ให้
เป็นศิลปะค่ะ ซ่ึงเราถูกสอนมาแบบน้ี และเราก็เชื่ออย่างน้ีจริง ๆ นอกจากพระเจ้าของเราแล้ว พ่อแม่เรา
แล้ว ก็มีศิลปะน่ีแหละ อาจารย์ก็สอนว่า ถ้าเราเชื่อในสิ่งใด มันก็จะให้สิ่งน้ันกับเรา และหนูก็เชื่ออย่างน้ีจริง 
ๆ นะคะ191 

 

 
ภาพที่ 197 กามีละกับการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, คีต์ตา อิสรั่น 
 

 ปัจจุบันกามีละ ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อต่อยอดทางความคิดและเพิ่มพูนประสบการณ์ส าหรับการก้าวเข้าสู่
อาชีพศิลปินอย่างเต็มตัว 

 
 

 

 

 

                                                             
190 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
191 เร่ืองเดียวกัน  
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บทท่ี 4 

วิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมยัไทย 

 
 

การศึกษาผลงานศิลปะวิถีมุสลิมของศิลปินไทยในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ.2549-2559) ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการทางความคิด เนื้อหา และการแสดงออก ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ รูปแบบในการน าเสนอ และเนื้อหาที่ถ่ายทอดในผลงาน โดย
จ าแนกประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
1. การวิเคราะห์แรงจูงใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายใน และ

แรงจูงใจภายนอก  
แรงจูงใจภายใน หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดันจาก

ภายในตัวของบุคคลให้เกิดการกระท าโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก อาจจะเป็น เจต
คติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ  ฯลฯ ท าให้
สามารถกระท าได้เต็มที่ ผลของการกระท าจึงออกมามีคุณภาพสูง  

แรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกท าให้
มองเห็นจุดหมาย ท าให้บุคคลเกิดความต้องการและแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายนั้น โดยอาจจะเป็น
การได้รับรางวัล เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

       ความตอ้งการภายใน 
       เจตคติ ความคิด 
   แรงจูงใจภายใน   ความสนใจ ความตั้งใจ 
        การมองเห็นคุณค่า 

แรงจูงใจ  
        สิ่งตอบแทน รางวัล 
   แรงจูงใจภายนอก  เกียรติยศ ช่ือเสียง 
       ค าชม การยกย่อง 
แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทของแรงจูงใจ 
 

2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
รูปแบบเหมือนจริง เป็นการสร้างงานศิลปะที่เหมือนจริงตามที่ตาเห็น จากสิ่งที่มีในธรรมชาติ 

หรือตามความรู้สึก รูปแบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสังเกตของศิลปิน และทักษะใน
การใช้วัสดุที่ดีเยี่ยม  

รูปแบบกึ่งนามธรรม เป็นการน าเสนอที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อยลง และเพิ่ม
ความส าคัญที่ตัวบุคคลผู้สร้างศิลปกรรมมากข้ึน รูปแบบธรรมชาติที่ถูกน ามาเป็นสื่อนั้น ถูกลด สกัด 
ตัดทอน การจัดวางองค์ประกอบก็ไม่ได้ค านึงถึงกฏเกณฑ์ความเป็นจริงตามธรรมชาติ พร้อมผสาน
จินตนาการ และรูปแบบนึกคิดของศิลปิน  

รูปแบบนามธรรม การน าเสนอในลักษณะนี้ ศิลปินจะไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฏเกณฑ์ของ
ธรรมชาติเลย เน้นการแสดงออกทางความรู้สึก และอารมณ์ของศิลปินเป็นส าคัญ ละทิ้งความเหมือน
จริงในด้านรูปร่าง รูปทรง ความหมาย ที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป การดูงานนามธรรมควรพยายามเข้าใจ 
“เจตนา” และ “แง่คิด” ของศิลปิน 
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                                                                    สิ่งที่มีในธรรมชาติ 
รูปแบบเหมือนจริง          ปรากฏลักษณะตามที่ตาเห็น  

              มีการสอดแทรกความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน 
 
      ให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อยลง 
รูปแบบการน าเสนอ  รูปแบบก่ึงนามธรรม รูปแบบธรรมชาติถูกลดความส าคัญ มีการสกัด ตัดทอน 
      ผสานจินตนาการ รูปแบบนึกคิดของศิลปิน 
 
      ไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ 
   รูปแบบนามธรรม  เน้นการแสดงออกทางความรู้สึก และอารมณ์ 
      ละทิ้งลักษณะ ความหมาย ที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป 

แผนภูมิที่ 2 แสดงประเภทของรูปแบบการน าเสนอ 
 
3. การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

เนื้อหาส่วนตัว คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ทัศนคติส่วนบุคคล อารมณ์ส่วนตัว 
มุมมองส่วนบุคคล เช่น ความรัก ความกลัว ความหยิ่ง ความเศร้าโศก ความเช่ือ จินตนาการ ความคิด
ฝัน ศาสนา อ านาจ ความเก็บกดภายในจิตส านึก และความศรัทธาส่วนตัว อันเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึ น
ภายใน  

เนื้อหาทางสังคม คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อม มุมมองจากสังคม เช่น 
ความเจริญ ความหลอกลวง การท าลายล้าง สงคราม การเมือง ลัทธิความเช่ือ การประณามสังคม 
ความห่วงใย คุณธรรมที่พึงมีต่อกัน อันเป็นปัจจัยจากภายนอก 
       
        ทัศนคตสิ่วนบุคคล อารมณ์ส่วนตัว 
   เนื้อหาส่วนตัว   ความเก็บกดภายในจิตส านึก 
        ปัจจัยที่เกิดข้ึนภายใน 

เนื้อหา  
        เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อม 
   เนื้อหาสังคม   การประณามสังคม คุณธรรมที่พึงมีต่อกัน 
       ปัจจัยจากภายนอก 
แผนภูมิที่ 3 แสดงประเภทของเนื้อหา 
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โดยปัจจัยเหล่านี้ แม้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินโดยตรง ผู้วิจัยได้ส ารวจผลงานศิลปะวิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัยไทยระหว่างปี พ.ศ.2549-2559 
พบว่ามีศิลปินไทยประมาณ 40 ท่าน โดยในจ านวนน้ีส่วนหนึ่งคือศิลปินที่สร้าสรรค์ผลงานศิลปะเพียง
ช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นลักษณะทดลอง และอีกส่วนคือหนึ่ง คือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง มี
รูปแบบรวมถึงวิธีการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักประมาณ 20 ท่าน 
จากจ านวนดังกล่าวผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินจ านวน 10 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเด่นชัดตรงตามเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ในขอบเขตของการท าวิทยานิพนธ์ดังนี้ 

1. นิแอ นิแต 
2. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
3. ศิริชัย พุ่มมาก 
4. อ าพรรณี สะเตาะ 
5. นุรัตนา หะแว 
6. ปรัชญ์ พิมานแมน 
7. คีต์ตา อิสรั่น 
8. ยามีล๊ะ หะยี 
9. ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
10. กามีละ อิละละ 
 
วิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมัยไทย เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองของแวดวงศิลปะ

ประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่
ผ่านมานี้ ได้มีการน าเสนอวิถีมุสลิมมากข้ึน ทั้งนี้ผู้เขียนคาดการณ์ว่าจะมีแน้วโน้มต่อเนื่องและเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนในอนาคต ทั้งโดยศิลปินชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม และยังพบว่า แนวความคิด แรงจูงใจ 
รูปแบบ และเนื้อหาในการน าเสนอผลงานศิลปะดังกล่าวมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง 
และยังมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ จากการส ารวจเบื้องตน้ 
พบว่า เนื้อหาในการน าเสนอ ผลงานสร้างสรรค์วิถีมุสลิม อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
 
1. ปรัชญาศาสนาอิสลาม  

อิสลามเช่ือว่า พระเจ้า หรือ พระอัลลอฮฺมีจริง ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพ ทรง
เป็นอยู่ตลอดกาล ไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีการสลายไป และยังเช่ือว่า สารัตถะที่แท้จริงของมนุษย์ คือ 
วิญญาณ มนุษย์ประกอบข้ึนด้วยเรือนร่างและวิญญาณ วิญญาณดังกล่าวมีอยู่จริง และมีอยู่นิรันดร์ 
และในด้านทฤษฎีความรู้ อิสลามเช่ือว่า ความรู้จริงเกิดได้ใน 2 ทางคือ ความรู้ที่เกิดข้ึนโดยตรงจาก
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การวิวรณ์ (Ravelation) ของพระเจ้า และความรู้ที่ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติ อิสลาม
เช่ือมั่นในการศึกษาหาความรู้ ไม่จ ากัดเฉพาะความรู้ด้านศาสนา มุสลิมควรจะเรียนรู้ให้ครบรอบด้าน 
จนสามารถน าความรู้ไปประพฤติทางด้านศาสนาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหลักการอันเกี่ยวข้อง
กับความประพฤติ มารยาท และจิตใจที่ดีงาม ซึ่งความประพฤติอันดีงาม ทั้งการกระท าต่อพระเจ้า 
และการกระท าต่อเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดสันติสุข และสันติภาพถาวรข้ึนบนโลก
ใบนี้  

จากความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ท าให้ศิลปินมุสลิมไม่น้อย เลือกหยิบ
มุมมองในด้านปรัชญา การศึกษาถึงแก่นแท้ของอิสลาม มาน าเสนอในผลงานศิลปะของตน นอกจาก
การสร้างสรรค์ผลงานดังกลา่วจะถือเป็นการขัดเกลาตนเองให้งดงามถ่องแท้ข้ึนแล้ว ยังถือได้ว่าผลงาน
ศิลปะที่ได้น าเสนอออกไป คือการส่งสานส์อย่างหนึ่ง ถือเป็นการเผยแพร่ศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่อันพึง
ปฏิบัติของมุสลิมทุกคน  

 
ตัวอย่างศิลปิน 

 
ภาพที่ 198 ผลงาน โดย มูฮัมหมัดซรุิยี มะซ ู
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, สันติ สีดาราช 
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ภาพที่ 199 อิมรอน ยูนุ, รูปลกัษณ์แห่งศรทัธา, เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ, ขนาด 200 x 145 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อิมรอน ยูนุ 
 

โดยจากศิลปินทั้ง 10 ท่าน ผู้วิจัยได้ส ารวจศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาศาสนาอิสลาม จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1.1 นิแอ นิแต 
1.2 ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
1.3 อ าพรรณี สะเตาะ 
1.4 ยามีล๊ะ หะยี 

  
1.1 นิแอ นิแต 

นิแอ นิแต ศิลปินหนุ่ม อาจารย์ประจ าแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลงานศิลปะของนิแอมักถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค
ประติมากรรมจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น วัสดุเก็บตก ไม้ หรือโลหะ  และยังโดดเด่นด้วยขนาด 
องค์ประกอบศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามา ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ครั้งนี้จ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” (ภาพที่ 
200) ผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) ผลงานช่ือ 
“ประตูชัย” (ภาพที่ 202) ผลงานช่ือ “มิงบา” (ภาพที่ 203) และผลงานช่ือ “โดม” (ภาพที่ 204) 
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ภาพที่ 200 มวลพลังแหง่ศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า, 2550, เทคนิค ประกอบไม้และกระดาษอัด, 
ขนาด 180 x 120 x 160 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

 
ภาพที่ 201 มวลพลังแหง่ศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2, 2550, เทคนิค ประกอบไม้และ
กระดาษอัด, ขนาด 120 x 100 x 120 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
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ภาพที่ 202 ประตูชัย, 2555, เทคนิค เช่ือมเหล็ก, ขนาด 190 x 158 x 43 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

 
ภาพที่ 203 มิงบา192, 2555, เทคนิค เช่ือมเหล็ก, ขนาด 215x135x95 ซ.ม. 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 

                                                             
192 ที่ส าหรับผู้น าทางศาสนาขึ้นไปกล่าววาจาตา่งๆในการประกอบพิธีกรรม 
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ภาพที่ 204 โดม, 2555, เทคนิค เช่ือมเหล็ก, ขนาด 185 x 140 x 140 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, นิแอ นิแต 
 

ในผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” (ภาพที่ 200) ผลงานมีขนาด 180 
x 120 x 160 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยเทคนิคประติมากรรมจากไม้และกระดาษอัด ซ้อนกันเป็นช้ัน 
ๆ โดยละเอียด รูปร่างโดยรวมมองคล้ายกลุ่มคนยืนหันหลังเข้าหากัน 5 คน มี 2 คนอยู่ตรงกลางวง 
รวมทั้งหมด 7 คน โดยคนที่อยู่รอบนอกมีขนาดใหญ่กว่าคนที่อยู่ด้านใน ส่วนบนมองคล้ายลักษณะ
ของศีรษะและล าตัว ศีรษะมีลักษณะทรงกลมและทรงรี บ้างมีพื้นผิวที่เรียบมัน บ้างมีพื้นผิวลดหลั่น
ตามลักษณะวัสดุไม้และกระดาษอัด ส่วนล าตัวมีลักษณะกลมกลึง โค้งเว้า เช่ือมต่อกันคล้ายกลีบ
ดอกไม้ พื้นผิวลดหลั่นตามลักษณะการซ้อนกันของแผ่นไม้และกระดาษอัด ต่ าลงมาผลงานมีลักษณะ
คอดกิ่วเข้าด้วยกัน คลายลักษณะบั้นเอว ก่อนจะขยายออกเป็นส่วนฐาน ลักษณะคล้ายรูปทรงของผล
ฟักทอง พื้นผิวส่วนน้ีมีความหยาบ มีการลดหลั่นตามลักษณะของวัสดุชัดเจน ความหนาแน่นของวัสดุ
ลดลง 

ในผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) ผลงาน
มขีนาด 120 x 100 x 120 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ แนวตั้ง โดยงวงกลมรอบนอก
ประกอบด้วยรูปทรงอิสระจ านวน 9 ช้ิน ต่อกันเป็นวงกลม ด้านบนสุดเป็นทรงกลม 2 ช้ิน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร และเช่ือมต่อด้วยรูปทรงอิสระออกไปทัง้สองข้างโดยจะมขีนาด
ใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ ด้านซ้าย 3 ช้ิน ด้านขวา 4 ช้ิน มาบรรจบกันเป็นวงกลม ช้ินส่วนด้านล่างมีขนาดใหญ่
ที่สุด รูปทรงอิสระทุกช้ินส่วน มีรูปร่างคล้ายแจกัน หรือไห ลักษณะกลมแบนขนาดใหญ่ บ้างมีปากเลก็
แคบ บ้างมีปากกว้างและยาว พื้นผิวส่วนรอบนอกนี้ มีเพียงส่วนทรงกลมและรูปทรงอิสระต่อกัน
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ด้านบน รวม 4 ช้ินส่วน ที่ถูกขัดเกลาพื้นผิวจนเรียบ 5 ช้ินส่วนที่เหลือ พื้นผิวมีลักษณะหยาบ และ
ลดหลั่นตามลักษณะธรรมชาติของวัสดุไม้และกระดาษอัด ในส่วนของส่วนประกอบวงใน มี
ส่วนประกอบทั้งหมด 5 ช้ิน มองคล้ายรูปร่างลักษณะของซี่ฟันเรียงติดกัน โดยช้ินตรงกลางจะมีขนาด
ใหญ่ที่สุด และลดขนาดลงเรื่อย ๆ  จนช้ินที่อยู่ริมทั้งสองด้านจะมีขนาดเลก็ที่สดุ โดยส่วนประกอบทั้ง 5 
ช้ินน้ีมีทรงกลมติดอยู่ในต าแหน่งที่ต่างกัน ช้ินที่ 1 ด้านซ้ายสุด ทรงกลมติดอยู่ที่ต าแหน่งด้านใน ช้ินที่ 
2 ทรงกลมติดอยู่ที่ต าแหน่งด้านหน้า ช้ินที่ 3 ทรงกลมติดอยู่ที่ต าแหน่งด้านใน ช้ินที่ 4 ทรงกลมติดอยู่
ที่ต าแหน่งด้านหน้า และช้ินที่ 5 ทรงติดอยู่ที่ต าแหน่งด้านใน ผลงานโดยรวมมองคล้ายดอกไม้ขนาด
ใหญ่แนวตั้ง และมีช่องว่าตรงกลางค่อนไปทางด้านบน 

ในผลงานช่ือ “ประตูชัย” (ภาพที่ 202) ผลงานมีขนาด 190 x 158 x 43 เซนติมเตร 
สร้างสรรค์โดยเทคนิคประติมากรรมด้วยการเช่ือมเหล็ก รูปร่างคล้ายประตูมัสยิดขนาดใหญ่ที่ถูกสร้าง
ข้ึนจากกรงนกกรงหัวจุก สุ่มไก่ หรือเครื่องจักสานพื้นบ้าน โดยบานประตูดังกล่าวมีเสาที่ท าข้ึนจาก
กล่องเหล็กซี่ ต้นละ 4 กล่อง และคานประตูอีก 2 กล่องโดยแบ่งเป็น ½ , 1 และ ½ ด้านข้างของเสา
ทั้งสองต้นปรากฏลวดเหล็ก รูปร่างโค้งมน มองคล้ายหูหิ้วถังน้ า เช่ือมติดกับกล่องที่น ามาสร้างเสา 
บริเวณด้านซ้ายและของยอดเสาบานประตูน้ี ปรากฏโดมครึ่งวงกลมขนาดเล็ก โดยยอดช้ีออกทางด้าน
ข้าง เหนือบานประตูปรากฏคล้ายช่อฟ้าตรงมุมทั้งสองข้าง และโดม 3 โดม ได้แก่ โดมเล็กยอดแหลม 
2 โดม ซ้ายและขวา และ โดมใหญ่ครึ่งวงกลม 1 โดมตรงกลาง ที่มีเสาพระจันทร์เสี้ยงตั้งอยู่ตรงกลาง 

ในผลงานช่ือ “มิงบา” (ภาพที่ 203) ผลงานมีขนาด 215 x 135 x 95 เซนติมเตร สร้างสรรค์
โดยเทคนิคประติมากรรมด้วยการเช่ือมเหล็กแผน่ เหล็กแท่งขนาดเล็กประกอบเปน็วัตถุที่มีพื้นเป็นซี่ ๆ   
ผลงานช้ินนี้ปรากฏรูปร่างคล้ายเสา หรือหอคอยมัสยิดขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างข้ึนจากกรงนกกรงหัวจุก 
สุ่มไก่ หรือเครื่องจักสานพื้นบ้าน โดยเสาดังกล่าวมีโครงคล้ายตู้ขนาดใหญ่ มีขอบมุมแหลมเฉียงตรง
ขอบบนของช้ัน แบ่งเป็น 2 ช้ัน โดยช้ันบนมีความสูงมากกว่าช้ันล่าง ช้ันล่างประกอบด้วยวัตถุ 5 ช้ิน 
คือวัตถุที่วางอยู่ในช้ันและวัตุที่อยู่รอบ ๆ ช้ันโดยการเช่ือมติดไว้ ด้านที่ 1 ปรากฏคล้ายถังน้ ามัน ด้านที่ 
2 ปรากฏคล้ายตะกร้าก้นกลมปากกว้าง ด้านที่ 3 ปรากฏคล้ายตะกร้าก้นกลมปากกว้างขนาดเล็กกว่า
ด้านที่ 2 และด้านที่ 4 ปรากฏคล้ายตะกร้าก้นสี่เหลี่ยม ตรงกลางด้านในปรากฏคล้ายรูปร่างถังน้ า
ขนาดใหญ่ ในช้ันบนปรากฏวัตถุ 5 ช้ินเช่นเดียวกัน ตรงกลางด้านในปรากฏคล้ายกะละมังก้นกลม
ขนาดใหญ่ ด้านที่ 1 ปรากฏถังน้ ามีหูก้นกลม ด้านในมีหม้อลูมีเนียมใบเก่าขนาดเล็ก ด้านที่ 2 ปรากฏ
กะละมังก้นกลมขนาดใหญ่ ด้านที่ 3 ปรากฏถังน้ ามีหูก้นสี่เหลี่ยม และด้านที่ 4 ปรากฎกรงนกเขา
ขนาดเล็กมาก เช่ือมติดอยู่กับกะละมังที่อยู่ด้านในในลักษณะห้อยลงมา เพดานเสาปรากฏคล้ายด้าม
คานหาบยาวออกมาจากด้านที่ 1 และ 3 โดยหูของถังน้ าทั้งสองคล้องกับปลายด้ามคานหาบนั้น ยอด
เสาปรากฏโดมครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ มีเสาขนาดเล็กเป็นยอดบน และยังปรากฏคล้ายช่อฟ้า 2 จุด ที่
มุมตรงข้ามของยอดเสาอีกด้วย 
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ในผลงานช่ือ “โดม” (ภาพที่ 204) ผลงานมีขนาด 185 x 140 x 140 เซนติมเตร สร้างสรรค์
โดยเทคนิคประติมากรรมด้วยการเช่ือมเหล็กแผน่ เหล็กแท่งขนาดเล็กประกอบเปน็วัตถุที่มีพื้นเป็นซี่ ๆ   
ผลงานช้ินน้ีปรากฏรูปร่างคล้ายยอดโดมมัสยิดขนาดใหญ่ ส่วนฐานเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส มีขา 4 
ขาเช่ือมต่อเป็นโครงง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ระหว่างขาแต่ละข้างมีการเช่ือมส่วนโค้งด้านบนท าให้มอง
เหมือนโค้งประตูมัสยิด บนฐานปรากฏโดมครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งพื้นที่แนวนอนเป็น 3 แถว 
และแนวตั้งเป็น 8 พู โดยตัวโดมประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกท าด้วยเหล็ก เช่น สุ่มไก่ ถังน้ ามีหู 
กะละมัง ในแถวสามแถวสังเกตได้ว่า แถวล่างสุดซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด วัตถุที่น ามาประกอบจนเกิดโดม
จะวางในแนวนอน หันหัวและท้ายตามยาว วัตถุส่วนมากจึงเป็นถังน้ าวงกลม ถังน้ าสี่เหลี่ยม ในแถวที่ 
2 หรือแถวกลางพื้นที่จะแคบลงตามลักษณะทรงกลม วัตถุจึงวางในแนวตั้ง แต่วางโดยหันหัวข้ึน หัน
ปากออกด้านนอก เช่นถังน้ าก็จะหันด้านที่มีหูออกมาด้านนอก และในแถวสุดท้าย มีพื้นที่แคบที่สุด 
วัตถุจึงเล็กลง เช่น ตะกร้าก้มกลมขนาดเล็ก กรงนกเขา แต่ในแถวนี้วัตถุทุกช้ินจะหันก้นออก คว่ าหน้า
ลง และในส่วนสุดท้ายคือยอดโดม ปรากฏเป็นกะละมังก้นกลมขนาดใหญ่วางในลักษณะคว่ า และมี
เสาเป็นยอดขนาดเล็ก ปลายแหลม 
 
แรงจูงใจ 
 ศิลปินมีพื้นฐานความประทับใจในความอบอุ่นของครอบครัว การได้รับการเอาใจใส่และเลี้ยง
ดูเป็นอย่างดีในครอบครัวชาวมสุลิมที่มีมีศาสนาอิสลามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าให้มีประสบการณ์
พบเห็นแง่งามจากการด าเนินของชีวิตโดยให้ความเช่ือและความศัรทธาเป็นสิ่งน าทาง  
 

ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีความใกล้ชิดสนิทสนม และเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนา
อิสลาม อาศัยอยู่ในชุมชมุสลิมที่อาจจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกับศาสนาอ่ืน ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ทั้งความ
ประทับใจและแรงบันดาลใจทั้งหลาย มาจากจากครอบครัวเป็นหลัก ผมท างานโดยคิดถึงเป็นครอบครัว
ของตัวเอง แสดงถึงความดีงาม ความรัก ความเมตตาที่พ่อแม่ได้สอนผมไว้ มีใจอันหน่ึงอันเดียวกันใน
ครอบครัว มีความสามัคคีกัน193  

 

จากความประทับใจดังกล่าวท าให้ศิลปินเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ แม้ว่าในพื้นที่ที่ศิลปินอาศัยอยู่ได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึน แต่ศิลปินก็ไม่ได้หว่ันไหว
ต่อความโหดร้ายเหล่านั้น นิแอยังคงมองโลกเฉกเช่นเดิมตามที่เคยมอง ยังคงเช่ือมั่นในความดีงามที่
ได้รับการปลูกฝังและมีตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจากบุพการี ผลงานของศิลปินจึงโดดเด่น
ด้วยการน าวัสดุที่มีความแข็งแรง มากด้วยจ านวนช้ิน มาประกอบกันเป็นผลงานประติมากรรมที่มี
                                                             

193 สัมภาษณ์ นิแอ นิแต, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, ศิลปิน, 31 
พฤษภาคม 2559. 
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ขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดและประณีตของศิลปิน อันเป็นการบอกเล่าถึงความละเอียด
และละเมียดละไมของจิตใจ ความมั่นคงและความประทับใจในชีวิตที่เติบโตมาด้วยศาสนาที่ดีงาม 

 
ผมคิดถึงครอบครัวเป็นหลัก เราไปไหนมาไหน เราก็ร าลึกตลอด สิ่งที่ศาสนาสอนเราอยู่ในใจเรา

เสมอ ท าให้เราไม่ลืมบ้านเกิด ไม่ลืมรากตัวเอง มีความรักและปรารถนาดีให้ญาติพี่น้องทุกคน เหมือนผมไป
อยู่ที่ไหนไกล ๆ ก็จะระลึกเสมอ ระลึกถึงพ่อแม่ ด้วยความเชื่อมสัมพันธ์ ด้วยความผูกพัน ด้วยจิตวิญญาณ
ที่เรามีร่วมกัน มาจากศาสนาครับ194 

 
นอกจากครอบครัวแล้ว นิแอยังมีความช่างสังเกต ความบันดาลใจอีกสิ่งหนึ่งของศิลปินคือ 

ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในวิถีของมุสลิม ที่ศิลปินอาศัยและเติบโตมา ท าให้ศิลปินมีแนวความคิดใน
การหยิบยืมประสบการณ์ภายใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบงา่ยอย่างสนัติ ประสบการณ์และความทรง
จ าในอดีตมาสร้างสรรค์ผลงาน195 ดังที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า 

 
ข้าพเจ้าได้น าแรงบันดาลใจจากความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิดในครอบครัวของตนเอง วิถี

ชีวิตประจ าวัน จุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
ปรัชญาความเชื่อ สู่ชุมชนมุสลิมในสังคมไทย196 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์ผลงานของนิแอเกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน 

เพราะศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยความต้องการส่วนตัว ไม่มีความต้องการในเรื่องของสิ่งกระตุ้น
ภายนอก เช่น ช่ือเสียง เกียรติยศ หรือเงินทอง เข้ามาเกี่ยวข้อง แตเ่กิดจากความรู้สึกประทับใจ ความ
อิ่มเอม ความสุข ความรัก ความผูกพันที่ศิลปินได้ประสบในชีวิตประจ าวันผ่านสภาพแวดล้อมที่เรียบ
ง่าย ดีงาม ได้ส่งผลเป็นแรงผลักดันให้นิแอสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บอกเล่าแง่งามของชีวิตทั้งด้าน
ความเช่ือ ความศรัทธาและการปฏิบัติตนของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเทคนิคและ
วิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ที่ศิลปินมีทักษะและความช านาญ 
 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงาน 2 ช้ินแรกของนิแอ นิแต จะเห็นได้ชัดว่า ปรากฏคล้ายรูปทรงที่มีอยู่ในความ
เป็นจริง โดยในผลงาน “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” (ภาพที่ 200) รูปทรงของผลงาน

                                                             
194 เร่ืองเดียวกัน 
195 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 1-2. 
196 เร่ืองเดียวกัน 
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มองคล้ายกลุ่มคนที่ยืนอยู่ด้วยกันเป็นวงกลม มีความใกล้ชิดและสนิทสนม มีฐานที่มั่นคง แนบแน่น 
เห็นชัดถึงความเป็นกลุ่มก้อน ไม่แยกจากกัน ซึ่งรูปร่างของกลุ่มคนนั้นได้ถูกสกัด ลดทอน ให้เห็นเพียง
รูปทรงที่มองคลา้ยคน ไม่เหมือนจริงแต่ยังสามารถคาดเดาได้อยู่ แน่นและในผลงานช่ือ “มวลพลังแหง่
ศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) เช่นเดียวกัน โดยศิลปินได้กล่าวว่า 

 
ข้าพเจ้าได้น ารูปทรงของดวงจันทร์ และสมาชิกภายในครอบครัวมาเป็นสื่อแทนความฝัน 

ความรัก ความผูกพัน ความทรงจ า และความเมตตาสามัคคีในครอบครัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมชิ้นน้ี โดยใช้แกนโครงส้รางของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวมา
จัดองค์ประกอบจัดวางเรียงรายเป็นรูปวงกลมโดยมีพ่อแม่ก าลังโอบล้อมลูก ๆ เข้าหากัน เพื่อสร้างความ
เป็นเอกภาพและบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันของบุคคลภายในครอบครัวที่เชื่อมโยงอยู่ด้วยความ
เชื่อและความศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม เพื่อให้จรรโลงอยู่สืบทอดไปต่อไป197  

 
 ดังเช่นผลงานช่ือ “ประตูชัย” (ภาพที่ 202) “มิงบา” (ภาพที่ 203) และ “โดม” (ภาพที่ 204) 
ที่ศิลปินได้ท าการหยิบยืมรูปทรงและโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของศาสนาอิสลามมาเป็นหลักใน
การสร้างสรรค์ โดยผลงานมองคล้ายถูกก่อสร้างด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สุ่มไก่ 
กะละมัง ถังน้ า มีดพร้า แกลลอนน้ ามัน เครื่องมือการเกษตร ซึ่งไม่ใช่ส่วนประกอบที่พบอยู่ในอาคาร 
หรือสถาปัตยกรรมตามความเป็นจริง จึงสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง 5 ช้ินของนิแอ ถูกน าเสนอใน “รูปแบบ
กึ่งนามธรรม” 
 
เน้ือหา 

จากการคาดการณ์เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อของผู้วิจัย ประกอบกับแรงจูงใจของศิลปินจึงสรุปได้ว่า 
เนื้อหาในผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคล
ของศิลปิน เพราะศิลปินได้หยิบยกความรู้สึกสัมผัสของตนมาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งความประทับใจ 
ความรัก ความผูกพัน ความเมตตา ความสามัคคี และความเช่ือ ความศัรทธาในปรัชญาของหลัก
ศาสนา แม้ว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นจะมาจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ บุคคลรอบข้าง 
ครอบครัว และชุมชน แต่ศิลปินได้ท าการคัดเลือกในส่วนของความรู้สึก และความคิดภายในของตนมา
กลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ดังที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า 

 

                                                             
197 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 ปีพ.ศ.2550 



  217 

ความแน่นแฟ้นของครอบครัวที่ขยายวงกว้างถึงชุมชน เกิดขึ้นจากประเพณีและวัฒนธรรมที่ท า
ร่วมกัน สิ่งที่พบเห็นจากคน การแต่งกาย กิริยาอาการ ท่าทาการแสดงออก ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความรัก 
ความห่วงใย ความศรัทธา และน ามาซ่ึงความสามัคคี198  

 
ปรัชญาศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของนิแอ นิแต  

ในผลงานช้ินที่ 1 และช้ินที่ 2 ได้แก่ ผลงานช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” 
(ภาพที่ 200) และ“มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) จากความ
เช่ือในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมมองว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่ถูกบัญญัติข้ึนโดยพระเจ้า ด้วยเหตุนี้
คัมภีร์อัลกุรอาน จึงกล่าวถึงเรื่องชีวิตครอบครัวมากกว่าหัวข้ออื่น ๆ โดยครอบครัวชาวมุสลิมไม่ได้
หมายถึง บิดา มารดา และบุตรเท่านั้น แต่หมายรวมถึงน้องชาย พี่สาว ลุง ป้า ญาติ ผู้เกี่ยวข้องทาง
สายเลือดทุกคน เป็นแหล่งแห่งอ านาจ คือขนบธรรมเนียม และประเพณี ถูกท าให้เข้มแข็ง โดย
ครอบครัวที่สืบทอดกันมา199  

 
เราไปไหนเราก็ร าลึกตลอด สิ่งที่ศาสนาสอนเรา อยู่ในใจเราเสมอ ท าให้เราไม่ลืมบ้านเกิด ไม่ลืม

รากตัวเอง มีความรักและปรารถนาดีให้ญาติพี่น้องทุกคน เหมือนผมไปอยู่ที่ไหนไกล ๆ ก็จะระลึกเสมอ 
ระลึกถึงพ่อแม่ ด้วยความเชื่อมสัมพันธ์ ด้วยจิตวิญญาณบางอย่างที่เรามีร่วมกัน มาจากศาสนาครับ200 

 
ความชัดเจนในความเช่ือนี้ของชาวมุสลิม ปรากฏชัดในแรงจูงใจของนิแอ ผลักดันให้ศิลปินกอ่

ร่างสร้างผลงานศิลปะที่มขีนาดใหญ่ แต่ประณีต ละเอียด บรรจง อีกทั้งยังมั่นคงและแข็งแรง ดั่งทีห่ลกั
ปรัชญาศาสนาได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ยังปรากฏชัดถึงความประทับใจในศาสนากิจที่ปฏิบัติเป็นประจ า
กับครอบครัว  

 
ผมอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ของผมออกมา มีเรื่องของพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้ท าตั้งแต่เด็ก

จนโตและประเพณีที่ได้ยึดถือต่าง ๆ  ที่เป็นพื้นฐานในการยึดเหน่ียวทางจิตใจของผม ในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม201 

 

                                                             
198 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 6. 
199 เร่ืองเดียวกัน 5-6. 
200 สัมภาษณ์ นิแอ นิแต, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, ศิลปิน, 31 

พฤษภาคม 2559. 
201 เร่ืองเดียวกัน 
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 และในผลงานช้ินที่ 3 “ประตูชัย” (ภาพที่ 202)  ผลงานช้ินที่ 4 “มิงบา”(ภาพที่ 203) และ
ผลงานช้ินที่ 5 “โดม” (ภาพที่ 204) ที่ปรากฏคล้ายสถาปัตยกรรมอันเป็นศาสนาสถานของชาวมสุลิม 
เป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงโครงสร้างของพื้นที่ที่ศิลปนิมีความผูกพันกับชุมชนผ่านเส้นใยแห่งความเช่ือ
และความศรัทธาทางศาสนา ที่ผู้คนยังคงประพฤติตามหลักปรัชญาของศาสนา ความเช่ือเดิมที่เปี่ยม
ไปด้วยศีลธรรมและจิตวิญญาณอันดีงาม เป็นความทรงจ าอันงดงามที่ส่งผลใหศิ้ลปินสร้างสรรค์ผลงาน 
3 ช้ินนี้ เพื่อสะท้อนการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยแบบเรียบง่ายและสันติ202 ผลงานศิลปะของนิแอจึง
ปรากฏชัดถึงความประทับใจที่ได้ด ารงตนโดยยึดหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน 

 
1.2 ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 

ธิดารัตน์ จันทเช้ือ บัณฑิตจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมลาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานของธิดารัตน์โดดเด่นด้วยเส้นสายและลวดลายเรขาคณิตที่มักปรากฏอยู่ในงานทัศนศิลป์ของ
ชาวอิสลาม ผสานกับความประณีตผ่านกรรมวิธีที่เรียบง่าย คือการบรรจงเย็บเส้นด้ายทีละเส้นจนเกิด
เอกภาพในผลงานที่สวยงามและเป็นสากล ท าให้ผลงานของธิดารัตน์เป็นที่ยอมรับด้านความงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้  มีจ านวน 5 
ช้ิน ได้แก่ผลงานช่ือ “Prostrate oneself 4” (ภาพที่ 205) ผลงานช่ือ “Jamaah 2” (ภาพที่ 206) 
ผลงานช่ือ “Takbir” (ภาพที่ 207) ผลงานช่ือ “Pray 5” (ภาพที่ 208) และผลงานช่ือ “Prostrate 
oneself 3” (ภาพที่ 209) 

 
ภาพที่ 205 Prostrate oneself 4, เทคนิค เย็บปัก, ขนาด 170 x 115 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 

                                                             
202 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 5. 
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ภาพที่ 206 Jamaah 2, เทคนิค เย็บปกั, ขนาด 120x 180 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 

 
ภาพที่ 207 Takbir, เทคนิค เย็บปกั, ขนาด 180 x 120 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
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ภาพที่ 208 Pray 5, เทคนิค เย็บปัก, ขนาด 190 x 135 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 

 
ภาพที่ 209 Prostrate oneself 3, เทคนิค เย็บปัก, ขนาด 135 x 190 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
 

ในผลงานช่ือ “Prostrate oneself 4” (ภาพที่205) ผลงานมีขนาด 170 x 115 เซนติมเตร 
สร้างสรรค์โดยการเย็บปักบนผืนผ้าและตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการระบายสีอะครีลิกบางจุด ภาพมีความ
เป็นระเบียบอันเนื่องมาจากเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่เน้นให้เห็นลวดลายเรขาคณิต
อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะอิสลาม (Islamic Art)  ในภาพปรากฏให้เห็นเป็นมุมห้องขนาด
ใหญ่ ผนังด้านซ้ายและขวาปรากฏหน้าต่าง ผนังด้านซ้ายมีพื้นเป็นสีน้ าเงิน ลวดลายที่เย็บปักบนผนัง
ด้านน้ีใช้ด้ายสีเหลืองนวล บนผนังปรากฏหน้าต่างที่มี 2 ช่อง ซึ่งด้ายที่ใช้เย็บลวดลายในพื้นที่หน้าต่าง
นั้นมีสีขาว ช่องแรกสีพื้นด้านบนยังคงเป็นสเีดียวกับพื้นผนัง ช่วงกลางจนถึงถึงลา่งเปน็สีทองหม่น และ
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ยังได้มีการแต้มสีขาวลงไปในช่องลวดลายจากการเย็บอีกด้วย โดยในช่องแรกเป็นการเติมเพียงบาง 
ระบายหนาทึบเพียงบางช่อง ช่องที่สองปรากฏสีพื้นเป็นสีทองหม่น และลวดลายด้านในถูกระบายสี
ขาวจนทึบหมดทุกช่อง ยกเว้นในช่องที่เป็นเส้น ผนังด้านขวามีพื้นเป็นสีด า ยกเว้นช่วงบนของผนังทีม่สีี
ขาวสะอาด ซึ่งปรากฏคล้ายแสงลอดส่องเข้ามาในห้องดังกล่าว ลวดลายที่เย็บปักบนผนังด้านน้ีใช้ด้าย
สีเหลืองนวล และช่วงบนของผนังมีการเติมสีขาวในช่องลวดลายจนเต็มและดูสะอาด ซึ่งปรากฏคล้าย
แสงลอดส่องเข้ามาในห้องดังกล่าว บนผนังปรากฏหน้าต่างที่มี 2 ช่อง ซึ่งด้ายที่ใช้เย็บขอบหน้าต่าง 
และลวดลายในพื้นที่หน้าต่างนั้นมีสีขาว พื้นหลังในพื้นที่หน้าต่างทั้งสองบานมีสีทองหม่น และพื้นที่
ตรงกลางระหว่างหน้าต่างทั้งสองช่องนั้น มีสีน้ าเงินเทา ในส่วนพื้นมีสีพื้นหลังเป็นสีน้ าเงินหม่น 
ลวดลายที่เย็บปักในส่วนน้ีใช้ด้ายสีเหลืองนวล ลวดลายเดียวกับผนังทั้งสองด้าน ในส่วนของเพดานมีสี
พื้นเป็นสีด า มีลวดลายแตกต่างจากด้านอื่น ๆ ของห้อง ลวดลายที่เย็บปักในส่วนน้ีใช้ด้ายสีเหลืองนวล  
มีการระบายสีขาวลงไปในช่องลวดลาย โดยระบายจนทึบเกือบทุกช่องในช่วงขวา ระบายบาง ๆ ไม่ทึบ
บางช่องในช่วงซ้าย และปล่อยว่างส่วนใหญ่ในช่วงบน มี 2-5 ช่องถูกระบายด้วยสีเหลืองนวล กลาง
ภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 2 คนอันเกิดมาจากการเย็บเส้นด้าย ก าลังท ากิริยาต่างกัน โดยทั้งสองคน
ก าลังอยู่ในข้ันตอนของการละหมาด คนหนึ่งก าลังก้มลงไป ในขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่ในท่าน่ังตัวตรง โดย
ได้ใช้ด้ายสีเหลืองนวลในการเย็บช่วงเงา และใช้ด้ายสีขาวในการเย็บช่วงแสง นอกจากนี้ยังพบเห็นวัตถุ
บางอย่างลอยลอยในภาพเป็นกลุ่ม รูปร่างและขนาดต่างกันโดยมีฐานกว้างในช่วงล่าง และค่อยเล็กลง
เมื่อสูงข้ึน บ้างมีขนาดตามลวดลายของผนัง บ้างเป็นรูปสามเหลี่ยม บ้างเป็นจุด บ้างเป็นรูปหกเหลีย่ม 
เกิดจากการแต้มสีขาวลงไปบนภาพจนปรากฏเป็นกลุ่มมวลบางอย่าง 

ในผลงานช่ือ 2 “Jamaah 2” (ภาพที่  206) ผลงานมีขนาด 120 x 180 เซนติมเตร 
สร้างสรรค์โดยการเย็บปักบนผืนผ้า ภาพมีความเป็นระเบียบอันเนื่องมาจากเทคนิคและความคิด
สร้างสรรค์ของศิลปินที่เน้นให้เห็นลวดลายเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ ศิลปะอิสลาม 
(Islamic Art) ในภาพปรากฏให้เห็นเป็นมุมห้องขนาดใหญ่ ไม่ปรากฏหน้าต่างใด ๆ  พื้นหลังของภาพ
ทั้งภาพด าสนิท ลวดลายที่เกิดข้ึนทั้งหมดถูกเย็บด้วยด้ายสีขาวทั้งภาพ โดยผนังด้านซ้ายและขวา 
ปรากฏลวดลายกับเย็บปักลายเดียวกัน  เป็นลวดลายที่มองคล้ายรูปสี่เหลี่ยมมาเรียงกันครบรอบจน
เกิดวงกลมตรงกลาง โดยวงกลมมีขนาดใหญ่ในช่วงบน และค่อย ๆ ไล่ลดขนาดลงในช่วงล่างของผนัง 
ในส่วนพื้นและเพดานมีลวดลายเหมือนกัน แต่เป็นลายที่ต่างจากผนังทั้งสองด้าน เป็นลวดลายที่เมื่อ
เส้นมาเรียงต่อกันจะเกิดดาว 8 เหลี่ยมตรงกลาง กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 3 คนอันเกิดมาจาก
การเย็บเส้นด้าย โดยทั้ง 3 คนก าลังอยู่ในข้ันตอนของการละหมาด คนหนึ่งก าลังก้มลงไป ในขณะที่อีก
สองคนหนึ่งอยู่ในท่าน่ังตัวตรง ใช้ด้ายสีสีขาวในการเย็บ และในส่วนของเสื่อรองนั่งบนพื้นได้มีการเว้น
การเย็บปักไว้ ปล่อยที่ว่างสีด าสนิทไว้ให้เห็นเป็นรูปทรงของเสื่อ 
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ในผลงานช่ือ “Takbir” (ภาพที่ 207) ผลงานมีขนาด 180 x 120 เซนติมเตร สร้างสรรค์โดย
การเย็บปักบนผืนผ้า ภาพมีความเป็นระเบียบอันเนื่องมาจากเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปินที่เน้นให้เห็นลวดลายเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ใน
ภาพปรากฏให้เห็นเป็นมุมห้องขนาดใหญ่ ไม่ปรากฏเพดาน พื้นหลังของภาพทั้งภาพด าสนิท ลวดลาย
ที่เกิดข้ึนทั้งหมดถูกเย็บด้วยด้ายสีขาวทั้งภาพ โดยผนังด้านซ้ายและขวา ปรากฏลวดลายกับเย็บปัก
ลายเดียวกัน  เป็นลวดลายที่มองคล้ายรูปสี่เหลี่ยมมาเรียงกันครบรอบจนเกิดรูปดาวตรงกลาง ในผนัง
ด้านขวาช่วงกลาง มีการแต้มสีขาวเล็กน้อยตามลวดลาย ในส่วนพื้น ได้ถูกเย็บปักเส้นด้ายเป็นอีก
ลวดลายหนึ่ง มีสีเหลี่ยมจตุรัส และเมื่อเรียงต่อกันจะเกิดรูปดอกไม้จากมุมทัง้สี่ด้านของสีเ่หลีย่ม กลาง
ภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 3 คน ยืนอยู่ค่อนไปทางซ้ายของภาพ อันเกิดมาจากการเย็บเส้นด้ายสีขาว 
ลวดลายที่ปรากฏในพื้นที่รูปคนนี้เป็นลวดลายที่แตกต่างจากผนังและพื้น เป็นลายที่คล้ายกับการน า
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 4 รูปมาวางซ้อนกันในองศาที่ต่างกัน ท าให้ปรากฏคล้ายรูปดอกไม้เรียงต่อกัน 
นอกจากนี้ยังมีการแต้มสีชมพูอ่อนบนเส้นด้ายที่ เย็บเป็นรูปคน และได้มีการเติมสีขาวจนทึบในช่วง
กระโปรงของของผู้หญิงคนที่ 2 และเติมมากข้ึนในผู้หญิงคนที่ 3 โดยเติมทึบตั้งแต่ช่วงประโปรงไป
จนถึงล าตัว มีเว้นไว้เล็กน้อยเพียงช่วงศีรษะเท่านั้น 

ในผลงานช่ือ “Pray 5” (ภาพที่ 208) ผลงานมีขนาด 190 x 135 เซนติมเตร สร้างสรรค์โดย
การเย็บปักบนผืนผา้ และตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการระบายสีอะครลีิกบางจดุ ภาพมีความเป็นระเบียบอนั
เนื่องมาจากเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่เน้นให้เห็นลวดลายเรขาคณิตอันเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ในภาพปรากฏให้เห็นเป็นมุมอับห้องห้องหนึ่ง ซึ่ง
มองเห็นเพียงผนังน าทาง และผนัง 2 ด้านของห้องเท่านั้น ไม่ปรากฏหน้าต่าง พื้นหลังของผนังมีสีเนื้อ
นวลเจือสีชมพู ลวดลายที่เกิดข้ึนทั้งหมดถูกเย็บด้วยด้ายสีขาว และลวดลายเดียวกันทั้งภาพ โดยผนัง
ด้านซ้าย เป็นผนังน าทางกินพื้นที่ในภาพไปเกือบครึ่งภาพ ไม่มีการแต้มสีใด ๆ  ลงไป ในส่วนของผนัง
ด้านหลังของห้องปรากฏลวดลายเช่นเดียวกัน แต่มีการเติมสีขาว เทา และด า ลงไปตามช่องการเย็บ
จนเต็มพื้นที่ และเน้นสีด าที่มุมขวาบนของผนัง และในผนังด้านขวาสุดมีสีเนื้อนวลเจือสีชมพูและลายสี
ขาวเช่นเดียวกับผนังน าทาง แต่มีการแต้มสีด าเล็กน้อยในช่วงมุมซ้ายล่างของผนัง ในส่วนพื้น มีสีเนื้อ
นวลเจือสีชมพูและปักลวดลายพรอ้มสว่นหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่มีการปักลาย และถูกระบายด้วยสีน้ าเงิน
เข้มบริเวณใกล้ขอบภาพ และในส่วนเพดาน ไม่มีการเย็บปักใด ๆ   ปรากฏเพียงเพดานเรียบสีน้ าเงิน
เข้ม กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 1 คน นั่งอยู่กลางห้อง หันไปทางขวาในท่าทีสงบนิ่ง มีการเย็บ
ปักรูปผู้หญิงเพียงแค่เส้นรอบนอก และเส้นแสงเงาบริเวณหัว แขนข้างซ้ายและก้น เว้นพื้นที่ตรงกลาง
ไว้ ระบายสีด าจนทึบและระบายด้านแสงด้วยสีขาวเล็กน้อย 

และในผลงานช่ือ “Prostrate oneself 3” (ภาพที่ 209) ผลงานมีขนาด 190 x 135 เซนติ
มเตร สร้างสรรค์โดยการเย็บปักบนผืนผา้ และตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการระบายสีอะครีลิกบางจุด ภาพมี
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ความเป็นระเบียบอันเนื่องมาจากเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่เน้นให้เห็นลวดลาย
เรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะอิสลาม (Islamic Art) ในภาพปรากฏให้เห็นเป็นมุมหอ้ง
หนึ่ง มีเสาตระหง่านตรงกลางภาพ พื้นหลังเป็นสีด าสนิท และเย็บปักลวดลายด้วยด้ายสีขาวทั้งภาพ 
ปรากฏหน้าต่าง 2 บาน บนผนังด้านซ้าย และรูปแขวนประดับห้องผนังด้านขวา 2 รูป ผนังด้านซ้าย 
และขวาเย็บปักด้วยลวดลายเดียวกัน คล้ายกับการสี่เหลี่ยมมาวางเรียงต่อกันจนเกิดเป็นลวดลาย ใน
ช่อหน้าต่างและภาพแขวนมีลวดลายเย็บป็นอีกลายหนึ่งแต่เหมือนกันทั้ง 4 ช่อง โดยในหน้าต่างบาน
แรกลวดลายเหล่าน้ันถูกระบายเติสสีขาวจนทึบ มีเว้นเพียงช่วงเส้นของด้ายที่เย็บปัก หน้าต่างบานที่
สองเช่นกัน มีช่อง 2 ช่องในบานเดียวปรากฏลายปักที่ถูกระบายเติมเต็มด้วยสีขาว และรูปแขวน
ประดับรูปแรก มีการระบายสีขาวเช่นกันแต่เน้นทึบแค่ช่วงด้านซ้ายล่างของภาพ ส่วนอื่นมีการเติมแต่
ไม่ทึบ เพียงบางเบาเท่านั้น และรูปแขวนประดับรูปที่สอง มีการเติมสีขาวเพียงบางเบาท าให้ใองเห็น
เป็นสีเทาทั้งช่อง ในส่วนเพดานปรากฏลวดลายอีกลายหนึ่ง คล้ายดอกไม้ดอกใหญ่บานเรียงต่อกัน มี
การใช้สีขาวแต่งแต้มตามช่องเย็บปักเล็กน้อย กระจายทั้งเพดาน อย่างสม่ าเสมอ และส่วนพื้นได้เย็บ
ปักเป็นอีกลายหนึ่ง ปรากฏคล้ายสีเหลี่ยมจตุรัส และเมื่อเรียงต่อกันจะเกิดรูปดอกไม้จากมุมทั้งสี่ด้าน
ของสี่เหลี่ยม กลางภาพปรากฏสตรีมุสลิม 4 คน หันหน้าไปทางหน้าต่าง ก าลังอยู่ในกิริยาที่ต่างกัน คน
แรกก าลังนั่งลง ศีรษะก้มมองต่ า คนที่สองยืนตรง ศีรษะมองตรง คนที่สามก าลังก้มลงแนบพืน้ และคน
ที่สี่ก าลังนั่งหลังตรง ศีรษะมองตรงไปข้างหน้า โดยทั้ง 4 ท่าทางนี้เป็นข้ันตอนของการละหมาด และ
ในช่องการเย็บรูปหญิงทั้ง 4 ยังมีการระบายสีขาวเติมเต็มลงไปทั้ง 4 คน เว้นเพียงช่องที่ เป็นรูปเส้น
เท่านั้น โดยจะเน้นทึบตรงช่วงแสง และที่เหลือจะเติมเพียงบาง  ๆ  คล้ายสีเทา นอกจากนี้ยังปรากฏ
วัตถุเล็กซึ่งถูกแต้มด้วยสีขาว ขนาดไม่เท่ากันปลิวพลิ้วไหวในภาพ บ้างเป็นจุด บ้างเป็นสามเหลี่ยม 
มวลโดยรวมคล้ายการปลิวเข้ามาจากหน้าต่าง และปลิวฟุ้งอยู่รอบ ๆ หญิงทั้งสี่ 
 
แรงจูงใจ 
 ศิลปินมีประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิต ด้วยความเยาว์วัยจึงท าให้ต้องมองหา
ที่พึ่ง ซึ่งศาสนาอันเป็นสิ่งที่เคียงข้างมาแต่ก าเนิด ก็เป็นสิ่งแรกที่ศิลปินเลือกหยิบมาปลอบประโลม
จิตใจ โดยเริ่มด้วยการคลุม ฮิญาบ หรือผ้าคลุมปิดบังเสน้ผมของสตรีชาวมุสลมิ ประกอบกับการปฏิบตัิ
ตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ท าให้ธิดารัตน์ค้นพบแง่งามจากการด าเนินของชีวิตโดยให้ความเช่ือ
และความศัรทธาเป็นสิ่งน าทาง นอกจากนี้ยังท าให้ศิลปินหันมาใส่ใจพิจารณาและให้ความใส่ใจกับ
ความรู้สึกของตนเอง การปรับปรุงตนในฐานศาสนานิกชนของธิดารัตน์ได้ด าเนินควบคู่ไปกับการศึกษา
ด้านศิลปะที่ต้องพัฒนาและค้นหาตัวตนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ท าให้นอกจากชีวิตของศิลปินจะมี
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว ด้านการศึกษาศิลปะก็ท าให้ธิดารัตน์ค้นพบความเป็นตัวเอง สร้างสรรค์
ผลงานที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดได้อย่างน่าช่ืนชม 
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ช่วงน้ันก็มีปัญหาชีวิต เราก็เลยเข้าหาศาสนามากขึ้น เม่ือก่อนเราจะไม่ค่อยท างานแนวศาสนา 

เพราะเรากลัวจะเชย แต่แล้วสุดท้ายก็เหมือนเราหนีตัวเองไม่พ้น ช่วงแรกก็ไปตีความว่างานศิลปะที่ดี
จะต้องออกมาเป็นเพ้นท์ งานจะต้องสวย งานจะต้องให้คนดูแล้วชอบ แต่เราก็ทิ้งทุกอย่างเลย เอาอารมณ์
เราล้วน ๆ  ตอนน้ัน มีหลายรื่องประกอบกัน ทั้งเรื่องชีวิตครอบครัว เรื่องศาสนา เรื่องความเป็นอยู่ แล้วก็
ต้องมาคิดงานให้ไม่เหมือนใครอีก สุดท้ายเราทิ้งทุกอย่าง เอาความรู้สึกของเราดีกว่า และท างานของตัวเอง
แค่น้ัน203  

 
จากความประสบการณ์ดังกล่าวท าให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ผ่านจิต

วิญญาณและอารมณ์ที่แรงกล้า จากเหตุแห่งปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อมที่บีบค้ัน การหันหน้า
เข้าหาศาสนา ท าให้ศิลปินเลือกที่จะเป็นคนใหม่ มีความใส่ใจ ความเคร่งครัด การยึดถือระบบและ
ปฏิบัติระเบียบ เพื่อช่วยดูแลจิตใจของตนเองให้ดีข้ึน สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบส า คัญที่ท าให้ธิดา
รัตน์สามารถกลับมาเผชิญโลกได้อีกครั้ง ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม 

 
เราเพิ่งมาโพก มีผ้าคลุมหัวตอนอยู่ช่างศิลป์ อายุสัก 15-16 คือตอนน้ันเราเจอเรื่องที่เหมือนกับ

ว่า ท าร้ายจิตใจ บางอย่างเราก็บอกครอบครัวไม่ได้ บอกใครไม่ได้ เหมือนเรากลัวบาป กลัววันสิ้นโลก ตอน
น้ัน เราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยน แต่ก็ยังไม่ 100% ก็ตั้งใจเปลี่ยนมาเรื่อยจนช่วงหลัง ๆ ก็มีความเข้มข้นมาก
ขึ้น เราละหมาดครบ 5 เวลา ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างถูกต้อง ทุกอย่างก็ไปด้วยกัน และเพราะเราท า
อย่างน้ี ก็ส่งผลกับงาน ท าให้งานก็ออกมาเป็นตัวเราเลย204 

 
เมื่อได้เปลี่ยนแปลงหลักในการด ารงชีวิต โดยอาศัยหลักการของศาสนา ธิดารัตน์ก็เลือกที่จะ

เปลี่ยนมุมมองของสิ่งต่าง ๆ และกิจวัตรรอบกายเช่นกัน ศิลปินได้หันมาให้ความจริงจังกับทุก ๆ เรื่อง
ของชีวิต เป็นความจริงจังที่หมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ย่อท้อและหว่ันเกรงต่ออุปสรรค์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต เมื่อศิลปินตัดสินใจที่จะยึดหลักของศาสนาอย่างจริงจัง ก็จ าเป็นที่จะต้องรู้แจ้งถึง
หลักค าสอน และการปฏิบัติตตน ธิดารัตน์จึงท าการศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างละเอียด ในด้าน
การศึกษาศิลปะเช่นเดียวกัน เมื่อศิลปินค้นพบความสนใจของตนเอง ในเรื่องของสถาปัตยกรรมและ
ลวดลายอันโดยเด่นของศิลปะอิสลาม ธิดารัตน์ก็ได้ท าการศึกษาสิ่งเล่านั้นอย่างจริงจังพร้อมกับน ามา
ประยุกต์กับความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาอิสลาม เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ 
โดยศิลปินได้กล่าวไว้ว่า ศิลปินมีความประทับใจในงานศิลปกรรมของชาวอาหรับที่โดยปกติจะมีความ
ผูกพันกับศาสนาอิสลามที่ศิลปินนับถือ มีรูปแบบงานศิลปกรรมที่โดดเด่นด้วยลวดลายเรขาคณิต ซึ่งมี

                                                             
203 สัมภาษณ์ ธิดารตัน์ จันทเช้ือ, ศิลปิน, 1 กันยายน 2559. 
204 เร่ืองเดียวกัน 
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ความหมายและมีที่มาสอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลาม คือ ตอฮิด (Tawhid) ความเป็น
เอกภาพของสรรพสิ่ง และ มีซอน (Mizon) ว่าด้วยความเป็นระเบียบและสมดุล อันเป็นปรัชญาทาง
หลักศาสนา205  

เห็นได้ชัดว่าผลงานศิลปะของธิดารัตน์ มีความเป็นระเบียบสูงอันเป็นผลมาจากการใช้เสน้ตรง
และรูปทรงเรขาคณิตที่มีการใช้เส้นตรง และความเรียบง่าย ผ่านกรรมวิธีสร้างสรรค์ด้วยการเย็บปักที่
ค่อย ๆ บรรจงเย็บลงไปทีละเส้น แสดงให้เห็นถึงความขยันและอดทนของศิลปิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติอัน
พึงประสงค์ของศาสนิกชนที่ดีแห่งอิสลาม 

 
งานก็จะเป็นเรื่องของการน าหลักศาสนามาใช้โดยชัดเจน ส่วนลายก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างสากลที่

มุสลิมทั่วโลกเขาใช้ในสถาปัตยกรรมอยู่แล้วค่ะ ซ่ึงตรงน้ีก็มีจุดมุ่งหมายคืออยากเปลี่ยนสังคมที่มีอคติต่อ
มุสลิม ที่มองว่ารุนแรง เลวร้าย งานเราจะน าเสนอให้เห็นแง่ดี ก็จะมีค าหน่ึงที่ใช้บ่อยในงานก็คือค าว่า ญะ
มาอ๊ะฮฺ หมายถึง การรวมตัวกันของคนในศาสนาเพื่อที่จะประกอบกิจกรรมดี เพราะว่าพอมุสลิมรวมตัวกัน
แล้วคนจะมองว่า มุสลิมมารวมตัวกัน มาก่อการร้ายหรือเปล่า ซ่ึงไม่ใช่206 

 
จากค ากล่าวของศิลปินข้างต้น ท าให้เห็นได้ชัดว่า จากการศึกษาศาสนาที่ตนนับถือตั้งแต่

ก าเนิดอย่างเข้มข้นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้ศิลปินพบว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามนัน้
ค่อนข้างคลาดเคลื่อน อันมาจากการปลูกฝงัของสื่อสาธารณะ หรือจากการเหมารวมเพียงเพราะบุคคล
บางกลุ่มเท่านั้น ธิดารัตน์จึงเห็นว่า การศึกษานั้นส าคัญยิ่ง ก่อนที่จะเช่ือสิ่งใด ควรท าความเข้าใจ
เสียก่อน ดังเช่นประสบการณ์ที่ศิลปนิได้ทดลองท าทั้งกับความเช่ือของตนเอง และการสร้างงานศิลปะ   

 
คนที่ไม่เข้าใจคนมุสลิม จริง ๆ หนูว่าหนูเข้าใจเขานะคะ เหมือนเขาเอาแผลของอดีตมาเป็น

ปัจจัย มาคิด ซ่ึงหนูคิดว่าต้องให้เขาศึกษาอีกที และแต่ละที่ก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย เราควรเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เพื่อแก้ไขปัจจุบัน ไม่ใช่เอามาเป็นแผลในใจเพื่อสร้างแผลใหม่อีก ไม่อย่างน้ัน จะไม่มีอะไรไป
มากกว่าการสูญเสียไปเรื่อย ๆ  สูญเสียไปมากกว่าเดิม และด้วยความที่เรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน จากการ
แต่งกายของเราสามารถบอกได้เลยว่า ถ้าแต่งตัวแบบน้ีคือมุสลิมนะ ก็เลยเป็นภาพที่ผู้คนจดจ าไปด้วย พอ
มุสลิมรวมตัวกันแล้วคนจะมองว่า มุสลิมมารวมตัวกัน มาก่อการร้ายใช่ม้ัย ซ่ึงไม่ใช่ เหมือนงานของเราก็ 
คนมองตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจ แต่รู้สึกได้ว่า เป็นงานของมุสลิมนิดหน่ึง ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะเข้ามา
ถาม งานน้ีคืออะไร หมายถึงอะไร เป็นอย่างไร เราก็จะมีโอกาสได้อธิบาย”207 

 

                                                             
205 ธิดารัตน ์จันทเช้ือ, “มุสลิมกับความสัมพันธ์ต่อบุคคล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), บทคัดย่อ. 
206 สัมภาษณ์ ธิดารตัน์ จันทเช้ือ, ศิลปิน, 1 กันยายน 2559. 
207 เร่ืองเดียวกัน 
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เมื่อสังคมตั้งค าถามกับชาวมุสลิมและหลักศาสนา งานศิลปะคือค าตอบที่ดีที่สุดที่ธิดารัตน์
เลือกใช้ในการตอบค าถามเหล่านั้นด้วยตนเอง เฉกเช่นที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า การท าความดีต้องใช้
ความอดทนต่อสิ่งเร้าภายนอก สาระดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ผ่าน
กระบวนการที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน การท าซ้ า เพื่อเป็นการอธิบายหลักศาสนา208 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์ผลงานของธิดารัตน์เกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน 

เพราะศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยความต้องการส่วนบุคคลของศิลปินเอง ไม่มีสิ่งกระตุ้นภายนอก 
เช่น ช่ือเสียง เกียรติยศ เข้ามาเกี่ยวข้อง แรงผลักดันทั้งหลายล้วนเกิดจากความรู้สึกประทับใจใน
พัฒนาการของชีวิตอันดีงามที่มีศาสนาเคียงข้าง รวมถึงความประทับใจในรูปแบบศิลปกรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาอิสลาม ได้ส่งผลเป็นแรงผลักดันให้ธิดารัตน์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
บอกเล่าหลักการทางศาสนาเพื่อคลายข้อสงสัยและเผยแพร่ความเช่ือที่แท้จริง ผ่านเส้นสายและ
ลวดลายที่งดงาม เป็นระเบียบ ด้วยวิธีการสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ศิลปินมีทักษะและความ
ช านาญดีเยี่ยม โดยศิลปินได้ให้เหตุผลว่า เส้นด้ายมีความอ่อนนุ่ม แต่เมื่อรวมกัน เหมือนการเย็บปัก
แผ่นเดียวกัน จะมีความแข็ง โดยต้องการสื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ของชาวมสุลิมที่นิยมอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ มีความรัก ความสามัคคีกัน คล้ายความแข็งแรงที่เกิดจากการรวมกันของเส้นด้าย  
 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงานทั้ง 5 ช้ินแรกของธิดารัตน์ จันทเช้ือ จะเห็นได้ชัดว่า ปรากฏคล้าย ลักษณะของ
มนุษย์ และลักษณะอาคารของศาสนาสถาน โดยในผลงานที่ช่ือว่า “Prostrate oneself 4” (ภาพที่ 
205) ปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิม 2 คน โดยทราบได้จากลักษณะของมวลที่ปรากฏคือลักษณะของผู้
ที่มีผ้าคลุมศีรษะและร่างกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสตรีมุสลิม โดยทั้ง 2 คน ก าลังปฏิบัติศาสนากิจใน
ห้อง 1 ห้อง ที่มีหน้าต่าง 2 บาน ในผลงานที่ช่ือว่า “Jamaah 2” (ภาพที่ 206) ปรากฏรูปร่างของสตรี
มุสลิม 3 คน โดยทราบได้จากลักษณะของมวลที่เช่นเดียวกับภาพก่อนหน้า โดยทั้ง 3 คน ก าลังอยู่ใน
ท่าทางของการปฏิบัติศาสนากิจในห้อง 1 ห้องเช่นเดียวกัน ในผลงานที่ช่ือว่า “Takbir” (ภาพที่ 207) 
ปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิม 3 คน โดยทราบได้จากลักษณะของมวลที่เช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้า
ทั้ง 2 ช้ิน โดยทั้ง 3 คน ก าลังอยู่ในท่าทางของการปฏิบัติศาสนากิจในลักษณะยืน ภายในห้อง 1 ห้อง
เช่นเดียวกัน ในผลงานที่ช่ือว่า “Pray 5” (ภาพที่ 208) ปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิม 1 คน โดยทราบ
ได้จากลักษณะการแต่งกายคือผ้าคลุมผม หรือการสวมฮิญาบที่ชัดเจนแม้ไม่มีรายละเอียดในส่วนของ
ใบหน้า โดยสตรีคนดังกล่าวก าลังอยู่ในท่าทางของการปฏิบัติศาสนากิจในลักษณะนั่งอยู่เพียงล าพัง 

                                                             
208 ธิดารัตน ์จันทเช้ือ, “มุสลิมกับความสัมพันธ์ต่อบุคคล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), บทคัดย่อ. 
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ภายในห้อง 1 ห้องที่มีโครงสร้างซับซ้อนกว่าผลงาน 3 ช้ินก่อนหน้า และผลงานที่ช่ือว่า “Prostrate 
oneself 3” (ภาพที่ 209) ปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิม 4 คน โดยทราบได้จากลักษณะของมวลที่
ปรากฏคือลักษณะของผู้ที่มีผ้าคลุมศีรษะและร่างกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสตรีมุสลิมโดยทั้ง 4 คน 
ก าลังอยู่ในท่าทางของการปฏิบัติศาสนากิจที่แตกต่างกันไปในห้อง 1 ห้องเช่นเดียวกันกับภาพผลงาน
ก่อนหน้า ซึ่งทุกภาพผลงาน ปรากฏรูปร่างและรูปทรงที่มีอยู่ในความเป็นจริง แต่ไม่ปรากฏลักษณะ
เหมือนจริง อีกทั้งศิลปินยังได้กล่าวไว้ว่า กรรมวิธีดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานศิลปะที่ไม่
ขัดต่อหลักศาสนา โดยอาจารย์ธีรพล หอสง่า อาจารย์ประจ าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า มีการห้ามท ารูปคน รูปสิ่งมีชีวิต เพราะว่าขัดกับ
หลักศรัทธาของอิสลามอย่างชัดเจน การท ารูปเหมือนอาจน าไปสู่การเคารพบูชา ซึ่งคือมุสลิมทุกคน
ต้องปฏิเสธพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ เวลาท างานศิลปะที่เป็นในแนวทางของตัวเองแล้ว จึงมุ่งไป
ในแนวทางอื่น ที่ไม่ใช่เป็นรูปเหมือนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด209 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง 5 ช้ินของ
ธิดารัตน์ ถูกน าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” 
 
เน้ือหา 

จากการคาดการณ์เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อของผู้วิจัย ประกอบกับแรงจูงใจของศิลปินจึงสรุปได้ว่า 
เนื้อหาในผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคล
ของศิลปิน เพราะศิลปินได้หยิบยกความรู้สกึ เช่น ความประทับใจ ความอิ่มเอมจากความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึน ความเช่ือและความศัรทธาในปรัชญาของหลักศาสนา ท าให้ศิลปินได้สัมผัสประสบการณ์และ
มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มากลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะด้วยกรรมวิธีที่ต้องใช้ความ
อดทนและพยายามสูง อันแฝงไว้ด้วยนัยยะของค าสอนแห่งศาสนาตามเจตนารมณ์ของความต้องการ
บอกเล่าและเผยแพร่หลักศาสนาของศิลปิน 

 
ปรัชญาศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของธิดารัตน์ จันทเชื้อ  

ในผลงานทั้ง 5 ช้ินของธิดารัตน์ การเย็บปักเส้นด้ายทีละเส้นให้เป็นภาพกึ่งนามธรรมที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมผ่านลวดลายของศิลปกรรมแบบอิสลาม ได้ปรากฏชัดตามหลักการของ
ศาสนาอิสลามที่ว่าด้วย ตอฮิด (Tawhid) ความเป็นเอกภาพของสรรพสิง่ และ มีซอน (Mizon) ว่าด้วย
ความเป็นระเบียบและสมดุล ก่อให้เกิดผลงานที่มีเอกภาพ สอดคล้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างงดงาม และผู้วิจัยยังมองเห็นอีกว่า หลักการทางศาสนาดังกล่าวนี้ ปรากฏในตัวของศิลปินใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการใช้ชีวิตด้วยความเป็นระบบระเบียบ สร้างสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

                                                             
209 Thai PBS, แลโลกศิลปะ: มองศิลปะมุสลิม ผ่านศิลปนิดาวรุ่ง ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, เข้าถึงเมื่อ 1 กันยายน 2559,เข้าถึง

ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=HIf6e4xv0cY&index=4&list=WL 

https://www.youtube.com/watch?v=HIf6e4xv0cY&index=4&list=WL
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รวมถึงความคิดและการประพฤติตน ท าให้ชีวิตของธิดารัตน์มีเอกภาพและความมั่นคง เฉก
เช่นเดียวกับผลงานศิลปะ นอกจากนี้ยังปรากฏชัดถึงหลักการของอิสลามที่กล่าวว่า อิสลามเช่ือว่า 
ความรู้จริง เกิดได้ใน 2 ทางคือ ความรู้ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการวิวรณ์ (วะฮฺยู) ของพระเจ้าและความรู้
ที่ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ210 จากการการศึกษาข้างต้น ท าให้เห็นได้ชัดว่า ธิดารัตน์
เห็นความส าคัญของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด ารงชีวิตโดยมีอิสลามเป็นธรรมนูญของชีวิต 
และเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ  มาใส่ในผลงานศิลปะ ศิลปินได้มีการศึกษาและท าความเข้าใจเป็นอย่างดี และ
ผลงานขอธิดารัตน์ปรากฏชัดถึงความประทับใจในศาสนากิจที่ปฏิบัติเป็นประจ า ปรากฏความ
ประทับใจที่ได้ด ารงตนโดยยึดหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

 
1.3 อําพรรณี สะเตาะ 
 อ าพรรณี สะเตาะ ศิลปินสาว มหาบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัย L’École Nationale 
Superiéure de la Photographie ประเทศฝรั่งเศส มักน าเสนอผลงานศิลปะผ่านเทคนิคภาพถ่ายอยู่
เสมอ มีลักษณะที่เห็นเด่นชัดถึงวิถีมุสลิม สะท้อนประเด็นที่เกิดข้ึนในสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของชาว
มุสลิมได้เป็นอย่างดี ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้จ านวน 5 ช้ิน 
ได้แก่ ผลงานช่ือ “มุสลิมะห์” (ภาพที่ 210) ผลงานช่ือ “อิสรภาพที่ถูกขโมย 1” (ภาพที่ 211) ผลงาน
ช่ือ “The Light (24:31)” 01 (ภาพที่ 212) ส่วนหนึ่งของผลงานชุด Truth of the Unrest in Deep 
South (ภาพที่ 213) และผลงานช่ือ “Lost Motherland” (ภาพที่ 214)  

 
ภาพที่ 210 มุสลิมะห์, 2551 เทคนิค ภาพถ่าย Gelatin Silver Print  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน  

                                                             
210 อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, ความรู้ตามทศันะอลักุรอาน, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://islamhouse.com/th/articles/337796/. 
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ภาพที่ 211 อิสรภาพที่ถูกขโมย 1, 2553, เทคนิค ภาพถ่าย  
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 

 
ภาพที่ 212 The Light (24:31) 01, 2555, เทคนิค ภาพถ่ายสตูดิโอ,ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, “24:31 (แสงสว่าง)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555) 

 
ภาพที่ 213 ส่วนหนึ่งของผลงานชุด Truth of the Unrest in Deep South   
ที่มา : อ าพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wewatch.info/node/668  
 

http://www.wewatch.info/node/668
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ภาพที่ 214 Lost Motherland, 2559, เทคนิค ภาพถ่าย  
ที่มา : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์,บูรก้า ของ “อ าพรรณี สะเตาะ”, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559, เข้าถึง
ได้จากhttps://www.facebook.com/banjy.jump/media_set?set=a.1347510648611214. 
1073741898.100000568764000&type=3 
 

ในผลงานที่ช่ือว่า “มุสลิมะห์” (ภาพที่ 210) ผลงานสร้างสรรค์โดยเทคนิคภาพถ่าย โทนสีขาว
ด า แสงและเงาชัดเจน ครึ่งภาพด้านขวาปรากฏใบหน้าเด็กหญิงมุสลิมเด่นชัด ใบหน้าเอียงหันไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ดวงตาจ้องตรงมายังผู้ชม สวมผ้าคลุมฮิญาบพร้อมด้วยผ้าปิดบริเวณตั้งแต่จมูกลงไป
สีด าทั้งหมด ระยะไกลออกไปด้านหลงัเด็กหญงิคนดังกลา่ว ปรากฏเด็กหญิงอีก 3 คน พร่ามัวไม่ชัดเจน 
สวมผ้าคลุมฮิญาบและผ้าปิดปิดใบหน้าช่วงจมูกลงไปเช่นเดียวกัน แต่สีต่างกัน โดยคนที่อยู่ใน
ระยะใกล้ที่สุดสวมสีขาว คนถัดไปสวมสีด า และคนสุดท้ายสวมสีขาว พื้นหลังพร่ามัวมองคล้ายอาคาร 
ซึ่งอาจเป็นบ้านไม้ หรือชุมชน  

ในผลงานที่ช่ือว่า “อิสรภาพที่ถูกขโมย 1” (ภาพที่ 211) ผลงาน สร้างสรรค์โดยเทคนิค
ภาพถ่าย โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกินจริง สามารถแบ่งภาพได้ 3 ส่วน คือ ซ้าย กลาง 
และขวาภาพซ้าย ปรากฏภาพหญิงสาวในชุดบุรก้าสีน้ าเงินสดทั้งชุด ยืนสงบนิ่งอยู่บนถนน หันไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ณ ต าแหน่งกลางภาพ ลักษณะชุดบุรก้าทิ้งตัวตามแรงโน้มถ่วง พื้นหลังปรากฏ L'Arc 
de Triomphe อันเป็นสถานที่ส าคัญของประเทศฝรั่งเศส  ภาพกลาง ปรากฏหญิงสาวในชุดบุรก้าสี
ขาวทั้งชุด ยืนอยู่บนหิน หันไปทางขวา ณ ต าแหน่งกลางภาพ ใบหน้าจ้องตรงไปทางขวา ลักษณะชุด
บุรก้าพลิ้วไหวตามแรงลมธรรมชาติไปทางขวา พื้นหลังปรากฏผืนทะเลส าน้ าเงิน และท้องฟ้าไร้เมฆ 
ภาพขวา ปรากฏหญิงสาวในชุดบุรก้าสีแดงทั้งชุด ยืนอยู่บนผืนหญ้า หันไปทางขวาเล็กน้อย ณ 
ต าแหน่งกลางภาพ ใบหน้าก้มลงมองต่ า ลักษณะชุดบุรก้าพลิ้วไหวตามแรงลมธรรมชาติไปทางซ้าย 
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พื้นหลังถัดจากผืนหญา้และถนนเส้นหนึ่ง ปรากฏ หอไอเฟล (Eiffel Tower) อันเป็นสถานที่ส าคัญของ
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อมองภาพทั้ง 3 พร้อมกันแล้ว จะพบว่า สีของชุดบุรก้า คือ สีของธงชาติประจ า
ประเทศฝรั่งเศส 

ในผลงานที่ช่ือว่า “The Light (24:31) 01” (ภาพที่ 212) ผลงานสร้างสรรค์โดยเทคนิค
ภาพถ่ายโดยการจัดแสงและควบคุมในสตูดิโอ ปรากฏภาพหญิงสาวทอดกายอยู่กลางภาพโดยศีรษะ
อยู่ทางด้านขวา และปลายเท้าอยู่ทางด้านซ้าย ร่างกายของหญิงถูกปกคลุมด้วยผ้าผืนใหญ่สีด าสนิท 
และผ้าผืนนี้ปกคลุมบริเวณที่เหลือทั่วทั้งภาพอีกด้วย โดยบริเวณดวงตาของหญิงสาวไม่มีผ้าปกคลุม 
มองคล้ายช่องเปิดดวงตาส าหรับมองของผ้าคลุมนิกอบ211 รวมถึงบริเวณเท้าข้างซ้ายของหญิงสาวก็
เป็นส่วนที่ไม่มีสิ่งใดปกคลุม 

ในผลงานจากชุด Truth of the Unrest in Deep South (ภาพที่ 213) ผลงานเป็นภาพขาว
ด า ถูกตีกรอบด้วยพื้นที่สีด าขนาดใหญ่ กลางภาพปรากฏภาพครึ่งตัวของสตรีมุสลิม ทราบได้จากการ
แต่งกายที่มีการคลุมผ้าโพกศีรษะ หรือฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลาม ส่วนใบหน้าถูกปกปิดไว้ด้วย ผ้า
สีขาว และด้านซ้ายของภาพ มือขาวของหญิงสาวคนดังกล่าวยกข้ึนและมีการท าสัญลักษณ์ชูสองนิ้ว
คล้ายตัวอักษร V ในภาษาอังกฤษ 

ในผลงานที่ช่ือว่า “Lost Motherland” (ภาพที่ 214) ผลงานมีการจัดองค์ประกอบภาพแบบ
บนและล่าง ปรากฏสถานที่ธรรมชาติ มีทุ่งหญ้าสีเขียว แม่น้ า ทิวป่าสีเขียวและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วย
เมฆสีขาว บรรยากาศในภาพมีแดดจ้า กลางภาพปรากฏร่างของสตรีมุสลิม 17 คน ยืนเรียงแถวหน้า
กระดานหันหลังให้ผู้ชมและหันหน้าไปทางแม่น้ า สตรีทุกคนสวมชุดตะละกง212สีขาวหมดจด 
 
แรงจูงใจ 
 ศิลปินมักน าเสนอผลงานที่ปรากฏรูปคน โดยมากมักเป็นรูปผู้หญิงมุสลิม หรือในภาษาอิสลาม
ใช้ค าว่า “มุสลิมะห์” ในชุดเครื่องแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา เช่น การสวมผ้าคลุมฮิญาบ 
หรือการสวมชุดบุรก้า และบางครั้งก็น าเสนอภาพหญิงมุสลิมในอากัปกิริยาที่งดงามจากศาสนกิจ เช่น 
การละหมาด การศึกษาคัมภีร์อัลกุราอ่าน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ทางศาสนาของศิลปิน ที่
แม้ว่าจะนับถือศาสนาอิสลามตังแต่ก าเนิดตามบรรพบุรุษ แต่ช่วงหนึ่งของชีวิต ศิลปินไม่ได้ให้ความใส่
ใจกับศาสนาและศาสนกิจมากนัก เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อ าพรรณีแทบจะลืมศาสนาของตนเอง 
กระทั่งวันหนึ่งศิลปินได้มีโอกาสกลับไปยังบ้านเกิด และบันทึกภาพไว้ ได้แก่ ภาพถ่ายขาวด า ชุด 

                                                             
211 ผ้าคลุมปิดบังเส้นผมและใบหน้าของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลาม โดยจะเปิดเผยใบหน้าเพียงช่วงบริเวณดวงตา

เท่านั้น 
212 เครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิม ใช้สวมใส่ส าหรับการท าละหมาด 
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“ปอเนาะ” เมื่ออ าพรรณีได้ลองพิจารณาภาพถ่ายชุดดังกล่าวก็พบว่า รากของตนเองนั้นมีความ
น่าสนใจไม่น้อย  
 

ทุกวันเราชิน พอเราชินเราก็ไม่เคยที่จะพินิจ ไม่เคยคิดที่จะหยุดไว้ พอเราได้หยุดไว้ด้วยภาพ ท า
ให้เราได้ครุ่นคิดกับมันมากขึ้นค่ะ เพราะฉะน้ันก็เลยเป็นจุดที่คิดว่า เรากลับไปท างานที่บ้าน ศึกษาเรื่องราว
ที่บ้านดีกว่า ซ่ึงตอนน้ันก็มีประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงพอดี เราจึงสนใจที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะ
เข้าไปสัมผัสในปอเนาะว่า สิ่งที่ส่ือกระแสหลักก าลังพูดถึง ก าลังนิยามน้ัน จริงไหม213  

 
ต่อมาอ าพรรณีได้สร้างสรรค์ผลงานข้ึนอีก 1 ชุดโดยต่อยอดจากชุดก่อนหน้าโดยการกลับไป

ยังพื้นที่แผ่นดินแม่อีกครั้ง และเกิดเป็นผลงานชุด “มุสลิมะห์” ที่ศิลปินได้จับในจุดเรื่องของเนื้อ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นการขยายขอบเขตออกกว้างมากกว่าเพยีงรัว้ของปอเนาะ และเน้น
ไปที่สภาวะของสตรีมากข้ึน และจากการที่ศิลปินได้ลงกลับไปในพื้นที่ที่ตนเองเกิด ทั้ง 2 ครั้งและ
สร้างสรรค์ผลงานท าให้ศิลปินค้นพบว่าสิ่งที่มองข้ามมาตลอดนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การให้
ความสนใจและศึกษาหาความรู้ อ าพรรณีจึงทบทวนตนองและเริ่มเปิดใจ และตัดสินใจ เริ่มคลุมผ้า
คลุมฮิญาบตามจารีตของศาสนาที่ละเลยมาตลอด ศิลปินมีการเคลื่อนไหวออกจากจุดเดิม มุ่งหน้า
ศึกษาค้นคว้าศาสนาของตัวเองอย่างจริงจัง และพบว่าแท้จริงแล้วการคลุมผ้าไม่ใช่เพียงการปกปิด 
หรือจ ากัดกรอบสตรีมุสลิม หากแต่ในทรรศนะที่แท้จริงของศาสนา ทุกสิ่งย่อมมีที่มาที่ไปเสมอ  

 
เราเริ่มรู้สึกว่าศาสนาเราเป็นศาสนาที่น่าสนใจ เรารู้สึกว่าแบ็คกราวนด์จริง ๆ แล้ว เป็นสิ่งที่ดี อยู่

ที่เรา ที่ไปรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับมัน ไม่ให้ความสนใจ หลังจากน้ันเราเริ่มให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้น เริ่ม
ให้ความสนใจกับศาสนามากขึ้น จนเราได้มีโอกาสไปค้นหาอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงเป็นปัญหาของผู้หญิง เราก็
โยงไปสู่เรื่องของฮิญาบ เริ่มออกค้นหา ถ้าคนที่ศึกษาจริง ๆ  ดูในเรื่องรายละเอียดในคัมภีร์อัลกุรอาน ก็จะ
มีซูเราะฮฺหน่ึง ซูเราะฮฺอันนูร ที่พูดถึงเรื่องของกฏระเบียบ หรือว่าการปฏิบัติตนในสังคมของผู้หญิง หรือ
ขอบเขตของผู้หญิงว่าเรามีขอบเขตอย่างไรในเรื่องของการคลุมฮิญาบ ก็จะมีอยู่ว่า เปิดใบหน้าได้ และฝ่า
มือ อะไรประมาณน้ี เป็นต้น ตรงน้ีเราก็จะย้อนกลับมาอีกว่า ท าไม ท าไมเราถึงจะต้องปิดตรงโน้นตรงน้ี 
เราก็เลยกลับมาค้นหาความจริง จริง ๆ ก็คือทุกส่วนของผู้หญิง มีจุดที่ดึงดูด เพราะฉะน้ัน เรามีความรู้สึก
ว่าอัลลอฮฺรู้จุดน้ี รู้สิ่ง ๆ น้ี จึงได้ออกมาสู่การมีขอบเขตของผู้หญิงขึ้นมา214 

 
ความสนใจใคร่รู้นี้ และความุม่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่ศาสนาอย่างเต็มตัว คาบ

เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ศิลปินต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส และในระหว่างที่ศิลปินก าลัง
ศึกษาน้ัน เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในยุคสมัย การเมืองมีความเคลื่อนตัว ชีวิตความ
                                                             

213 สัมภาษณ์ อ าพรรณี สะเตาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559. 
214 เร่ืองเดียวกัน 
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เป็นอยู่ วิถี กฎหมาย หลายสิ่งเปลี่ยนไป ครั้งหนึ่งมีการปิดกั้นบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาเพื่อต้องการ
ลดทอนความต่างในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นการเพิ่มความรุนแรงในความรู้สึกถึงการถูก
ลิดรอน และในปี 2553 ทางการฝรั่งเศสได้มีการร่างกฏหมายควบคุมเกี่ยวกับการแสดงออกทาง
ศาสนาในที่สาธารณะ และในรายละเอียดระบุชัดถึงการห้ามสตรีมุสลมิสวมผ้าคลุมขณะอยู่นอกที่พัก
อาศัย ขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกับสิทธิของผู้หญิงมุสลิมและความไม่เหมาะสมในกรณี
ดังกล่าว ความเข้มงวดในกฏครั้งนี้แสดงชัดโดยการระบุรายละเอียดว่า หากผู้ใดสวมผ้าคลุม หรือ
ฮิญาบ หรือแสดงออกถึงการนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งในพื้นที่ควบคุม จะถูกปรับเป็นเงินถึง 100 ยู
โร หรือราว 6,000 บาทไทย215 

 
เป็นการลิดรอนสิทธิของเรา และบางทีเรามีความรู้สึกว่าเขาลิดรอนสิทธิเราเพื่อให้ตัวเองได้มีสิทธิ

เพิ่มรึเปล่า ซ่ึงเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ส่งกระทบชัดเจน216 อัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.)เปิดใจ 
ประทานสิ่งดีงามให้เรา ท าให้เราตัดสินใจได้คลุมฮิญาบที่น่ัน217 

 
 ต่อมาช่วงเดือนเมษายน 2554 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว โดยห้ามผู้หญิง
สวมผ้าคลุมหน้าและศีรษะในที่สาธารณะ ศิลปินในฐานะนักศึกษาภาพถ่าย จึงเกิดความคับข้องใจ 
และเกิดจุดเริ่มต้นที่ท าให้เธอและกลุ่มที่ต่อสู้เรื่องการละเมิดสิทธิในประเทศฝรั่งเศสซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
กฎหมายดังกล่าวได้ร่วมกันต่อต้านกฎหมายนี้ โดยอ าพรรณีเลือกใช้ศิลปะเพื่อสื่อสารให้ผู้คนรับรู้ว่า
หญิงมุสลิมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะสวมใส่อะไรก็ได้ ทั้งศิลปะยังเป็นศาสตร์ที่ศิลปินช่ืนชอบ จึงถือ
โอกาสนี้ประกาศความเป็นมุสลิมให้คนอื่นได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจโดยการคลุมฮิญาบตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา จากความคิดตรงนั้น ศิลปินจึงตัดสินใจสร้างผลงานภาพถ่ายชุด “อิสรภาพที่ถูกขโมย 2010” 
โดยได้ให้มารดาตัดชุดบุรก้า (Burqa) หลากสีจากบ้านเกิด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อน ามาสวม
ใส่ถ่ายภาพตามสถานที่ส าคัญหลายแห่งในประเทศฝรั่งเศส โดยปล่อยให้ชุดบุรก้าแวววาวหลากสีพลิ้ว
ไหวไปตามกระแสลมเพื่อสะท้อนให้เห็นสิทธิและเสรีภาพที่หญิงมุสลิมเช่นเธอถูกลิดรอนไป 218  
หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวศิลปินก็ได้ด ารงชีวิตตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่ือมั่น
ในหลักปรัชญาการด ารงตนอันน าไปสู่การเป็นมุสลิมที่ดีพร้อม พร้อมกันนี้ยังคงใฝ่รู้ ศึกษาหลักศาสนา
ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง ท าให้ศิลปินมีความรู้สึกเชิงประทับใจ อิ่มเอิบ และสมบูรณ์พร้อม 
                                                             

215 นูรยา เก็บบุญเกิด, “Burqa 2010 อิสรภาพทีถู่กขโมย” ภาพถ่ายกบัการต่อต้านขัดขืน, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 
2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3421 

216 สัมภาษณ์ อ าพรรณี สะเตาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559. 
217 ส านักข่าวไทยมุสลิม, เปิดใจสาวใต้ “ซาวียะห์ สะเตาะ” กลา้สะบดับุรก้าท้ากฎหมายฝร่ังเศส, เข้าถึงเมื่อ 20 

มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.thaimuslim.com/view.php?c=9&id=19371 
218 นูรยา เก็บบุญเกิด, “Burqa 2010 อิสรภาพทีถู่กขโมย” ภาพถ่ายกบัการต่อต้านขัดขืน, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 

2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3421 
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หลังจากที่พรรณีได้คุลมอย่างจริงจัง วิถีตัวเองก็เริ่มเปลี่ยน แต่ก่อนเราอาจจะละหมาดบ้างไม่

ละหมาดบ้าง แต่วันน้ีเรามีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หน่ึงกับเรา คือผ้าที่เราคลุมตัวเอง คลุมร่างกายทั้งหมด 
แต่งตัวให้เรียบร้อยขึ้น คือสัญลักษณ์ที่ติดตัวเราโดยตลอด ในการท าอะไรเราก็ต้องยั้งคิดมากขึ้น ด้วย
เพราะสัญลักษณ์ที่ตัวเองมี แต่ก่อนอาจะรู้สึกว่าแค่ เราต้องคุลม แต่พอนาน ๆ ขึ้นเรารู้สึกว่าผ้าคลุมเป็นสิ่ง
ที่ศักดิ์สิทธ์ิ ไม่ใช่แค่คลุมภายนอกอย่างเดียว คือเราได้ศึกษาในเรื่องของหลักการ สังคม เรื่องของอ่ืน  ๆ 
มากขึ้น ตรงน้ี ท าให้เรารู้สึกว่าตัวเราน่ิงขึ้น ตัวเรามีเหตุผลขึ้น จากการที่เราเป็นคนที่เร็ว เป็นคนที่ท าอะไร
เร็ว ๆ  แต่ทุกวันน้ีเราสงบ เพราะเรามีศาสนา มีผ้าคลุมฮิญาบ เรามีจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเป็นหลัก เป็นแกน
หลักในการด ารงชีวิตของเรา219 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “24:31 แสงสว่าง” เช่นเดียวกัน จากการศึกษาหลักปรัชญา

ศาสนาและค าสอนอย่างลึกซึ้งท าให้ศิลปินเวลาเราท างานท าการสังเกตตนเองและบริบทของ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง และน าสิ่งที่พบเห็นในสังคมมาท าการสะท้อนแนวความคิดและการศึกษา
ของตนเอง โดยในผลงานชุดน้ีศิลปินได้สังเกตและตระหนักถึงการแต่งกายที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามของสตรีมุสลิม ซึ่งจุดประสงค์ของอ าพรรณีนั้น เพื่อเป็นการตักเตือนเพื่อให้สังคมผู้หญิงมุสลิม 
ตระหนัก ค้นหา และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อค้นพบแสงสว่างที่แท้จรงิ ในผลงานจากชุด “Truth 
of the Unrest in Deep South” ที่แม้ว่าจะเป็นผลงานชุดเล็ก ๆ  แต่เป็นความต้องการของศิลปินที่
จะสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีข้ึนเพื่อน าเสนอความจริงของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยผลงานภาพถ่ายในชุดนี้ เป็นการจัดข้ึนใหม่ทั้งหมด และศิลปินได้ให้เหตุผลว่า ไม่ได้
ต้องการบอกเล่า 'ความเป็นจริง' ของเหตุการณ์ เพราะย่อมมีการถูกท าให้ไขว้เขว บิดเบือน และ
เปราะบาง อ าพรรณีจึงบอกเล่า 'ความจริง' ของเหตุการณ์จากฝั่งของตนเองในฐานะ คนในพื้นที่ ผ่าน
กระบวนการของศิลปะภาพถ่าย ผลงานชุดนนี้ปรากฏภาพของหญิงชายมุสลิมยืนอยู่ท่ามกลางสวน
ยางพารา ตัวตรง ใบหน้าปราศจากอารมณ์ และไม่สามารมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนเพราะถูกระบาย
ด้วยสีด า ซึ่งสื่อเป็นนัยได้ว่า คงไม่มีใครอยากจะมีใบหน้าสีด าและปราศจากอารมณ์ความรู้สกึ ภาพถ่าย
ชุดนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ถูกกระท า ถูกเคลือบด้วยสิ่งไม่สวยงาม ซึ่งท าให้
พวกเขาดูไม่น่าไว้วางใจ220 ความสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแผ่นดินแม่และสภาวะอันไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดข้ึนกับคนในพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์โลกที่ก าลังเกิดความรุนแรงกับพี่น้องชาว
มุสลิมในหลายพื้นที่ ท าให้อ าพรรณีต้องการที่จะสื่อสารความรู้สึกของตนเองและต้องการให้ผู้คน
ตระหนักถึงหลักมนุษยธรรมในการปฏิบัติต่อประชนชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในทุกพื่นที่บนโลก 
                                                             

219 ทางนําชีวติ - อําพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 

220 Truth of the Unrest in Deep South by Ampannee Satoh, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=O_4xF90MQVU 
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ผลงานชุด “Lost Motherland” จึงได้ถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อสะท้อนถึงภาพผู้อพยพที่ต้องลาจาก
ดินแดนอันเป็นบ้านเกิด ภาพข่าวเด็กน้อยในเสื้อยืดสีแดงชาวซีเรีย นอนคว่ าหน้าบนหาดบริเวณชายฝัง่
ของประเทศตุรกี รวมถึงผู้อพยพชาวโรฮิงยาที่หนีจากการคุกคามของอ านาจรัฐบาลเผด็จการ ได้สร้าง
ความบัลดาลใจให้อ าพรรณีถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายชุดน้ี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าศิลปินมี แรงจูงใจภายใน เป็นแรงผลักดันส าคัญให้ศิลปินตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมองเห็นแง่งามของศาสนา รวมถึงความต้องการที่จะสื่อสารและเป็น
กระบอกเสียงบอกกล่าวความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก อันน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที่มีที่มาจากความรู้สึกภายใน ความต้องการส่วนบุคคล และท าการแสดงออกพร้อมกับถ่ายทอด
ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกผ่านกรรมวิธีทางศิลปะที่ศิลปินมีความถนัดและทักษะเช่ียวชาญ 
โดยไม่มีเรื่องของปัจจัยภายนอกหรือสิ่งตอบแทนมากระตุ้นให้ศิลปินด าเนินการสร้างสรรค์  
 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงานทั้ง 5 ช้ินแรกของอ าพรรณี สะเตาะ จะเห็นได้ชัดว่าปรากฏลักษณะของมนุษย์ที่มี
ความเหมือนจริงตามลักษณะทางธรรมชาติ เนื่องด้วยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์คือการถ่ายภาพที่เป็น
การบันทึกเหตุการณ์ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผลงานปรากฏในลักษณะเหมือนจริงตามที่
ตามองเห็น มีสัดส่วนและองค์ประกอบเป็นไปตามธรรมชาติ โดยในผลงานที่ช่ือว่า “มุสลิมะห์” (ภาพ
ที่ 210) เป็นภาพโทนสีขาวด า แสงและเงาชัดเจนตามธรรมชาติ ปรากฏใบหน้าเด็กหญิงมุสลิมเด่นชัด 
ดวงตาจ้องตรงมายังผู้ชม และในผลงานที่ช่ือว่า “Lost Motherland” (ภาพที่ 214) ก็เช่นเดียวกัน 
ปรากฏภาพของสตรีมุสลิม 17 คน โดยทราบได้จากลักษณะของการแต่งกายด้วยการคลุมผ้าปกปิด
ร่างกายด้วยชุดตะละกงสีขาว ยืนอยูในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ ส่วนในผลงานที่ช่ือว่า “อิสรภาพที่
ถูกขโมย 1” (ภาพที่ 211) “24:31 แสงสว่าง”01 (ภาพที่ 212) และ ผลงานจากชุด Truth of the 
Unrest in Deep South (ภาพที่ 213) ทั้ง 3 ภาพล้วนเป็นภาพถ่ายในลักษณะที่ถูกจัดข้ึน ประกอบ
ข้ึน อาจไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน แต่ทั้งบุคคลหรือบรรยากาศที่ปรากฏล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่
จริงตามธรรมชาติ มีลักษณะตามที่ตาเห็น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง 5 ช้ินของอ าพรรณี ถูก
น าเสนอใน “รูปแบบเหมือนจริง” 
 
เน้ือหา 

จากการคาดการณ์เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อของผู้วิจัย ประกอบกับแรงจูงใจของศิลปินจึงสรุปได้ว่า 
เนื้อหาในผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคล
ของศิลปิน เพราะศิลปินได้หยิบยกความรู้สึก เช่น ความประทับใจจากผลของความเช่ือความศัรทธา 
ความอึกอัดใจ ความสะเทือนใจ ความสงสัย ความไม่เข้าใจ อันเกิดจากประสบการณ์ตรงของตนเอง 



  236 

มากลั่นกรอง วิเคราะห์ ผ่านการทดลอง ศึกษาเชิงลึก และถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ด้วย
กรรมวิธีที่ศิลปินมีทักษะและความช านาญ เพื่อสื่อสารนัยยะของค าสอนแห่งศาสนา และบอกเล่า
ความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมทีป่ัจจบุันก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงและการสูร้บในหลากหลาย
พื้นที่ทั่วโลก 

 
ปรัชญาศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของอําพรรณี สะเตาะ  

ในผลงานที่ช่ือว่า “มุสลิมะห์”(ภาพที่ 210) “อิสรภาพที่ถูกขโมย 1” (ภาพที่ 211) และ 
“24:31 แสงสว่าง”01 (ภาพที่212)  ผลงาน 3 ช้ินน้ี เป็นงานศิลปะที่มีที่มาชัดเจนจากการศึกษาและ
สนใจในหลักการศาสนาของศิลปิน โดยในภาพมุสลิมะห์นั้น เป็นภาพเด็กสาวมุสลิมที่สวมใส่ผ้าคลุม
ฮิญาบในชีวิตประจ าวันอันเป็นสิ่งที่สตรีมุสลิมทั้งหลายพึงปฏิบัติ และในภาพชุดอิสรภาพที่ถูกขโมย 
และแสงสว่างนั้น เป็นผลงานที่ประจักษ์ชัดเจนเรื่องการแต่งกายของสตรีมุสลิม ที่มีบัญญัติไว้ชัดเจน 
โดยไม่ได้เป็นการบัญญัติเพื่อเป็นข้อบังคับโดยไร้เหตุผล แท้จริงแล้วมีที่มาทางความคิด และหลัก
ปรัชญาในการด าเนินชีวิตและปกป้องสตรีมุสลิมอยู่ในบทบัญญัติเรื่องการแต่งกายเหล่าน้ันทั้งสิ้น และ
ในผลงานอีก 2 ช้ิน คือ ผลงานจากชุด Truth of the Unrest in Deep South (ภาพที่ 213) และ 
“Lost Motherland” (ภาพที่ 214) ทั้งสองภาพเป็นภาพที่สื่อถึงผลพวงจากความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับ
ชาวมุสลิม ท าให้เกิดความเกลียดชัง ความสูญเสีย และความโศกเศ้รา ซึ่งหากทุกคนลองพิจรณาและ
ศึกษาให้ถ่ีก้วนแล้ว จะพบว่า ในการกระท าของผู้สร้างความรุนแรงและผู้สู้รบเหล่านั้น ล้วนเป็นการ
กระท าที่นอกเหนือจากค ากล่าวสอนของพระเจ้าทั้งสิ้น เพราะในหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ได้มี
การระบุชัดเจนไว้แล้วว่า การฆ่าคนหนึ่งคนมีผลเท่ากับการฆ่าคนทั้งโลก และการช่วยคนหนึ่งคนก็มีผล
เท่ากับการได้ช่วยคนทั้งโลกเช่นกัน221 นอกจากนี้ยังปรากฏชัดถึงหลักการของอิสลามที่กล่าวว่า 
อิสลามเช่ือว่า ความรู้จริง เกิดได้ใน 2 ทางคือ ความรู้ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการวิวรณ์ (วะฮฺยู) ของพระ
เจ้าและความรู้ที่ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ 222 ซึ่งจากการศึกษาข้างต้น อ าพรรณีได้
บังเกิดความสงสัยในรากของตนเอง และต้องการหาค าตอบ ท าให้ศิลปินตัดสินใจศึกษาหลักการ
ศาสนาอย่างจริงจัง และได้พบค าตอบนั้นอันเป็นดุจดั่งแสงสว่างแห่งชีวิตของเธอ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัด
ว่า อ าพรรณีเห็นความส าคัญของการศึกษา การด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปนิ
ได้ผ่านการการศึกษา วิเคราะห์และท าความเข้าใจเป็นอย่างดี และยังปรากฏความประทับใจที่ได้ด ารง
ตนโดยยึดหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

                                                             
221 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, เรามาสร้างความงามทางสุนทรียศาสตร์บนโลกใบนีก้ันเถดิ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/8328. 
222 อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, ความรู้ตามทศันะอลักุรอาน, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://islamhouse.com/th/articles/337796/. 
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1.4 ยามีล๊ะ หะยี 

ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินสาว ผู้เกิดมาในครอบครัวของชาวมุสลมิที่มีฐานะยากจน และในบรรดา 
4 คนพี่น้อง ยามีล๊ะเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เกิดมาพร้อมกับความพิการ มีนิ้วมือไม่ครบทั้งสองข้าง เมื่อ
ศิลปินค้นพบว่าตัวเองมีความสุขกับการท างานศิลปะ จึงคิดผลักดันตัวเองเพื่อเอาดีทางด้านนี้ 223

จนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ยามีล๊ะมักน าเสนอผลงานศิลปะ
ผ่านเทคนิคการเย็บปักบนผืนผ้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏภาพอิริยาบถหลากหลายของสตรีมุสลิม 
กลั่นกรองผ่านทัศนคติ ความเช่ือ และความศรัทธาตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 
สะท้อนให้เห็นความงามตามหลักศาสนาของสตรีมุสลิมได้เป็นอย่างดี ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัย
น ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้จ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “ดุนยา(โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ
(ปรโลก)”(ภาพที่ 215) ผลงานช่ือ “หมายเลข 1” (ภาพที่ 216) ผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม 
หมายเลข2” (ภาพที่ 217) ผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม” (ภาพที่ 218) และผลงานช่ือ “เธอ คือ 
ความหวัง หมายเลข 2” (ภาพที่ 219) และรายละเอียดวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

 
ภาพที่ 215 ดุนยา (โลกปจัจบุัน) & อาคีเราะฮ ฺ(ปรโลก), เทคนิค เย็บปัก  ขนาด 200 x 250 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะยี 

                                                             
223 อ้อย ป้อมสุวรรณ, “จักรของแม ่ศิลปะเย็บปักผ้าของฉัน” ยามีล๊ะ หะยี ศิลปนิหญิงวัย 24 ปี จากนราธิวาส, เข้าถึง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9570000090405 
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ภาพที่ 216 หมายเลข 1 , เทคนิค เย็บปัก  ขนาด 280 x 190 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะยี 

 
ภาพที่ 217 โลกของสตรีมุสลิม หมายเลข 2 , 2558 เทคนิค เย็บปัก  ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ยามีล๊ะ หะยี 
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ภาพที่ 218 โลกของสตรีมุสลิม , 2558 เทคนิค เย็บปกั  ขนาด 200 x 280 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ชุติมา พรหมเดชะ 

 
ภาพที่ 219 เธอ คือ ความหวัง หมายเลข 2 , 2559 เทคนิค เย็บปัก  ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 

 
ในผลงานช่ือ “ดุนยา(โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ(ปรโลก)”(ภาพที่ 215) ผลงานมีขนาด 200 

x 250 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยใช้ผืนผ้าตาข่ายบางเบาสีขาวเป็นพื้น และเย็บปักด้ายและไหมชนิด
ต่าง ๆ ลงไป ทั้งด้วยการเย็บโดยจักร และเย็บมือ ในผลงานปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิมทั้งหมด 106 
คนด้วยอากัปกิริยาที่ต่างกัน ลักษณะท่าทางดังกล่าว คือ ข้ันตอนการละหมาด โดยรูปร่างของผู้หญิง
ทั้งหมดจะถูกเว้นโปรง่ไว้ตามวัสดุผา้ตาข่าย มีการเย็บขอบรูปรา่งด้วยด้ายสีด า ส่วนพื้นหลังทั้งหมด ถูก
เย็บด้วยด้านสีน้ าเงิน ม่วง ขาว และชมพู โดยใช้จักร ลักณะการเย็บเป็นการวนเส้นด้ายให้เกิดพื้นผิว 
และระนาบ และยังใช้ด้ายสีเหล่านี้เย็บเป็นจุด ๆ กระจายทั่วทั้งงาน พื้นที่สีน้ าเงินม่วงจะแผ่อยู่ริบ
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ขอบภาพด้ายซ้าย ด้านล่าง และด้านขวา กึ่งกลางภาพและขอบด้านบนจะเป็นพื้นที่สีขาวและสีชมพู
เล็กน้อย นอกจากนี้ยังปรากฏวัตถุเล็ก ๆ เป็นกลุ่มก้อนทอดยาวจากมุมล่างซ้ายไปยังมุมบนขวา ดูเป็น
อิสระและพลิ้วไหว โดยวัตถุนี้ถูกเย็บด้วยผ้าสีขาว และเย็บริมขอบลวดลายด้วยด้านสีต่าง ๆ และริม
ขอบผ้าด้านล่าง มีการเย็บปักจุดสีเหลืองเล็ก ๆ  เป็นกลุ่มจะนวนมาก มองแล้วคล้ายแสงหิ่งห้อย โดย
กลุ่มจุดสีเหลืองนี้กระจายตัวข้ึนไปยังกลุ่มวัตุถุที่ลอยอยู่ และคล้อยไปจนถึงมุมขวาบนของภาพ 

ในผลงานช่ือ “หมายเลข1” (ภาพที่ 216) ผลงานมีขนาด 280 x 190 เซนติเมตร สร้างสรรค์
โดยใช้ผืนผ้าตาข่ายบางเบาสีขาวนวลเป็นพื้น และเย็บปักด้ายและไหมชนิดต่าง ๆ ลงไป ทั้งด้วยการ
เย็บโดยจักร และเย็บมือ ในผลงานปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิมในชุดเจ้าสาว 1 คน ณ ต าแหน่งกลาง
ภาพ โดยความสูงของผู้หญิงมีความสูงประมาณครึ่งภาพ ท่าทางยืนสงบนิ่ง ก้มหน้าเล็กน้อย ผ้าคลุม
ฮิญาบถูกเย็บด้วยด้ายสีด าทั้งหมด ลักษณะการเย็บเป็นการวนเสน้ด้ายให้เกิดพื้นผวิ และระนาบ มีเส้น
ขอบชัดเจน และมีการเว้นช่องว่างไว้เล็กน้อยเพื่อให้ดูเป็นรอยยับธรรมชาติของผ้า ส่วนกระโปรงมีการ
เย็บผ้าลูกไม้ลายดอกไม้บางเบาเพิ่มเติม ท าให้เกิดความฟูฟ่อง และบานออก ตามลักษณะทั่วไปของ
กระโปรงเจ้าสาว รอบกายหญิงสาวมีการเย็บปักกลุมจุดสีด าเล็ก ๆ   โดยตรงช่วงตัวยังมีหน้าแน่นเบา
บาง และมีความหนาแน่นมากข้ึน ณ ส่วนบนของภาพ ยิ่งระดับสูงยิ่งหนาแน่น แต่ไม่กระจายตัวมาก
นัก มีการจับกลุ่มจนดูคล้ายยอดสามเหลี่ยมสูงข้ึนไปจนปลายแหลมเกือบแตะกับริมขอบภาพด้าน
บนสุดตรงจุดกึ่งกลาง พื้นหลังของภาพ บริเวณโดยรอบถูกปล่อยว่างให้เห็นวัสดุผ้าตาข่ายสีนวล รอบ 
ๆ ผู้หญิงและกลุ่มจุดสีด ามีการเย็บเดินเส้นอิสระด้วยด้ายสีขาวจนปรากฏเป็นกลุ่มรูปร่าง แต่ไม่
หนาแน่น ยังสามารถมองทะลุผ่าน และเห็นวัสดุผ้าพื้นอยู่ โดยกลุมพื้นสีขาวนี้ถูกเย็บเป็นรูปร่าง
สี่เหลี่ยมชัดเจน และสูงจนเกือบแตะริบขอบภาพด้านบน  

ในผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม หมายเลข2” (ภาพที่ 217) ผลงานมีขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยใช้ผืนผ้าสีด าเป็นพื้น และเย็บปักด้ายและไหมชนิดต่าง ๆ ลงไป ทั้งด้วยการ
เย็บโดยจักร และเย็บมือ ผลงานปรากฏรูปร่างการลอยตัวของกลุ่มก้อนบางอย่าง ลักษณะคล้ายล าตัว
ของตะขาบ หรือล าไส้ใหญ่ของมนุษย์ เกิดจากการเย็บด้ายสีขาว และสีเหลืองอ่อน เป็นกลุ่มก้อน
วงกลมเรียงต่อกันเป็นเส้นสายจ านวน 13 ก้อน เริ่มจากมุมล่างซ้ายเลี้ยว ไปทางด้านขวาจนชน
ขอบภาพแล้วเลี้ยวซ้ายเยื้องข้ึนไปจนเกือบชนขอบซ้ายภาพบริเวณเกือบกึ่งกลางภาพ และจากนั้นจึง
เลี้ยวขวาเล็กน้อยข้ึนทางด้านบนจนกระทั่งก้อนกลมสุดท้ายแตะขอบภาพด้านบนบริเวณกึ่งกลางภาพ 
ในกลุ่มก้อนดังกล่าวมีความหนาแน่นของการเย็บด้ายสีขาวไม่เท่ากัน บ้างก็เย็บหนาแน่นจนเกือบขาว
สะอาดทั้งก้อน บ้างก็ถูกเย็บเติมเพียงแค่บางเบา ท าให้มองไกลคล้ายสีเทา บ้างก็เย็บปล่อยขอบ ไม่มี
ขอบครบรอบวง ในกลุ่มก้อนเส้นสายนี้ ปรากฏวัตถุเล็ก  ๆ  ขนาดและรูปร่างต่างกัน ถูกเย็บด้วยวัสดุ
ต่างกัน บ้างเป็นผ้ามีลวดลายสีสด บ้างเป็นผ้าขาวบางเบา บ้างเป็นผ้าสีน้ าตาลอ่อนเป็นต้น เมื่อสังเกต
มองใกล้พบว่า วัตุดังกล่าวเป็นรูปร่างของสตรีมุสลิมขณะนั่ง หรือก าลังท าละหมาด จ านวน 6 คน ส่วน
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วัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อมองใกล้พบว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น หม้อ ถ้วยชาม เสื้อผ้าสตรี 
อุปกรณ์ตัดเย็บ กล่องเก็บของกระจกุกระจิก ซึ่งเปน็ข้าวของที่สตรีอุโภคในชีวิตประจ าวัน รอบ ๆ กลุ่ม
ก้อนดังกล่าวยังได้มีการเย็บจุดเล็ก ๆ  คล้ายดาวหรือดอกไม้สีขาว ในลักษณะลอยฟุ้งกระจายบริเวณ
รอบ ๆ  กลุ่มก้อนเส้นสาย บางจังหวะก็มองคล้ายการร่วงหล่น และล่องลอย ในห้วงกลุ่มก้อนด้านบน 
ปรากฏภาพสตรีมุสลิมเลือนรางในลักษณะการนั่ง หรือการยืนที่เห็นเพียงครึ่งตัว โดยถูกเย็บเพียงเส้น
ขอบด้วยด้ายสีขาวให้เห็นเป็นรูปร่าง และมีการเย็บวนเติมเต็มในบางส่วน แต่ไม่ได้ยึดหลักแสงเงาที่
ถูกต้อง ในส่วนใบหน้าถูกเย็บเติมด้วยด้ายสีขาวทั้งหมด พื้นหลังที่เป็นผ้าสีด าถูกเย็บทับถมด้วยด้ายสี
ขาวและสีด าบ้างเล็กน้อย โดยเย็บให้มีความหนาแน่นเล็กน้อยทางด้านขอบภาพทั้งซ้ายและขวา และ
เว้นให้โปร่งบางเบาบริเวณกลางภาพ ท าให้ภาพดูมีความฟุ้ง และเบลอ มองดูแล้วคล้ายกลุ่มควัน
ล่องลอยบดบัง 

ในผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม” (ภาพที่ 218) ผลงานมีขนาด 200 x 280 เซนติเมตร 
สร้างสรรค์โดยใช้ผืนผ้าสีด าเป็นพื้น และเย็บปักด้ายและไหมชนิดต่าง ๆ ลงไป ทั้งด้วยการเย็บโดยจักร 
และเย็บมือ ผลงานปรากฏรูปร่างการลอยตัวของกลุ่มก้อนวงกลม กระจายตัวทั่วทั้งภาพ เกิดจากการ
เย็บด้ายสีขาว สีเหลืองอ่อน สีเหลือง และสีด า บางวงเหลื่อมซ้อนทับกัน บางวงก็ลอยอยู่อิสระ วงสี
ขาวบางวงถูกเย็บด้วยผ้าลูกไม้ ท าให้มีความทึบ และปรากฏลวดลายสวยงาม และบางวงรวมถึงวงสี
อื่น ๆ ถูกเย็บด้วยด้าย โดยมีความทึบของสีแตกต่างกันไป บ้างทึบพอประมาณ บ้างปรากฏเพียงเส้น
ขอบและจุดเล็ก ๆ  โดยวงกลมทั้งหมดปรากฏประมาณ 30 วงในต าแหน่งกระจายทั่วทั้งภาพ บนภาพ
ยังปรากฏวัตถุเล็ก ๆ  ขนาดและรูปร่างต่างกัน ถูกเย็บด้วยด้ายสีสันต่างกัน เมื่อสังเกตมองใกล้พบว่า 
วัตุดังกล่าวเป็นรูปร่างของสตรีมุสลิมขณะยืน นั่ง หรือก าลังท าละหมาด จ านวน 20 คน บ้างถูกเว้น
ส่วนผ้าคลุมท าให้ปรากฏสีด า บ้างถูกเย็บด้วยด้ายสีขาวทั้งหมด ส่วนวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อมองใกล้
พบว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ   เช่น หม้อ ถ้วยชาม พัดลม แก้วน้ า ซึ่งเป็นข้าวของที่สตรีอุโภคใน
ชีวิตประจ าวัน ถูกเย็บด้วยด้ายที่มีสีสันสดใสหลากหลายสี นอกจากนี้ ยังได้มีการเย็บจุดเล็ก ๆ คล้าย
ดาวหรือดอกไม้ สีขาว ในลักษณะลอยฟุ้งกระจายบริเวณทั่งทั้งภาพ  พื้นหลังที่เป็นผ้าสีด าถูกเย็บทับ
ถมด้วยด้ายสีขาว และสีเหลืองอ่อน โดยช่วงขอบด้านบนของภาพ มีความทึบพอประมาณ จึงมองเห็น
คล้ายกลุ่มเมฆที่ลอยอยู่ด้านบน และมีความสม่ าเสมอในช่วงกลางภาพ มองคล้ายผ้าม่านบาง ๆ  และ
ในส่วนของด้านล่างของภาพ มีการเย็บด้ายสีขาวให้เปน็เปน็กลุมก้อน โดยในแต่ละก้อนรูปร่างไม่แนชั่ด 
แต่มีความทึบตรงกลางและค่อย ๆ  เบาบางกระจายออกด้านนอก มีลักษณะเป็นกลุ่มสามเหลีย่มอยู่ชิด
ขอบล่างค่อนไปทางด้านซา้ย ขอบภาพด้านซ้ายและขวามีการเย็บด้วยด้ายสีด า ท าให้มองเห็นเป็นแถบ
สีด าสนิทบนด้านข้างของภาพทั้งสองด้าน 

และในผลงานช่ือ “เธอ คือ ความหวัง หมายเลข 2”(ภาพที่ 218) ผลงานมีขนาด 150 x 200 
เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยใช้ผ้าโปร่งบางขนาดประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร สีขาว ด า ม่วง และชมพู 
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หลายช้ินเย็บซ้อนทับกัน ท าให้บนผืนภาพปรากฏคล้ายตาราง 4 x 3 หน่วยข้ึน โดยในตารางทั้ง 12 
ช่องจะมีการเย็บเป็นรูปวงกลมไว้ด้านในด้วยด้ายสีสันต่างกัน รายละเอียดบนภาพเกิดจากการเย็บปัก
ด้ายและไหมชนิดต่าง ๆ   สีขาว ชมพู ม่วง แดง ทั้งด้วยการเย็บโดยจักร และเย็บมือ ผลงานปรากฏ
รูปร่างของสตรีมุสลิมในตารางสี่เหลี่ยมเหล่าน้ันช่องละ 1 คน ในช่องที่ 1 ผู้หญิงอยู่ในลักษณะหันหลัง 
คล้ายก าลังละเล่นบางอย่าง พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู ขาว และม่วงเป็นหลัก รูปร่างผู้หญิงถูกเยบ็
ด้วยสีม่วง และสีเหลือง ช่องที่ 2 คล้ายกับยืนท ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มีโต๊ะหรือที่วางของเป็น
ส่วนประกอบ โดยพื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู แดง ขาว ม่วงเป็นหลัก ผู้หญิงถูกเย็บเดินเส้นด้วย
ด้ายสีน้ าเงิน และโต๊ะประกอบกิจกรรมถูกเย็บด้วยด้ายสีแดง ช่องที่ 3 ปรากฏภาพผู้หญิงก าลังนั่งทอ
ผ้า พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู ขาว ม่วง และสีแดงเล็กน้อย รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยด้ายสีแดง 
และเดินขอบด้วยด้ายสีเหลือง ช่องที่ 4 เป็นภาพผู้หญิงก าลังนั่งเย็บผ้าด้วยโต๊ะจกัร พื้นหลังถูกเย็บด้วย
ด้ายสีขาวเป็นหลัก ประกอบสีแดงและสีม่วงด้วยเล็กน้อย รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้ายสีแดง 
ช่องที่ 5 เป็นภาพผู้หญิงก าลังนั่งเย็บผ้าด้วยโต๊ะจักรเช่นเดียวกัน พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู แดง
เป็นหลัก และได้เว้นพื้นที่เป็นรูปผู้หญิงที่ก าลงัเย็บผ้าไว้ และเย็บเดินเส้นรูปรา่งดังกล่าวด้วยด้ายสีชมพู 
ช่องที่ 6 เป็นภาพผู้หญิงก าลังยนือยู่กับลูกทั้งสอง พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู และแดง รูปร่างของ
ลูกคนทางด้านขวาถูกเย็บด้วยด้ายสีม่วง เหลือ แดง และลูกอีกคนรวมถึงแม่ถูกเย็บเดินเส้นเพียงบาง 
ๆ ให้เห็นเป็นรูปร่างคร่าว ๆ เท่านั้น ช่องที่ 7 ปรากฏภาพผู้หญิงยืนหันไปข้างขวา พื้นหลังถูกเย็บด้วย
ด้ายสีชมพู ขาว และแดงบ้างเป็นบางส่วน รูปร่างของผู้หญิงในส่วนของช่วงบน ผ้าคลุมฮิญาบนั้นถูก
เย็บด้วยด้ายสีด า และในช่วงกระโปรงถูกเย็บด้วยด้ายสีขาว นอกจากนี้ยังมีเว้นพื้นที่ไว้บางช่วงอีกด้วย 
ช่องที่ 8 เป็นภาพคล้ายผู้หญิงก าลังยืนอยู่ พื้นหลังถูกเย็บด้วยผ้าลูกไม้สีขาว ด้ายสีขาว ชมพูเป็นหลัก 
รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยกด้ายสีเหลือง แดง และม่วง ช่องที่ 9 เป็นภาพคล้ายผู้หญิงก าลังยืนสนทนา
กับผู้หญิงอีกคน พื้นหลังถูกเย็บด้วยผ้าลูกไม้สีขาว ด้ายสีขาว ชมพูเป็นหลัก รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยก
ด้ายสีเหลือง แดง และม่วง ช่องที่ 10 ปรากฏภาพผู้หญิงยืนหันไปด้านขวา พื้นหลังถูกเย็บด้วยผ้าลูกไม้
สีขาว และด้ายสีชมพู รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยด้ายสีขาว มีความกลืนกับพื้นหลังแต่ยังคงเห็นเป็น
รูปร่างชัดเจนอยู่ ช่องที่ 11 เป็นภาพผู้หญิงยืนอยู่หันไปทางด้านซ้าย พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีชมพู 
ขาว ม่วงเป็นหลัก รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยด้ายสีขาวและม่วง  ช่องที่ 12 เป็นภาพผู้หญิงยืนสงบนิง่หนั
ไปทางด้านขวาเล็กน้อย พื้นหลังถูกเย็บด้วยด้ายสีขาว ม่วง รูปร่างผู้หญิงถูกเย็บด้วยด้ายสีแดง เหลือง 
ม่วง นอกจากนี้ ยังได้มีการเย็บจุดเล็ก ๆ ค้ายดาวหรือดอกไม้ สีขาว ในลักษณะลอยฟุ้งกระจายบริเวณ
ทั่วทั้งภาพ และเมื่อมองภาพในระยะไกลยังเห็นเป็นมวลสีขาวบางเบาบริเวณกลางภาพ ปรากฏเป็น
ภาพจาง ๆ คล้ายหญิงมุสลิมก าลังนั่งอยู่กลางภาพ และบริเวณรอบ ขอบของภาพทุกด้าน ยังถูกเย็บ
เป็นรูปร่างวงกลมด้วยด้ายสีม่วงประปราย แลดูอิสระ ไม่ทึบมาก 
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แรงจูงใจ 
 ศิลปินมักน าเสนอผลงานการเย็บปักเส้นด้ายหลากหลายสีสันบนผืนผ้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏรปู
คน โดยมากมักเป็นรูปผู้หญิงมุสลิม สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดจากรูปร่างคนที่มีการตัดเย็บให้
เห็นแต่งกายลักษณะปกคลุมร่างกายมิดชิด และสวมผ้าคลุมศีรษะ หรือฮิญาบ บางช้ินงานมีลักษณะ
โปร่ง บางช้ินงานมีการเย็บปักสน้ด้ายซ้อนทบักันจนทึบ บ้างสสีันสดใส บ้างก็ควบคุมสีให้มีลักษณะเอก
รงค์ นอกจากนี้ยังมีการเย็บปักเส้นด้ายให้มองเหน็เป็นกลุ่มกอ้น คล้ายเมฆ หรือหมู่ดาว มองแล้วคล้าย
ผลงานนามธรรม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่เห็นได้แทบทุกช้ินงานของศิลปิน ความเป็นมุสลิม ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามของยามีล๊ะ ส่งผลให้ศิลปินมีความประทับใจในความเคารพ เช่ือฟังในหลักค าสอนของ
ศาสนาอย่างเคร่งครัด ก่อเกิดเป็นกิจวัตรและการด ารงตนที่เพียบพร้อม สมบูรณ์  อากัปกิริยาดังกล่าว
ส่องประกายแง่งามให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจ หยิบยกความงามนั้นมาน าเสนอ โดยยามีล๊ะกล่าวถึง
ที่มาแนวความคิดในการท างานไว้ว่า 

 
เราเอาเรื่องราวใกล้ตัวมาท างาน เราจะได้รู้จริงกับมัน พยายามไม่เอาเรื่องไกลตัว ถ้าเกิดเราเอาเรื่องไกลตัว

จะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จริง และไม่ซาบซ้ึงไปกับมันด้วย ตอนป.ตรีเราก็ท าเป็นเรื่องราวเก่ียวกับศาสนกิจ การละหมาด 
ศาสนกิจต่าง ๆ ของมุสลิม แต่เราแสดงออกเป็นศาสนกิจของสตรีมุสลิม เพราะว่าเราเป็นสตรี เราจึงต้องการน าเสนอ
เรื่องของสตรีเพศ เราท าเรื่องน้ีก็เพื่อควบคุมตัวเอง คือต้องการให้ได้มีโอกาสในการส่องมองตัวเอง เพราะเราใช้ศิลปะ
ในการกล่อมเกลา ขัดเกลาตัวเอง ให้อยู่ ในครรลองของศาสนา ด้วยความที่สังคมในยุคปัจจุบันน้ี มีความ
เจริญก้าวหน้า จะดึงเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดี เราต้องพยายามควบคุมใจเรา ทุก ๆ อย่างขึ้นอยู่กับใจเรา224  

 
การใช้ชีวิตของยามีล๊ะในทุกย่างก้าว ศิลปินมักพึงร าลึกถึงหลักศาสนาและพระธรรมค าสอน

ขององค์พระอัลลอฮฺอยู่เสมอ เมื่อมีการปรากฏตัวของโซเลียลมีเดียข้ึน ศิลปินได้ใช้หนทางดังกล่าวนี้ใน
การเผยแพร่และแสดงออกในสิ่งที่ตนได้ยึดถือปฏิบัติอีกด้วย ตัวอย่างข้อความเผยแพร่ของของศิลปิน
ผ่านบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวช่ือ Jamilah Haji 

 

) َجِميلٔ  فََصْبرٔ (   
 “การอดทนเป็นสิ่งทีส่วยงาม” 

(เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 20:58 น.) 
 
 
 

                                                             
224 สัมภาษณ์ ยามีล๊ะ หะยี, ศิลปิน, 21 พฤษภาคม 2559. 
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"ท่านศาสดามุฮมัหมัด(ซ.ล) ถูกสง่มายงัโลกนี้ เพื่อสอนเราว่าส าหรับผู้ทีเ่ป็นมสุลิมนั้น 
เขาจะไมส่ร้างความเจบ็ปวดให้กบัผู้ใด ไม่ว่าจะด้วยค าพูดหรอืการกระท า 

แต่กลับสรรสร้างประโยชน์และความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ 
การเคารพภักดีต่อพระผูเ้ป็นเจ้าก็คือ การให้ความรกัต่อเพื่อนมนุษย์" 

CR : จินตนาการอสิลามเชิงสังคมวิทยา | สุชาติ เศรษฐมาลนิี 
(เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 21:14 น.) 

 
، لََا  ٔ ، لََا  ٔ اَْكبَر  ، لََا  ٔ اَْكبَر  اَْكبَر   

، لََا  ٔ لَا  ٔ اِلَّٔ اِلَهَٔ لَٔ اَْكبَر   
، لََا  ٔ ِٔ اَْكبَر  اْلَحمْٔ َوِِل   
منكم و منا هللا تقبل  

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum! 
(May Allah accept from us and you) 

ขอพระองค์อัลลอฮทฺรงตอบรับการงาน(อามลัคุณงามความดี)ของเราและท่านด้วยเถิด ! อามีน 
(เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2559 เวลา 21:12 น.) 

 
แท้จรงิผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่ง ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล 

และหากผู้ใดรกัษาชีวิตหนึ่งก็ประหนึ่งว่าเขาได้รักษาชีวิตมนษุย์ทั้งมวล 
อัลกรุอาน (5: 32) 

(เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.08 น.) 
 

จงปลูกความดี แม้ว่าจะไม่ใช่ที่ของมัน เพราะความดีไม่มีวันสูญหาย ไม่ว่าจะปลูกตรงไหนก็ตาม 
CR  : ซุฟอัม อุษมาน Suf-um Othman 

(เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 15.02 น.) 
 

مَّٔ نَافِعًا َصي ِبًا اَللَّه   
อัลลอฮุมมะ ซ็อยยิบัน นาฟิอัน 

“โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงประทานฝนที่ให้คุณ” 
‘O Allaah, may it be a beneficial rain cloud.’ 
(เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.48 น.) 
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نََوى َما اْمِرئٔ  ِلك ل ِٔ َوإِنََّما بِالن ِيَّاِت، األَْعَمالٔ  إنََّما  
“แท้จริงทกุ ๆ  การงานจะข้ึนอยู่กับการตัง้เจตนา 

และแท้จริงทุก ๆ  คนจะได้รับ(การตอบแทน) ตามที่เขาได้เจตนาไว้" 
[บันทึกโดย อลับุคอรีย,์ เลขที่ 1, มุสลมิ, เลขที่ 1907 
(เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.33 น.) 

 
ผู้ศรัทธาย่อมมีสทิธ์ิที่จะเหนือ่ยล้า 

แต่ว่าเขาไม่มีสิทธ์ิท้อแท้และสิ้นหวัง 
نَٔ تَك ن فََلٔ اْلقَانِِطينَٔ ِم   

"พวกท่านจงอย่าอยู่ในหมู่ผูส้ิ้นหวัง" 
(อัลกรุอาน ,15:55) 

(เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.39 น.) 
 
 เห็นได้ชัดว่าทุกลมหายใจ ทุกย่างก้าว และทุกการกระท าของศิลปินล้วนเต็มไปด้วย
สติสัมปชัญญะ อันเกิดจากการตั้งมั่นในพระธรรมและปรัชญาอันว่าด้วยการด าเนินชีวิตแห่งศาสนา 
และแม้ว่ายามีล๊ะจะมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเป็นอย่างดีแล้ว ข้างกายของศิลปินยังคงมีหนังสือ
เกี่ยวกับศาสนาไว้ส าหรับเปิดอ่านเพื่อทบทวนตัวเองอยู่เสมอ225 
 

เราไม่อยากห่างไกลจากสิ่งเหล่าน้ี เราท าแล้วใจเราน่ิง สงบ เหมือนเป็นการทบทวนจิตใจเรา ด้วย
ภาวะทางสังคมปัจจุบันที่จะมาดึงเราให้ไปลุ่มหลง ตอนน้ีเราอาจจะสงบน่ิง แต่สภาวะทางสั งคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าวันไหนจะดึงเราไปสู่กับสิ่งไม่ดี เราต้องการให้หลักศาสนาคอยประคับประคองตัว
เรา226 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปินมีแรงจูงใจภายในเป็นแรงผลักดันส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ความศรัทธาอย่างแรงกล้าท าให้ศิลปินไม่ย่อท้อต่อกฏทางธรรมชาติ มุ่งสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อ
แสดงออกถึงความศรัทธา และบอกเล่าแง่งามของศาสนาผ่านผลงานสร้างสรรค์ แม้ว่าศิลปินจะมี
ข้อจ ากัดทางร่างกายแต่ความเช่ือมั่นในพระเจ้าทให้ศิลปินได้พบหนทางของการสร้างสรรค์อันน ามาซึง่
เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ  

 
 

                                                             
225 เร่ืองเดียวกัน. 
226 เร่ืองเดียวกัน. 
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รูปแบบการนําเสนอ 
ในผลงานทั้ง 5 ช้ินของศิลปิน ปรากฏรูปร่าง รูปทรง หรือมวลกลุ่มของสตรีมุสลิมในลักษณะ

สร้างสรรค์ และลักษณะท่าทางที่แตกต่างกัน ในผลงาน “ดุนยา (โลกปัจจุบนั) & อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)” 
(ภาพที่ 215) ได้ปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิมทั้งหมด 106 คนด้วยอากัปกิริยาที่ต่างกัน เมื่อมองให้
ต่อเนื่องกันแล้ว ลักษณะท่าทางดังกล่าว คือ ข้ันตอนการละหมาด โดยรูปร่างของผู้หญิงทั้งหมดจะถูก
เว้นโปร่งไว้ตามวัสดุผ้าตาข่าย มองเห็นเป็นเพียงระนาบที่มเีส้นขอบเปน็รูปร่างผ้าคลมุอันชัดเจนว่าเปน็
อากัปกิริยามนุษย์ผู้หญิง ในผลงานช้ินต่อมาเช่นกัน “หมายเลข 1” (ภาพที่ 216) มวลผ้าบางสีนวลตา
ที่ห้อยระย้าลงมาเป็นระนาบนั้นปรากฏรูปร่างคล้ายสตรีมุสลิมในชุดเจ้าสาว 1 คน ณ ต าแหน่งกลาง
ภาพ โดยความสูงของผู้หญิงมีความสูงประมาณครึ่งภาพ ลักษณะท่าทางยืนสงบนิ่ ง ก้มหน้าเล็กน้อย 
ไม่มีรายละเอียดใบหน้านั้น มีเพียงการเว้นช่องไว้ ผ้าคลุมฮิญาบถูกเย็บด้วยด้ายสีด าทั้งหมด ในผลงาน
ช่ือ “โลกของสตรีมุสลมิ หมายเลข 2” (ภาพที่ 217) ก็เช่นเดียวกัน ผลงานช้ินน้ีปรากฏพื้นภาพที่กว้าง
ใหญ่ โดยปรากฏรูปร่างคล้ายสตรีมุสลิมล่องลอยกระจายในภาพ พร้อมกับมีมวลสีขาวเป็นวงกลม ทึบ
บ้าง โปร่งบ้างลอยปะปนไปทั่วภาพและจับกลุ่มหนาแน่นมองคล้ายเลข 6 กลางภาพ ระยะถัดไป
ด้านหลังของกลุ่มมวลคล้ายเลข 6 ปรากฏเส้นที่เย็บต่อกันมองเป็นรูปร่างของสตรีมุสลิมที่สวมผ้าคลุม
ผืนใหญ่ อยู่ในลักษณะยืน ตัวตรงหันมาทางผู้ชมด้านซ้ายมือของเธอ มองคล้ายรูปร่างของเด็ก เหมือน
ก าลังจูงมือกัน ต่อมาในผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม” (ภาพที่ 218) ผลงานปรากฏรูปร่างการ
ลอยตัวของกลุ่มก้อนวงกลม กระจายตัวทั่วทั้งภาพ โดยมีความทึบของสีแตกต่างกันไป บนภาพยัง
ปรากฏวัตถุเล็ก ๆ ขนาดและรูปร่างต่างกัน ถูกเย็บด้วยด้ายสีสันต่างกัน เมื่อสังเกตมองใกล้พบว่า วัตถุ
ดังกล่าวเป็นรูปร่างของสตรีมุสลิมขณะยืน นั่ง หรือก าลังท าละหมาด จ านวน 20 คน บ้างถูกเว้นส่วน
ผ้าคลุมท าให้ปรากฏสีด า บ้างถูกเย็บด้วยด้ายสีขาว และในผลงานช่ือ “เธอ คือ ความหวัง หมายเลข 
2” (ภาพที่ 219) ผลงานปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิมในตารางสี่เหลี่ยมเหล่าน้ันช่องละ 1 คน ทั้งหมด 
12 ช่อง โดยผู้หญิงทั้ง 12 คนมีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันไป อาทิ นั่งเย็บผ้า นั่งทอผ้า ผู้หญิงก าลังยิน
อยู่กับลูกทั้งสอง ผู้หญิงก าลังยืนสนทนากับผู้หญิงอีกคน การยืนนิ่งคล้ายการประกอบศาสนกิจ เป็น
ต้น จากการสังเกตพบว่า ทุกอากัปกิริยา เป็นกิริยาของการกระท าที่เป็นหน้าที่ส าคัญของสตรี การ
ประกอบอาชีพ การเลี้ยงลูก การเข้าสังคมมีปฏิสัมพันธ์ และการประกอบศาสนกิจ และเมื่อมองภาพ
ในระยะไกล ก็พบว่ามวลสีขาวบางเบาบริเวณกลางภาพ ปรากฏเป็นภาพจาง ๆ คล้ายหญิงมุสลิมก าลงั
นั่งอยู่  

จะเห็นว่าทั้ง 5 ผลงานของยามีล๊ะ มีบรรยากาศที่คลุมเครือ เอกภาพของผลงานมีความ
เหลื่อมล้ า มองดูไม่เหมือนจริง แต่ชัดเจนในเรื่องของรูปร่าง และรูปทรง รวมถึงมิติซ้อนทับของผลงาน 
และสีสัน มีความเหนือจริง ไม่สัมพันธ์กับกับธรรมชาติจึงสรุปได้ว่าในผลงานทั้ง 5 ช้ินของยามีล๊ะ ถูก
น าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” เพราะให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อย มีการตัดทอนรายละเอียด 
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เน้นการใช้เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และสีสันที่ผสมผสานจินตนาการและรูปแบบนึกคิดส่วนตัวของ
ศิลปินเพื่อให้ผู้ชมเกิดคามรู้สึก มีการครุ่นคิดและวิเคราะห์ผลงานตามประสบการณ์ของแต่ละคน 
 
เน้ือหา 

จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปิน สรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานของศิลปิน 
จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคลของศิลปิน เพราะเกี่ยวข้องกับ
แนวความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ศิลปินได้สัมผัส อาทิ ความหนักแน่นมั่นคงในความเช่ือ ความ
เข้มแข็ง ความพยายามอุตสาหะในการสร้างสรรค์อันเนื่องมาจากความบกพร่องของร่างกาย และยัง
ความภาคภูมิใจในความเป็นศาสนิกชนที่ดีด้วยการน้อมน าหลักค าสอนของพระเจ้ามาปรับใช้ในชีวิต
กระทั่งปรากฏผลเป็นสิ่งที่ดีงามแก่ตน จึงเห็นชัดว่า ศิลปินได้เลือกหยิบยกในส่วนของความรู้สึกภายใน 
เจตนารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองมากลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ประณีตและ
งดงาม 
 
ปรัชญาศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของยามีล๊ะ หะยี 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ดุนยา(โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ(ปรโลก)”(ภาพที่ 215) ศิลปินต้องการ
ต้องการสะท้อนให้มวลหมู่มุสลิมตระหนักและระลึกถึงสัจธรรมของหลักค าสอนในศาสนาอิสลามอัน
เป็นธรรมนูญสูงสุด เพื่อยกระดับจิตใจของให้สูงข้ึน ในผลงานที่ช่ือว่า “หมายเลข 1” (ภาพที่ 216) 
ศิลปินต้องการสะท้อนเรื่องราวความรู้สึกจากจินตนาการ  จิตวิญญาน จิตใต้ส านึก ผ่านรูปทรง 
สัญลักษณ์ที่ถูกตัดทอนจากสตรีมุสลิม ซึ่งมีทัศนคติความเช่ือและแรงบันดาลใจจากหลักศรัทธาและ
หลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามที่สอนว่า บรรดาสตรี นั้นอุปมาดั่งเสาของประเทศ หากว่าสตรีในประเทศ
หนึ่ง ๆ  นั้นเสียหาย แน่นอนประเทศน้ัน ก็จะเสียหาย เช่นกัน และหากว่าสตรีในประเทศหนึ่ง ๆ  นั้น
ดีและมีความประเสริฐ แน่นอนประเทศนั้น ๆ   ก็จะดีตามไปด้วย227 ในผลงานที่ช่ือว่า “โลกของสตรี
มุสลิม”(ภาพที่ 218) “โลกของสตรีมุสลมิ หมายเลข 2” (ภาพที่ 217) ศิลปินต้องการสะท้อนใหเ้หน็ว่า
การอบรมบ่มเพาะอบรมสตรี ให้อยู่ในหนทางของหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของสตรีมุสลมิที่มตี่อสถาบันครอบครัวและสงัคมร่วมสมัยแห่งโลกปัจจุบนั จะส่งผล
ท าให้สังคมมีความผาสุก228 ในผลงานที่ช่ือว่า “เธอ คือ ความหวัง หมายเลข 2” (ภาพที่ 219) ศิลปิน
ต้องการสะท้อนให้เห็นว่า พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนน้ัน ปรารถนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ผาสุก ความ
สงบสุขและสันติ โดยศิลปินเช่ือว่า สังคมจะเปี่ยมสุขได้นั้น ข้ึนอยู่กับบรรดาสตรี เพราะสตรี คือ
เบื้องหลังความส าเร็จของสังคม จึงถ่ายทอดผลงานด้วยกระบวนการเย็บปักผ้า ผ่านสัญลักษณ์รูปร่าง 

                                                             
227 แนวความคิดผลงานของศิลปิน 
228 เร่ืองเดียวกัน 
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รูปทรงกริยาท่าทางต่าง ๆ ในการด าเนนิชีวิตของบรรดาสตรี ผ่านบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึก ความ
รัก ความปรารถนาที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบตามครรลองของศาสนาอิสลาม จึงเห็นได้ชัดว่า
ในทุกการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ยามีล๊ะได้กลั่นกรองและวิเคราะห์หลักธรรมค าสอนทางศาสนา
และมีความเข้าใจที่ถ่องแท้ในหลักปรัชญาการด าเนินชีวิตของสตรีมุสลิม จึงได้มีการน าเสนอรูปทรง
และภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างจิตส านึกถึงความส าคัญของค าสอนทางศาสนา 
นอกจากนี้ยังปรากฏชัดถึงความประทับใจที่ได้ด ารงตนโดยยึดหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 
 
3. เพศสถานะในศาสนาอิสลาม  

พระอัลลอฮฺ ทรงสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิง และพระองค์ทรงให้ผู้ชายที่นับถือศาสนา
เรียกว่ามุสลิม ส าหรับสตรีเรยีกว่ามุสลมิฮฺ บทบาทชายหญิงในอิสลามมีทัง้เหมือนกัน แตกต่างกัน และ
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน แม้ว่าบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ซึ่งไม่มีความเข้าใจในอิสลาม มัก
เข้าใจว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ลิดรอนสิทธิของสตรี แต่การแยกทางเพศนั้น เป็นที่ต้องการตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ อัลลอฮฺได้สร้างผู้ชายและผู้หญิง เพื่อใช้ให้ด ารงบทบาทอันสูงส่ง ในขอบเขตและ
กิจกรรมของพวกเขา การแยกบทบาททางเพศ แม้ผู้ชายจะมีบทบาทมากกว่า ความเหนือกว่าผู้ชาย มี
อยู่หลายด้าน นั่นคือ ผู้หญิงจะต้องแสดงความเคารพต่อผู้ชาย และผู้ชายจะต้องคุ้มครองผู้หญิงที่มี
สรีระอ่อนแอ แต่ความเหนือกว่าของเพศชาย ไม่ได้หมายถึงการกดข่ีหรือละเมิดสิทธิเพศหญิง จึงถือได้
ว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ให้เกียรติสตรีและเชิดชูศักดิ์ศรีของเธอ โดยอิสลามถือว่าการให้เกียรติสตรีเปน็
ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่สูงส่งและดีงาม  

ในบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ปรากฏวิถีมุสลิมนั้น มีจ านวนไม่น้อยที่เป็นศิลปิน
หญิง จากความเข้าใจของคนบางกลุ่มเกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิของสตรีเพศในศาสนาอิสลาม ท าให้
ศิลปินเลือกน าเสนอผลงานที่สือ่ให้เห็นถึงการเห็นความส าคัญของสตรเีพศในศาสนาอิสลาม หรือบา้งก็
เลือกน าเสนอให้เห็นถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสตรีในร่มเงาของอิสลาม นอกจากผลงานที่สร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้ว วิธีคิดและการได้มาซึ่งความประทับใจดังกล่าวของศิลปิน นับเป็นสิ่ งที่น่า
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
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ตัวอย่างศิลปิน 

 
ภาพที่ 220 ปวีณา กล่อมนก (รักษ์ศาสนา), In the room, เทคนิค เย็บปกับนผืนผ้า, 37 x 50 
เซนติเมตร 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://bangkokartnews.com/AC1/ac151-200/153.ac.htm, เข้าถึงเมื่อ 30 
ธันวาคม 2559 

 
ภาพที่ 221 มูฮัมหมัด โตรอยี แวกือจ,ิ แม่หม้ายสามจังหวัดชายชายแดนภาคใต้, เทคนิค สีอะคริลิก สี
น้ ามัน สีน้ า และหมึกจีนบนผ้าใบ, 200 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา : สูจิบัตรศิลปกรรมร่วมสัยรุ่นเยาวค์ ครั้งที่ 24 
 

โดยจากศิลปินทั้ง 10 ท่าน ผู้วิจัยได้ส ารวจศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เพศสถานะในศาสนาอิสลาม จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

2.1 อ าพรรณี สะเตาะ 
2.2 ยามีล๊ะ หะยี 

  2.3 คีต์ตา อิสรั่น 
2.4 กามีละ อิละละ 

http://bangkokartnews.com/AC1/ac151-200/153.ac.htm,%20เข้าถึง
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2.1 อําพรรณี สะเตาะ 
เพศสถานะในศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของอําพรรณี สะเตาะ 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาผลงานของอ าพรรณี สะเตาะอย่างถ่ีถ้วนแล้ว พบว่าผลงาน
สร้างสรรค์ของศิลปนิจัดอยู่ในกลุ่มการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสถานะในศาสนาอิสลามด้วยเช่นกนั 
โดยในผลงานทั้ง 5 ช้ินของอ าพรรณี ได้แก่ ผลงานช่ือ “มุสลิมะห์” (ภาพที่ 210) ผลงานช่ือ “อิสรภาพ
ที่ถูกขโมย 1” (ภาพที่ 211) ผลงานช่ือ “The Light (24:31) 01” (ภาพที่ 212) ผลงานจากชุด Truth 
of the Unrest in Deep South (ภาพที่ 213)และผลงานช่ือ “Lost Motherland” (ภาพที่ 214) ได้
ถูกน าเสนอโดยการใช้รูปทรงและลักษณะของสตรีทั้งสิ้น ประกอบกับประสบการณ์และแนวความคิด
ของศิลปินส่วนหนึ่งที่มาจากเพศสภาพโดยก าเนิดและการเฝ้าสังเกตสภาพสังคมรวมถึงพฤติกรรมของ
สตรีมุสลิม ท าให้อ าพรรณีมุ่งศึกษาและท าความเข้าใจหลักศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของ
สตรี ผ่านการวิเคราะห์ และน าไปสู่การสร้างสรรค์  
 

เราอยากที่จะโฟกัสเรื่องของความเป็นผู้หญิง และก็มาถึงจุดหน่ึงที่เราเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนน้ัน
เราก็ไม่ได้คลุมฮิญาบ มีหลายอย่างประกอบกันค่ะ เป็นจุดหน่ึงในชีวิตเราที่มีความหักเห สิ่งที่เราคุ้นชิน พอ
เราห่าง และเรากลับไปอีกครั้งหน่ึง เรารู้สึกว่าเราต้องตั้งค าถามถึงสิ่งที่เราเป็น เรามาจากไหน อย่างไร เป็น
เรื่องของวิธีคิดเราที่เราน ามาจัดการตรงน้ี ก็น าไปสู่งานชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง หลังจากน้ันเราก็
เลยไปโฟกัสที่เรื่องผู้หญิง เรื่องศาสนา เรื่องอัตลักษณ์ต่าง ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ  โดยเวลาเราท างานเราจะ
สังเกตตัวเอง สังเกตบริบท สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างในขณะน้ัน ปัจจุบันเวลาน้ัน ว่าเราจะสะท้อนอะไรบาง
สิ่งบางอย่างที่เราเห็นในสังคมผ่านตัวเรา เพราะฉะน้ันสิ่งที่เราท าในทุก ๆ เรื่อง ก็อาจจะเกิดขึ้นจากแรงที่
ผลัก ที่อยู่ข้างในตัวเองมาตลอด เช่น เรื่องของการแต่งกายของผู้หญิง ประมาณน้ี229 

 
ศิลปินได้กล่าวถึงทรรศนะเกี่ยวกับปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนว่า ส าหรับสตรีมุสลิม 

การคลุมหัวหรือคลุมหน้าไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับ แต่เป็นเรื่องของการที่สตรีเหล่านั้นมีความรู้สึก
ต้องการที่จะแสดงความศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติด้วยความไม่รู้ หรือการปฏิบัติตาม
กระแส แต่การปฏิบัติเกิดข้ึนเพราะเหล่าสตรีมีความรู้สึกว่าควรปกปิด สิ่งนี้มาจากจุดเดียวกันที่พี่น้อง
มุสลิมะห์ฮฺทั่วโลกศรัทธา มาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่ทุกคนศึกษา 

 
เป็นความวิเศษที่พรรณีค้นพบเจอ คือผ้าที่เราคลุมตัวเอง คลุมร่างกายทั้งหมด แต่งตัวให้

เรียบร้อยขึ้น ซ่ึงคือสัญลักษณ์ที่ติดตัวเราโดยตลอด ในการท าอะไรเราก็ต้องยั้งคิด พิจารณาบทบาทของ
ตัวเอง ด้วยสัญลักษณ์ที่ตัวเองมีมากขึ้น เรารู้สึกว่าผ้าคลุมเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธ์ิ คือเราได้ศึกษาหลักค าสอน
มากขึ้น ศึกษาในเรื่องของหลักการ สังคม เรื่องของอ่ืน ๆ มากขึ้น ทุกวันน้ีเราจึงสงบ เราน่ิงขึ้น เพราะเรามี

                                                             
229 สัมภาษณ์ อ าพรรณี สะเตาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559. 
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ศาสนา มีผ้าคลุมฮิญาบ เรามีจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเป็นหลัก เป็นแกนหลักในการด ารงชีวิตของเรา 
เพราะฉะน้ันเราท าอะไร เรามีความรู้สึกว่าเราระมัดระวังตัวเอง ในขณะเดียวกัน เราที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
เราก็เปลี่ยนแปลงบริบทรอบข้างโดยที่ผ่านตัวผลงานของเราเอง โดยตรงน้ีก็คือเดินทางควบคู่กันไป230  

 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาบทบาทของตนเองในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ในฐานะของ

ศิลปินหญิงที่ก าลังเติบโตและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวนี้และการมีพื้นที่ ในการ
แสดงออกผลงานสร้างสรรค์ 

 
ในอดีต สมัยก่อน บทบาทของผู้หญิง ที่เราคิดว่าไม่ใช่แค่มุสลิม บทบาทการกล่าวถึงของเรื่อง

ผู้หญิงในเรื่องของชนชั้น จะถูกวางไว้ที่อันดับสองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกในด้านศิลปะ
ก็ดี หรืออะไรก็ดี เพราะฉะน้ัน เรามองว่า ณ เวลาน้ี เป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้พูดถึง แสดงออกว่าผู้หญิง
สามารถขึ้นมามีเสียง มีความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในด้านใดก็แล้วแต่รวมถึงงานศิลปะ 
เพราะฉะน้ันเรามองว่าการเคลื่อนไหวที่เราก าลังปฏิบัติอยู่เป็นอะไรที่ท้าทายกับศิลปะร่วมสมัยไทย231 

 
จึงสามารถสรุปได้ว่าผลงานสรา้งสรรค์ของอ าพรรณี สะเตาะ สามารถจัดอยู่ในกลุ่มผลงานทีม่ี

จุดร่วมและความสอดคล้องประสานกันในเนื้อหาเกี่ยวปรชัญาศาสนาอิสลามและเพศสถานะในศาสนา
อิสลามได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านแนวความและการถ่ายทอดรวมถึงการแสดงออกในผลงานทั้งหมด 

 
2.2 ยามีล๊ะ หะยี 
เพศสถานะในศาสนาอิสลามท่ีปรากฏในผลงานของยามีล๊ะ หะยี 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาผลงานของยามลี๊ะ หะยี อย่างถ่ีถ้วนแล้ว พบว่าผลงานสร้างสรรค์
ของศิลปินจัดอยู่ในกลุ่มการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสถานะในศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน โดยใน
ผลงานทั้ง 5 ช้ินของยามีล๊ะ ได้แก่ ผลงานช่ือ “ดุนยา(โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ(ปรโลก)” (ภาพที่ 
215) หมายเลข 1 (ภาพที่ 216) ผลงานช่ือ “โลกของสตรีมุสลิม หมายเลข2” (ภาพที่ 217) ผลงานช่ือ 
“โลกของสตรีมุสลิม” (ภาพที่ 218) และผลงานช่ือ “เธอ คือ ความหวัง หมายเลข 2” (ภาพที่ 219) 
ได้ถูกน าเสนอโดยการใช้รูปทรงและลักษณะของสตรีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ การ
ประกอบอาชีพ การเป็นเจ้าสาว ความเป็นแม่ ประกอบกับประสบการณ์และแนวความคิดของศิลปิน
ส่วนหนึ่งที่มาจากเพศสภาพโดยก าเนิดของศิลปิน การได้รับการอบรมบ่มเพาะถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของมุสลิมะห์ที่ดี ประสบการณ์ชีวิตจากการได้ด ารงตนในฐานนะสตรีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

                                                             
230 ทางนําชีวติ - อําพรรณี สะเตาะ, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=nd-R1LF01vM 
231 สัมภาษณ์ อ าพรรณี สะเตาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต, 27 ตุลาคม 2559. 
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และการศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจหลักศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของสตรี ต่อเนื่องด้วย
การวิเคราะห์ พิจารณาและน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยศิลปินได้กล่าวว่า  
 

งานของเราคือถ้าปรัชาญาศาสนาอย่างเดียวก็ไม่เชิง เพราะเรามีแรงบันดาลใจมากจากสตรี
มุสลิมด้วย หรืออาจจะเรียกว่า หลักศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตของสตรีมุสลิม เพราะเรา
ท างานโดยอิงจากชีวิตของตัวเราเองค่ะ ในอนาคตต่อไป คิดว่าอาจจะท าเรื่องเจ้าสาวก็ได้ เพราะในอนาคต
เราก็ต้องไปอยู่จุด ๆ น้ัน เราเป็นผู้หญิง เม่ือเติบโตไป เราก็ต้องไปเป็นต้องเป็นเจ้าสาว ประมาณน้ี232 

 
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนและหลักการทางของศาสนาอิสลามที่ศิลปินมักกล่าวถึงใน

แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ คือ 
 

     บรรดาสตรีน้ัน อุปมาดั่งเสาของประเทศ 
       หากว่าสตรีในประเทศหน่ึง ๆ น้ันเสียหาย แน่นอนประเทศน้ัน ๆ ก็จะเสียหาย 

     หากว่าสตรีในประเทศหน่ึง ๆ น้ันดีและมีความประเสริฐ แน่นอนประเทศน้ัน ๆ ก็จะดีตามไปด้วย 

 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสามารถสรุปได้ว่าผลงานสร้างสรรค์ของยามีล๊ะ หะยี สามารถจัดอยู่
ในกลุ่มผลงานที่มีจุดร่วมและความสอดคล้องประสานกันในเนื้อหาเกี่ยวปรัชญาศาสนาอิสลามและ
เพศสถานะในศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านแนวความและการถ่ายทอดรวมถึงการแสดงออก
ในผลงานทั้งหมด 
 
2.3 คีต์ตา อิสรั่น 

คีต์ตา อิสรั่น ศิลปินและอาจารย์ประจ าแขนงวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คีต์ตามักน าเสนอผลงานศิลปะผ่านเทคนิคการเย็บปัก
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่า การเย็บสัก บนผืนผ้าขนาดใหญ่ ปรากฏรูปร่างของชาวสตรีมุสลิม 
กลั่นกรองผ่านทัศนคติ ประสบการณ์ อารมณ์และสะท้อนให้เห็นความเป็นไปของสตรีมุสลิมในภาวะ
และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้จ านวน 
5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “ความสูญเสียและความหวัง” (ภาพที่ 222) ผลงานช่ือ “เมาะ / ตีนอ” (ภาพ
ที่ 223) ผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่าง (กาย) 3” (ภาพที่ 224) ผลงานช่ือ “บันทึกจากความหวังทีเ่หลอื” 
(ภาพที่ 225) และผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 1” (ภาพที่ 226) และรายละเอียด
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

                                                             
232 สัมภาษณ์ ยามีล๊ะ หะยี, ศิลปิน, 21 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 222 ความสูญเสียและความหวัง, เทคนิค เยบ็มือ ปะติด วัสดุบนผืนผ้า, 2555 
ที่มา : คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 
 

 
ภาพที่ 223 เมาะ / ตีนอ, เทคนิค เย็บมือ ปะติด วัสดุบนผืนผ้า, 2556, 185 x 165 เซนติเมตร 
ที่มา : คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 
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ภาพที่ 224 บันทึกภาพร่าง (กาย) 3, เทคนิค วัสดุผสม, 2555-2558, 65 x 45 เซนติเมตร 
ที่มา : คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 

 
ภาพที่ 225 บันทึกจากความหวัง, เทคนิค วาดเส้นวัสดุผสม, 2554-2558, 57 x 75 เซนติเมตร 
ที่มา : คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 

 
ภาพที่ 226 บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 1, เทคนิค วาดเส้น วัสดุผสม, 2554-2558 
ที่มา : คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 
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ในผลงานช่ือ “ความสูญเสียและความหวัง” (ภาพที่ 222) ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนโดยวีธีการ
เย็บปัก ปะติดด้วยมือทั้งหมด เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง โดยใช้ผ้าหลากหลายชนิดเป็นวัสดุ
หลักในการสร้างสรรค์ เช่น ผ้าถุงปาเต๊ะ ผ้ามุ้ง ผ้าตาข่าย ผ้าลูกไม้ ผ้าโทเร เป็นต้น ปรากฏเป็น
ลักษณะของสตรีชาวมุสลิมทั้งสองภาพ ในภาพที่ 1 ปรากฏเห็นภาพครึ่งตัวของสตรีมุสลิมผู้หนึ่ง ณ 
ต าแหน่งกลางภาพที่มีพื้นหลังโทนเทา สวมผ้าคลุมฮิญาบคลุมศีรษะยาวจนมาถึงช่วงตัว ล าตัวหันตรง
มาทางผู้ชม ใบหน้าก้มต่ าเล็กน้อย ดูมีริ้วรอยความเศร้าหมอง และดวงตามองต่ าในลักษณะเหม่อลอย 
ไร้แววแห่งความสดใส ลักษณะการเย็บแน่น มีการซ้อนผ้าหลากหลายชนิด มีความตั้งใจให้เห็นร่องรอย
การซ้อนทับ การพับของผ้า เน้นลวดลาย และสี เป็นขาว ด า แดง โทนของภาพมีความหม่น เลือนราง 
ในภาพที่ 2 ปรากฏเห็นภาพตรึ่งตัวของสตรีมุสลิมเช่นกัน ณ ต าแหน่งกลางภาพที่มีพื้นหลังโทนส้ม 
สวมผ้าคลุมฮิญาบคลุมศีรษะยาว ล าตัวหันตรงมาทางผู้ชม ใบหน้าหันมองไปทางด้านซ้ายของผู้ชม ไม่
มีร่องการเย็บในช่วงบริเวณใบหน้า ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับการจ้องมองตรงไป การเย็บแน่น มีความ
ละเอียดกว่าภาพที่ 1 มีการซ้อนผ้าหลากหลายชนิด มีร่องรอยการซ้อนทับ การพับของผ้า เน้น
ลวดลาย และสี เป็นด า ส้ม โทนของภาพมีความหม่น แต่ด้วยสีส้มท าให้มีความสดใสกว่าภาพที่ 1 

ในผลงานช่ือ “เมาะ / ตีนอ” (ภาพที่ 213) ปรากฏเห็นภาพของสตรีมุสลิมผูห้นึ่ง ณ ต าแหน่ง
ด้านขวาของภาพ สวมผ้าคลุมฮิญาบคลุมศีรษะยาวจนมาถึงช่วงตัว เธอนั่งขัดสมาธิ เอนหลังพิงกับผนงั
สีด า ใบหน้าก้มมองสิ่งที่ก าลังท าอยู่ในมืออย่างตั้งใจ คือการถัก หรือเย็บบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเป็น
กิจกรรมทั่วไปของสตรีเพศ ทางด้านซ้ายของภาพปรากฏวัตถุบางอย่าง มองคล้ายหม้อ หรือไห 
ลักษณะการเย็บแน่น มีการซ้อนผ้าหลากหลายชนิด มีความตั้งใจให้เห็นร่องรอยการซ้อนทับ การพับ
ของผ้า และเห็นเส้นการเย็บชัดเจนจากไหมที่มีสแีตกต่างกัน เน้นลวดลาย และสี เป็นขาว ด า ส้ม โทน
ของภาพมีความหม่น อึดอัด เลือนราง  

ในผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่าง (กาย) 3” (ภาพที่ 224) ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนโดยเทคนิควัสดุ
ผสม มีขนาด 65 x 45 เซนติเมตร กลางภาพปรากฏรูปร่างของสตรมีุสลิมครึง่ตัว ทราบได้จากลักษณะ
ใบหน้าและศีรษะที่มีมวลมองคล้ายผ้าคลุมฮิญาบล้อมรอบ มีสีเข้มจนคล้ายสีด า ใบหน้าของสตรีคน
ดังกล่าว มองเห็นไม่เด่นชัด มีความเลือนราง คลุมเครือ ไม่ปรากฏอวัยวะบนใบหน้าตามธรรมชาติ แต่
ปรากฏร่องรอยลักษณะตามธรรมชาติของวัสดุที่มีความผสมผเสไว้อย่างชัดเจน พื้นหลังมีสีขาวแต่เต็ม
ไปด้วยร่องร่อบเปรอะเปื้อน มองคล้ายคราบสกปรก ปกคลุมไปทั่ว มีความหนาแน่นต่างกันในแต่ละ
จุด  ผลงานโดยรวมมองแล้วให้ความรู้สึกอึดอัด เศ้รามอง  

ในผลงานช่ือ “บันทึกจากความหวัง” (ภาพที่ 225) ปรากฏภาพทั้งหมด 3 ภาพ เป็นภาพ
ใบหน้าของสตรีมุสลิมสูงวัย 3 คน พื้นหลังใช้โทนสีน้ าตาล และด า มองดูคล้ายรอยเปรอะเปื้อน ให้
ความรู้สึก หม่นหมอง คลุมเครือ ขุ่นมัว สตรีทั้งสามสวมฮิญาบ หรือโพกผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าของทุก
คนเลือนราง ถูกเขียนด้วยเส้นสีขาวไม่ชัดเจนมากนัก ในภาพที่ 1 สตรีในภาพหันหน้าไปทางขวา
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ดวงตามองตรงไปตามทิศทางของการหัน ใบหน้าเรียบเฉบ ดวงตามองคล้ายก าลังครุ่งคิดบางอย่าง ใน
ภาพที่ 2 เป็นสตรีในภาพหันหน้าตรง ปรากฏรอยยิ้มเด่นชัด แม้ว่าดวงตาจะฉายแววหมองเศร้า แต่
โดยรวมกลับดูแจ่มใส และในภาพที่ 3 สตรีในภาพอยู่ในลักษณะหันข้าง มองตรงไปทางซ้าย ใบหน้า
เรียบเฉย แววตาฉายแววครุ่นคิด จากทั้ง 3 ภาพ จะเห็นว่า รูปร่างของคนมีความอิสระ ไม่ได้มีการก่อ
ร่างให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาค เส้นที่เขียนเปรอะเลือน และศิลปินยังทิ้งร่องรอยการหยด เปื้อนของ
วัสดุไว้อย่างเปิดเผย   

และ ในผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 1” (ภาพที่ 226) ปรากฏภาพทั้งหมด 9 
ภาพ เป็นภาพใบหน้าของสตรีเพศทั้งหมด สร้างสรรค์ข้ึนด้วยการวาดเส้นดินสอด า และใบหน้า
เหล่านั้นได้ถูกรัดกรอบไว้ด้วยสะดึงไม้ ท าให้ภาพมีความตึงเรียบในส่วนด้านในสะดึง และปลดปล่อย
รอยยับจากการโดนรัดไว้รอบ ๆ อย่างเปิดเผย พื้นหลังสีขาวปรากฏคล้ายลักษณะของหน้า
หนังสือพิมพ์เลือนราง ในภาพที่ 1 ปรากฏหญิงชรามุสลิมติดขอบด้านซ้ายของภาพ ใบหน้าหันไป
ทางด้านขวาเล็กน้อย เส้นการวาดขาดช่วง ไม่เน้นแสงเงาตรงใบหน้า เน้นตรงขอบรอบ และเสื้อผ้า ใน
ภาพที่ 2 ปรากฏเป็นภาพใบหน้าเด็กหญิงชาวมุสลิม 2 คน คนหนึ่งปรากฏในต าแหน่งด้านในสะดึง อีก
คนปรากฏในต าแหน่งด้านขวาของภาพ เส้นการต่อเนื่อง เน้นแสงเงาตรงใบหน้า และปล่อยให้สว่าง
ในช่วงของผ้าคลุม ในภาพที่ 3 ปรากฏภาพเด็กหญิงชาวมุสลิมวัยไม่เกิน 4 ขวบปี ในต าแหน่งค่อนไป
ทางซ้ายของภาพแต่ไม่ติดขอบ ใบหน้าเด็กหญิงหันไปทางด้านขวา  แต่ดวงตาจ้องมองไปยังทิศตรง
ข้าม เส้นการวาดไม่ปรากฏมากนักบนใบหน้า ปรากฏแค่ดวงตา เน้นในส่วนผ้าคลุมจนเป็นสีเข้ม ใน
ภาพที่ 4 ปรากฏภาพใบหน้าหญิงชราชาวมุสลิมเด่นชัด ก าลังเอื้อมมือมาแตะริมฝีบาก ดวงตามองต่ า
คล้ายการเหม่อลอย ดูมีริ้วรอยของความกังวล เศร้าสลด การวาดในส่วนของผ้าคลุมไม่มีการแรเงา 
เป็นการระบายดินสอจนเป็นสีด าทึบ ในภาพที่ 5 ปรากฏภาพใบหน้าเด็กหญิงชาวมุสลิมเด่นชัด ใน
ต าแหน่งทางด้านขวาของภาพ การวาดปรากฏแสงเงาชัดเจน ครบถ้วน ในภาพที่ 6 ปรากฏภาพหญิง
ชราชาวมุสลิมเด่นชัด ลักษณะหันข้างไปทางด้านซ้าย ในต าแหน่งชิดด้านขวาของภาพ ดวงตามองต่ า
คล้ายการเหม่อลอย มีริ้วรอยความเศร้าหมอง กังวล แสงเงาชัดเจน ครบถ้วน ในส่วนผ้าคลุมมีการ
ระบายจนทึบ ในภาพที่ 7 ปรากฏภาพใบหน้าหญิงชราชาวมุสลิมเด่นชัด ขนาดเต็มกรอบสะดึง ไม่
ปรากฏในส่วนของผืนผ้าคลุม มีเพียงขอบตรงกรอบหน้าเท่านั้น ใบหน้ามีความหม่นหมอง ซึมเศร้า
ชัดเจน การวาดเน้นในส่วนใบหน้า ชัดเจนครบถ้วน ในส่วนขอบผ้าคลุมปล่อยขาวไว้ ในภาพที่ 8 
ปรากฏภาพใบหน้าคนชราเด่นชัด ทรงผมตัดสั้น ไม่มีการสวมผ้าคลุมหรือเครื่องแต่งกายที่บ่งบอก
ศาสนา ใบหน้าหันไปทางด้านซ้าย ดวงตาจ้องมองตรงไป ดูมีริ้วรอยความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และ
กังวล การวาดเน้นด้านแสง มีการปล่อยพื้นที่ช่วงใบหน้า ขอบและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  แสงเงาชัดเจน 
และในภาพที่ 9 ปรากฏภาพใบหน้าหญิงชราชาวมุสลิมสวมผ้าคลุมเด่นชัด ในต าแหน่งชิดด้านขวาของ
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ภาพ ใบหน้าหันไปทางด้านซ้าย การวาดเน้นแสงเงาชัดเจน ถูกต้อง แสดงความรู้สึกกังวล คร่ าเครียด 
ดูมีริ้วรอยของความกังวล เศร้าสลด  

 
แรงจูงใจ 

ศิลปินมักน าเสนอผลงานด้วยกรรมวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยช่วงแรกของการ
สร้างสรรค์ผลงาน คีต์ตาได้เลือกใช้การเย็บสักด้วยเส้นด้าย และผ้าหลากหลายชนิด รวมถึงวัสดุต่าง ๆ 
ที่มีความนูนบนผืนผ้าขนาดใหญ่ ผลงานปรากฏรูปร่างของมนุษย์ชัดเจน และโดยมากมักเป็นผู้หญิง มี
การตัดทอนรายละเอียด สกัดเหลือเพียงเค้าโครง ไร้รายละเอียดในส่วนของอวัยวะหรือส่วนประกอบ 
ไม่ถูกต้องตามหลักสัดส่วนร่างกายตามกายวิภาคศาสตร์ ภาพรวมของผลงานมีความหมองเศร้า 
สะเทือนใจ ผลงานที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ตกตะกอนมาจากกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่ศิลปินได้พบ
เจอ ที่ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์การด าเนินชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเฝ้าสังเกต
ความเป็นไปของผู้คนในชุมชนที่เผชิญภาวะความยากล าบากทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ 

 
เป็นเรื่องราวของความสูญเสีย และความหวัง ซ่ึงความสูญเสียและความหวัง เป็นเรื่องของ

ความรู้สึก มีความแง่ลบไหม ส าหรับจิตใจเรา ไม่ลบนะคะ แต่ด้วยงานที่แสดงออกไป รูปลักษณ์ที่ถ่ายทอด
ออกไป ค่อนข้างแรง งานของเราจะดูหดหู่ จะดูเจ็บปวด ดูแล้วเศร้าหมอง ดูแล้วระทมทุกข์ เริ่มต้นมาจาก 
เราเคยรู้สึกผูกพันกับแม่ลูกอยู่คู่หน่ึง ที่เราเคยไปคลุกคลี ใช้ชีวิตอยู่ด้วย เรารู้สึกว่าคนในพื้นที่ คือคนที่
ยากล าบาก ยากล าบากในที่น้ีคือ แม้กระทั่งเงินที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเอง แทบจะไม่มีอะไรเลย วันหน่ึงเราไม่มี
ทางรู้เลยว่า เขาจะมีเงิน ซ้ือข้าว ซ้ือน้ า ซ้ืออาหาร หรือเปล่า อันน้ันเริ่มต้นจากชีวิตของคนในพื้นที่ แล้วยัง
มีเรื่องของ ร่างกาย เรื่องของครอบครัวน้ัน แม่มีลูก แล้วลูกออกมาไม่สมประกอบ สติสัมปชัญะไม่ถูกต้อง
ตามมนุษย์เราปกติ ก็เลยได้รับแรงกระตุ้น เป็นแรงบันดาลใจจากบอดี้ ร่างกายของเขามาท างาน233  

 
 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว การสานสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในชุมชนและพื้นที่ ท าให้คีต์ตา
มองเห็นสาระส าคัญของร่างกายมนุษย์ รวมถึงในพื้นที่ดังกล่าว ได้เป็นชัยภูมิส า คัญของปัญหาความ
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ผู้คนมีความหวาดระแวง หมองเศร้า หวาดกลัว เพราะไม่มี
ใครสามารถทราบได้ว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวันจะเป็นวันสุดท้ายของตนเองหรือไม่ ความรู้สึกเหล่าน้ี
ส่งผลให้ผู้คนใช้ชีวิตโดยไร้ความสุข ไม่มีความเบิกบาน ปราศจากความมีชีวิตชีวา ศิลปินจึงมีความคิดที่
จะสร้างคนในพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัวและ
สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่ศิลปินต้องการแสดงออก 
 

                                                             
233 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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เหมือนเราสร้างคนให้กลับมามีชีวิตในงานศิลปะ โดยให้ตัวของอารมณ์ความรู้สึกสื่ออกมาผ่าน
ฟอร์มของคน แล้วยิ่งเรื่องผ้า เพราะว่างานเราใช้วัสดุที่เป็นผ้าเป็นหลัก ผ้าส่วนใหญ่ในงานเรา ชิ้นแรก ๆ 
เป็นผ้าที่เขาใช้ในชีวิตประจ าวันจริง ๆ เช่น ผ้าถุง ผ้าโสร่ง เราก็เอามาท างาน พอเราน าผ้าและวัสดุที่ผ่าน
การใช้ชีวิต มีความหมาย มาท างาน มาประกอบเป็นฟอร์มเป็นเรื่องขึ้นมา งานยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกมาก
ขึ้น แล้วลักษณะงานเรา เรียกว่า เย็บสัก คือการเอาวัสดุที่นูน ๆ มาซ้อนกันแล้วเย็บ เราจะเย็บมือ งานเรา
ทุกชิ้นจะไม่มีการเย็บจักร แล้วเราก็เอามาประกอบเป็นฟอร์มคน เปรียบเสมือน การประกอบรูป ประกอบ
ชีวิตของคน ๆ น้ันขึ้นมาด้วยกระบวนการเนาและด้นถอยหลังจากมือเราและด้ายเพียงแค่เส้นเดียว ส่วนจะ
ถูกดึง ถูกรั้ง ถูกบีบอย่างไรให้เป็นฟอร์มคนน้ันก็ขึ้นอยู่ กับอารมณ์ความรู้สึกของเรา แล้วยังมี อีก
กระบวนการหน่ึงก็คือการเผา คือการทับผ้าที่ถูกเผาอีกชั้นหน่ึง เพราะเรามีความรู้สึกว่า ชีวิตคนเรา
คลุมเครือ ชีวิตเราอยู่ท่ามกลางเขม่าควันในเหตุการณ์ในพื้นที่ เป็นสิ่งไม่ดี พอเกิดเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดขึ้นในพื้นที่คนก็จะมองว่าต้องเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบแน่เลย ต้องเป็นอะไรอย่างน้ีไปหมด เราก็เลย
ใช้ผ้าสีด า เปรียบเสมือนความเลือนราง เหมือนเขม่าควันที่ปกคลุมชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยที่เราไม่มีทางรู้เลย
ว่าเม่ือไหร่ ความสงบ ความสันติสุข จะกลับคืนมาในพื้นที่ได้ เพราะทุกคนอยู่กันท่ามกลางม่านหมอก234 

 
คีต์ตาได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาแนวความคิด จากผลงานชุด

ก่อนหน้าที่ศิลปินมีความบันดาลใจจากสภาวะความหดหู่ เศร้าหมองจากความสูญเสีย ผลงานที่
ต่อเนื่องมาได้มีการก้าวไปข้างหน้าตามความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมีโลก สิ่งแวดล้อม และ
สังคมรอบข้างเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณจนเกิดความสูญเสีย ความหวังจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วย
ปลอบประโลมจิตใจของมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตผ่านวิกฤตไปได้ โดยศิลปินได้กล่าวว่า ความ
สูญเสียคือเรื่องของผู้ที่ตายไปแล้ว และความหวังคือเรื่องของที่ยังคงมีชีวิตอยู่ และจากประสบการณ์
การได้ใช้ชีวิตอย่างยากล าบากร่วมกับคู่แม่ลูกในชุมชนจนก่อเกิดเป็นผลงานชุดก่อนหน้า ครั้งนี้คีต์ตา
จึงหันกลับมาพิจารณาตนเองในแง่มุมของความเป็นสตรีเพศและความต้องรู้สึกของการเป็นแม่  

 
เรื่องของความหวัง ณ ปัจจุบันน้ี คืออยู่เพื่อความหวังของคนข้างหลัง ก็คืออย่างเช่นเราเปรียบว่า 

ถ้าเราเป็นแม่ คนข้างหลังเราก็คือลูก งานเราส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นเรื่องของแม่กับลูก และคนที่ยังอยู่ก็คือ 
ความหวัง ก็เลยเป็นเรื่องของความหวังและสตรีเพศค่ะ สะท้อนแง่มุมของผู้หญิง ความเป็นสตรีที่ดีใน
ศาสนาอิสลามก็มีการบัญญัติไว้ เราก็จะมองในเรื่องความงดงามของบทบาทหน้าที่ในการเป็นสตรี อะ
มาน๊ะฮฺ235 ก็คือหน้าที่ คือหลักปฏิบัติ ส่วนเราจะได้บุตรซ่ึงเป็นซอลีฮะหฺ236น้ันไหม ขึ้นอยู่กับการกระท า 
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ถ้าถามว่าเก่ียวข้องกับความงดงามของความเป็นสตรีเพศอย่างไร ก็

                                                             
234 เร่ืองเดียวกัน 
235 หมายถึง จิตส านึกรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และระมัดระวงัการละเลยหรือละทิ้งต่อหน้าที่ โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ 

ส านักจุฬาราชมนตรี 
236 หมายถึง สตรทีี่ปฏิบัติตามหลักการอิสลามครบสมบูรณ์และประพฤติตัวอยู่ในครรลองขอบข่ายของอิสลาม โดย ปริญญา 

ประหยัดทรัพย์ ส านักจุฬาราชมนตร ี
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ตอนน้ัน เราตั้งใจว่าเม่ือจบปริญญาโท แต่งงานแล้วอยากจะมีน้อง มีครอบครัว อยากจะมีลูก อาจารย์ชลูด
ก็พูดกับเราค าหน่ึงว่า ฉันไม่อยากให้เธอมีครอบครัว กลัวเธอจะไม่ท างานศิลปะ ก็เลยบอกท่านไปว่า 
อาจารย์คะ หนูตั้งใจว่าถ้าหนูจะมีครอบครัว หนูจะมีลูกหรืออะไรก็ตาม หนูก็จะยังท าศิลปะ พอท้องน้องได้ 
5 วันก็เขียนรูปแล้ว น่ังสเก็ตช์ น่ังดรออ้ิง พอ 3 เดือนก็ยกเฟรมแล้ว เราไม่รู้สึกการ มีลูกบั่นทอนการที่จะ
ท างานศิลปะของเรา แต่สร้างอินสไปร์ให้กับเราเยอะขึ้นมาก เพราะเราท าเพื่อเขาแล้ว กลายเป็นว่าเราท า
เพื่อเขา เรามีเขาเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่เราจบปริญญาโท เราก็มองเรื่องของชีวิตตัวเอง มองร่างกาย
ความงามของสตรี เราก็หยิบตรงน้ันแหละค่ะมาท างาน237 
 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปินมีแรงจูงใจภายในเป็นแรงผลักดันส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ความรู้สึกต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนภายในศิลปิน เช่น ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย ความเศร้าหมอง ความ
ยากล าบาก ความหวัง ความสุข ได้ก่อเกิดเป็นพลังผลักดันให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อ
สะท้อนความรู้สึก และสื่อถึงเรื่องราวชีวิตแง่มุมต่าง ๆ   ของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วย
เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับแนวความคิดรวมถึงการแสดงออก 

 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงานช่ือ “ความสูญเสียและความหวัง” (ภาพที่ 222) “เมาะ / ตีนอ” (ภาพที่ 223) 
“บันทึกร่าง (กาย) 3” (ภาพที่ 224) และ “บันทึกจากความหวัง” (ภาพที่ 225) ของศิลปิน ปรากฏ
รูปร่าง รูปทรง ของสตรีมุสลิมในลักษณะ ไม่สมจริงตามธรรมชาติ มีการสกัดและลดทอน สังเคราะห์
เหลืองเพียงพื้นที่สี โดยมากมักมีการละในส่วนของรายละเอียดอวัยวะและส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของ
ร่างกาย ผู้ชมจะสามารถเข้าใจรูปร่างและรูปทรงในภาพได้โดยการสังเกตเส้นและขอบเขตของสี แม้ว่า
ในผลงานช่ือ ในผลงานช่ือ “บันทึกจากความหวัง” (ภาพที่ 225) จะมีการเขียนเส้นสีขาวเป็นรูป
ใบหน้าชัดเจน แต่ผลงานไม่มีการลงสีหรือให้แสงเงาตามความเป็นจริงในธรรมชาติ ส่วนในผลงานช่ือ 
“บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 1” (ภาพที่ 226) ผลงานปรากฏกลุ่มภาพวาดทั้งหมด 9 ภาพ เป็น
ภาพใบหน้าของสตรีมุสลิมในหลากหลายช่วงวัย และหลากหลายอากัปกิริยา สร้างสรรค์โดยเทคนิค
วาดเส้นดินสอด า ศิลปินวาดภาพใบหน้าเหล่าน้ันโดยมีสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาค มีการให้
แสงเงาตามธรรมชาติและเหมือนกับที่ตาเห็นแต่ไม่คบถ้วนดีนัก บางจุดมีการเพิ่มความเข้ม หรือเว้น
ส่วนที่โดนแสงมากเกินความเป็นจริง และในบางภาพกลับมีการละอวัยวะบางส่วนไว้ เช่นในภาพที่ 3 
(แถวบนสุด ด้านขวา) ภาพใบหน้าเด็กน้อยไม่ปรากฏจมูก  

                                                             
237 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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จึงสรุปได้ว่าในผลงานทั้ง 5 ช้ินของคีต์ตา ถูกน าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” เพราะให้
ความส าคัญกับธรรมชาติเพียงกึ่งหนึ่ง มีการสกัด ตัดทอน ลดละรายละเอียด เน้นการใช้เทคนิคที่เป็น
เอกลักษณ์ผสานร่วมกับจินตนาการตามรูปแบบนึกคิดและความรู้สึกของศิลปินเพื่อสื่ออารมณ์แก่ผู้ชม 

 
 

เน้ือหา 

จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปิน สรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานของศิลปิน 
จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคลของศิลปิน เพราะ ศิลปินได้รับ
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย ความเศร้าหมอง ความ
ยากล าบาก ความหวัง ความสุข กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ เป็นกระบวนการที่
เกิดภายใน มีที่มาจากความรู้สึกภายใน เกิดจากการคิดและตั้งค าถามตนเองของศิลปิน จึงเห็นชัดว่า 
ศิลปินได้เลือกหยิบยกในส่วนของเรื่องราวภายในของตนเอง เจตนารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
มากลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะเทือนอารมณ์ และสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมมีความ
เข้าใจในสิ่งที่ตนได้ประสบมา 

 
เพศสถานะในศาสนาอิสลามท่ีพบในผลงานของคีต์ตา อิสรั่น 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ความสูญเสียและความหวัง” (ภาพที่ 222) ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนโดยวีธี
การเย็บปัก ใช้ผ้าหลากหลายชนิดเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ เช่น ผ้าถุงปาเต๊ะ ผ้ามุ้ง ผ้าตาข่าย 
ผ้าลูกไม้ ซึ่งเป็นอาภรณ์ของสตรีทั้งสิ้น สิ่งที่ปรากฏในผลงานยังเป็นลักษณะของสตรีชาวมุสลิมทั้งสอง
ภาพ ในลักษณะที่ดูมีริ้วรอยความเศร้าหมอง เหม่อลอย ไร้แววแห่งความสดใส ในผลงานช่ือ “เมาะ / 
ตีนอ” (ภาพที่ 223) ก็ปรากฏเห็นภาพของสตรีมุสลิมผู้หนึ่ง เห็นได้ชัดถึงรูปร่างของสวมผ้าคลุมฮิญาบ 
ใบหน้าก้มมองสิ่งที่ก าลังท าอยู่ในมืออย่างตั้งใจ คือการถัก หรือเย็บบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทั่วไปของสตรีเพศ และในทางด้านซ้ายของภาพปรากฏวัตถุบางอย่าง มองคล้ายหม้อ หรือไห ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสตรีทั้งสิ้น หรือในผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่าง (กาย) 3”(ภาพที่ 
224) เช่นเดียวกัน กลางภาพปรากฏรูปร่างของสตรีมุสลิมที่ทราบได้จากลักษณะใบหน้าและศีรษะที่มี
มวลมองคล้ายผ้าคลุมฮิญาบล้อมรอบ ในผลงานช่ือ “บันทึกจากความหวัง” (ภาพที่225) ภาพทั้ง 3 
ภาพ ในผลงานนี้ก็ปรากฏเป็นภาพใบหน้าของสตรีมุสลิมสูงวัย 3 คน ทั้งสามสวมฮิญาบ หรือโพกผ้า
คลุมศีรษะชัดเจน และในผลงานช่ือ “บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 1” (ภาพที่ 226) ก็ยังปรากฏ
ภาพใบหน้า 9 ภาพของบุคคลต่างวัยอันเป็นสตรีเพศทั้งหมด สอดคล้องกับสิ่งทีศิ่ลปนิได้กล่าวไว้ใน สูจิ
บัตรนิทรรศการ “จากความหวัง : นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากวิถีไทยมุสลิม โดย คีต์ตา อิสรั่น” 
ดังนี ้
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วิถีชี วิตมุสลิม การประกอบโครงส้รางรูปทรง สัญลักษณ์การแทนค่าทางความรู้สึ ก ใน

กระบวนการสร้างสรรค์การเย็บมือ ปะติดวัสดุบนผืนผ้า เพื่อสะท้อนความรู้สึก ความสูญเสีย วิถีชีวิตของ
เพศผู้เสียสละ หญิงสาวหรือมุสลิมะห์ในสถานภาพความเจ็บปวดของหญิงสาวผู้สูญเสีย 

ร่องรอยจากบันทึก เรื่องเล่า ความทรงจ า จากเหตุการณ์ในชีวิตแห่งความหวังของเพศสภาพ 
เพศหญิง เพศแห่งผู้เสียสละ จากสถานการณ์ความเจ็บปวด ความสูญเสียในดินแดนของผู้เข้มแข็ง ที่เรียก
ตนว่า มุสลิมะห์ ความเชื่อความศรัทธาอันบริสุทธ์ิ เป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวปกป้องกายใจ238 

 
นอกจากนี้ระหว่างการพูดคุยของผู้วิจัยกับศิลปิน คีต์ตายังได้ถ่ายทอด บอกเล่าสิ่งต่าง  ๆ  ใน

ชีวิตของเธอที่สะท้อนถึงความภาคภูมิ ความเต็มใจ ความปิติยินดี ของการเป็นสตรีที่เคร่งครัดในร่มเงา
มุสลิมอยู่เสมอ 

 
แง่มุมของผู้หญิง สตรีในศาสนาอิสลามก็ถูกบัญญัติไว้ เราก็จะมองในเรื่องความงดงามของ

บทบาทหน้าที่ในการเป็นสตรี อะมานะฮฺ239 ก็คือหน้าที่ คือหลักปฏิบัติ ส่วนเราจะได้บุตรซ่ึงเป็นซอลี
ฮะห์240น้ันไหม ขึ้นอยู่กับการกระท า การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา241 

 
โดยแรงบันดาลใจหลักของศิลปินนอกจากจะเป็นแง่มุมของสตรีที่ทุกข์ทรมาน สตรีผู้งดงาม

ตามค ากล่าวในศาสนาแล้ว เพศก าเนิดที่ติดตัวมา ยังเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ ผลักดันและก่อ
แรงขับให้ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะ ประกอบกับการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวันที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย
กิจกรรมของสตรี ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าอันเป็นรูปแบบเฉพาะส าหรับผู้หญิง การคลุมผ้าฮิญาบ
เพื่อปิดบังเส้นผมตามหลักศาสนา และการเป็นแม่ ก็เป็นแรงบันดาลใจส าคัญของศิลปิน 

 
เรามองเรื่องของชีวิตตัวเอง มองร่างกายความงามของสตรี เราก็หยิบตรงน้ันมาท างาน ผลงาน

ตัวเองทั้งหมดเป็นเรื่องของสตรีเพศ ผลงานแต่ละชุด แต่ละแนวความคิด เราหยิบเรื่องของสตรีเพศมาพูด 
ถ้าสังเกตก็คืองานเราจะไม่มีผู้ชาย จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ ลักษณะของการคลุมฮิญาบ อาภรณ์ เพราะ
อาภรณ์ของการคลุมฮิญาบน้ันก็คือการที่บ่งบอกถึงความสะอาด อีมาน242 อามาน๊ะฮฺ สิ่งที่สะอาดสะอ้าน 

                                                             
238 แนวความคิดของศิลปิน 
239 หมายถึง ความซ่ือสัตย์ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบในส่ิงที่ได้รับมอบหมาย 
240 หมายถึง การขนานนามที่สวยงาม ดทีี่สุดส าหรับบรรดาสตรี ซึ่งไม่ใช่ว่าสตรีทุกคนมีสิทธิได้รับขนานนามเช่นนี้ ค าขนาน

นามนี้จะถูกมอบให้เฉพาะแก่สตรีตัวอย่างเทา่นั้นสตรีที่ซอลีฮะหฺ หรือสตรีที่ประเสริฐนั้น คือสตรีที่เช่ือฟังในการปฏิบัติตามค าสั่งใช้
ของอัลลอฮฺ และออกห่างจากข้อห้ามต่างๆของพระองค์ โดยไม่มีข้อแม้  

241 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 
พฤษภาคม 2559. 

242 หมายถึง การปฏบิตัิตามบทบญัญตัิของพระองค์  
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ปกป้องเรือนร่างของผู้หญิง การคลุมฮิญาบก็เหมือนสัญลักษณ์ ที่บอกว่าตัวตนเราคืออะไร ไม่ใช่แค่เพียงที่
เราเห็น ผู้หญิงมุสลิมจะเหมือนกับว่า สวรรค์อยู่ในบ้าน ผู้ชายสวรรค์อยู่นอกบ้าน สวรรค์ของผู้หญิงในบ้าน
ก็คือ สอนลูก ปฏิบัตตนตามหลักศาสนาอิสลาม อ่านอัลกุรอาน เป็นแม่บ้าน ทุกอย่างน่ันคือบทบาทหน้าที่
ของผู้หญิงในศาสนาอิสลาม อุมมะฮฺ243ในบ้าน คือ สวรรค์ แต่ส าหรับตัวเรามีอีกสิ่งหน่ึงที่อัลลอฮฺประทาน
ให้ ริสกี244 ก็คือ ท างานศิลปะได้ เราเป็นผู้หญิงที่ท างานศิลปะได้ พอจบปริญญาโท เราก็บอกกับตัวเอง 
ตั้งใจเลยว่า แต่งงานแล้วอยากจะมีน้อง มีครอบครัว อยากจะมีลูก อาจารย์ชลูด245ก็พูดกับเราค าหน่ึง ฉัน
ไม่อยากให้เธอมีครอบครัวเนอะ กลัวเธอจะไม่ท าศิลปะ เลยบอกไปว่า อาจารย์คะ หนูตั้ง ใจว่าถ้าหนูจะมี
ครอบครัว หนูจะมีลูกหรืออะไรก็ตาม หนูก็จะยังท าศิลปะ พอท้องน้องได้ 5 วันก็เขียนรูปแล้วนะ น่ังเขียน
รูป น่ังสเก็ตช์ น่ังดรออ้ิง พอ 3 เดือนก็ยกเฟรมแล้ว เราไม่รู้สึกว่าการมีลูกบั่นทอนการที่จะท างานศิลปะ
ของเรา แต่สร้างอินสไปร์ให้กับเราเยอะขึ้นมาก เพราะท าเพื่อเขาแล้ว กลายเป็นว่าเราท าเพื่อเขา เรามีเขา
เป็นแรงบันดาลใจ246 

 
จึงเห็นได้ชัดว่าในทุกการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน คีต์ตาไดร้ับแรงบันดาลใจมากจากการ

เป็นสตรีมุสลิม การได้ด าเนินชีวิตในฐานะสตรีมุสลิม จึงได้มีการน าเสนอรูปทรงและภาพลักษณ์ที่
สอดคล้องกันในผลงาน เพื่อสร้างความตระหนักและกระตู้นเตือนถึงความเป็นผูห้ญิงมสุลมิใหแ้ก่บุคคล
อื่นได้รับทราบในแง่มุมที่พบเห็นได้ยาก จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะของคีต์ตามี
เพศสถานะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 
 
2.4 กามีละ อิละละ 

กามีละ อิละละ ชาวโกตายารู อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา บัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กามีละมักน าเสนอผลงานศิลปะผ่านเทคนิควาดเส้น 
และการขูดขีดบนดินสอพองที่ศิลปินคิดค้นข้ึนเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและส่งผลให้
ผลงานมีความสวยงามแปลกตา และมีความโดดเด่นในเรื่องของการสื่ อความหมายและอารมณ์
ความรู้สึกผ่านรูปลักษณ์ของเจ้าสาว ที่มักปรากฏในผลงานท าให้ผลงานของกามีละ ถือเป็นดาวเด่นที่
น่าสนใจใวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้ง

                                                             
243 “อุมมะฮฺ” (ummah) นั้นเก่ียวข้องกับค าว่า “อุมม์” (umm) ซ่ึงแปลว่า แม ่หรือที่มา “อุมมะฮฺ” นั้นมีความหมายอยู่

ก้ าก่ึงระหว่างค าว่า “ชุมชน” (community) และ “ชาติ” (nation)อุมมะฮฺ” (กลุ่มคนเฉพาะที่อยู่ภายในชาตินั้น) จารีตของ “อุมมะฮฺ” 
เองก็มุ่งหมายถึง ความรู้สึกแห่งความผูกพัน และการมาจากชุมชนเดียวกันในหมู่มุสลิม, “อุมมะฮ”ฺ ในฐานะ “cosmopolitanism”: 
อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช  

244 หมายถึง ปัจจัยยังชีพ และหมายรวมถึงทุกสิ่งทีย่ังประโยชน์ ให้ความสุขกายสบายใจ ให้ความสะดวกสบาย ให้ความ
รื่นรมย์แก่มนุษย์ 

245 ศาสตราจารย์ชลดู นิ่มเสมอ 
246 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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นี ้มจี านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “เจ้าสาว” (ภาพที่ 227) ผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 1” (ภาพ
ที่ 228) ผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 4” (ภาพที่ 229) ผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 9” (ภาพที่
230) และผลงานช่ือ “ความปรารถนา” (ภาพที่ 231) 

 

 
ภาพที่ 227 เจ้าสาว, เทคนิค เกรยองและขูดบนดินสอพอง, 2558, ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 

 
ภาพที่ 228 เจ้าสาว หมายเลข 1, เทคนิค เกรยองและขูดบนดินสอพอง, 2556, ขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
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ภาพที่ 229 เจ้าสาว หมายเลข 4, เทคนิค เกรยองและขูดบนดินสอพอง, 2556, ขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 

 
ภาพที่ 230 เจ้าสาว หมายเลข 9, เทคนิค เกรยองและขูดบนดินสอพอง, 2556, ขนาด 79 x 110 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
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ภาพที่ 231 ความปรารถนา, เทคนิค เกรยองและขูดบนดินสอพอง, 2556, ขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
 

 ผลงานช่ือ “เจ้าสาว” (ภาพที่ 227) ผลงานมีขนาด 120 x 150 เซนติเมตร มี
ลักษณะเป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏคล้ายกลุ่มกองของผ้าสีขาว เห็นเด่นชัดเป็นเงามืดสนิทเป็น
รูปร่างของเสี้ยวใบหน้าตรงกลางกอง หันข้างไปทางด้านซ้าย แลยังเห็นท่อนแขน และล าตัวในลักษณะ
ขดตัวหันข้าง ท่าทางการขดมองคล้ายการนอนอยู่บนพื้นกองผ้า ล าตัวแนบลงจนเห็นแผ่นหลังเป็น
ส่วนใหญ่ แขนซ้ายและขวายกขึ้น ฝ่าม้วนม้วนน้ิวเข้าหาอุ้งมือ วางซ้อนเพื่อรองรับส่วนของศีรษะที่วาง
ลงคล้ายการฟุบ 

บุคคลในภาพมองเห็นชัดว่าเป็นสตรีด้วยช่ือผลงานและองค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
โดยรอบ เมื่อมองโดยรวมของภาพ จะเห็นคล้ายกองผ้าสีขาวที่ทับถมกัน เต็มไปด้วยร่องรอยการยับ
และทับซ้อน สตรีผู้เป็นเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานตามประเพณีของชาวมุสลิม บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุม
ผมที่มีการตกแต่งด้วยดอกไม้  ขอบของผ้าคลุมผมบริเวณใบหน้ามีการตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้อย่าง
ละเอียด ประณีต บริเวณล าตัว ช่วงหัวไหล แขน แลเห็นไม่ชัดถึงรูปทรงหรือลักษณะของเสื้อผ้า หรือ
ชุดเจ้าสาวที่บุคคลในภาพในสวมใส่ เห็นเพียงแค่เป็นเสื้อแขนยาวลักษณะเรียบง่าย มีรอยยับย่นไป
ตามท่าทางของผู้สวมใส่เท่าน้ัน แต่ตรงปลายแขนเสื้อบริเวณข้อมือเห็นชัดถึงการตกแต่งระบาย และ
เจ้าสาวยังสวมถุงมือลูกไม้อีกด้วย บริเวณช่วงสะเอว มองเห็นเป็นรายละเอียดบางสิ่ง อาจจะเป็นส่วน
การตกแต่งก่อนส่วนกระโปรง ในส่วนกระโปรงนั้นมองไม่เห็นรายละเอียดมากนัก แต่เมื่อมองภาพใน
ระยะไกลจนเห็นภาพรวมทั้งหมด จะมองคล้ายเจ้าสาวนั้นนอนทับกระโปรงท่านออกไปกับพื้น และมี
ผ้าคลุมผมซึ่งเป็นผ้าขาวบางคลุมทั้งหมดไว้จนเกิดบรรยากาศสลัวในภาพ 
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 ในภาพน้ียังปรากฏช่อดอกไม้บริเวณด้านหลัง หรือด้านขวามือของภาพ  นอกจากนี้ยังมีดอก
กุหลาบ 1 ดอกร่วงหล่นอยู่บริเวณซ้ายมือของภาพ ใกล้กับข้อศอกที่พับข้ึนของเจ้าสาว บรรยากาศ
โดยรอบ ค่อย ๆ มืดลงเมื่อไกลตัวบุคคลในภาพออกไป จนกระทั่งมืดสนิท ความพลิ้วไหว นุ่มนวลของ
สิ่งที่ปกคลุมร่างกายนั้นอยู่ เมื่อพิจารณาอีกครั้งก็สามารถมองให้เห็นเป็นการลอยอยู่บนสายน้ าแห่ ง
ความมืดได ้

ผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 1” (ภาพที่ 228) ผลงานมีขนาด 200 x 150 เซนติเมตร มี
ลักษณะเป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏภาพสตรีผู้หนึ่ง ในลักษณะท่านั่งตั้ งแต่ศีรษะจนถึงปลาย
เท้า ร่างกายหันตรงมายังผู้ชม ศีรษะก้มต่ า หันเหเยื้องไปทางด้านซ้าย ไหล่ลาดลงในลักษณะปล่อยตัว 
มือซ้ายวางหงายบนหน้าตัก ส่วนมือขวาถือขวาถือช่อดอกไม้ทิ้งลงข้างล าตัวบริเวณสะโพก ส่วนขาและ
เข่ามีลักษณะเบี่ยงไปทางด้านขวาเล็กน้อย  

บุคคลในภาพสวมชุดเจ้าสาวตามประเพณีของศาสนาอิสลาม บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุมผมที่มี
การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณของรอบใบหน้า การตกแต่งริมด้วยผ้าจีบเล็ก ๆ มี
ความพลิ้วไหว ส่วนขอบมีการตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายประณีต ส่วนที่คลุมบริเวณมวยผม มี
การมัดและรวบไว้อย่างกระชับสวยงาม ผ้าคลุมทิ้งตัวลู่ลงบริเวณลาดไหล่และใต้คาง ศิลปินได้มีความ
ละเอียดในการสร้างสรรค์ใหม้ีความพลิ้วไหวสวยงาม ส่วนริมของผ้าคลุมก็ยังปรากฏการตกแต่งด้วยรมิ
ห้อย มองคล้ายเส้นน้อย ๆ  ที่มีประกายวิบวับ ในส่วนของเสื้อ มีลักษณะแขนยาวถึงบริเวณกลางข้อ
แขน ริมแขนเสื้อตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ที่มีการออกแบบลวดลายอย่างสวยงาม บริเวณตัวเสื้อมีความ
ราบเรียบ ปรากฏเพียงรอยยับจากการสวมใส่และลักษณะท่าน่ังเท่านั้น ส่วนกระโปรงมองเห็นชัดเป็น
กระโปรงที่มีผ้าซ้อนเป็นช้ัน ๆ  มีลักษณะเป็นกระโปรงที่มีสุ่ม ท าให้มีความสยายและบานออกอย่าง
สวยงาม โดยศิลปินสามารถเก็บรายละเอียดของการทบัซ้อนและพลิว้ไหวได้อย่างดีเยี่ม โดยกระโปรงมี
ความยาวตลอดช่วงขาจนปกคลุมเท้าทั้งสองข้างของผู้สวมใส่  

มือทั้งสองข้างของสตรีในภาพ ข้างซ้ายปรากฏวางอยู่บนหน้าตักในลักษณะหงายข้ึน ศิลปินมี
การให้รายละเอียดในส่วนของเส้นขอบนิ้วมือเล็กแต่ละนิ้วเล็กน้อย ส่วนมือข้างขวาที่ทิ้งลงข้างล าตัวได้
ถือช่อดอกกุหลาบช่อใหญ่สวยงามเอาไว้โดยตัวช่อได้บดบังอุ้งมือไว้ทั้งสิ้น ในส่วนของเนื้อหนังและ
ใบหน้าได้ถูกปล่อยให้มืดสนิทเฉกเช่นบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดของภาพ 

ผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 4” (ภาพที่ 229) ผลงานมีขนาด 200 x 150 เซนติเมตร เป็น
ภาพที่มีลักษณะสีขาว-ด า ปรากฏภาพสตรีผู้หนึ่ง ตั้งแต่ศีรษะจนถึงช่วงเข่า หันร่างกายและช่วงใบหนา้
ไปทางด้านขวา ผู้ชมจึงเห็นสรีระด้านข้างของเธอชัดเจน  

สตรีผู้นี้สวมชุดเจ้าสาวตามประเพณีของศาสนาอิสลาม บริเวณศีรษะมีผ้าคลุมผมที่มี
รายละเอียดงดงาม ขอบผ้าบริเวณหน้าผากมีลวดลายของลูกไม้ที่ละเอียดประณีต ช่วงกลางศีรษะ
ปรากฏบางสิ่งวางตั้งอยู่มองคล้ายมงกุฏน้อย คล้อยไปด้านหลังนั้น บริเวณมวยผมถุกปกคลุมด้วยผืน
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ผ้าที่สวยงามทับซ้อนกันหลายช้ัน แลเห็นเป็นลวดลายระยับก่อนผืนผ้าจะทิ้งตัวลงมาทางด้านหลังของ
ผู้สวมใส่อย่างพลิ้วไหว ปรากฏเห็นเป็นผืนผ้าบางเป็นเงา และในส่วนของริมผ้ายังปรากฏลวดลาย
ดอกไม้ตกแต่งชัดเจน ในส่วนของเสื้อ เป็นลักษณะเสื้อแขนยาวครึ่งศอก บริวเณล าตัวพอดีกับสรีระ 
อาจมีลวดลายตกแต่งที่สวยงาม แต่ในภาพนี้ศิลปินสร้างสรรค์ให้เห็นเป็นเพียงเงาบาง  ๆ เท่านั้น 
ปรากฏลวดลายชัดเจนตรงปลายแขนเสื้อ มีลักษณะเป็นลูกไม้ที่สวยงาม ในส่วนของกระโปรง เป็น
ลักษณะของกระโปรงที่มีสุม่ที่มักใช้ในการสวมแก่เจ้าสาว ลักษณะซ้อนเป็นช้ัน ๆ สลับไปมาคล้ายกลบี
ดอกไม้ลู่ลง และในมือข้างขวาของหญิงสาว ได้ถือช่อดอกกุหลาบที่มีการตกแต่งสวยงามเอาไว้ มีใบไม้
ปรากฏให้เห็นโดยรอบ 

บรรยากาศของภาพเต็มไปด้วยความมืด เนื้อหนัง และรูปลักษณ์ของสตรีผู้นี้ไม่ปรากฏให้เห็น 
ศิลปินทิ้งไว้เพียงพื้นสีด ามืดสนิทเฉกเช่นเดียวกับบรรยากาศโดยรอบ โดยท าให้มองเห็นเป็นรูปร่างของ
ปลายแขนเท่านั้น ในส่วนใบหน้าที่หันข้างเช่นกัน สิ้นสุดขอบผ้าลูกไม้ที่ประดับช่วงศีรษะแล้ว ก็ไม่
ปรากฏใบหน้าใด ๆ ให้เห็น ผู้ชมทราบจากลักษณะการยืนและท่าทางโดยรวมว่าเธอหันข้างเพียง
เท่านั้น 
 ผลงานช่ือ “เจ้าสาวหมายเลข 9” (ภาพที่ 230) ผลงานมีขนาด 79 x 110 เซนติเมตร มี
ลักษณะเป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏเงามืดสนิทเป็นรูปร่างของเสี้ยวใบหน้า หันข้างไปทาง
ด้านซ้าย ปรากฏท่อนแขน และสรีระเพียงครึ่งตัว  

บุคคลในภาพมองเห็นชัดว่าเป็นสตรีด้วยช่ือผลงานและองค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
โดยรอบ เมื่อมองโดยรวมของภาพ จะเห็นคล้ายกองผ้าสีขาวที่ทับถมกัน เต็มไปด้วยร่องรอยการยับ
และทับซ้อน สตรีผู้เป็นเจ้าสาวที่ปรากฏกลางภาพจึงมองคล้ายก าลังนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายบน
กองผ้านั้นในชุดเจ้าสาว บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุมผมตามประเพณีของชาวมุสลิม มีการตกแต่งด้วย
ดอกไม้ด้านบนของศีรษะ และในส่วนของของผ้าคลุมผมบริเวณใบหน้ามีการตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้อย่าง
ละเอียด ประณีต บริเวณล าตัวช่วงหัวไหล แลเห็นไม่ชัดถึงรูปทรงหรือลักษณะของเสื้อผ้า หรือชุด
เจ้าสาวที่บุคคลในภาพในสวมใส่ เมื่อพินิจให้ดีแล้วมองคล้ายผ้าคลุมศีรษะนั้นมาโอบรอบล าตัวไว้ เมื่อ
มองต่อเนื่องไปทางด้านซ้ายจะเห็นส่วนข้อศอกและข้อมือโผล่ออกมา ทราบได้จากลักษณะหักศอก
ของเงาผ้า และระบายพลิ้วไหวที่ตกแต่งบริเวณริมแขนเสื้อ ในมือของเจ้าสาวถือช่อดอกกุหลาบเอาไว้ 
เป็นช่อใหญ่พอประมาณ ประกอบด้วยดอกกุหลาบหลายดอกที่ศิลปินเก็บรายละเอียดในส่วนกลีบที่
ซ้อนกันได้อย่างสวยงาม  
 โดยรวมของภาพจึงมองคล้ายเจ้าสาวก าลังนอนขดตัวอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยกองผ้าสขีาว เป็น
มวลรอบกาย และคล้ายมีขาวบางปกคลุมอีก 1 ช้ัน การให้แสงสว่าง มีความตั้งใจให้สว่าจัดปริเวณ
กลางภาพจากนั้นค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งขอบภาพมืดสนิท ความพริ้วไหวของผ้าขาว เมื่อ
พิจารณาอีกครั้งก็สามารถมองให้เห็นเป็นการลอยอยู่บนสายน้ าแห่งความมืดได้ 
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ผลงานช่ือ “ความปรารถนา” (ภาพที่ 231) ผลงานมีขนาด 200 x 150 เซนติเมตร มีลักษณะ
เป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏภาพสตรีผู้หนึ่ง ในลักษณะท่ายืนตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า 
ร่างกายหันตรงมายังผู้ชม ศีรษะก้มต่ าหันเหเยื้องไปทางด้านขวา ไหล่ลาดลงในลักษณะปล่อยตัว มือ
ซ้ายจับกลุ่มกระโปรงข้ึนมาถือไว้ในระดับต่ า ส่วนมือขวาถือขวาถือช่อดอกกุหลาบที่มีความสวยงาม
ยกข้ึนข้างล าตัวในระดับเสมอหน้าอก ทางด้านซ้ายของบุคคลในภาพ ปรากฏภาพร่างอีกร่างหหนึ่ง ใน
ลักษณะเดียวกันสะท้อนในสภาพที่เลือนราง คล้ายเงามืดหรือวิญญาณที่สะท้อนออกมาจากเจ้าสาว 

บุคคลในภาพสวมชุดเจ้าสาวตามประเพณีของศาสนาอิสลาม บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุมผมที่มี
การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ปรากฏดอกไม้บริเวณกลางหรือยอดศีรษะ บริเวณของผ้าคลุมรอบ
ใบหน้ามีการตกแต่งริมด้วยผ้าลกูไม้ทีม่ีลวดลายประณีต ส่วนที่คลุมบริเวณมวยผม มีการมดัและรวบไว้
อย่างกระชับสวยงาม ผ้าคลุมทิ้งตัวลู่ลงบริเวณลาดไหล่และใต้คาง บริเวณริมของผ้าคลุมมีลกัษณะเปน็
ผ้าลูกไม่ที่มีลวดลายละเอียด ประสานทันตามรูปแบบการห่มคลุมบริเณอก ในส่วนของเสื้อ มีลักษณะ
แขนยาวถึงบริเวณข้อมือ ริมแขนเสื้อตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้และระบายพลิ้วไหวที่มีการออกแบบลวดลาย
อย่างสวยงาม บริเวณตัวเสื้อมีความราบเรียบ ปรากฏเพียงรอยยับจากลักษณะท่าทางของผู้สวมใส่ 
บริเวณเอวก่อนถึงกระโปรงก็มีการตกแต่งด้วยลูกไม้ คลับคล้ายกับบริเวณริมผ้าคลุม ส่วนกระโปรง
มองเห็นชัดเป็นกระโปรงที่มีเป็นผ้าผืนขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นกระโปรงที่มีสุ่ม ท าให้มีความสยาย
และบานออกอย่างสวยงาม โดยกระโปรงมีความยาวตลอดช่วงขาจนปกคลุมเท้าทั้งสองข้างของผู้สวม
ใส่ มือขวาของเจ้าสาวถือช่อดอกกุหลาบที่มีความสวยงาม มีการตกแต่งด้วยใบไม้และริบบิ้น ส่วนมือ
ซ้ายหยิบตัวกระโปรงข้ึนมาไว้ในอุ้งมือ โดยรายละเอียดของกระโปรงนั้นมีไม่มากนัก  

ในส่วนของเงาทาบทับด้านหลังทางขวามือนั้น ปรากฏเป็นเจ้าสาวเพียงเงาในลักษณะท่าทาง
เดียวกับเจ้าสาวด้านหน้า แต่ไร้ความคมชัด มองคล้ายกลุ่มหมอก รายละเอียดตั้งแต่ส่วนศีรษะมีไม่มาก
นัก แต่ในส่วนของเสื้อและกระโปรงนั้นมองเห็นเป็นลวดลายของลูกไม้ชัดเจนและสวยงาม 

บรรยากาศของภาพมืดสนิท รวมถึงใบหน้าของเจ้าสาวทั้งสองที่มืดสนอทกลืนไปกับฉากหลัง 
ท าให้บรรยากาศของภาพดูเศร้าสร้อยและหดหู่ 
 

แรงจูงใจ 

 ศิลปินมักน าเสนอผลงานที่ปรากฏภาพของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่มีสีขาว-ด า อันเกิดจาก
ความพยายามในการถ่ายทอดความรู้สึกของตนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล และความ
กลัว ในประสบการณ์ที่ศิลปินเฝ้าสังเกตและพานพบอยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็กจวบจนปัจจุบัน  
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งานเน้นความรู้สึกตัวเอง จากประสบการณ์ที่พบเจอเป็นเรื่องความไม่ส าเร็จในการใช้ชีวิตคู่ และ
ผู้หญิงเป็นฝ่ายสูญเสียที่สุด ความยากของงานชิ้นน้ีอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสื่อ จึงเป็นงานจากจิต
วิญญาณจริง ๆ 247 

ปัญหาในครอบครัว ของคนข้างบ้าน คนในหมู่บ้าน ปัญหาเยอะมาก เป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหา
การใช้ชีวิตคู่ค่ะ จะเยอะมาก ความส าเร็จในการใช้ชีวิตคู่มีน้อย อยู่ในอัตราต่ า มีการหย่าร้าง ทะเลาะเบาะ
แว้ง ไม่มีความสุข คนที่เรารู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้หญิง ผู้หญิงพอแต่งงานแล้วเราย่อมตั้ง
ความหวังที่คู่ชีวิตเรา ที่ผู้ชายซ่ึงเหมือนเป็นเสาหลักของเรา แต่พอผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบตรงน้ัน ก็ท า
ให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบ ซ่ึงจะมีให้เห็นเยอะมากในหมู่บ้าน เราเห็นตั้งแต่เด็ก  ๆ เลยค่ะ สังเกตตั้งแต่จ า
ความได้ จนถึงตอนน้ีเรารู้สึกกับมันลึกซ้ึงมากขึ้น เพราะเราก็โตแล้ว248  

 
 ไม่เพียงเฉพาะความรู้สึกที่สั่งสมมานานจากสิ่งที่พบเห็นเท่านั้น ความสะเทือนใจฉับพลันที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับความรู้สึกก่อนหน้าอันเป็นสิ่งที่ศิลปินไม่คาดคิดก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่ง ท าให้
เกิดแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้ศิลปินตัดสินใจระบายความรู้สึกทั้งหมดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะ 
 

มีเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตในงานแต่งงาน ก าลังประกอบพิธีแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวถูกยิง ก็จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น ทีน้ีพูดถึงในส่วนของคนที่เป็นเจ้าสาวในวันน้ัน ในวันที่ควรจะมีความสุข 
เจ้าสาวควรจะมีความสุขที่สุด ก็กลายเป็นวันที่มีความทุกข์ ความผิดหวัง ความทรมาน249 

 

 จากที่เคยสร้างสรรค์ผลงานทีส่ื่อถึงความงาม ความอ่อนโยน ความอ่อนหวานสดใสของผู้หญงิ 
ในวันน้ีศิลปินกลับสร้างสรรค์ผลงานน้อยสี ที่มีความตรงกันข้ามกันในภาพ แต่ผลงานเหล่าน้ีกลับเป็น
สิ่งที่บอกเล่าความรู้สึกของศิลปินได้ดีที่สุด จากความกังวลถึงความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตคู่จน
ประจักษ์แก่สายตาในวันที่พบว่าความไม่แน่นอนน้ันมาเร็วเหลือเกินแม้แต่พิธีแต่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
ผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้รับโอกาสนั้น ซึ่งแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวของศิลปินจะเคยได้รับความคิดเห็นในทาง
ลบจากผู้สอน ซึ่งศิลปินได้เล่าว่า 
 

ก็มีโดนอาจารย์สวนทางว่า ท าไมต้องเอาความเศร้าแบบน้ีมาท างาน อาจารย์บอกประมาณว่าไม่สร้างสรรค์
ทางความรู้สึก ซ่ึงเราก็เสียความรู้สึกนะคะ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบใจเรา สะเทือนใจเรามาก แต่เขาก็เพียงแซว ๆ  
ค่ะ250  

                                                             
247 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 'เจ้าสาว' ที่กลัวฝนคว้าดาวเดน่บัวหลวงยอดเย่ียม, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้

จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1779342 
248 สัมภาษณ์ กามีละ อิละละ, ศิลปิน, 26 กรกฎาคม 2559. 
249 เร่ืองเดียวกัน 
250 เร่ืองเดียวกัน 

http://www.ryt9.com/s/tpd/1779342
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แต่แรงปะทะของความรู้สึก ความสะเทือนใจและความตระหนกในความไม่คาดคิดผสาน

รวมตัวกันผลักดันให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บอกเล่าความรู้สึกทั้งหมด 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปินมีแรงจูงใจภายในเป็นแรงผลักดันส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานนั้นเกิดข้ึนจากประสบการณ์และกลั่นกรองอยู่
ภายในจิตใจของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็น ความสะเทือนใจ ความกังวล ความคาดหวัง ความสิ้นหวัง ความ
ตระหนัก เป็นแรงผลักดันส าคัญให้ศิลปินถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนความรู้สึก และสื่อถึง
แง่มุมของผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าสาวและคาดหวังถึงการใช้ชีวิตคู่ ทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ในพื้นที่อื่น ด้วยเทคนิค และการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ สอดรับและผสานกับแนวความคิดได้
อย่างดีเยี่ยม 

 
รูปแบบการนําเสนอ 

ศิลปินถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากการเลือกคู่ครองในการใช้ชีวิต
คู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เปราะบางส าหรับผูห้ญงิ ความปรารถนาในการแสวงหาความสุข ความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ 
ความคาดหวังกับผู้น าที่ดี ที่ในสังคมที่นับวันยิ่งเลวร้ายข้ึน เมื่อขาดผู้น าท าให้บางครั้ งผู้หญิงต้องเป็น
ผู้น าเสียเอง จากความรู้สึกดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานผ่านกระบวนการเทคนิค
ภาพเขียนด้วยเครยองบนดินสอพองที่เน้นความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดออกมา 251 ในผลงานช่ือ 
“เจ้าสาว” (ภาพที่ 227)  มีลักษณะเป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏเงามืดสนิทเป็นรปูร่างของเสีย้ว
ใบหน้า หันข้างไปทางด้านซ้าย และมีท่อนแขน และล าตัวที่อยู่ท่าทางการขด คนในภาพมองเห็นชัดว่า
เป็นผู้หญิง สวมชุดแต่งงานตามประเพณีของชาวมุสลิม โดยชุดเจ้าสาวที่บุคคลในภาพในสวมใส่มีรอย
ยับย่นไปตามท่าทางการนอนขด แสงเงาและน้ าหนักมีความสมจริง แต่บรรยากาศในภาพนั้นขัดกับ
ความเป็นจริง มองเสมือนมีผ้าขาวบางคลุมทั้งหมด ท าให้ภาพมีความสลัวมองคล้ายการลอยอยู่บน
สายน้ าท่ามกลางความมืด ในผลงานช่ือ “เจ้าสาว หมายเลข 1”(ภาพที่ 228) เป็นภาพขาว-ด า ผู้หญิง
ในภาพอยู่ในลักษณะท่านั่ง สวมชุดเจ้าสาวตามประเพณีของศาสนาอิสลาม บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุม
ผม อันเป็นเครื่องแต่งกายที่มีรายละเอียดชัดเจน ค่อนข้างสมจริงแต่ในส่วนของเนื้อหนังและใบหน้า
ของหญิงคนดังกล่าว เป็นสีด ามืดสนิทเฉกเช่นบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดของภาพ ในผลงานช่ือ 
“เจ้าสาว หมายเลข 4”(ภาพที่ 229) เป็นภาพขาว-ด า ปรากฏภาพผู้หญิงยืนหันข้าง สวมชุดเจ้าสาว
ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม ผ้าคลุมผมและชุดทั้งหมดมีรายละเอียดงดงามสมจรงิ บรรยากาศของ
ภาพเต็มไปด้วยความมืด เนื้อหนัง และรูปลักษณ์ของหญิงคนดังกล่าวผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้ 

                                                             
251 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 3 ศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ปีที่ 6, เข้าถึงเมือ่ 26 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/Celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000149345 



  271 

เพราะศิลปินทิ้งพื้นสีด ามืดสนิทเอาไว้ บรรยากาศโดยรอบเช่นกัน ในผลงานช่ือ “เจ้าสาวหมายเลข 9” 
(ภาพที่ 230) เป็นภาพขาว-ด า กลางภาพปรากฏเงามืดสนิทเป็นรปูรา่งของเสีย้วใบหน้า หันข้างไปทาง
ด้านซ้าย มีท่อนแขน และสรีระเพียงครึ่งตัว บุคคลในภาพมองเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงด้วยช่ือผลงานและ
องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดเจ้าสาว บริเวณศีรษะสวมผ้าคลุมผมตามประเพณีของชาว
มุสลิม มีการลงละเอียดของเครื่องแต่งกาย เช่นผ้าลูกไม้ เครื่องประดับผม อย่างประณีต สมจริง 
โดยรวมของภาพมองคล้ายเจ้าสาวก าลังนอนขดตัวอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยกองผ้าสีขาว ขอบภาพมืด
สนิท และในผลงานช่ือ “ความปรารถนา” (ภาพที่ 231) มีลักษณะเป็นภาพขาว-ด าดังเช่น 4 ผลงาน
ก่อนหน้า กลางภาพปรากฏภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ สวมชุดเจ้าสาวตามประเพณีของศาสนาอิสลาม 
ที่ชุดและเครื่องแต่งกายทั้งหมด มีลวดลายและรายละเอียดที่สวยงาม สมจริงด้วยน้ าหนักและแสงเงา
แสดงถึงความช านาญของศิลปิน แต่ในส่วนของบรรยากาศและใบหน้าเจ้าสาวถูกท าให้มืดสนิททั้งสิ้น 
ซึ่งเมื่อน ามาประกอบกับสิ่งที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า 

 
ภาพ “เจ้าสาว" เสนอเรื่องการเลือกคู่ครองในชีวิตคู่ เปราะบางส าหรับผู้หญิง ความรู้สึกแรกที่

ตัวเองนึกถึงเจ้าสาวคือ ความสุข ประทับใจกับชุดเจ้าสาวที่อลังการ แต่หลังจากวันน้ันไปจะเป็นเช่นไร โดย
ใช้สีด าแทนความคาดหวังกับชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ แต่เป็นความหวังที่ริบหรี่ในสังคมทุกวันน้ี เพราะขาดผู้น าที่ดี 
สีขาวแทนการแสวงหาความสุข และความปรารถนาของผู้หญิง252 

 
การคัดเลือกสีสันเพื่อการแสดงออกในภาพ ที่ไม่สอดคล้องประสานกับความเป็นจริง แม้ว่าชุด

เจ้าสาวจะมีรายละเอียดงดงามสมจริง แต่บุคคลในภาพกลับปรากฏให้เห็นเพียงร่างที่ปกคลุมด้วย
เครื่องแต่งกาย แต่ไร้เนื้อหนังที่มนุษย์ทุกคนควรมี จึงสรุปได้ว่าในผลงานทั้ง 5 ช้ินของกามีละ ถูก
น าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” เพราะให้ความส าคัญกับการสะท้อนความรู้สึก มากกว่าความ
สมจริงตามธรรมชาติน้อย มีการสกัด ตัดทอน ลดละรายละเอียด เน้นการใช้เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์
ผสานร่วมกับจินตนาการตามความรู้สึกของศิลปินเพื่อสื่ออารมณ์แก่ผู้ชม 

 
เน้ือหา 

 ในการกลั่นกรองประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดเพ่ือปรุงออกมาเป็นงานศิลปะน้ัน 
ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า 

 
ชอบท างานแนวสวย ๆ งาม ๆ  แบบผู้หญิง และใช้สีจัดจ้านมาตลอด จนเทอม 2 ของปี 3 มี

เหตุการณ์ที่เจ้าสาวต้องสูญเสียเจ้าบ่าวในวันแต่งงานที่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ก็เอามาคุยกันกับ

                                                             
252 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 'เจ้าสาว' ที่กลัวฝนคว้าดาวเดน่บัวหลวงยอดเย่ียม, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้

จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1779342 

http://www.ryt9.com/s/tpd/1779342
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เพื่อนอย่างจริงจัง เพื่อนก็บอกว่าเอามาท างานเลย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท างานชุดน้ี บวกกับความรู้สึก
ของการใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างหาความสุขได้ยาก ผู้หญิงเกิดความกลัว ระแวงว่าคู่ของเราจะเป็น
อย่างไร คาดหวังความสุขความสมบูรณ์ แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบน้ัน และในมุมของศาสนาอิสลาม ก็
ส่งเสริมให้มีการแต่งงาน จึงเป็นการเอาทั้งสองอย่างมาท าให้สัมพันธ์กัน253 

เรื่องราวตรงน้ีเลยเป็นแนวเรื่อง ท าให้เกิดเน้ือหาในงานเรา เม่ือมีแนวเรื่อง เราก็เลยสร้างเน้ือหา
ของเราขึ้นมา พูดถึงในเรื่องผู้หญิง จิตใจ เรื่องของภายใน เพราะว่าพอเรามามองถึงตัวเอง ชีวิตของเราล่ะ
จะเป็นอย่างไร ท าให้เราเกิดความรู้สึกกลัวในตรงน้ัน ความรู้สึกตรงน้ันเปราะบางส าหรับผู้หญิงมาก254 

 

ดังนั้น จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปิน สรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานของ
ศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคลของศิลปิน เพราะ ศิลปินได้มี
ประสบการณ์ในการพบเห็นแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ และก่อให้เกิดความรู้สึกมากมาย เช่น ความ
กังวลใจ ความสะเทือนใจ ความคาดหวัง ความผิดหวัง ความตระหนก ความทุกข์ จึงกลั่นกรองและ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งในส่วนน้ีล้วนเป็นกระบวนการที่เกดิภายใน ทั้งในความคิดและใน
จิตใจ เกิดเจตนารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดออกมาเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ที่หม่นหมอง หดหู่ น่าหวาดกลัว เพื่อให้ผู้ชมมีความเข้าใจ และได้ข้อคิดจากสิ่งที่ศิลปินได้
พบเจอ 

 
เพศสถานะท่ีพบในผลงานของกามีละ อิละละ 

นอกความเป็นสตรีจะเป็นเพศก าเนิดของศิลปินแล้ว ในผลงานทั้ง 5 ช้ินของศิลปินอันได้แก่ 
“เจ้าสาว” (ภาพที่ 227) “เจ้าสาว หมายเลข 1” (ภาพที่ 228) “เจ้าสาว หมายเลข 4” (ภาพที่ 229) 
“เจ้าสาวหมายเลข 9” (ภาพที่ 230) และ “ความปรารถนา”(ภาพที่ 231) ปรากฏภาพของเจ้าสาว
ชาวมุสลิมทั้งหมด อีกทั้งแนวคิดในการสร้างสรรค์ยังบอกเล่าถึง “หัวอก” ความเป็นหญิง นอกจากนี้
ศิลปินยังได้กล่าวไว้ว่า 

 
เราท าเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วตั้งแต่แรก ท าเป็นเรื่องชุดของสตรีที่เราประทับใจ หนูก็พยายามหาชุดที่

เป็นวัฒนธรรม ชุดรายอที่เราใส่ในวันปีใหม่ของอิสลาม ชุดที่ส าคัญกับผู้หญิง ก็ท าไปเรื่อย ๆ แต่เรายังไม่ลง
ตัว ยังไม่ลงรอย พอมีเรื่องเหตุการณ์น้ันเข้ามา จึงคิดถึง ชุดเจ้าสาว และเราก็ชอบอยู่แล้ว ตอนน้ันเราก็เก็ต
เลย คือสะเทือนจริง ๆ นะ เรารับรู้ถึงความเศร้าได้ รับรู้ถึงความสูญเสีย 

                                                             
253 อัล-อัยน์ บินตักวา, กามีละ กบัรางวัลดาวเด่นบัวหลวงยอดเย่ียม จากผลงานชดุ “เจา้สาว” ขาว-ดํา, เขา้ถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383 
254 สัมภาษณ์ กามีละ อิละละ, ศิลปิน, 26 กรกฎาคม 2559. 

http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383
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เป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงกับการแต่งงานที่เป็นของคู่กัน ผู้หญิงพอถึงจุด ๆ หน่ึงก็ต้องคิด
เรื่องแต่งงาน การมีชีวิตคู่ ทีน้ีค าว่า ผู้หญิง จะละเอียดอ่อนกับเรื่องน้ีมาก ผู้หญิงจึงคิด คิดมาก คิดแล้วคิด
อีก 

เราก็เลยสร้างเน้ือหาของเราขึ้นมา พูดถึงในเรื่องผู้หญิง จิตใจ เรื่องของภายในมากกว่า เพราะว่า 
พอเรามามองถึงตัวเองว่า ชีวิตของเราล่ะจะเป็นอย่างไร ท าให้เราเกิดความรู้สึกกลัวในตรงน้ัน เลย
เปราะบางส าหรับผู้หญิงมาก 

 
 ซึ่งศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์ประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวถึงผลงานของกามีละเมื่อครั้งเข้าร่วมโครงการ “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 
101 ปีที่ 6” ว่า 
 

เป็นเรื่องราวของหญิงชาวใต้ที่มีความคาดหวังในชีวิตคู่ ภาพเขียนของกามีละห์มีทั้งความสมหวัง
และผิดหวังในภาพเดียวกัน เธอท างานเชิงความคิดได้อย่างยอดเยี่ยม คมชัด แรง และปะทะความรู้สึกผู้ชม
งาน แม้จะน าเสนอด้วยสีขาวและด า แต่ค้นหาเทคนิคที่ไม่ธรรมดามาแสดงออกทางอารมณ์ ที่ส าคัญกามี
ละกล้าที่จะน าเสนอชีวิตผู้หญิง255 

 
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงโครงการการสร้างสรรค์ในอนาคต ศิลปินมีความคิดที่จะ

เปลี่ยนแปลงเรื่องวัสดุที่น ามาใช้ในการน าเสนอ แต่ในส่วนของแนวเรื่องนั้น  กามีละก็ยังคงยึดมั่นใน
แนวเรื่องเดิม การท างานศิลปะที่มุ่งสื่อความหมายให้เห็นถึงความเปราะบางผสานความเข้มแข็งของ
สตรียังคงเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับทราบผลงานของตน 

 
  อาจารย์อยากให้เราเปลี่ยนไปเป็นอย่างอ่ืนบ้าง ให้ลองใช้วัสดุอย่างอ่ืนบ้าง เราก็ไม่มีอย่างอ่ืน

นอกจากผ้าที่เราชอบอยู่ ก็เลยเอาผ้าที่เราใช้อยู่มาท า โดยที่เอารูปทรงเจ้าสาวมา แต่ไม่มีคนแล้ว แค่ชุด
เจ้าสาวมาท างาน แต่ก็ยังท าเรื่องผู้หญิงอยู่256 

 
จึงเป็นอันชัดเจนว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะของกามีละ มีเพศสถานะเป็นแรงขับส าคัญ ที่ท า

ให้ศิลปินค้นพบแนวเรื่องหลกัในการสรา้งสรรค์ และเป็นเรื่องทีส่รา้งความสะเทือนใจให้ศิลปินมาต้ังแต่
ครั้งเป็นเด็ก ระยะเวลาที่บ่มเพาะจวบจนศิลปินเติบโตพอที่จะรู้จักความรู้สึกของการเป็นหญิงสาง ท า
ให้ศิลปินต้องการสะท้อน เผยแพร่ และสื่อความหมายถึงการเป็นสตรมีุสลมิจากประสบกาณ์ของตนให้

                                                             
255 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 3 ศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ปีที่ 6, เข้าถึงเมือ่ 26 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/Celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000149345 
256 สัมภาษณ์ กามีละ อิละละ, ศิลปิน, 26 กรกฎาคม 2559. 
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ผู้อื่นได้ซาบซึ้ง รับทราบ ประกอบกับภาพลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานก็สอดคล้องสัมพันธ์กัน จึงสรุปได้
ว่า กามีละ อิละละ เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์งานศิลปะในกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสถานะ  
 
3. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาสได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยปัจจุบันยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรงนั้นไม่สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจน จากสาเหตุที่ไม่อาจทราบได้นี้ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างผู้คนในพื้นที่ ทั้งระหว่างผู้คนที่ต่างเช้ือชาติ ดินแดน ศาสนา และระหว่างประชาชนกับเจา้หนา้
ของรัฐ ไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือผลกระทบรุนแรงทางจิตใจที่มุสลิม
ทุกคนในพื้นที่ต้องเผชิญ หลากหลายความรู้สึกที่ส่งผลให้ชีวิตของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ห่างไกลจากค าว่าสันติภาพและความสงบ เกิดความหวาดระแวง ความกลัว ความกังวลใจ ความเศร้า
โศก ความสูญเสีย ท าให้ความเป็นอยู่ ความมั่นคงในศาสนา ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ และสภาพ
จิตใจของผู้คน ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์และในสื่อโทรทัศน์อย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีททีา่
ว่าจะเกิดการยุติในเร็ววัน หลากหลายความรู้สึกที่ผู้คนต้องเผชิญในแต่ละวันท าให้ศิลปินจ านวนไม่
น้อยน าความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เผชิญมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ข้ึน ทั้งเพื่อสื่อสารให้คนนอกเหตุการณ์เข้าใจถึงความรู้สึกของคนในพื่นที่ และอาจเพื่อให้ผู้คนได้
ตระหนักถึงภัยของการสู้รบระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 
 
ตัวอย่างศิลปิน 

 
ภาพที่ 232 นูรียา วาจิ, เหตุการณ์นั้น...ฉันรู้สึก , เทคนิค วาดเส้นบนผ้าบาติก, ขนาด 200 x 130 
เซนติเมตร. 
ที่มา : สูจิบัตรศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 
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ภาพที่ 233 อนิส นาคเสวี, คนที่เหลอื หมายเลข 1 , เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้, ขนาด 108.5 x 151 
เซนติเมตร 
ที่มา : สูจิบัตรศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27 

 
โดยจากศิลปินทั้ง 10 ท่าน ผู้วิจัยได้ส ารวจศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 
3.1 คีต์ตา อิสรั่น 
3.2 กามีละ อิละละ 
3.3 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
3.4 ศิริชัย พุ่มมาก 
3.5 นุรัตนา หะแว 
3.6 ปรัชญ์ พิมานแมน 
 

3.1 คีต์ตา อิสรั่น  
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ    
คีต์ตา อิสรั่น 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของคีต์ตาอย่างถ่ีถ้วน
แล้ว พบว่าผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินจัดอยู่ในกลุ่มการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยในผลงานทั้ง 5 ช้ินของคีต์ตา 
ได้แก่ “ความสูญเสียและความหวัง” (ภาพที่ 222) “เมาะ / ตีนอ” (ภาพที่ 223) “บันทึกภาพร่าง 
(กาย) 3” (ภาพที่ 224) “บันทึกจากความหวัง” (ภาพที่ 225) และ“บันทึกภาพร่างกายและใจ ชุดที่ 
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1” (ภาพที่ 226) ที่แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ของสตรีเป็นส่วนประกอบส าคัญของผลงาน แต่เรื่องราวอัน
เป็นสาเหตุหรือต้นก าเนิดของความสะเทือนใจ ความขุ่นข้องหมองใจที่ศิลปินได้รับจากชีวิตของสตรี
เหล่านั้น คือเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเธอ ดังที่
ศิลปินได้กล่าวไว้เมื่อครั้งลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการสร้างสรรค์ 
 

ตอนเราไปหาข้อมูล เราจะหาข้อมูลเก่ียวกับคนในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความ
รุนแรง เราไม่สามารถทราบได้ ไม่รู้เลยว่า วันหน่ึงจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขา ทั้ง ๆ ที่เขาต้องด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของเขาทุกวัน เช่น ออกไปหาปลา ออกไปขายของในตลาด ออกไปสอนหนังสือ ออกไปท า
อะไรก็แล้วแต่ แต่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดในพื้นที่ เป็นอย่างไร ท าให้เกิดแรงกระตุ้นว่า เรา
อยากสร้างคนที่อยู่ในพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เหมือนเราสร้างคนให้กลับมามีชีวิตในงานศิลปะ โดยให้
ตัวของอารมณ์ความรู้สึกสื่อออกมาผ่านฟอร์มของคน กายวิภาค257 

  
 ไม่เพียงแค่สาเหตุจากสิ่งที่สตรีเหล่านั้นต้องเผชิญเท่านั้น วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เทคนิค
และวิธีการน าเสนอของคีต์ตายังได้น าพาให้ผู้ที่พบเห็นผลงานล้วนเดินทางไปในดินแดนแห่งชีวิตที่เศรา้
หมอง บีบค้ัน และทุกข์ทรมานของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งความรุนแรง 

 
งานเราใช้ วัสดุที่ เป็นผ้าเป็นหลัก ผ้าส่วนใหญ่ในงานเรา ชิ้นแรก ๆ เป็นผ้าที่ เขาใช้ ใน

ชีวิตประจ าวันจริง ๆ เช่น ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ที่เขาใช้ในชีวิตประจ าวันจริง ๆ เพื่อการแต่งกาย เราก็เอามา
ท างาน ทีน้ีพอเราน าผ้า เอาวัสดุที่มีชีวิต มีความหมายมาท างาน พอประกอบเป็นฟอร์ม เป็นเรื่องขึ้นมา 
งานยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แล้วก็ลักษณะงานเรา เรียกว่า เย็บสัก คือการเอาวัสดุที่นูน ๆ มาซ้อน
กันแล้วเย็บ โดยทั้งหมดของงานเรา จะเย็บมือ งานเราทุกชิ้นจะไม่มีการเย็บจักร แล้วเราเอามาประกอบ
เป็นฟอร์มคน ร่างกายจะถูกบิดเบี้ยวไปอย่างไร ก็เกิดจากความรู้สึก กรรมวิธีในการเนา หรือการด้นถอย
หลังเปรียบเสมือน การประกอบรูปประกอบชีวิตของคน ๆ น้ันขึ้นมาด้วยกระบวนการเนาจากมือเราและ
ด้ายเพียงแค่เส้นเดียว ส่วนจะถูกดึง ถูกรั้ง ถูกบีบอย่างไรให้เป็นฟอร์มคนน้ันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึก
ของเรา และอีกกระบวนการหน่ึงก็คือการ เผา คือการทับผ้าอีกชั้นหน่ึงด้วยการเผา ก็มีค าถามว่าท าไมเรา
ต้องเผา ก็คือเรามีความรู้สึกว่า ชีวิตคนเราคลุมเครือ ชีวิตเราอยู่ท่ามกลางเขม่าควันในเหตุการณ์ในพื้นที่ 
เขม่าควัน ความคลุมเครือ หมอกควัน สิ่งไม่ดี พอเกิดเหตุการณ์คนก็มอง ต้องเป็นเหตุการณ์สามจังหวัด
ชายแดนแน่เลย ต้องเป็นอะไรอย่างน้ีไปหมด เราก็เลยใช้ผ้าสีด า เปรียบเสมือนความเลือนรางเหมือนเขม่า
ควันที่ปกคลุมชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเม่ือไหร่ ความสงบ ความสันติสุข จะกลับคืนมาใน
พื้นที่ได้ เพราะทุกคนอยู่กันท่ามกลางม่านหมอก258 

  
                                                             

257 สัมภาษณ์ คีตต์า อิสรั่น, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 
พฤษภาคม 2559. 

258 เร่ืองเดียวกัน 
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สอดคล้องกับบทบรรยายที่ คีต์ตาได้กล่าวไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการ “จากความหวัง : 
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากวิถีไทยมุสลิม โดย คีต์ตา อิสรั่น” ซึ่งรวบรวมผลงานของศิลปินไว้หลาย
ชุด โดยในบทน าศิลปินได้กล่าวข้ึนต้นว่า 

 
ชีวิตยังคงด าเนินอยู่ท่ามกลาง “ความหวัง” จากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ผ่านเรื่องเล่า จากบันทึก ประสบการณ์และเหตุการณ์ในพื้นที่ จากสถานการณ์ ความสูญเสีย ความ
ทรงจ าที่แสนเจ็บปวด ที่เราทุกคนต่างรอคอยค าว่า สงบ สันติสุข และความสุขบนผืนแผ่นดินไทย 

วิถีชี วิตมุสลิม การประกอบโครงส้รางรูปทรง สัญลักษณ์การแทนค่าทางความรู้สึก ใน
กระบวนการสร้างสรรค์การเย็บมือ ปะติดวัสดุบนผืนผ้า เพื่อสะท้อนความรู้สึก ความสูญเสีย วิถีชีวิตของ
เพศผู้เสียสละ หญิงสาวหรือมุสลิมะห์ในสถานภาพความเจ็บปวดของหญิงสาวผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์
ความรุนแรง ความขัดแย้ง เกิดเป็นผลกระทบางด้านร่างกายและจิตใจ สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ ได้
รับรู้ถึงความต้องการทั้งด้านปัจจัย การเยียวยาความรู้สึก การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ความเป็นธรรม
และการให้เกียรติทางสังคม ในการต่อยอดความคิดและแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ารับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น 

เพราะศิลปะคือการบ าบัดรักษาจิตใจของคนในพื้นที่ ที่ได้สัมผัสถึงเหตุการณ์ แรงปะทะ จาก
สถานการณ์ที่กเดขึ้นรายวันอย่างต่อเน่ือง จากข่าวสาร ค าบอกเล่าที่กล่าวตักเตือน เพื่อเฝ้าระวังจาก
ถิ่นอาศัยของคนในพื้นที่ ต่างรอคอย “ความหวัง” ความสงบสุขในผืนแผ่นดินถิ่นฐานของบรรพบุรุษ259  

 
ในส่วนของนิทรรศการ “จากความหวัง” ศิลปินก็ได้กล่าวไว้ว่า 
 

วิถีชีวิตไทยมุสลิม จากตัวตนสู่ความรู้สึก การถ่ายทอดผลงานในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ
เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้า ในช่วงชีวิตของการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง ศิลปะแห่งความเป็นจริง จากวิถี
ชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านเรื่องราวและบันทึกจากประสบการณ์
ที่เกิดขึ้น 

การสูญเสีย ความเจ็บปวด ภาพสะท้อนภายในจิตใจ  การรอคอยอย่างมี “ความหวัง” สัญลักษณ์
ของการแสดออก ความทุกข์ ความเสียใจ หรือความดีใจ ลักษณะท่าทางของคนจะปลี่ยนและแสดงออกไป
ตามอารมณ์น้ัน ๆ  

ส่วนของจิตที่อยู่นอกเหนือส านึก เป็นกระบวนการหน่ึงของจิตที่สะสมความคิด ความดลใจและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ภายในผ่านทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวที่
สะท้อนถึงความเศร้าจากความทรงจ าที่เจ็บปวดและสูญเสียในความหวังที่ยังรอคอยให้เกิดสันติสุข 

จากความเศร้า ความทรงจ าที่เจ็บปวด การพลัดพรากและสูญเสียที่ยังคงอยู่ภายในความรู้สึกของ
คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ในชายแดนใต้ การรอคอยความสงบอย่างสันติสุข”260 

                                                             
259 คีต์ตา อิสรั่น, จากความหวัง, (เชียงใหม่ : ศุภกฤษการพิมพ์,2558) 11. 
260 เร่ืองเดียวกัน 16. 
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และในส่วนของชุดผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ ชุดที่ 1 ที่ช่ือว่า “บันทึกจากภาพร่างกายและ

ใจ” 
 

แรงดลใจจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสพบเจอจากเรื่องราว หน้าบันทึกเหตุ
กาณ์ ภาพสะท้อนวิถีชีวิต จากข่าวสารรายวัน ร่องรอย บาดแผลจากผลกระทบในสถานการณ์ ความ
รุนแรงและความเจ็บปวดผ่านรูปทรงของบุคคล261 

 
จึงเป็นอันชัดเจนว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะของคีต์ตาที่นอกจากจะมีเพศสถานะเป็นแรงขับ

ส าคัญแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ร่วมผลักดัน ส่งเสริมให้ศิลปินเลือกใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการสร้างสรรค์ ศิลปะ
ในการถ่ายทอด บอกเล่าอารมณ์ความรู้สกึและประสบการณ์ต่าง ๆ  คือ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดชายแดนอันเป็นถ่ินที่อยู่ พ านักอาศัยของศิลปิน
และครอบครัว โดยสาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินผู้เช่ียวชาญในศิลปะไทยและศิลปะร่วมสมัยเชิง
สร้างสรรค์ ได้กล่าวถึงผลงานของคีต์ตาว่า 

 
ดูเหมือนเสียงสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าจะก้องกังวาลออกมาจากภาพใบหน้าชาวมุสลิม

ของคีต์ตา อิสรั่น  
ไม่เพียงแต่ที่ปรากฏออกมาอย่างกลมกลืนในทุก ๆ ส่วนของตัวผลงาน แต่สารที่ส่งออกมากระทบ

หัวใจของผู้ชมน้ัน คงเป็นที่แน่ชัดว่า คีต์ตาได้ใช้เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการวิงวอนให้เกิดสันติสุข 
แก่เพื่อนร่วมชาติ และเพื่อปฏิเสธความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างศรัทธาในศาสนา 
ปฏิเสธความคลุมเครือ และความไม่ไว้วางใจ ปฏิเสธการมีอยู่ของผู้ที่กระท าให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อ
อย่างน่าเวทนาจากปัญหาที่ตนไม่ได้ก่อขึ้น 

ภาพใบหน้าชาวมุสลิม ตัวอักษรจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่กลับด้าน ภาพชนรุ่นต่อไปที่แสดงออก
ด้วยการประทับรูปรอบเสื้อผ้าของทารก เป็นภาพโดยรวมที่บอกเล่าห้วงเวลากับปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนที่ชินชา ตัวอักษรข่าวเหตุการณ์ร้ายที่เลือนลางและกลับด้าน ไม่ท าให้ใครกระจ่าง
ชัดในความจริงที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับค าสวดขอพรจากพระเจ้า และค าอวยพรแก่เพื่อนร่วมโลก กลายเป็น
เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน “ความหวัง” ดูเหมือนจะเป็นวลีที่มีตัวตนเด่นชัด ในที่ที่ผู้คนต้องการสันติสุข ในขณะ
ที่ศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี และมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้ายบนผืนผ้า ภาพวาด
ใบหน้า หรือรูปแบบใดก็ตาม ในงานศิลปะต่อ ๆ มาของคีต์ตา ล้วนเป็นเหมือนค าสวดภาวนาให้ความดีงาม
เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน และเพื่อหวังว่าความทุกข์ยากของชาวมุสลิมในดินแดนภาคใต้ จะหมดสิ้นในเร็ว
วัน262 

                                                             
261 เร่ืองเดียวกัน 59. 
262 เรื่องเดียวกัน 6. 
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ถือได้ว่า ผลงานของคีต์ตาเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินมุสลิมที่นอกจากจะน าเสนอ

เนื้อหาถึงเรื่องราวของสตรีเพศแล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ก็เป็นเนื้อหาส าคัญที่สอดแทรกอยู่
อย่างเข้มข้น ท าหน้าที่ปะทะกับอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างชะงัดและซาบซึ้ง จึงสรุปได้ว่า คีต์ตา อิสรั่น
เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์งานศิลปะในกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเช่นกัน 

 
3.2 กามีละ อิละละ  
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ    
กามีละ อิละละ 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของกามลีะอย่างถี่ถ้วน
แล้ว พบว่าผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินจัดอยู่ในกลุ่มการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งแม้ว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์
หลักของกามีละ จะเข้มข้นมาจากเพศสถานะ ความเป็นสตรีที่ต้องกังวลในความคาดหวังและผิดหวัง
ของชีวิตคู่ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้า แต่ศิลปินก็ได้กล่าวไว้ว่า 
 

ชอบท างานแนวสวย ๆ งาม ๆ ผู้หญิง และใช้สีจัดจ้านมาตลอด จนเทอม 2 ของปี 3 มีเหตุการณ์
ที่เจ้าสาวต้องสูญเสียเจ้าบ่าวในวันแต่งงานที่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ก็เอามาคุยกันกับเพื่อนอย่าง
จริงจัง เพื่อนบอกว่าเอามาท างานเลย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท างานชุดน้ี บวกกับความรู้สึกของการใช้
ชีวิตคู่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างหาความสุขได้ยาก ผู้หญิงเกิดความกลัว ระแวงว่าคู่ของเราจะเป็นอย่างไร 
คาดหวังความสุขความสมบูรณ์ แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบน้ัน หากในมุมของศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มี
การแต่งงาน  จึงต้องเอาทั้งสองอย่างมาให้สัมพันธ์กัน263 

 
 ประกอบกับการให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยที่ศิลปินได้กล่าวว่า 
 

หนูอยู่ในเหตุการณ์ อยู่ในสามจังหวัดก็มาเป็นตัวที่มาท าให้ใจเราคิด มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ
เหมือนกัน ยิ่งมามีเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตในงานแต่งงาน ก าลังแต่งงานเลยค่ะ ก็คือเจ้าบ่าวถูกยิงจาก
เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดอยู่ พูดถึงในส่วนของคนที่เป็นเจ้าสาวในวันน้ัน ในวันที่ควรจะมีความสุข เจ้าสาวควร
จะมีความสุข กลายเป็นว่าเป็นวันที่มีความทุกข์ ความผิดหวัง ทรมาน เรื่องราวตรงน้ีเลยเป็นแนวเรื่อง ท า
ให้เกิดเน้ือหาในงานเรา เม่ือมีแนวเรื่อง เราก็เลยสร้างเน้ือหาของเราขึ้นมา พูดถึงในเรื่องผู้หญิง จิตใจ  

                                                             
263 อัล-อัยน์ บินตักวา, กามีละ กบัรางวัลดาวเด่นบัวหลวงยอดเย่ียม จากผลงานชดุ “เจา้สาว” ขาว-ดํา, เขา้ถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383 

http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383
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คือเรามีโครงอยู่แล้ว เราท าเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วตั้งแต่แรก ท าเป็นเรื่องชุดของสตรี ที่เราประทับใจ 
ก็ท าไปเรื่อย ๆ   แต่เรายังไม่ลงตัว ยังไม่ลงรอย พอมีเรื่องน้ันเข้ามาเลย เออ ชุดเจ้าสาว แล้วเราก็ชอบอยู่
แล้ว264 

 
 แม้จะไม่ปรากฏชัดให้เห็นทั้งในผลงานและการบอกกล่าวของศิลปิน แต่จากการที่ศิลปินเกิด
แรงผลักดันฉับพลันจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ท าให้ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตและส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงกับเจ้าสาวของเขาโดยที่ไม่ทันต้ังตัว ซึ่งแรงผลักดันจากความสะเทือนใจนี้ได้ท าให้แนวความคิด
และการประมวลผลในการแสดงออกทางศิลปะของกามีละ ตกตะกอนเป็นผลงานสร้างสรรค์ออกมา
อย่างสมบูรณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าศิลปินจะเห็นถึงความรวดร้าวในชีวิตของผู้หญิงมาเป็นเวลานาน
และท าให้ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อน าเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าน้ัน แต่แรงขับและ
แรงจูงใจจากสิง่เหลา่น้ันยังไม่มีปริมาณมากพอทีจ่ะกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สมบรูณ์ได้ แต่
เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน การปะทะอย่างฉับพลัน สร้างความรู้สึกที่รุนแรงที่ส่งผลท าให้กลไกการคิด
ของศิลปินประมวลผลอย่างฉับพลัน และก่อให้เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ที่ฉับพลันเช่นกัน พลัง
เหล่าน้ันจึงท าให้เกิดผลงานศิลปะชุดเจ้าสาวมุสลิมทีพ่ร้อมทัง้ความงาม สุนทรีภาพ และความสมบูรณ์
แบบ ดังที่ศิลปินได้กล่าวว่า 
 
  ตอนน้ันคือเราก็เก็ตเลย คือสะเทือน เรารับรู้ถึงความเศร้า รับรู้ถึงความสูญเสีย265 

 
จึงกล่าวได้ว่า กามีละ อิละละ เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์งานศิลปะในกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเช่นกัน 
 

3.3 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศิลปินชาวปัตตานี เน้นสร้างสรรค์ผลงานที่
น าเสนอความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมากมักน าเสนอผ่านรูปทรงของ
สตรี โดยทุกผลงานล้วนกลั่นกรองมาจาก ข้อมูล เรื่องเล่า ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในพื้นที่ที่
ศิลปินได้เผชิญ อันอบอวลไปด้วยความไม่มั่นคง ความรุนแรง ความอยุติธรรม และความสูญเสีย ผ่าน
งานจิตรกรรมผสมที่มีเทคนิค และการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัย
น ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้  มีจ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่

                                                             
264 สัมภาษณ ์กามีละ อิละละ, ศิลปิน, 26 กรกฎาคม 2559 
265 เร่ืองเดียวกัน 

http://www.fatonionline.com/news/index.php/news/detail/2383
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ปัตตานี” (ภาพที่ 234) “ความงามในม่านมืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) “Born into the war” (ภาพที่ 
236) “Patani My Home” (1) (ภาพที่ 237) และ“Patani My Home” (2) (ภาพที่ 238)  

 
ภาพที่ 234 ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี, 2555 เทคนิค สีอะครีลกิบนกระดาษท ามอื ขนาด 
140 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 

 
ภาพที่ 235 ความงามในม่านมืดทีป่ัตตานี, 2555 เทคนิค สีอะครีลกิบนกระดาษท ามอื ขนาด 200 x 
150 เซนติเมตร 
ที่มา : เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานี, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 
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ภาพที่ 236 Born into the war, 2557 เทคนิค สีอะครลีิกบนกระดาษท ามือ ขนาด 120 x 100 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
 

 
ภาพที่ 237 Patani My Home (1), 2558 เทคนิค สีอะครลีิกบนกระดาษท ามือ ขนาด 100 x 120 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
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ภาพที่ 238 Patani My Home (2), 2559 เทคนิค สีอะครลีิกบนกระดาษท ามือ ขนาด 120 x 100 
เซนติเมตร 
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ศิลปิน 
 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี” (ภาพที่ 234) ผลงานมีขนาด 140 x 
100 เซนติเมตร สร้างสรรค์ข้ึนบนกระดาษท ามือด้วยเทคนิคจิตรกรรม มีการตัดเส้นขอบด าคล้ายภาพ
การ์ตูน ปรากฏภาพใบหน้าของหญิงชาวมุสลิม 1 คนเต็มพื้นที่ภาพ ใบหน้าหันตรงและสายตาจ้องตรง
มายังผู้ชม หญิงสาวสวมผ้าคลุมฮิญาบพร้อมผ้าปกปิดใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูก พื้นที่ของใบหน้าที่เปิดเผย
ตรงช่วงดวงตา มีสีพื้นสีเหลืองส้ม และมีการจุดด้วยสีส้มเข้มกระจายทั่วบริเวณ ก่อนจะจุดอีกครั้งด้วย
สีน้ าตาล เพื่อแสดงให้เห็นแสงเงาของใบหน้าชัดเจนข้ึน ผ้าคลุมผมและผ้าปกปิดใบหน้ามีสีสันและ
ลวดลายเดียวกัน ผ้าคลุมที่เธอสวมอยู่มีพื้นสขีาว ปรากฏลวดลายอันเป็นเอกลกัษณ์ เมื่อมองใกล้พบว่า
เป็นภาพของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมกัน เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก เป็นต้น โดยลวดลายทั้งหมด
ถูกวาดข้ึนด้วยสีด าก่อน จากนั้นมีการจุดสีส้มเหลืองประดับตามช่องว่าง และเป็นลวดลายแก่สัตว์
ทะเลทั้งหลายด้วย พื้นหลังซึ่งปรากฏเพียงมุมขวาบนและมุมซ้ายบนถูกระบายด้วยสีด าจนทึบ 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ความงามในม่านมืดที่ปัตตานี”(ภาพที่ 235) ผลงานมีขนาด 200 x 150 
เซนติเมตร สร้างสรรค์ข้ึนบนกระดาษท ามือด้วยเทคนิคจิตรกรรม มีการตัดขอบด าคล้ายภาพการ์ตูน 
ปรากฏภาพของหญิงชาวมุสลิม 2 คน ตั้งแต่ช่วงศีรษะจนถึงช่วงบ่า หันหน้าเข้าหากัน โดยสวมผ้าคลุม
ฮิญาบพร้อมผ้าปกปิดใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูก ปล่อยยาวลงมาเป็นเส้นตรง มีพื้นที่ว่างตรงกลางเล็กน้อย 
ด้วยรูปร่างและรูปทรงของผู้หญิงและผ้าคลุม ท าให้ช่องว่างตรงกลางดังกล่างปรากฏเป็นรูปทรงของ
เสากุโบร์266 ใบหน้าช่วงดวงตาที่ปรากฏนอกผ้าคลุมมีการไล่สีเพื่อความเป็นธรรมชาติ เมื่อมองใกล้

                                                             
266 กุโบร์ คือ เสาบนหลุมศพในสถานที่ฝังศพของมุสลิม 
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ปรากฏว่ามีพื้นสีน้ าเงินผสมขาว แสงเงาถูกจุดด้วยสีส้มเหลอืง แต่ไม่ได้เน้นแสงเงามากนัก ผ้าคลุมด้าน
ในที่ปรากฏช่วงศีรษะถูกระบายด้วยสีด าสนิท ดวงตาของเธอทั้งสองจ้องมองตรงไปข้างหน้า ผ้าคลุม
และผ้าปิดใบหน้าที่เธอทั้งสองสวมอยู่มีสีสันและลวดลายเหมือนกัน โดยมีพื้นผสมระหว่างสีขาวและสี
น้ าเงิน มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ เมื่อมองใกล้พบว่าเป็นภาพของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมกัน 
เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก เป็นต้น โดยลวดลายทั้งหมดถูกวาดข้ึนด้วยสีด าก่อน จากนั้นมีการจุดสีน้ าเงิน
ประดับไปตามเส้นสีด า แล้วจึงน าสีส้มเหลืองมาจุดประดับตามช่องว่าง และเป็นลวดลายแก่สัตว์ทะเล
ทั้งหลายด้วย พื้นที่ว่างตรงกลาง มีพื้นสีด าผสมเทาเข้ม ปรากฏลวดลายเช่นเดียวกับลายบนผ้าคลุม
ของผู้หญิง ลวดลายถูกวาดข้ึนด้วยสีด าก่อน จากนั้นมีการจุดสีน้ าเงินประดับไปตามเสน้สีด า แล้วจึงน า
สีน้ าเงินเข้มมาจุดประดับตามช่องว่าง และเป็นลวดลายแก่สัตว์ทะเล 

ในผลงานที่ช่ือว่า “Born into the war” (ภาพที่ 236) ผลงานมีขนาด 80 x 60 เซนติเมตร 
ผลงานช้ินน้ีปรากฏเป็นสีขาวด า สร้างสรรค์ข้ึนบนกระดาษท ามือด้วยเทคนิคจิตรกรรม มีการตัดเส้น
ขอบด าคล้ายภาพการ์ตูน กลางภาพปรากฏเห็นเป็นรูปร่างของลูกระเบิดสดี าขนาดใหญ่เกือบเต็มพืน้ที่ 
บริเวณที่ลูกระเบิดนั้นกินขอบเขตเป็นสีด าสนิททั่วทั้งหมด แต่ในส่วนล่างบริเวณก้นระเบิดปรากฏ
รูปร่างของทารก หันหน้าไปทางด้านขวา มือซ้ายยกข้ึนคล้ายไขว่คว้าบางสิ่งในความมืด ซึ่งศิลปินได้
วาดลายเส้นเป็นรูปร่างทารกและลงแสงเงาอย่างง่าย ในส่วนของสายสะดือของทารก โดยปกติจะเป็น
สว่นที่เช่ือมโยงทารกกับผู้เป็นแม่ แต่ทารกผู้นี้กลับมีสายสะดือที่โยงขึ้นด้านบนและเช่ือมต่อกับพื้นที่สี
ด าของลูกระเบิด มองคล้ายว่าลูกระเบิดนี้ ก าลังท าหน้าที่เป็นอุทรให้ทารกน้อยที่อยู่ภายใน หรือมอง
ได้ว่าเป็นหน้าต่างรูปลูกระเบิดของทารกที่อยู่ในครรภ์แม่ก็ได้ พื้นที่ รอบ ๆ  ลูกระเบิด มีสีขาวทั้งหมด 
ศิลปินวาดภาพผีเสื้อเป็นลายเส้นง่าย ๆ ด้วยสีด าจนเต็มพื้นที่ มองคล้ายผีเสื้อบอบบางที่มีชีวิตแสนสั้น
นี้โบยบินไม่รู้จบ  

ในผลงานที่ช่ือว่า “Patani My Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 237) ผลงานมีขนาด 100 x 120 
เซนติเมตร ช่วงบนของภาพปรากฏคล้ายช่องหน้าต่างสี่เหลีย่วแนวนอน ภายในช่องสี่เหลี่ยวนั้นปรากฏ
ดวงตาคู่หนึ่ง สายตาจ้องตรงมายังผู้ชม พื้นผิวของเจ้าของดวงตาเป็นสีด าสนิม ศิลปินมีการใช้สีน้ าตาล 
และสีส้มจุด หรือหยด ให้เกิดแสงและเงาในภาพ มองเห็นเป็นเปลือกตา เงาสันจมูกที่ใกล้เคียงความ
จริง บริเวณตาขาวเช่นกัน มีการลงพื้นด้วยสีขาว และจุดสีเพื่อให้เกิดแสงเงาด้วยสีด า มีการตัดเส้น
ขอบด าในภาพมองคล้ายภาพการ์ตูน ดวงตาคู่นี้มีลักษณะหรี่ลงเล็กน้อย มองแล้วให้ความรู้สึกว่า
เจ้าของดวงตาก าลังเพ่งพิศบางสิ่งและก าลังขบคิดบางอย่างในใจ ซึ่งบริเวณนัยย์ตาด าทั้งสองข้าง ไม่
ปรากฏลวดลายม่านตาตามธรรมชาติของมนุษย์ มีการลงสีพื้นด้วยสีด าสนิท กลางนัยย์ตาปรากฏคลา้ย
เงาสีขาว เป็นรูปร่างรถถังในลักษณะด้านข้าง หันกระบอกปืนไปทางด้านซ้าย ประจักษ์ชัดว่าเจ้าของ
ดวงตาก าลังมองเห็นสิ่งใด หรือก าลังขบคิดถึงเรื่องใด พื้นที่บริเวณรอบนอกกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเปน็
พื้นสีแดงสดที่ปกคลุมไปด้วยผีเสื้อหลากหลายขนาดที่บินอยู่มากมายในลักษณะด้านข้างทั้งหมด โดย
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ผีเสื้อปรากฏแน่นขนัดในช่วงบนของภาพ เมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างลงมาเรื่อย ๆ จะพบว่าความแน่น
ขนัดนั้นค่อย ๆ คลายลง มีบริเวณว่างปรากฏรอบ ๆ ตัวปีกเสื้อมากข้ึน ในส่วนของรายละเอียดตัว
ผีเสื้อนั้น มีลักษณะเหมือนกันหมดทุกตัว คือเป็นลายเส้นสีด า วาดด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน 
บริเวณริมของปีก หนวด และล าตัวของผีเสื้อมีการจุดตกแต่งด้วยสีขาว ริมปีช้ันแรกตกแต่งด้วยสีชมพู
สด และสีเหลือง เมื่อเข้ามาในบริเวณกว้างของปี มีการตกแต่งด้วยสีส้มสด และสีเหลือง เมื่อมอง
ภาพรวมจะเห็นการเหลื่อมล้ าของสี เป็นการผสมสีที่เกิดข้ึนในตาของผู้ชม เห็นเป็นภาพที่สวยงาม 
แปลกตา 

และในผลงานที่ช่ือว่า “Patani My Home” ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 238) ผลงานมีขนาด 120 x 
100 เซนติเมตร พื้นผิวของผลงานมีสีขาว และศิลปินได้ท าการปาดป้ายสีเขียวเข้มสดลงไป โดยไม่ปก
คลุมพื้นสีขาวทั้งหมด มีการทิ้งร่องรอยของการปาดป้ายไว้อย่างอิสระ มองเห็นเป็นพื้นผิวที่ขรุขระ
เล็กน้อย ตัวผลงานถูกแบ่งครึ่งซ้ายขวาด้วยการปรากฏของล าต้นพืชต้นหนึ่ง มีกิ่งก้านงอกออกไปทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวาอย่างอิสระ โดยกิ่งเหล่าน้ันมีความยาว-สั้นไม่เท่ากัน ปรากฏทั้งหมด 11 กิ่ง และ
ทั้งต้นล าต้นและกิ่งนั้นมีสีด าสนิท ช่องว่างระหว่างกิ่งใหญ่ มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยงอกออก ปลายกิ่งเล็ก  ๆ 
เหล่าน้ันปรากฏผลของพืชชนิดนี้ทั้งหมด 41 ผล โดยผลเหล่าน้ันห้อยลงบ้าง ชูข้ึนบ้าง มองคล้ายภาพ
ต้นโพธ์ิประหลาดที่ไม่มีใบ แต่มีผลที่มีรูปร่างเป็นอาวุธที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อคร่าชีวิตมนุษย์
ด้วยกันเอง ได้แก่ ลูกระเบิดที่มีทั้งลักษณะเป็นลูกกลม และ ลูกน้อยหน่ารียาว รวมถึงปืนพกสั้น
หลากหลายรูปแบบ โดยพืชผลเหล่านี้มีสีขาวสะอาด มีการตัดเส้นรอบนอก มองคล้ายภาพการ์ตูน 
หรือเป็นลวดลายง่าย ๆ ให้เป็นรูปร่างเท่านั้น ไม่มีการลงรายละเอียดใด ๆ    
 
แรงจูงใจ 

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมที่มอีตั
ลักษณ์เฉพาะตัว ครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต บิดาประกอบอาชีพช่างต่อเรือ
กอและ มารดาประกอบอาชีพช่างเย็บปักถักร้อย และพี่ประกอบอาชีพช่างเขียนป้าย สิ่งรอบกาย
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานของศิลปิน ทั้งในด้านรูปแบบการถ่ายทอดและเนื้อหาเรื่องราว 
เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ให้ความส าคัญกับศาสนามาเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาคือศิลปะ โดย
ศิลปินได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการรับรู้ทางจิตของศาสนาและศิลปะนั้น ใกล้เคียงกัน 

 
การที่เป็นชาวมุสลิมที่ท างานศิลปะ มีผลดี การท างานศิลปะ ท าด้วยศรัทธา ไม่มีเรื่องของอามิ

ตสินจ้าง ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ เหมือนกับที่เราประกอบศาสนกิจ เราละหมาด เราท าคุณงามความ
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ความดี เราก็ท าด้วยจิตศรัทธา ไม่มีใครมาจ้างเราให้เราไปท าความดี ศิลปะก็เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องการจ้าง 
เป็นเรื่องของความศรัทธา267  

 
จากความประทับใจดังกล่าวท าให้ศิลปินเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความมุ่งมั่นตั้งใจ ผนวกกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่ที่ศิลปินอาศัยอยู่ได้มี
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนอันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย การด ารงและเติบโตของเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ศิลปินเลือกหยิบยกความ
งดงามที่ไม่ได้รับความสนใจจากคนภายนอกมาน าเสนอ ผลงานในช่วงแรกของศิลปินจึงโดดเด่นด้วย
การน าวัฒนธรรมพื้นฐิ่นใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ประกอบกับเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์ของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีความงดงาม แปลกใหม่ และ
เป็นเอกภาพ 

 
อยากให้คนมองชายแดนใต้ ในแง่บวกบ้าง ผ่านอัตลักษณ์ของคนมลายูท้องถิ่นปัตตานีที่ผม

น าเสนอ เพราะว่าเรื่องร้าย ๆ ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เปิดทีวีดู เปิดหนังสือพิมพ์อ่าน ก็มีแต่ข่าวที่
รายงานว่า มีการยิงกันตายตรงน้ันตรงน้ี ผมอยากให้คนทั่วประเทศได้สัมผัสในสิ่งดี ๆ ของคนในพื้นที่บ้าง 
และเพื่อให้คนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจ มีความสุขในการใช้ชีวิต268 

อย่างน้อยสุด คือการลดความเข้าใจว่าอิสลามคือก่อการร้าย อิสลามคือความรุนแรง เพราะว่าคน
ที่รุนแรง คนที่มีความอ ามหิตจะท างานศิลปะไม่ได้หรอก ตรงน้ีแหละที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ และที่
ส าคัญ ศิลปะในมิติของอิสลาม ถ้าในระหว่างอิสลามด้วยกัน คนมุสลิมด้วยกัน เขาสามารถที่จะจรรโลง 
สอนได้ ที่เขาเรียกว่า ดะอฺวะฮฺ การให้องค์ความรู้แก่เขา เพื่อให้เขารับรู้ และสามารถเชื่อมโยงการใช้ชีวิต
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลาม การใช้ชีวิตของเขาจะอิงกับ
พระเจ้า สังคมจะต้องเข้าใจตรงน้ีก่อน สิ่งที่เขาท าอย่างน้ีเพราะพระเจ้าบัญญัติไว้ เขาก็ต้องท า แต่บางคน
ไม่เข้าใจ ศิลปะจะเป็นตัวเชื่อมที่สามารถจะจรรโลง ให้องค์ความรู้ บางงานสามารถสะท้อนให้สังคมได้
เข้าใจอิสลามมากขึ้น บางงานสะท้อนนิยามของมุสลิม นิยามของอิสลามมากขึ้นในบริบทของความเป็น
มนุษย์ สามารถสอนคนได้ และเรื่องของการให้อะไรกับสังคมนอกเหนือไปจากน้ัน ผมว่า ก็เหมือนทุก
ศาสนา เพราะว่าศิลปะก็มีไม่มาก เป็นสแตนดาร์ดทั่วไป แต่ของอิสลามอาจจะมีเพิ่มที่ท าให้คนเข้าใจ
อิสลามมากขึ้น ความนอบน้อม ความงามของอิสลาม สุนทรียในมิติของอิสลามเป็นอย่างไร คนก็จะลืม

                                                             
267 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี, 29 พฤษภาคม 2559. 
268 ฮักก้า, "จงสร้างแสงสว่างใหต้ัวเอง แล้วโลกจะขานรับเราเอง" เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ผู้หยดสี วาด

ปตัตานี, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000071200 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000071200
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ความรุนแรงมากขึ้น เวลามองอิสลามแล้วแทนที่จะตื่นเต้น หัวใจเต้นแรง กลัว ก็จะรักเขามากขึ้น จะมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น269 

 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี” (ภาพที่ 234) เจะอับดุลเลาะมุ่ง
น าเสนอผลงานในลักษณะของลวดลายการรวมตัวกันของสตัว์ทะเลบนผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ของสตรี
มุสลิม แสดงถึงความงามที่อยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนา เพื่อสะท้อนถึง
สถานการณ์ความไม่สงบของในพื้นที่จังหวัดปัตตานีส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลทั่วไปว่าแผ่นดินนี้มี
แต่ความน่ากลัวจากการน าเสนอจากสื่อต่าง ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งยังมีความงามที่ถูกซ่อนเร้น ความงาม
ของวิถีชีวิตชาวมลายูท้องถ่ินปัตตานีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบัน270 โดยที่ศิลปินได้เคยให้ความเห็นไว้ว่ากลยุทธในการท างานของศิลปินในพื้นที่คือ
การเปิดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการแนะน าให้ผู้อื่นได้ท าความ
รู้จัก “ราก” ของดินแดนน้ีก่อนที่จะรับรู้เรื่องราวอื่น ๆ  ที่เติบโตต่อมา สอดคล้องกับที่เจะอับดุลเลาะ
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับ บุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้สื่อข่าวประจ าเว็บไซต์สยามรฐั เมื่อ 29 เมษายน พ.ศ.2554 ไว้
ว่า 

 
รากเหง้าทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชาติ จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา

ได้อย่างชัดเจน ทุกวันน้ี ผมจะสอนน้อง ๆ ให้เห็นสิ่งที่เป็นตัวเรา ทุนเดิมที่เรามี และจะต่อยอดอย่างไร ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ รับใช้มวลมนุษย์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า271 

 

 เห็นได้ชัดว่าในช่วงแรกศิลปินให้ความส าคัญกับความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ความงาม
เฉพาะตัวของท้องถ่ิน การหยิบยกสิ่งใกล้ตัวอันเป็นสิ่งที่ได้คลุกคลี ซาบซึ้ง จนเกิดแก่นความรู้และ
ความช านาญ มาสร้างงานศิลปะนั้นย่อมท าให้ผลงานมีความงามและคุณค่าที่ลึกซึ้ง และยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้วัฒนธรรม การด ารงชีวิต หรือแม้แต่วิถีความเช่ือผ่านผลงานศิลปะนัน้
อีกด้วย โดยลวดลายการรวมตัวกันของสัตว์ทะเลยังคงปรากฏบนผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ของสตรี
มุสลิม ในผลงานช่ือ “ความงามในม่านมืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) อีกด้วยโดยในครั้งนี้ไม่เพียงแค่
แสดงให้เห็นถึงความงามที่อยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนาเท่าน้ันแต่ศิลปินยังได้
มุ่งน าเสนอถึงสัจธรรมของการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติในทรรศนะของศาสนาอิสลามที่ให้มนุษย์

                                                             
269 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี, 29 พฤษภาคม 2559. 
270 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิน่ปตัตาน,ี (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 

2555) 
271 บุญสืบ ขลิบเพ็ง, คนในวัฒนธรรม -หนุ่มมุสลิม"เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ"ศิลปินถิน่ชายแดนใต้, เข้าถึงเมื่อ 24 

มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/54734 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/54734
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แสวงหาความงามของชีวิตและให้ตระหนักถึงความสูญสิ้นของชีวิต ความงามที่ปรากฏให้เห็นมักซ่อน
เร้นความมืดมิดที่สร้างความสะเทือนอารมณ์จนท าให้ค้นพบสัจธรรมในชีวิต เสมือนการแสดงออกของ
ผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีที่แสดงถึงความงามในความมืดผ่านรูปทรงของมุสลิมะห์ หรือสตรีมุสลิมที่คลุม
ฮิญาบ โดยหันหน้าเข้าหากัน ระหว่างช่องตรงกลาง ปรากฏเป็นรูปร่างของเสากูโบร์ เป็นเสาส าหรับ
ปักไว้บนหลุมฝังศพของชาวมุสลิม เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย ที่แสดงเส้นใยอันเปราะบาง
ขวางกั้นระหว่างความเป็นกับความตาย272    

 
หลักการของอิสลาม ศาสดาสอนให้ประชาชาติอิสลามระลึกถึงความตายทุกวันทุกเวลา วันละ

กว่า 70 ครั้ง เพื่อเตือนสติ พอจะท าความชั่ว เราจะได้เตือนตัวเองว่า ไม่ได้ ๆ  
สตีฟ จอบส์ ยังอ้างอิงในหนังสือเลยว่า เอาหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ ชีวิตเขาก็เลยท า

เต็มที่ในแต่ละวัน เพราะรู้ว่าไม่วันใดวันหน่ึงก็ต้องตาย แต่ไม่สามารถล่วงรู้วันเวลาได้ ผมก็ใช้หลักการน้ี ใน
การท างาน เพราะว่าคนเรามักจะหลงในโลก แต่หลงลืมความตาย273 

 
เมื่อพิจารณาให้ถ่ีถ้วนจะพบว่า แม้ในผลงานของศิลปินจะมีการสอดแทรกความงามแห่ง

วัฒนธรรมที่โดดเด่นจนก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์ แต่กลับแฝงไว้ด้วยการต้องการน าเสนอสิ่งที่ดีงามภายใต้
เขม่าควันของความไม่สงบที่ทุกคนในประเทศไทยได้รับทราบผ่านสื่อหลากหลายแขนง  และเมื่อ
สถานการณ์ดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมากข้ึน การน าเสนอข่าวมุ่งเน้นไปที่การรายงานความรุนแรง 
การก่อเหตุร้าย จ านวนผู้เสียชีวิต การปฏิบัติงานของสื่อมีแนวโน้มท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ในศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในพื้นที่ ท าให้ศิลปินเกิดความรู้สึกหดหู่และเสียใจ ผลงานในช่วงหลัง
มานี้จึงมีการน าเสนอเรื่องราวของสถานการณ์ความไม่สงบมากข้ึนมากข้ึน ดังเช่นในผลงานช่ือ“Born 
into the war” (ภาพที่ 236)  

 
ตัวเน้ือหา ช่วงหลังจะเป็นเรื่องของบริบทของพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น 

อย่างที่ผมบอกว่า เราจะเรียนรู้รากก่อน ผมก็น าเสนอเรื่องของวิถีชีวิตก่อน รากของเราเป็นอย่างไร เรื่อง
วิถีประมงเป็นอย่างไร ความเชื่อในอิสลามเป็นอย่างไร ทีน้ีถึงจะค่อยเอาบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันเข้า
มา เพราะในแง่ของคนท างานศิลปะ ไม่ได้น่ิงตายตัว ยุคสมัย เวลา เปลี่ยนแปลง ส่งผลเป็นอินสไปเรชั่นให้
ได้ท างาน บริบทของสถานการณ์ ก็ส่งผล ชุดหลัง ๆ ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ มิติของความม่ันคง มิติ

                                                             
272 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิน่ปตัตาน,ี (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 

2555) 
273 ฮักก้า, "จงสร้างแสงสว่างใหต้ัวเอง แล้วโลกจะขานรับเราเอง" เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ผู้หยดสี วาดปตัตานี, 

เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000071200 
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ของอุตสาหกรรมสงครามที่เกิดขึ้น ตรงน้ีที่ผมรู้สึกแย่กับมัน เพราะไม่รู้ว่าจะรบกันไปถึงไหน อย่างชุดล่าสุด
ที่ผมท าลูกระเบิดและมีเด็กอยู่ในน้ัน คือเด็กยังไม่ทันออกจากท้องเลย ก็อยู่ในบริบทของสงครามซะแล้ว274 

 

และในผลงานช่ือ “Pattani My Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 237) และ“Pattani My Home” 
ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 238) ที่มีการน ารูปลักษณ์ของอาวุธหลากหลายที่มนุษย์คิดค้นผลิตข้ึนเพื่อคร่าชีวิต
มนุษย์ด้วยกันเองเข้ามาใช้ในผลงานเด่นชัด เช่น รถถัง ลูกระเบิดกลม ลูกระเบิดน้อยหน่า ปืนพก
รูปแบบต่าง ๆ  โดยเจะอับดุลเลาะ ได้เล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่ตนพร้อมนักศึกษาก าลังรอข้ึนรถไฟที่อ าเภอ
โคกโพธ์ิเพื่อไปร่วมงานนิทรรศการ “ศิลปะกับสันติภาพ” ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร 
ก็ได้พบเห็นการบรรทุกรถถัง ลังปืน และอาวุธยุทโธปกรณ์ของรถไฟหลายขบวนมาลงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ้
 

ผมเชื่อว่า อาวุธเหล่าน้ันไม่สามารถสร้างสันติภาพได้อย่างแท้จริงหรอก275 

เรื่องของสงครามน่ีผมท ามาตั้งแต่ ปี 2547 เคยท าชุดหน่ึง เหตุการณ์ตากใบ ตอนน้ันยังเป็น
นักศึกษา เป็นอินสตอลเลชัน ผมท าปืน หล่อปืนขึ้นมา และเอาผ้าขาวห่อ และหล่อเสากุโบร์เท่าจ านวน
ผู้ตายที่ตากใบ และเอามาวางใต้ต้นไม้ และเอาปืนที่ห่อสีขาว ซ่ึงแทนผ้าห่อศพ คือเอามาห่อปืนดีกว่า จะ
ได้ไม่มีคนตาย 

ผมมีลูกศิษย์เป็นพุทธ เพื่อนเป็นพุทธ อาจารย์ที่สร้างผมมมาก็เป็นพุทธ ผมเลยไม่เข้าใจคนที่อคติ 
ที่สร้างความแตกแยก ว่าเขาต้องการอะไร 12 ปีที่เกิดขึ้นท าไมไม่สงบ งบประมาณตั้งเยอะแยะ ไม่ได้
เข้าข้างใคร หรือไม่เข้าข้างใครนะ ผมต้องการอย่างเดียว คือให้โลกสงบ ไม่มีหยดเลือดแม้แต่หยดเดียว276 

 
เห็นได้ชัดว่าศิลปินมีความพยายามที่จะใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสาร ส่งสาร และถ่ายทอดความรู้สึกของคนในพื้นที่ไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
เหตุการณ์ดังกล่าวให้ด ารงอยู่ไม่จบสิ้น ซึ่งแม้ว่าศิลปินจะมีความรู้สึกท้อแท้ และเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่
เจะอับดุลเลาะ ก็ไม่เคยหยุดเพราะศิลปินเช่ือว่าศิลปะจะเป็นสิ่งที่คอยปกป้องดูแลตนไม่ต่างจากความ
ศรัทธาในศาสนา ดังถ้อยค าที่ศิลปินได้เคยติดตั้งไว้หน้าทางเข้านิทรรศการของตนว่า 

 

                                                             
274 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี, 29 พฤษภาคม 2559. 
275 ซอฟียะห์ ยียูโซะ, Patani Contemporary Arts Gallery พื้นที่ผลบิานของเมล็ดพันธุศ์ิลปะแห่งชายแดนใต้, เข้าถงึ

เมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5547 
276 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี, 29 พฤษภาคม 2559. 
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         นอกจากหลักค าสอนทางศาสนาและค าสอนของบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ช่วยดูแลข้าพเจ้า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้ค้นพบว่า ศิลปะยังคงดูแลข้าพเจ้าเสมอ277 
 

 สอดคล้องกับสิ่งที่ศิลปินได้กล่าวอยู่เสมอว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่คอยดูแลมนุษย์ทั้งกายและใจ เมื่อ
มนุษย์ได้สัมผัสศิลปะ ก็จะมีความสุข ศิลปะสามารถปลอบประโลมมนุษย์จากความทุกข์ได้ทั้งปวง ซึ่ง
เป็นกระบวนการเดียวกันกับการนับถือศาสนาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น         

จึงอาจกล่าวได้ว่าผลงานทั้ง 5 ช้ินของเจะอับดุลเลาะ เกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน 
เพราะศิลปินกระท าลงไปด้วยความศรัทธา อันเป็นความต้องการส่วนตัว ไม่มีเรื่องของสิ่งเร้าภายนอก 
อาทิ เงินทอง หรือรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งความรู้สึกสะเทือนใจ เสียใจ เศร้าหมอง โกรธเคืองจาก
ความรุนแรงที่เกิดข้ึน รวมถึงความสูญเสียและความไม่มั่นคงของชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อเกิดภายในจิตใจ
ของศิลปิน อันเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินตัดสินใจระบาย บอกเล่า ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ อันเป็นทักษะที่ศิลปินมีความช านาญ 

 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงานที่ช่ือว่า “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี” (ภาพที่ 234) มี ปรากฏภาพใบหน้า
ของหญิงชาวมุสลิม 1 คนเต็มพื้นที่ภาพ ใบหน้าหันตรงและสายตาจ้องตรงมายังผู้ชม หญิงสาวสวมผ้า
คลุมฮิญาบพร้อมผ้าปกปิดใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูก พื้นที่ของใบหน้าที่เปิดเผยตรงช่วงดวงตา มีสีพื้นสี
เหลืองส้ม และมีการจุดด้วยสีส้มเข้มกระจายทั่วบริเวณ ก่อนจะจุดอีกครั้งด้วยสีน้ าตาล เพื่อแสดงให้
เห็นแสงเงาของใบหน้าชัดเจนข้ึน การตัดเส้นขอบด าคล้ายภาพการ์ตูน ในผลงานที่ช่ือว่า “ความงาม
ในม่านมืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) ปรากฏภาพของหญิงชาวมุสลิม 2 คน หันหน้าเข้าหากัน โดยสวม
ผ้าคลุมฮิญาบพร้อมผ้าปกปิดใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูก ปล่อยยาวลงมาเป็นเส้นตรง มีพื้นที่ว่างตรงกลาง
เล็กน้อย ใบหน้าช่วงดวงตามีการไล่สีเพื่อความเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ได้เน้นแสงเงามากนัก มีการตัด
ขอบด าคล้ายภาพการ์ตูน ในผลงานที่ช่ือว่า “Born into the war” (ภาพที่ 236) ผลงานช้ินน้ีปรากฏ
เป็นสีขาว กลางภาพปรากฏเห็นเป็นรูปร่างของลูกระเบิดสีด าขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ บริเวณที่ลูก
ระเบิดน้ันกินขอบเขตเป็นสีด าสนิททั่วทั้งหมด แต่ในส่วนล่างบริเวณก้นระเบิดปรากฏรูปร่างของทารก 
หันหน้าไปทางด้านขวา มือซ้ายยกข้ึนคล้ายไขว่คว้าบางสิ่งในความมืด ซึ่งศิลปินได้วาดลายเส้นเป็น
รูปร่างทารกและลงแสงเงาอย่างง่าย มีการตัดเส้นขอบด าคล้ายภาพการ์ตูน พื้นที่รอบ ๆ ลูกระเบิด มีสี

                                                             
277 ฮักก้า, "จงสร้างแสงสว่างใหต้ัวเอง แล้วโลกจะขานรับเราเอง" เจะอบัดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ผู้หยดสี วาดปตัตานี, 

เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000071200 
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ขาวทั้งหมด ศิลปินวาดภาพผีเสื้อเป็นลายเส้นง่าย ๆ โบยบินเต็มพื้นที่ ในผลงานที่ช่ือว่า “Patani My 
Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 237) ผลงานมีขนาด 100 x 120 เซนติเมตร ช่วงบนของภาพปรากฏคล้าย
ช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมแนวนอน ภายในช่องสี่เหลี่ยวนั้นปรากฏดวงตาคู่หนึ่ง สายตาจ้องตรงมายังผู้ชม 
พื้นผิวของเจ้าของดวงตาเป็นสีด าสนิม ศิลปินมีการใช้สีน้ าตาล และสีส้มจุด หรือหยด ให้เกิดแสงและ
เงาในภาพ มองเห็นเป็นเปลือกตา เงาสันจมูกที่ใกล้เคียงความจริง บริเวณตาขาวเช่นกัน มีการลงพื้น
ด้วยสีขาว และจุดสีเพื่อให้เกิดแสงเงาด้วยสีด า มีการตัดเส้นขอบด าในภาพมองคล้ายภาพการต์ูน พื้นที่
บริเวณรอบนอกกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นพื้นสีแดงสดที่ปกคลุมไปด้วยผีเสื้อหลากหลายขนาดที่บิน
อยู่มากมายเป็นลายเส้นสีด า วาดด้วยลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน และในผลงานที่ช่ือ
ว่า “Patani My Home” (ภาพที่ 238) ช้ินที่ 2 ในผลงาน ปรากฏของล าต้นพืชต้นหนึ่ง มีกิ่งก้านงอก
ออกไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างอิสระ โดยกิ่งเหล่าน้ันมีความยาว-สั้นไม่เท่ากัน ปลายกิ่งมีผลของ
พืชห้อยลงบ้าง ชูข้ึนบ้าง มองคล้ายภาพต้นโพธ์ิประหลาดที่ไม่มีใบ แต่มีผลที่มีรูปร่างเป็นอาวุธที่มนุษย์
เป็นผู้ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อคร่าชีวิตมนุษย์ด้วยกันเอง ได้แก่ ลูกระเบิดที่มีทั้งลักษณะเป็นลูกกลม และ ลูก
น้อยหน่ารียาว รวมถึงปืนพกสั้นหลากหลายรูปแบบ โดยพืชผลเหล่าน้ีมีสีขาวสะอาด มีการตัดเส้นรอบ
นอก หรือวาดลวดลายง่าย ๆ ให้เป็นรูปร่างเท่านั้น ไม่มีการลงรายละเอียดใด ๆ    

จะเห็นว่าในทุกผลงานของเจะอับดุลเลาะ มักเป็นที่จดจ าด้วยเทคนิค วิธีการ และรูปแบบ
การถ่ายทอดอันเป็นเอกลักษณ์ โดยศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากการเขียนผ้าบาติก หัตถกรรม
ท้องถ่ินในชุมชนที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ชานติ้ง  
        

ชานติ้งที่เขาใช้หยดเทียน เวลาเขียนผ้าบาติก ผมเห็นช่างพื้นบ้านเขาลากแบบ โอ้โห แม่นย ามาก 
สนุกมาก ผมก็เลยลองใช้สีของผมมาหยดดู ทั้งหยดเป็นจุด  ๆ และตัดเส้น แต่ไม่ได้ใช้ชานติ้ง ใช้ขวด
พลาสติกที่คล้าย ๆ ขวดซอส เพราะผมนึกถึงตอนที่กินข้าวไข่เจียว แล้วต้องบีบซอสพริก ซอสมะเขือเทศ278 

 

จึงสรุปได้ว่าในผลงานทัง้ 5 ช้ินของเจะอับดุลเลาะ ถูกน าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” 
เพราะให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อย มีการตัดทอนรายละเอียด เน้นการใช้เทคนิคและสีสันที่
ผสมผสานจินตนาการและรูปแบบนึกคิดส่วนตัวของศิลปินเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่น่าจดจ า และสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้พบเห็น 

 
 
 

เน้ือหา 

                                                             
278 เร่ืองเดียวกัน 
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จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปิน เมื่อพิจารณาให้ถ่ีถ้วนจะพบว่า มีสาระ
เน้นไปถึงความเกี่ยวพันกับสังคมโดยตรง มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลงานบางช้ินมีลักษณะ
บรรยายสังคม ดังเช่นผลงานช่ือ “ความงามในม่านมืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) ผลงานช่ือ“Patani 
My Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 237) และผลงานช่ือ “Patani My Home” ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 238) ที่
ถ่ายทอดเรื่องราวความปวดร้าวและระทมทุกข์ของผู้คนในพื้นที่ที่ต้องทนเฝ้าเห็นการสูญเสีย ความ
ตายที่ผุดข้ึนมากมาย หรือจะเป็นสรรพาวุธร้ายกาจหลัง่ไหลเข้ามาในบ้านของตนโดยที่ไม่ได้ช่วยให้เกิด
ความสงบแต่อย่างใด ซ้ าร้ายสิ่งคร่าชีวิตเหล่าน้ีกลับงอกงามล้ าหน้ากว่า “สันติภาพ” อันเป็นสิ่งที่ควร
เกิดข้ึน เป็นผลงานศิลปะที่มีลักษณะของการบรรยายสังคม โดยการสะท้อนถึงชีวิตในสังคมให้ปรากฏ 
นอกจากนี้ ลักษณะดวงตาของสตรีที่อยู่ในผลงานของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เช่น ในผลงานช่ือ 
“ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นทีป่ัตตานี” (ภาพที่ 234) ผลงานช่ือ “ความงามในม่านมืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 
235) และผลงานช่ือ “Patani My Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 237) โดยแววตาเหล่านั้นมีลักษณะของ
ความต้องการปลุกเร้าความคิดของผูช้ม กระตุ้นเตือนถึงคุณธรรมที่มนุษย์ควรพึงมีต่อกนั ในขณะที่บาง
ผลงาน เช่น ผลงานช่ือ “Born into the war” (ภาพที่ 236) และผลงานช่ือ “Patani My Home” 
ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 238) ที่ปรากฏรูปลักษณ์ที่สื่อนัยยะถึงการถากถาง ต าหนิ ประณามสังคม เป็นการ
น าเสนอโดยมุ่งให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความจริงผ่านกระบวนการคิดเมื่อได้เห็นภาพ
แทนหรือสัญลักษณ์ของการท าลายล้าง สงคราม  การเมือง อันเป็นปัจจัยที่โหดร้ายและมีที่มาจาก
ภายนอก  

จึงสรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานของศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาสังคม อันมีที่มาจากมุมมอง
จากสังคม แม้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นผลมาจากความรู้สึกของศิลปินได้เผชิญ อาทิ ความรู้สึก
สะเทือนใจ เสียใจ เศร้าหมอง โกรธเคือง จากความรุนแรงที่เกิดข้ึน รวมถึงความสูญเสียและความไม่
มั่นคงของชีวิตนั้นจะเป็นความรู้สึกภายในของศิลปิน แต่ความรู้สึกดังกล่าวได้เป็นแรงผลักดันศิลปิน
หยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวมาน าเสนอ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ
ความรู้สึกดังกล่าวรวมถึงเข้าใจในสถานการณ์มากขึ้นจากการมองภาพผลงาน 
 
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ    
เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

จากการวิเคราะห์แรงจูงใจของเจะอับดุลเลาะในข้างต้น จะเห็นว่าแรงผลักดันส าคัญของ
ศิลปินมาจากความรู้สึกสะเทือนใจ เสียใจ เศร้าหมอง โกรธเคือง และสูญเสียความไม่มั่นคงของชีวิต 
ซึ่งทุกความรู้สึกนั้นเกิดมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย อันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของศิลปิน โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังของการสร้างสรรค์ที่ศิลปินได้กล่าว
ว่า มีการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากข้ึน โดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรง
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ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อมิติความมั่นคงของประเทศชาติ มิติของอุตสาหกรรมสงครามทีก่ าลงัด าเนินอยู่ ซึ่งจะ
เห็นได้ชัดจากการน ารูปลักษณ์ของอาวุธไปจัดองค์ประกอบในผลงาน เช่นในผลงานช่ือ ผลงานช่ือ 
“Born into the war” (ภาพที่ 236)  “Patani My Home” ช้ินที่ 1 (ภาพที่237) และผลงานช่ือ 
“Patani My Home” ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 238) จะเห็นได้ว่าในผลงานทั้ง 3 ช้ินน้ีมีทั้ง ลูกระเบิด ปืนชนิด
ต่าง ๆ รถถัง ที่นับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นในพื้นที่ แต่ความสงบกลับไม่แย้มแสงสว่างขึ้นมาแต่เพียง
น้อย ท าให้สิ่งที่เป็นความงดงามคู่แผ่นดินแต่อดีตถูกหมอกควันของความรุนแรงกลบหายจนผู้คน
ภายนอกยากที่จะท าความรู้จักและไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อท าความรู้จักอีกด้วย อันจะเห็นได้
จากผลงานช่ือ “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี” (ภาพที่ 234) และผลงานช่ือ “ความงามในม่าน
มืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) ซึ่งความสวยงามเหล่านี้นอกจากจะหมายถึงวิถีชีวิตอันงดงาม อัธยาศัย
ของผู้คนที่งดงาม ธรรมชาติที่แสนงดงามแล้ว การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของคนในพื้นที่ ก็เป็นอีก
ความงดงามหนึ่งที่เจะอับดุลเลาะต้องการหยิบยื่นผ่านม่านหมอกควันของอาวุธร้ายให้ทุกคน ได้ท า
ความรู้จัก ด้วยความหวังว่าผลงานศิลปะที่งดงามจะช่วยประสาน และสื่อสารให้เห็นถึงความงดงามใน
จิตใจของคนในพื้นที่ 

 
ผมอยากให้ผู้คนมองดูศิลปะจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ศิลปะที่ มีคุณค่า

สร้างมาจากความไม่สงบและความรุนแรงในท้องที่น้ัน เหมือนกับดอกไม้สวยงามที่เติบโตในกองเพลิง ผม
ยังอยากให้คนสนับสนุนศิลปะจากทางภาคใต้เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์และมอบประสบการณ์ความงาม
ที่แตกต่างจากศิลปะของภาคอ่ืนๆในประเทศไทย279 

อย่างน้อยสุด คือการลดความเข้าใจว่าอิสลามคือก่อการร้าย อิสลามคือความรุนแรง เพราะว่าคน
ที่นิยมความรุนแรง คนที่มีความอ ามหิตจะท างานศิลปะไม่ได้หรอก ตรงน้ีแหละที่สามารถเปลี่ยนแปลงคน
ได้ และที่ส าคัญ ศิลปะในมิติของอิสลาม ถ้าในระหว่างอิสลามด้วยกัน คนมุสลิมด้วยกัน เขาสามารถที่จะ
จรรโลง สอนได้ ที่เขาเรียกว่า ดะอฺวะฮฺ การให้องค์ความรู้แก่เขา เพื่อให้เขารับรู้ และสามารถเชื่อมโยงการ
ใช้ชีวิตระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลาม การใช้ชีวิตของเขาจะ
อิงกับพระเจ้า สังคมจะได้เข้าใจตรงน้ีก่อน ศิลปะจะเป็นตัวเชื่อมที่สามารถจะจรรโลง ให้องค์ความรู้ บาง
งานสามารถสะท้อนให้สังคมได้เข้าใจอิสลามมากขึ้น บางงานสะท้อนนิยามของมุสลิม นิยามของอิสลาม
มากขึ้นในบริบทของความเป็นมนุษย์ สามารถสอนคนได้280 

                                                             
279 จานีน ยโสวันต์, งานศิลปะที่เปน็จดุผกผัน, เขา้ถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://www.scene4.com/archivesqv6/2014/jan-2014/0114/janineyasovantthai0114.html 
280 สัมภาษณ์ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี, 29 พฤษภาคม 2559. 

http://www.scene4.com/archivesqv6/2014/jan-2014/0114/janineyasovantthai0114.html
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งานศิลปะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่น้ัน ๆ ในอดีตคนจะศึกษาประวัติศาสตร์ต้องไปดูงาน
ศิลปะ ศิลปะในยุคของผมเกิดในช่วงสถานการณ์พอดี ประจวบเหมาะมาก และถ้าจะพูดเรื่องสถานการณ์ 
ก็ต้องมองงานศิลปะร่วมสมัยในช่วงน้ัน281 

 
จึงกล่าวได้ว่า เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์งานศิลปะในกลุ่ม

เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่น่าจดจ าย่ิง 

 
3.4 ศิริชัย พุ่มมาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก อาจารยป์ระจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศิลปินชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดถึงวิถีชีวิตของในท้องถ่ินของชาวภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุข 
แม้ว่าจะต่างรูปพรรณ ต่างวงศ์ตระกูล และต่างศาสนา ผลงานของศิริชัยบอกเล่าถึงการใช้
ชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่าง ๆ  ของชาวบ้าน หลากหลายกิจกรรมเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน 
แต่ในบางท้องถ่ินกลับยังคงธ ารงค์ไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิม และสิ่งเหล่าน้ันได้สร้างความประทบัใจให้ศิรชัิยเลอืก
หยิบยกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะผ่านเทคนิคและการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ ผลงานศิลปะ
ของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ มีจ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย” (ภาพที่ 239) ผลงานช่ือ “พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมาเนาะ” (ภาพที่ 240) 
ผลงานช่ือ“พี่น้องไทยในชายแดนใต้” (ภาพที่ 241) ผลงานช่ือ “สองฝั่งคลอง” (ภาพที่ 242) และ 
ผลงานช่ือ “สุนทรียะในความมืด 6” (ภาพที่ 243) 
 

                                                             
281 BBC Thai, ในพื้นที่สู้รบมันต้องมศีิลปะ:เสียงเพรียกหาความเป็นมนุษย์จากพืน้ที่ความขดัแย้ง, เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1762497190637980 
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ภาพที่ 239 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย, เทคนิค สีอะครลีิกบนดินสอพอง ขนาด 200 x 
180 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
 

 
ภาพที่ 240 พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมาเนาะ, เทคนิค สีอะครลีิกบนดินสอพอง ขนาด 150 x 200 
เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
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ภาพที่ 241 พี่น้องไทยในชายแดนใต,้ เทคนิค สีอะครีลิกบนดินสอพอง ขนาด 220 x 190 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
 

 
ภาพที่ 242 สองฝั่งคลอง, เทคนิค สีอะครลีิกบนดินสอพอง ขนาด 180 x 210 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
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ภาพที่ 243 สุนทรียะในความมืด, เทคนิค สีอะครีลกิบนดินสอพอง ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 
ที่มา : ศิริชัย พุ่มมาก, ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
 
 ในผลงานช่ือ “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย” (ภาพที่ 239) ผลงานมีขนาด 200 x 
180 เซนติมเตร เป็นผลงานที่ได้รับรางรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” การประกวดจิตรกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สร้างสรรค์โดยการวาดสีอะครีลิกบนพื้นผิวดินสอพองผ่านมุมมองแบบ
เดียวกับจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ (Bird’s eyes view) โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกิน
จริง มีการทิ้งรองร่อยของพื้นผิวดินสอพอง และร่องรอยพู่กันจากการแต้มสี ในภาพได้แสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอุดมคติของศิลปิน สามารถแบ่งภาพได้ 3 
ส่วน คือ บน กลาง และล่าง  

รายละเอียดของภาพในส่วนด้านบน ปรากฏภาพเรือนบ้าน 2 หลังใหญ่ มีศาลาน่ังพักผ่อนอยู่
ระหว่างเรืองทั้งสองหลงั ด้านซ้ายสุดและขวาสุด มีบ่อน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภค หลังบ้านมีพืชพรรณ
ไม้ ทั้งต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นมะพร้าว และยังมีเสาแขวนกรงนก นอกจากนี้ยังปรากฏภาพชาวบ้านที่
อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข มีทั้งภาพการสนทนาพูดคุย ภาพการร่วมนั่งพักผ่อนในศาลา ภาพการ
ช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยง และการร่วมมือกันตักน้ าจากบ่อ 

รายละเอียดของภาพในส่วนตรงกลาง ปรากฏภาพคอกแพะอยู่ทางด้านซ้าย เรือนอาศัยหลัง
ใหญ่บริเวณกึ่งกลางภาพค่อนไปทางด้านขวาเล็กน้อย และด้านขวามีบ่อน้ า พร้อมด้วยพืชพรรณไม้
รอบ ๆ บ้าน มีประชาชน ชาวบ้านก าลังเก็บผลไม้ ให้อาหารไก่ และช่วยกันตักน้ า นอกจากนี้ยังมีการ
แขวนกรงนกไว้รอบ ๆ ตัวบ้าน รวมถึงมีการประดับธง ภปร. และธงชาติไทยไว้บนหน้าจั่วบ้านอีกด้วย 
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รายละเอียดของภาพด้านล่าง ปรากฏรั้วบ้านขนาดใหญ่ ติดกับนถนนที่มีประชาชนสัญจรไป
มา มีประตูบ้านที่ตนผ่านเข้าออก และศาลาพักส าหรับผู้เดินทางผา่นปรากฏอยู่ด้านขวาสุด นอกจากนี้
ยังมีต้นไม้ริมรั้วบ้าน ได้แก้ต้นมะพร้าว และต้นมะม่วงหิมพานต์ 

ในผลงานช่ือ “พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมาเนาะ” (ภาพที่ 240) ผลงานมีขนาด 150 x 200 เซน
ติมเตร สร้างสรรค์โดยการวาดสีอะครีลิกบนพื้นผิวดินสอพองผ่านมุมมองแบบเดียวกับจิตรกรรมฝา
ผนังไทยโบราณ (Bird’s eyes view) โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกินจริง มีการทิ้งรอง
ร่อยของพื้นผิวดินสอพอง และร่องรอยพู่กันจากการแต้มสี ในภาพได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชนบ้านตะโละมาเนาะตามอุดมคติของศิลปิน สามารถแบ่งภาพได้ 3 ส่วน คือ บน กลาง และ
ล่าง  

รายละเอียดของภาพในส่วนด้านบน ปรากฏภาพริมฝั่งแม่น้ า อันเป็นที่เทียบท่าของเรือหา
ปลา มีเรือนปรากฏอยู่ทั้งหมด 5 หลัง หลังที่ 1 ด้านซ้ายปรากฏเรือนอาศัยขนากใหญ่ 1 หลัง ภายในมี
สมาชิกในครอบครัวก าลังกุลีกุจอช่วยกันจัดแจงปลาที่ได้มาจากการออกเรือ บนเรือนบ้านมีกรงนก
แขวนไว้ และรอบ ๆ บ้านรายล้อมไปด้วยต้นไม้ เช่น ต้นปาล์ม ต้นตาล ต้นกล้วย หลังที่ 2 คือศาลาบ่อ
น้ า หลังที่ 3 คือศาลาพักเรือ หลังที่ 4 คือศาลาพักผ่อน และหลังที่ 5 คือ เรือนพักขนาดใหญ่ที่สมาชิก
ในครอบครัวก าลังจัดการปลาเช่นกัน ด้านหน้าเรือนทั้งหลายปรากฏเป็นฝั่งแม่น้ าที่มีเรือมาเทียบท่า
มากมาย บรรยากาศโดยรวมคึกคักไปด้วย ที่ล้วนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข สันติ  

รายละเอียดของภาพในส่วนตรงกลาง ปรากฏภาพมุมกว้างของตลาดรอบมัสยิดตาโละมา
เนาะ โดยมัสยิดปรากฏอยู่ต าแหน่งกลางภาพ บรรยากาศคึกคัก และหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่าย
ใช้สอย  

รายละเอียดของภาพด้านล่าง ปรากฏเรือนอาศัย 2 หลัง ต าแหน่งด้านซ้ายและขวา โดย
บริเวณตรงกลางยังคงเป็นพื้นที่ขอตลาด และหนาแน่นไปด้วยผู้ค้าและผู้ซื้อ รวมถึงยังมองเห็นประตุ
ทางเข้ามัสยิดอีกด้วย  

ในผลงานช่ือ “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” (ภาพที่ 241) เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 2 การ
ประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ผลงานมีขนาด 220 x 190 เซนติมเตร สร้างสรรค์โดยการ
วาดสีอะครีลิกบนพื้นผิวดินสอพองผ่านมุมมองแบบเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ (Bird’s 
eyes view) โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกินจริง มีการทิ้งรองร่อยของพื้นผิวดินสอพอง 
และร่องรอยพู่กันจากการแต้มสี ในภาพได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ตามอุดมคติ
ของศิลปิน สามารถแบ่งภาพได้ 2 ส่วน คือ บน และล่าง ซึ่งมีเส้นแบ่งคือ แม่น้ าที่พาดผ่านกลางภาพ 

รายละเอียดของภาพในส่วนด้านบน ปรากฏชัดเจนว่าเป็นชุมชนชาวมุสลิม ด้วยภาพมัสยิด
ตามรูปแบบโบราณที่ตั้งอยู่ต าแหน่งกลาง  ด้านหลังมุมซ้ายและชวา มีเรือนอาศัย 2 หลัง พร้อมศาลา
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บ่อน้ า และพืชพรรณท้องถ่ินรายล้อม ด้านหน้ามัสยิดเป็นตลาดริมน้ าซึ่งมีบรรยากาศคึกคักมาก อัด
แน่นไปด้วยชาวบ้านที่มาจับจ่าย มีประตูมัสยิดปรากฏอยู่พร้อมกับธง ภปร. และธงชาติไทยประดับไว้ 
ด้านซ้ายและด้านขวามีศาลาส าหรับค้าขายของตลาด ริมแม่น้ าก็เต็มไปด้วยเรือของชาวบ้านที่ทั้งมา
จอดข้ึนของ จอดเพื่อเข้ามัสยิด และซื้อของในตลาด 

รายละเอียดของภาพด้านล่าง ปรากฏชัดเจนว่าเป็นชุมชนชาวพุทธ ด้วยภาพวัดตามแบบ
โบราณพร้อมเจดีย์เด่นเป็นสง่า ที่ตั้งอยู่ต าแหน่งกลาง ณ ต าแหน่งประตูวัดปรากฏพระสงฆ์ก าลังเดิน
ออกมาเป็นแถวเรียงยาว พร้อมด้วยประชาชนจ านวนมากที่ท าการตักบาตให้แก่พระสงฆ์เหล่านั้น 
ด้านซ้ายและชวา มีเรือนอาศัย 2 หลัง รายล้อมไปด้วยพืชพรรณท้องถ่ิน บรรยากาศคึกคักแต่สงบและ
อบอุ่น 

ในผลงานช่ือ “สองฝั่งคลอง” (ภาพที่ 242) ผลงานมีขนาด 180 x 210 เซนติมเตร สร้างสรรค์
โดยการวาดสีอะครีลิกบนพื้นผิวดินสอพองผ่านมุมมองแบบเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ 
(Bird’s eyes view) โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกินจริง มีการทิ้งรองร่อยของพื้นผิว
ดินสอพอง และร่องรอยพู่กันจากการแต้มสี ในภาพได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตสองฝั่งคลองของคน
ชายแดนใต้ตามอุดมคติของศิลปิน สามารถแบ่งภาพได้ 2 ส่วน คือ บน และล่าง ซึ่งมีเส้นแบ่งคือ 
แม่น้ าที่พาดผ่านบริเวณกลางภาพ 

รายละเอียดของภาพในส่วนด้านบน ปรากฏเป็นตลาดแบกะดิน ที่มีการค้าขายโดยวางของไว้
บนพื้น บรรยากาศของตลาดคึกคักมาก เต็มไปด้วยชาวบ้าน และผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอย ให้ความรู้สึก
มีชีวิตชีวา ขอบภาพด้านบนปรากฏเรือนทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่เรือนประชันนกกรงหัวจุก เรือนขาย
ของ 2 หลัง และเรือนท าปลาเค็ม ด้านหลังเต็มไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณท้องถ่ินเรียงรายเป็นแถว 

รายละเอียดของภาพด้านล่าง ปรากฏเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ า มีเรือนอาศัยปรากฏอยู่
ด้านซ้ายและขวา 2 หลังใหญ่ เจ้าของเรือนทั้งสองหลังและสมาชิกก าลังขมักเขม้นช่วนกันตากปลาไว้
ตรงลานบ้าน มีต้นไม้อยู่ทั้งสองด้าน และยังมีองค์ประกอบย่อยอันได้แก้ ผู้ค้าหาบเร่ที่มาซื้อปลาไปขาย 
ศาลาน่ังพักที่ชาวบ้านมานั่งสนทนากัน เล้าเป็ดเล้าไก่ เสาแขวนกรงนก เกิดบรรยากาศแห่งความเป็น
พื้นถ่ินชาวใต้ที่สมบูรณ์ 

ในผลงานช่ือ “สุนทรียะในความมืด 6” (ภาพที่ 243) ผลงานมีขนาด 120 x 240 เซนติมเตร 
สร้างสรรค์โดยการวาดสีอะครีลิกบนพื้นผิวดินสอพองผ่านมุมมองแบบเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังไทย
โบราณ (Bird’s eyes view) โทนสีของภาพมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เกินจริง มีการทิ้งรองร่อยของ
พื้นผิวดินสอพอง และร่องรอยพู่กันจากการแต้มสี ในภาพได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในความมืดของคน
ชายแดนใต้ตามอุดมคติของศิลปิน  

รายละเอียดในภาพ ปรากฏเป็นชายฝั่งคลอง มีเรือนส าหรับให้คนหาปลาอยู่ทางด้านขวาของ
ภาพ ใช้ส าหรับผูกเรือ พักเรือ และข้ึนปลา บนเรือนมีชาวบ้านก าลังช่วยทะยอยน าปลาจากเรือข้ึนมา
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วางให้เรียบร้อย บนชายฝั่งตั้งแต่ขอบภาพด้านซ้ายจนไปถึงเรือนพักเรือ ปรากฏภาพชาวบ้านก าลังจับ
ปลาในส่วนน้ าต้ืน และก าลังยกยอปลา ในภาพปรากฏเรือหาปลาต้ังหมด 5 ล า ด้านซ้ายก าลังออกจาก
ฝั่ง 1 ล า ก าลังพายเข้าฝั่ง 1 ล า บริเวนกลางภาพก าลังหาปลา 1 ล า ด้านขวา ก าลังจอดข้ึนปลา 2 ล า 
และก าลังหาปลาอยู่กลางน้ า 1 ล า ด้านหลังวัตถุในภาพปรากฏพืชพรรณไม้ท้องถ่ิน ยืนต้นสูงเรียงราย 
ได่แก่ ต้นนุ่น และต้นสาคู 

พื้นหลังของภาพรวมถึงสีของแม่น้ าเป็นสีเข้ม เป็นบรรยากาศของกลางคืน บรรยากาศของ
การหาปลาในช่วงเช้ามืด อันเป็นกิจวัตรประจ าวันของชาวประมงน้ าจืดชายแดนใต้  
 
แรงจูงใจ 

ศิริชัย พุ่มมาก เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มาใช้ชีวิตในจังหวัดปัตตานีด้วย
สาเหตุแห่งการศึกษาจวบจนกระทั่งการท างาน ระยะเวลายาวนานหล่อหลอมให้ศิริชัยเป็นคนในพื้นที่
เต็มตัว ได้มีประสบการณ์ในการเรยีนรู้ ท าความเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ท าความรู้จักกับความ
หลากหลายที่อยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน ท าให้ศิริชัยค้นพบความเฉพาะด้านของพื้นที่นี้ พื้นที่แห่งสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และเกิด
ความประทับใจและมีความคิดที่จะน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ ด้วยความช านาญในศาสตร์แห่ง
จิตรกรรมไทยประเพณี ประกอบกับความรู้สึกที่ว่า วิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ยังขาดการน ามาใช้
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ282 จึงท าให้ศิลปินค่อย ๆ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ดังที่ศิลปินได้กล่าวไว้ในบทความ “องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรม
ประเพณีไทย สู่การเดินทางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ.2548-ปัจจุบัน” 

 
กล่าวเฉพาะถิ่นที่อยู่ทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงข้าพเจ้าผูกพันและประทับใจ ในรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แม้

จะแตกต่างกัน แต่ก็มีวิถีชีวิตที่ดีงามของผู้คนในสังคมเหมือนกัน น่ันคือการรับ การสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีกันมาจากบรรพบุรุษ การอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาซ่ึงกันและกัน และน้ าใจไมตรี
ของคนในท้องถิ่นเดียวกันหรือกับคนต่างถิ่น อันส่งผลให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ประกอบกับการศึกษางานศิลปะแล้วเกิดความประทับใจในรูปลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังที่
นอกจากจะมีคุณค่าในแง่สุนทรียศาสตร์แล้ว ยังแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของคนในสังคมที่ทรงคุณค่า
ทางประวิติศาสตร์อีกด้วย จึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน283  

  
ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ศิลปินได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยไว้ ดังนี้ 

                                                             
282 วาที ทรัพย์สิน, งานศิลปะที่สะทอ้นเร่ืองราวทางวัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถนุายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
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ก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยครับ ผมเห็นภาพจิตรกรรมไทยตามฝาผนัง 

ผมก็รู้สึกชอบ รู้สึกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ เรียนไป ๆ ผมก็ได้เห็นงานของศิลปิน งานของพรชัย 
ใจมา ที่เขาเล่าวิถีชีวิตทางเหนือได้ชัดเจน ผมก็กลับมาคิดว่า เอ๊ะ รูปแบบเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง
ของชาวใต้ ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีความเป็นตัวเองเลยสักนิดเดียว ทางเหนือก็ยังมีลายค านะ ทางอีสานก็มี
แต้ม ฮูปแต้ม ส่วนภาคกลางน่ีชัดเจนเลย ส่วนจิตรกรรมในภาคใต้ก็จะมีช่างหลวงลงมาเขียน ผสมช่าง
ชาวบ้านนิดหน่อย ผมก็เลยมีความคิดจากตรงน้ี อยากจะเอามาท าให้เกิดจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ทางภาคใต้ครับ284  

 

 และเมื่อได้พิจารณารูปลักษณ์และเรื่องราวที่ปรากฏผา่นวัตถุ รูปทรงที่อยู่ในภาพผลงานของศิ
ริชัย จะเห็นว่าเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความโอบอ้อมอารี ความมีน้ าใจไมตรี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของ
การอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันของผู้คนที่มีความแตกต่างกัน ดังเช่นในผลงานช่ือ “3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แผ่นดินไทย” (ภาพที่ 239) “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” (ภาพที่ 241)  และ “สองฝั่งคลอง” 
(ภาพที่ 242) ที่จะพบว่าเป็นภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่
เดียวกัน เห็นได้จากการปรากฏอยู่ของศาสนสถานของทั้งสองศาสนา การประดับธง ภปร. และธงชาติ
ไทยไว้บนหน้าจั่วบ้าน และการปราณีปราศรัยกันอย่างกลมกลนืในการด ารงชีวิตในพื้นที่เดียวกัน เนื่อง
ด้วยชาวไทยเหล่านี้ได้มีการเช่ือมต่อสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่มี
วิถีชีวิตที่ผูกพันกัน เกิดเป็นส านึกร่วมในความเป็นคนภูมิภาคเดียวกัน285 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ ตรง
ข้าม กับความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบัน ที่เมื่อกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้ว ต้องหวนคิดถึงความรุนแรง การนองเลือด ความไม่สงบ และการสู้รบของคน 2 ฝ่าย แต่ในความ
เป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นน้ัน เพราะในปัจจุบัน แม้ว่าข้อมูลข่าวสารจะน าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ที่เต็ม
ไปด้วยความขัดแย้งของท้องถ่ินชายแดนใต้ ซึ่งสร้างความหวาดระแวงและความสงสัยแก่ผู้คนทั้งใน
และนอกพื้นที่ แต่ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรม วิธีคิดและการด าเนินชีวิตร่วมกันของผู้คนในสังคมที่มี
การสั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนาน ท าให้ภาพชีวิตที่สงบสุข การอาศัยอยูร่วมกันด้วยความอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยังคงเป็น “ภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป” ในพื้นที่แห่งนี้ เป็นสิ่งที่บอกถึงการ
อยู่ร่วมกัน อย่างให้เกียรติกัน ความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดก
ทางความคิดอันทรงคุณค่าที่ชนรุ่นหลังสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข286 
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  ผมต้องการสร้างความงามและความกลมกลืนกันของวิถีชีวิต บริบทของพื้นที่ภาคใต้ตรงน้ี มีทั้ง

คนพุทธ คนมุสลิม ผมเองตั้งแต่สมัยเด็ก ตอนอยู่ที่จังหวัดนครฯ ก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิม ตาของผมก็มีเพื่อน
เป็นมุสลิม อยู่ร่วมด้วยกันมา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันมา  มาอยู่ที่น่ีผมก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมอีก ความเป็น
มิตรภาพที่เราเห็นตรงน้ี ที่เราได้รับได้สัมผัสมา เป็นแรงบันดาลใจในการท างานของเรา เป็นแนวความคิด
หลักในการท างานของเราเลย สร้างความงามและความกลมกลืน การอยู่ร่ วมกันอย่างสงบสุข ของชุมชน
พุทธและชุมชนมุสลิม  

ผมก็มีเพื่อนเป็นชาวบ้านมุสลิมเยอะแยะมากมาย แล้วก็ได้คุยกับเขาเรื่องเหตุการณ์ สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พวกคุณต้องการหรือเปล่า เขาไม่ได้แฮปปี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลย และยังท าให้
รูปแบบวิถีชีวิตเขาตกต่ าลงด้วยซ้ า การท างานเอย อะไรเอย ไม่ได้เป็นปกติ ไม่ได้มีผลดีอะไรเลย 

เขาก็อยากให้บ้านเมืองเขาสงบสุข ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบน้ีขึ้น287 

  
 สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏในผลงานของศิริชัย ได้แก่ผลงานช่ือ “พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมา
เนาะ” (ภาพที่ 240) ที่ปรากฏภาพชุมชนที่มีศาสนสถานของศาสนาอิสลาม หรือ สุเหร่า อยู่กลาง
ผลงาน และยังปรากฏวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมรอบ ๆ  บริเวณนั้นในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย 
เต็มไปด้วยมิตรไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งจากค าบอกเล่านี้ของศิลปิน ท าให้เราสามารถ
ทราบได้พอสังเขปถึงความเป็นอยู่ในความเป็นจริงของคนในพื้นที่ ที่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบรอบกาย แต่ชีวิตยังค้องด าเนินต่อไป ความสวยงามของวิถีต่าง ๆ  จึงไม่ได้สูญสิ้นไป ยังคงด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีสิ่งใดมาพรากสิ่งชีวิตไปจนหมดสิ้นจากพื้นที่นี้ นับว่าเป็นการ
น าเสนอที่น่าสนใจของศิริชัย เพราะได้หยิบยื่นมุมมองที่คนทั่วไปไม่ได้พบเห็น แต่มีอยู่จริง ให้ทุกคนได้
รับทราบ และซาบซึ้ง ไม่เพียงแค่ความโอบอ้อมอารีย์ ความนุ่มนวลเป็นมิตรไมตรีเท่านั้นที่เราสามารถ
สัมผัสได้ถึงผลงานของศิริชัย แต่ในวิถีเหล่าน้ันยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งในการมี
ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้าน และความมั่นคงที่จะปักหลักต่อไป ไม่จากบ้างหลังนี้ไปไหน 
 

จากการที่ผมไปพบไปเจอวิถีชีวิตต่าง ๆ แรงบันดาลใจหลัก ๆ ของผม มาจาก สถานการณ์ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 - 2547 ช่วงน้ันเอง ผมก็หยิบยกเรื่องของสถานการณ์มาเป็นแรง
บันดาลใจในการท างาน แต่ว่าแง่มุมที่ผมน าเสนอจะเป็นแง่มุมของวิถีชีวิตที่สงบสุขมากกว่า ผมคิดว่าข่าว
คราว เรื่องราวของความรุนแรงต่าง ๆ  หลายคนเขารู้แล้ว เขาหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าเรา
เป็นคนในพื้นที่ น่าจะน าแง่มุมของความสุขที่ยังมีอยู่ ไปเผยแพร่ให้เขาดูบ้าง ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท างาน 
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คือเราอยู่ ณ จุดน้ี เรามองความรุนแรงว่า เป็นเพียงแค่จุด จุดเดียว แต่ยังมีแง่มุมของความสุขอ่ืน
อีกมากมาย เยอะแยะไปหมดเลยที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสได้ ธรรมชาติเอย สภาพแวดล้อมเอย ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเอย เยอะกว่าเรื่องของความรุนแรงน่ีอีก แต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละครับ ที่คนข้างนอก
เขารับรู้เหตุการณ์ผ่านข่าวสารต่าง ๆ แล้วเกิดความกลัว ความเข้าใจแบบน้ันก็เป็นเรื่องปกติ เพราะเขา
ไม่ได้เข้ามาสัมผัสพื้นที่ตรงน้ี288 

 
 และด้วยบริบทของสถานการณ์ความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ในผลงานสร้างสรรค์
ของศิริชัยต้ังแต่ พ.ศ. 2557 -2559 จึงได้น าเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ต้องด ารงอยู่ท่ามกลางความมดื 
ดังเช่นในผลงานที่ช่ือว่า “สุนทรียะในความมืด” (ภาพที่ 243) โดยศิริชัยได้น าความรู้สึกหวาดกลัวต่อ
ความมืดของตนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เมื่อครั้งตนยังคงอาศัยอยู่นอกพื้นที่และได้มองสถานการณ์ในพื้นที่ สามจังหวัดนี้ด้วยความ
หวาดกลัว ซึ่งปัจจุบันการได้ใช้ชีวิตในพื้นที่และมุ่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างออกไปผ่าน
ประสบการณ์ตรงของตนเอง ท าให้ศิลปินได้พบเห็นแง่มุมความงามของวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และเห็นว่า
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนความมืดที่คอยบดบัง ครอบง าความรู้สึก
ในจิตใจของกลุ่มคนนอกพื้นที่ให้เกิดความวิตกกังวล และหวาดกลัวเกินกว่าที่ก้าวเข้าเข้ามาสัมผัสวิถี
ชีวิตอันงดงามของพื้นที่แห่งนี้289 
 

ชุดหลังน้ีผมจะท าเรื่องของความมืด คือเอาความมืดมาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก ความมืด
เป็นอะไรที่ใครหลาย ๆ คนรู้สึกว่าน่าหวาดกลัว เป็นสื่อสัญญะบางอย่าง ก็เลยใช้ชื่อชุดน้ีว่า สุนทรีย ะใน
ความมืด ในความมืดจะมีความงาม หลายคนมองมาที่ชายแดนใต้แล้วเห็นว่ามีความรุนแรง แต่จริง ๆ แล้ว 
ภาพที่ปรากฏก็คือจะเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน เม่ือผมลงไปสัมผัสแล้ว ก็รู้สึกว่าสวยงาม ผมก็เลยเอาเรื่องราว
เหล่าน้ันมาน าเสนอ290 

 
จึงอาจกล่าวการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิริชัย เกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน 

เนื่องจากศิลปินได้ตักสินใจกระท าสร้างสรรค์ลงไปด้วยความต้องการสื่อสาร ถ่ายทอด และสื่อ
ความหมายให้ผู้คนภายนอกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในพื้นที่ผ่าน
ผลงานสร้างสรรค์ของตน นอกจากนี้ยังเป็นการน าเสนอแง่มุมใหม่ ๆ  ความประทับใจในสิ่งที่ตรงข้าม
กับสิ่งที่คนทั่วไปรับรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมมีความประทับใจ และซาบซึ้งไปกับความงามที่หาชมได้ยากนั้น อัน
เป็นสิ่งที่มาจากความต้องการส่วนตัว ไม่มีเรื่องของสิ่งเร้าภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ ว่าจะเป็นเงิน

                                                             
288 เร่ืองเดียวกัน 
289 ศิริชัย พุ่มมาก, ตา่ง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 
290 เร่ืองเดียวกัน 
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ทอง รางวัล หรือลาภยศ การสรรเสริญ ทั้งความรู้สึกประทับใจ จรรโลงใจ หวาดกลัว ขุ่นเคืองจากการ
ที่ต้องเฝ้ามองเห็นสายสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความแตกต่างในพื้นที่ที่ได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต
ก าลังค่อยถูกแทนที่ด้วยความห่างเหิน และความหวาดระแวงโดยมีสาเหตุมาจากความรุนแรงที่เกิดข้ึน 
ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อเกิดภายในจิตใจของศิลปิน เกิดเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินตัดสินใจบอกเล่า ถ่ายทอด
ประสบการณ์ และความรู้สึกผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ อันเป็นทักษะที่ศิลปินมีความช านาญ 
 
รูปแบบการนําเสนอ 
 รูปแบบการน าเสนอของศิริชัย เกิดจากความรัก ชอบ และหลงไหลในเสน่ห์ของจิตรกรรมฝา
ผนังของไทย เป็นการน าองค์ความรู้จากลักษณะของจิตรกรรมประเพณีไทย ที่มีวิวัฒนาการสืบทอดมา
ในระยะเวลายาวนาน เป็นศิลปะแบบอุดมคติที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติทั่วไป เกิดจากการ
ถ่ายทอดมโนภาพให้ปรากฏเป็นรูปธรรม สิ่งที่น ามาเขียนเป็นภาพได้อาศัยเอาเค้าโครงจากสิ่งที่มีอยู่ใน
วิถีชีวิตของคนไทย มีการใช้สีเรียบแบน มีลักษณะ 2 มิติ และตัดเส้นสิ่งต่าง ๆ  ในภาพให้มีความชัดเจน 
ผู้คนที่ปรากฏในภาพ ไม่นิยมสร้างสรรค์แสดงความรู้สึกทางใบหน้า แต่สื่อความหมายผ่านการแสดง
พฤตกิรรม กิริยา และอิริยาบถต่าง ๆ โดยศิลปินได้อาศัยการน าลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมไทย
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาปรับใช้ กลั่นกรองจนตกตะกอนเป็นเอกลักษณ์ของตน โดยน าเรื่องราว 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเค้าโครงของสิ่งที่ด ารงอยู่จริงของพื้นถ่ินปักษ์ใต้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สัตว์ 
สถาปัตยกรรม บ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีการก าหนดภาพให้มี
ระยะใกล้-ไกล โดยยกต าแหน่งของภาพให้สูงข้ึน เพื่อให้ภาพดูเด่นัดเสมอกันตลอดทั้งภาพ สร้างความ
เลื่อนไหลมีชีวิตด้วยจังหวะราบเรียบ กระจายทั่วทั้งภาพ291  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง 5 ช้ินของศิริชัย ได้ถูกน าเสนอในรูปแบบ “กึ่งนามธรมธรรม” 
เป็นการถ่ายทอดที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติน้อยลง และเพิ่มความส าคัญที่ศิลปินผู้สร้างผลงานมาก
ข้ึน รูปแบบธรรมชาติที่ถูกน ามาเปน็สื่อนั้น ถูกลด สกัด ตัดทอน การจัดวางองค์ประกอบไม่ได้ค านึกถงึ
กฏเกณฑ์ความเป็นจริงตามธรรมชาติ มีการผสานจินตนาการ และอุดมคติของศิลปิน ซึ่งสิ่งที่ปรากฏ
ในภาพผลงานมีลักษณะที่แปลกตา แตกต่างไปจากของจริงในธรรมชาติ แตส่ามารถระบุได้ว่าเป็นภาพ
สิ่งใด โดยรูปแบบการน าเสนอนี ้ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกภายในของศิลปิน โดยอาศัยลักษณะเด่น
ทางธรรมชาติมาประกอบเป็นเรื่องราวใหม่ขึ้น เพื่อเป็นสะพานในการสื่อสารมายังผู้ชม 
 
เน้ือหา  

                                                             
291 ศิริชัย พุ่มมาก, “วิถีชวีิตพ้ืนถิ่นปักษ์ใต้” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552), 3. 
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จากแรงจูงใจและแนวคิดของของศิริชัย จะเห็นว่าเป็นผลมาจากครอบครัว สิ่งแวดล้อม การ
หล่อหลอมจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ และยังมีอุดมคติส่วนตน ความศรัทธาในความงาม ความ
พยายามในการสร้างสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามีลักษณะงาม แต่ยังคงมีเรื่องของจิต ส านึก และความรู้สึกของ
มนุษย์และผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีสาระที่เน้นไปถึงความเกี่ยวพันกับสังคมโดยตรง  ไม่ว่าจะ
เป็นการบรรยายสังคม การสะท้อนให้เห็นชีวิตในสังคมที่ถูกมองข้ามให้ปรากฏ เป็นลักษณะของการ
ปลุกเร้าความคิด ให้เกิดมุมมองที่รอบด้าน ความโอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และจิตผูกพันของผู้คน
ที่มีความต่างที่ปรากฏในผลงานของศิริชัย ท าให้เกิดความคิดและความรู้สึกห่วงใยให้กับผู้คนในพื้นที่ 
ท าให้หวนระลึกถึงคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อกัน ก่อเกิดเป็นจิตส านึกร่วมให้เกิดการตั้งค าถามกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึน ท าให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความจริงผ่านผลงานสร้างสรรค์ จึงสรุปได้ว่า
เนื้อหาที่ปรากฏในผลงานศิลปะของศิริชัย จัดเป็นประเภท เนื้อหาสังคม อันมีที่มาจากมุมมองของ
สังคม และสถานการณ์ที่เกิดข้ึนภายนอกจิตใจของศิลปิน 

 
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ     
ศิริชัย  พุ่มมาก 

จะเห็นว่าผลงานศิลปะของศิริชัยไม่มีสื่อสัญลักษณ์ หรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
แสดงออกถึงความรุนแรง แต่จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างผลงานที่กล่าวในข้างต้น จะพบว่า
ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยศิลปินได้เลือกใช้การแสดงออกในทางตรงข้าม ดังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ 
เกษประสิทธ์ิ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวถึงผลงานของศิริชัย ไว้ดังนี้ 

 
แทนที่ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นประเด็นตอกย้ าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

กล่าวให้หว่ันไหวน่ากลัว แต่ทว่ากลับพาผู้คนหันมารับรู้ดูงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการแสดงออกบอก
เล่าให้เห็นภาพอันงดงาม  

ศิลปินมีประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกับการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตผู้คน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพอใจที่จะเลือกภาพชุมชนในตลาดปักษ์ใต้ ซ่ึงยังคงมีความแตกต่าง
หลากหลายของผู้คน มาซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน พบปะ พูดคุย ด้วยความอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรี
จิตที่ดีน่ารักต่อกัน292 
 

ณ จุดนี้จะพบว่า สถานการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบต่าง ๆ  ยังคงอยู่ในผลงานของศิริชัย 
เพียงแต่ไม่ได้รับการน าเสนอเท่าน้ัน ในขณะที่เหตการณ์ความรุนแรงยังคงด าเนินอยู่ อีกฟากฝั่งหนึ่ง 
                                                             

292 ศิริชัย พุ่มมาก, ตา่ง-สุข...ต่าง-สงบ, (ปัตตานี : มิตรภาพ, 2558) 48. 
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ชีวิตของผู้คนก็ยังคงต้องด าเนินต่อไปตามวิถีแห่งความดีงามที่ต่างคนต่างยึดมั่น โดยสามารถเห็นได้
จากผลงานช่ือ “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย” (ภาพที่ 239) “พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมา
เนาะ” (ภาพที่ 240) “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” (ภาพที่ 241) และ“สองฝั่งคลอง” กระทั่งเหตุการณ์
ได้พัฒนาความรุนแรงมากข้ึนการแสดงออกของศิลปินจึงเพิ่มความเข้มข้นผ่านวิถีที่ดีงามเช่นเดิม 
ดังเช่นผลงานช่ือ “สุนทรียะในความมืด” (ภาพที่ 243) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธ์ิ ก็
ได้กล่าวอีกว่า 
 

ท่ามกลางความมืดมิดของเวลากลางคืน ความหมายของความมืดเป็นบรรยากาศแสดงถึงปัจจัย
แวดล้อม ล้วนคลุมเครือและค่อนข้างน่ากลัวอยู่ไม่น้อย ศิลปินน ามาเป็นสัญลักษณ์อุปมาอุปไมย แทนความ
คลุมเครือ ลึกลับ และอันตรายที่น่ากลัวจากเหตุการณ์มิคสัญญีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดน้ีมี
น้ าหนัก และคมคายยิ่งนัก เพราะเคลือบแฝงนัยยะให้ชวนคิดได้ไม่เบาเอาการ293 

 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะการสือ่สารของศิริชัยที่เน้นการสือ่สารทางด้านความดี เจตนา

ของศิลปินคือสร้างความตระหนักให้กับผู้ชม เกิดส านึกในความสะเทือนใจที่แฝงอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว 
กระตุ้นเตือนให้ทุกมองเล็งเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่าง ทั้งในด้าน
ของรูปลักษณ์ ศรัทธาในศาสนา ความคิดความอ่าน รวมถึงวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่า
สงบสุข มีสันติภาพมาเป็นเวลานาน294 สอดคล้องกับสิ่งที่ศิลปินได้กล่าวดังนี้ 

 
คือเราอยู่ ณ จุดน้ี เรามองความรุนแรงว่า เป็นเพียงแค่จุด จุดเดียว แต่ยังมีแง่มุมของความสุขอ่ืน

อีกมากมาย เยอะแยะไปหมดเลยที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสได้ ธรรมชาติเอย สภาพแวดล้อมเอย ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเอย เยอะกว่าเรื่องของความรุนแรงน่ีอีก295 

 
 ดังนั้น แม้ว่าผลงานของศิริชัย พุ่มมากจะไม่ได้มีรูปทรง ภาพเหตุการณ์ หรือสัญลักษณ์ที่บอก
เล่าหรือแสดงให้เหน็ถึงความรุนแรงอย่างแจ่มแจง้ กระจ่างชัด แต่เรื่องราวดังกล่าวดังกล่าวได้ผสานอยู่
ในผลงานอย่างแนบแน่นกลมกลืน เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงถือได้ว่า ศิริชัย พุ่มมาก เป็นศิลปิน
ชาวพุทธที่สร้างสรรค์ผลงานวิถีชีวิตชาวมุสลิมในกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างแยบคาย ชาญฉลาดและเป็นเอกลักษณ์ 

 

                                                             
293 เร่ืองเดียวกัน 
294 เร่ืองเดียวกัน 
295 สัมภาษณ,์ ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30 

พฤษภาคม 2559 
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3.5 นุรัตนา หะแว 
นุรัตนา หะแว ศิลปินหญิงชาวปัตตานี อาจารยป์ระจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลงานศิลปกรรมของนุรัตนา มักถูกน าเสนอด้วย
เทคนิคสื่อผสม มีความโดดเด่นด้านสีสันและลักษณะพื้นผิว ศิลปินมีความประทับใจในช่วงชีวิตวัยเด็ก
ของตน การใช้ชีวิตร่วมกับน้อง ๆ  รวมทั้งการดูแลและเลี้ยงดูในฐานะพี่คนโต ท าให้นุรัตนา หะแว มี
แรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากประสบการณ์ของตนเอง ผลงานศิลปะของศิลปิน
ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้  มีจ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ผลงานช่ือ “Damp 1” (ภาพที่ 
244) “Damp 3” (ภาพที่ 245) “Damp 11” (ภาพที่ 246) “Damp 12” (ภาพที่ 247) และ “Damp 
13” (ภาพที่ 248) 

 
ภาพที่ 244 Damp 1, 2555, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
ที่มา : นุรัตนา หะแว, THE AX HANDLE, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 

 
ภาพที่ 245 Damp 3, 2555, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
ที่มา : นุรัตนา หะแว, THE AX HANDLE, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 
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ภาพที่ 246 Damp 11, 2555, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
ที่มา : นุรัตนา หะแว, THE AX HANDLE, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 

 
ภาพที่ 247 Damp 12, 2555, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
ที่มา : นุรัตนา หะแว, THE AX HANDLE, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 
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ภาพที่ 248 Damp 13, 2555, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
ที่มา : นุรัตนา หะแว, THE AX HANDLE, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2555) 

 
ในผลงานช่ือ “Damp 1”(ภาพที่ 244) ผลงานมีขนาด 60 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย

เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบน
ราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระหลายช้ิน 
ขอบภาพด้านล่าง และบริเวณกึ่งกลางภาพ ปรากฏเส้นหน้าสีแดง โดยในพื้นที่ระหว่างขอบล่างและ
เส้นตรงกลางนี้ปรากฏเส้นสีแดงอีก 1 เส้น ขนาดเล็กกว่า ลากจากของภาพด้านขวาขนานกับพื้นไป
ทางซ้าย และหยุดถัดจากกึ่งกลางภาพไปทางซ้ายเล็กน้อย และเส้นสีแดงที่ปรากฏทั้งหมดล้วนถูกเย็บ
เดินเส้นด้วยด้ายสีด าบริเวณขอบทั้งหมด สุดปลายด้านซ้ายของเส้นดังกล่าวปรากฏวัตถุแบนราบสีน้ า
เงิน รูปร่างคล้ายเก้าอี้นวม หรือก้อนเมฆ ขอบวัตถุถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้ายสีด า ใกล้กับวัตถุดังกล่าว
ทางด้านขวา ปรากฏห่วงขนาดใหญ่โดยขอบในเป็นสีด าทึบ และขอบนอกโปร่งมีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ  
ถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้ายสีด าทั้งขอบในและขอบนอก ใกล้กับห่วงดังกล่าวทางด้านขวาปรากฏวัตถุ
คล้ายเสา มี 2 ขา จากขอบเส้นสีแดงล่างสุดยาวข้ึนไปจนแตะขอบภาพด้านบนและยังมีงอกยาว
ออกไปคล้ายตัวทีจนชิดขอบภาพซ้ายขวา และชิดขอบภาพด้านบน และยังถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้ายสี
ด าเช่นเดียวกับวัตถุอื่น  พื้นหลังเกิดจากการท าการพิมพ์ในครั้งแรก ครอบคลุมทั้งภาพยกเว้นเพียงมุม 
4 มุมของภาพ ลักษณะคล้ายขนมปังแผ่นที่ถูกกัดมุมทั้ง 4 ออก โดยในช่องว่างที่มุมนี้ ถูกเย็บเติมเต็ม
ด้วยด้ายสีขาวลักษณะเย็บตัดกันเป็นตารางอย่างละเอียด  

ในผลงานช่ือ “Damp 3” (ภาพที่ 245) ผลงานมีขนาด 60 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบน
ราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระ สีแดง น้ าเงิน 
ด า โดยมีเส้นสีแดงขนาดใหญ่ ขนานกับพื้นชิดขอบล่างของภาพ แต่ไม่ยาวไปจนชิดขอบขวา กลับหยุด
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ก่อนถึงขอบขวาเล็กน้อย และลากยาวเฉียงข้ึนไปจนแตะมุมขวาบน และลากต่อไปทางซ้ายมือจนสุด
ขอบ นอกจากนี้ยังปรากฏอีก 1 เส้น ถูกลากจากขอบภาพบนบริเวณเกือบกึ่งกลางภาพค่อน ไป
ทางซ้าย ตัดกับเส้นแรก ยาวเฉียงมุ่งลงมามุมขวาล่าง แต่ไม่แตะมุม กลับตวัดไปทางขวาจนชิดขอบ
ขวาของภาพ มองโดยรวมแล้วคล้ายตัว X ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังปรากฏวัตถุลักษณะครึ่งวงกลม 
ทั้งหมด 5 ช้ิน ลักษณะเส้นโค้งเป็นซี่ ๆ คล้ายรางรถไฟ ช้ินที่ 1 ปรากฏด้านซ้ายสุด ห้อยลงมาจากเสน้
ขอบภาพสีแดงด้านบน ช้ินที่ 2 ปรากฏตรงรอยแยกของเส้นสีแดงเส้นที่ 1 และ2 ช้ินที่ 3 ปรากฏใบน
เส้นสีแดงเส้นที่ 2 ทางด้านซ้าย ช้ินที่ 4 และ 5 ปรากฏใกล้กันบริเวณปลายเส้นตัดสีแดงเส้นที่ 2 จุดที่
เส้นตวัดไปทางขวา ภายในวัตถุครึ่งวงกลมนี้ถูกเตอมเต็มด้วยสีน้ าเงิน ทั้งเส้นสีแดงขนาดใหญ่ และวัตถุ
ครึ่งวงกลมล้วนถูกเย็บเดินเส้นบริเวณขอบด้วยด้ายสีแดง พื้นหลังเกิดจากการท าการพิมพ์ในครั้งแรก 
ครอบคลุมทั้งภาพปรากฏช่องว่างบริเวณกลางภาพ ชิดกับแนวเส้นสีแดง มองคล้ายแม่น้ าไหลผ่านเป็น
วงโค้ง ระหว่าง 2 แผ่นดิน และช่องว่างนี้ ถูกเย็บเติมเต็มด้วยด้ายสีขาวลักษณะเย็บตัดกันเป็นตาราง
อย่างละเอียด  

ในผลงานช่ือ “Damp 11” (ภาพที่ 246) ผลงานมีขนาด 60 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบน
ราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระ สีแดง น้ าเงิน 
ด า โดยมีเส้นสีแดงขนาดใหญ่ม้วนขดพาดผ่านกลางภาพ เริ่มจากขอบภาพด้านซ้าย ลางเฉียงขึ้นไปจน
แตะขอบบนถัดจากกึ่งกลางเล็กน้อย จากนั้นลากยาวลงมาแตะขอบภาพด้านล่าง แล้วม้วนขดข้ึนไปจน
แตะกับเส้นก่อนหน้า แล้วจึงลากเฉียงโค้งข้ึนไปจนแตะกับขอบภาพด้านบนอีกครั้ง และในส่วนของ
เส้นเริ่มเส้นแรกมีการลากต่อเติมอีก 1 เส้น โดยลากต่อลงมาด้านล่าง มุมเฉียงเล็กน้อยจนกระทั่งแตะ
กับขอบภาพด้านล่างช่วงขวามือ เมื่อมองแล้วลักษณะคล้ายตัว A ที่บิดเบี้ยว โดยบริเวณขอบของเส้น
ดังกล่าวมีการเย็บเดินเส้นด้ายสีด าด้วยมือ นอกจากนี้ยังปรากฏห่วงสีด ามีแขนห้อยออกมาจากขีดตรง
กลางตัว A และยังปรากฏอีก 5 วง แต่ล้วนไม่ครบเป็นวงกลม ในขาข้างขวาด้านในของตัว A ปรากฏ 
1 ครึ่งวงกลม บริเวณขดม้วนของเส้นสีแดงปรากฏ 3 ครึ่งวงกลมตามริมขอบ และพบ ¼ วงกลม
บริเวณจุดตัด ด้านในพื้นที่เส้นขดถูกเติมเต็มด้วยสีน้ าเงิน พื้นหลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้าย และ
ด้านขวา ด้านซ้ายเป็นพื้นหลังโปร่งที่ทาบทับวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ท าให้วัตถุสีหมองลง เป็น
ลักษณะสีเทาหม่นคลายรอยน้ าหยด หรือกลุ่มควัน ในขณะที่ด้านขวา เป็นพื้นหลังที่ไม่ได้ทาบทับวัตถุ 
ท าให้วัตมีสีสันสดใจ เกิดจากการเย็บด้านสีขาวตัดกันอย่างละเอียดจนเกิดเป็นพื้นผิวคล้ายตาราง 

ในผลงานช่ือ “Damp 12” (ภาพที่ 247) ผลงานมีขนาด 60 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบน
ราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุคล้ายสิ่งก่อสร้าง สีแดง น้ า
เงิน ด า ช่วงขอบล่างของภาพ ปรากฏวัตถุลักษณะคล้ายสะพาน มีเสาสูงสีแดง มีรั้วลักษณะเป็นซี่สีด า 
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และมีตะแกรงลวดสานระหว่างซี่ปรากฏโดยเทคนิคการเย็บปักด้ายสีขาวลงไป ด้านล่างของสะพานสี
แดงปรากฏวัตถุสีด าลักษณะเป็นแผ่นผืน มีขอบหนา พื้นส่วนกลางลักษณะคล้านตาข่ายผืนใหญ่ เหนือ
ข้ึนไปมุมซ้ายด้านบน ปรากฏวัตถุแบบราบสีน้ าเงินขนาดใหญ่คล้ายสระว่ายน้ า พื้นหลังมีสีเทาหม่น ไม่
สม่ าเสมอ มองแล้วคล้ายหมอกควันล่องลอย  

ในผลงานช่ือ “Damp 13” (ภาพที่ 248)  ผลงานมีขนาด 60 x 80 เซนติเมตร สร้างสรรค์
โดยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติ
แบนราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงคล้ายเน็ต หรือ
ตาข่ายค่ันกลางสนามที่ใช้ส าหรับเล่นกีฬา เช่น วอลเลย์บอล หรือแบตมินตัน เป็นต้น มีขนาด โดยเสา
ทั้งสองข้างชิดขอบภาพทั้งสองด้าน ซ้าย-ขวา ขอบบนมีช่องว่างเล็กน้อย ตาข่ายดังกล่าวมีเสาและขอบ
สีแดงทั้งหมด ขอบถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้านสีด า ตาข่ายมีลักษณะเป็นเส้นตัดกันสีด า มี 5 แถว 13 
คอลัมน์ ระยะห่างไม่เท่ากัน ในแถวที่ 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างตาข่ายถูกเติมเต็มด้วยสีน้ าเงิน และมี
การเย็บเดินเส้นรอบ ๆ  ขอบตาข่ายด้วยด้ายสีแดง พื้นหลังเกิดจากการท าการพิมพ์ในครั้งแรก ลักษณะ
เป็นตารางขนาดใหญ่ มีขอบไม่แน่ชัด สีเท่าหม่น ช่องว่างในตารางที่ปรากฏนอกขอบเส้นสีแดง และ
ช่องสีน้ าเงิน ถูกเย็บเติมเต็มด้วยด้ายสีขาวในลักษณะตัดกันจนเป็นตารางละเอียด 

 
แรงจูงใจ 

ผลงานศิลปกรรมของนุรัตนา หะแว พื้นฐานจากความรู้สึกประทับใจในวัยเด็ก การเป็นพี่
คนโต และได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการดูแลน้อง ๆ  ท าให้นุรัตนามีความรู้สึกอิ่มเอม และมีความสุข เมื่อ
ศิลปินเติบโตข้ึน แม้ว่าจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแต่นุรัตนา หะแวก็ยังคงรักและใส่ใจในน้อง ๆ 
ของตนเช่นเคย และเมื่อศิลปินได้ให้ก าเนิดลูกสาว ด้วยพื้นฐานความประทับใจในเด็ก ๆ  ได้ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพิ่มเติมในแนวเรื่องเดิม 

 
เดิมทีจะท าเรื่องราวเก่ียวกับเด็กเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แรกเริ่มเดิมทีเรายังไม่มีลูก ยังไม่มีครอบครัว 

แรงบันดาลใจก็จะมาจากน้อง ๆ น้องสาว น้องชาย เพราะเราสนิทกับน้อง ๆ มาก เรามองภาพรวมของเด็ก 
ๆ เริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของน้องสาวและน้องชายเป็นหลัก แล้วพอเรามีครอบครัว มีลูก เราก็เริ่ม
สังเกตลูกเรา เพราะเรามีความใกล้ชิดผูกพัน296  

 
วิถีชีวิตประจ าวันของนุรัตนา หะแวคือการได้ดูแลเด็ก ๆ ของครอบครัว ให้ความรักใส่ใจ

ในน้องสาวและน้องชายท าให้ศิลปินมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการท างานศิลปะ กระทั่ง

                                                             
296 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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เหตุการณ์ความไม่สงบไดท้วีความรุนแรงในพื้นที่ที่ศิลปินอาศัยอยู่ วิถีชีวิตทุกอย่างจึงเปลี่ยนไป ความ
เป็นอยู่ในทุกย่างก้าวมีความเสี่ยง รวมถึงภาระในการระแวดระวังของพี่คนโตก็หนักขึ้น ประกอบกับ
เหตุการณ์ความสะเทือนใจที่นุรัตนา หะแวได้ประสบ เมื่อศิลปินได้พาน้อง ๆ ไปเล่นที่สนามเด็กเล่น 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ ทุกคนช่ืนชอบและมีความสุขที่ได้เยี่ยมเยือน แต่ไม่ใช่ส าหรับเหล่าน้อง ๆ ของ
ศิลปินอีกต่อไป  

 
เด็ก ๆ มาตั้งค าถามกับเรา ขณะที่เขาไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นว่า ตรงน้ีที่เขามา เขาจะมีความ

ปลอดภัยไหม เราก็อ้ึง และให้ค าตอบเขาไม่ได้ เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน เราก็เลย
เก็บความรู้สึกตรงน้ันมาถ่ายทอดเป็นงาน แล้วก็พอเรามีลูก เราก็อยากพาลูกเราไปในทุก ๆ  ที่ในปัตตานี 
แต่ในส่วนลึก ๆ เราก็เป็นห่วงเขา ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา เราเองก็ไม่รู้ว่า ตัวเราเองจะปลอดภัยไหม 
จะดูแลลูกได้ไหม คือความเป็นห่วงก็บวกเพิ่มขึ้น297 

 
ศิลปินมองว่าเด็กยังต้องการเล่นสนุกสนาน และอยากเล่นเครื่องเล่นตามสวนสาธารณะ 

แต่ปัจจุบันน้ีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเหล่าน้ันได้เปลี่ยนความคิดของเด็ก ๆ ไป  
 

เราก็อยากให้เด็กได้สนุก ให้เด็กได้สัมผัสความสุขของการเป็นเด็ก แต่ว่าความหวาดระแวงก็มี
อยู่อ่ะค่ะ เพราะว่าถ้าจะเกิดเหตุ ถ้าเขาจะก่อเหตุเขาก็ไม่ได้ประกาศ ถูกไหมคะ เดี๋ยวจะท าแบบน้ันตรงน้ัน 
ตรงน้ี คือไม่มีไง น่ันแหละผลกระทบที่เราได้รับคือ เราไม่รู้ว่าจะเกิดเม่ือไหร่ จะเกิดกับใคร ณ ตอนไหนบ้าง 
พอเราตั้งใจที่จะพาลูกเราไปที่น่ันที่น่ี ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ว่าเราจะพาเขาไปแล้วจะปลอดภัย ไม่เคยได้
ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกมุมหน่ึงเราก็คิดเผื่อไว้แล้วว่า ถ้ามีเหตุการณ์ล่ะ เราต้องเผื่อใจ ท าใจไว้แหละ และ
ด้วยเหตุการณ์ ด้วยภาพบรรยากาศ ถามว่าเราเคยชินไหม ความรู้สึกตามตรงก็คือเราเคยชิน แต่ก็เป็นการ
เคยชินที่ต้องเผื่อใจไว้บ้างในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน298 

 
ความสะเทือนใจที่เกิดข้ึนในสนามเด็กเล่น การตระหนักถึงความหวาดระแวงของเด็ก ๆ   

และการด ารงชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง  ท าให้นุรัตนาตัดสินใจ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกดังกล่าว โดยเลือกใช้เทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกของตน ลักษณะรอยร้าวที่พาดผ่านรูปทรงของเครื่องเล่นต่าง ๆ  
ในผลงาน ราวกับความแตกแยกของสังคมที่ซ้ าร้ายกลับฝังร่องรอยแห่งความทุกข์ลงบนหัวใจของเด็ก 
ๆ ที่ไม่อาจเล่นให้สนุกได้อีกต่อไป บรรยากาศอันสดใส และเสียงหัวเราะที่ควรมี ถูกแทนที่ด้วยความ

                                                             
297 เร่ืองเดียวกัน. 
298 เร่ืองเดียวกัน 



  313 

หม่นหมอง และสีที่อึมครึม มองคล้ายกับการใช้ชีวิตอยู่ในฝันร้าย เพราะแม้แต่สนามเด็กเล่นก็ไร้ซึ่ง
ความรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไป299 

 
เราไม่ได้รู้สึกวันน้ี แล้วจะจบวันพรุ่งน้ี ความรู้สึกเราเริ่มจากน้อง พอเขาเติบโต ความเป็นห่วง 

ความระแวงก็เริ่มจางลงแต่ไม่มีวันหมด และพอเรามีลูก ความกังวลที่เราเคยมีเพราะน้อง ก็เปลี่ยนมามีให้
ลูกแทน ความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ลูกเรายังเป็นเด็ก ยังเล็กมาก ความหวาดระแวงน้ีจึงเข้มข้นและมีอยู่ทุก
วัน จึงเหมือนกับการทับซ้อน ๆ ซ้อน ๆ กันไปเรื่อย ๆ และเทคนิคภาพพิมพ์ ที่เราเลือกท าก็คือ ภาพพิมพ์
สามารถพิมพ์ได้ เหมือนย้ าตัวเอง ย้ ามัน เหมือนย้ าความรู้สึกตัวเอง300 

 
อาจกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ของนุรัตนา เกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน เพราะ

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยความต้องการส่วนตัว ไม่มีช่ือเสียง เกียรติยศ หรือเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ทั้งความรู้สึกสะเทือนใจ หดหู่ และกังวลจากการได้เห็นความหวาดกลัวของเด็ก ๆ เกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของศิลปิน ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ศิลปินถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ด้วยเทคนิคและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ และตอบสนองต่อความรู้สึกของตน 

 
รูปแบบการนําเสนอ 

ในผลงานช่ือ “Damp 1” (ภาพที่ 244) สร้างสรรค์โดยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปัก 
โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบนราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา 
บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระหลายช้ิน บริเวณกึ่งกลางภาพ ปรากฏเส้นหนา้
สีแดงที่ถูกเย็บเดินเส้นด้วยด้ายสีด าบริเวณขอบ สุดปลายด้านซ้ายของเส้นดังกล่าวปรากฏวัตถุแบน
ราบสีน้ าเงิน รูปร่างคล้ายเก้าอี้นวม หรือก้อนเมฆ และยังมีห่วงขนาดใหญ่โดยขอบในเป็นสีด าทึบ และ
ขอบนอกโปร่งมีลักษณะเป็นซี ่ใกล้กับห่วงดังกลา่วมีวัตถุคล้ายเสา มี 2 ขา มุม 4 มุมของภาพ ลักษณะ
คล้ายขนมปังแผ่นที่ถูกกัดมุมทั้ง 4 ออก  ในผลงานช่ือ “Damp 3” (ภาพที่ 245) สร้างสรรค์โดย
เทคนิคเดียวกัน โทนสีของภาพไม่มีความเป็นธรรมชาติ รูปทรงเกินจริง มิติแบนราบ ไม่มีความลึก 
หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระ สีแดง น้ าเงิน ด า และเส้นสีแดง 
มองโดยรวมแล้วคล้ายตัว X ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังปรากฏวัตถุลักษณะครึ่งวงกลม ลักษณะเส้นโค้ง
เป็นซี่ ๆ คล้ายรางรถไฟ ภายในวัตถุครึ่งวงกลมนี้ถูกเตอมเต็มด้วยสีน้ าเงิน  และยังมีบริเวณที่มอง
คล้ายแม่น้ าไหลผ่านเป็นวงโค้ง เช่ือมระหว่าง 2 แผ่นดิน ในผลงานช่ือ “Damp 11”(ภาพที่ 246)  

                                                             
299 นิทรรศการศิลปะ "ใต้สภาวะใต"้ โดย นุรัตนา หะแว, เข้าถึงเมื่อ  1 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.portfolios.net/m/event?id=2988839%3AEvent%3A446961 
300 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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สร้างสรรค์โดยเทคนิคเดียวกัน โทนสีของภาพ รูปทรง มิติในภาพ ไม่มีความเป็นธรรมชาติ แบนราบ 
ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุรูปทรงอิสระ และเส้นอิสระ เมื่อ
มองแล้วลักษณะคล้ายตัว A ที่บิดเบี้ยว นอกจากนี้ยังปรากฏห่วงสีด ามีแขนห้อยออกมาจากขีดตรง
กลางตัว A พื้นหลังมีการแบ่งพื้นที่ มีลักษณะเป็นสีเทาหมน่คล้ายรอยน้ าหยด หรือกลุ่มควัน ในผลงาน
ช่ือ “Damp 12” (ภาพที่ 247) สร้างสรรค์โดยเทคนิคเดียวกัน โทนสีของภาพ รูปทรง มิติในภาพ ไม่มี
ความเป็นธรรมชาติ แบนราบ ไม่มีความลึก หรือแสงเงา บรรยากาศโดยรวมหม่นหมอง ปรากฏวัตถุ
คล้ายสิ่งก่อสร้าง ลักษณะคล้ายสะพาน มีเสาสูง มีตะแกรงลวดสาน ด้านล่างของสะพานสีแดงปรากฏ
วัตถุสีด าลักษณะเป็นแผ่นผืน มีขอบหนา พื้นส่วนกลางลักษณะคล้ายตาข่ายผืนใหญ่ เหนือข้ึนไป
มุมซ้ายด้านบน ปรากฏวัตถุแบบราบสีน้ าเงินขนาดใหญ่คล้ายสระว่ายน้ า พื้นหลังมีสีเ ทาหม่น ไม่
สม่ าเสมอ มองแล้วคล้ายหมอกควันล่องลอย และในผลงานช่ือ “Damp 13” (ภาพที่ 248) สร้างสรรค์
โดยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเย็บปักเช่นเดียวกัน โทรสี วัตถุต่าง ๆ  รวมถึงบรรยากาศ ไม่ปรากฏ
ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความเป็นจริง ไม่ว่าจะป็นวัตถุรูปทรงคล้ายเน็ต หรือตา ข่ายค่ันกลางสนามที่ใช้
ส าหรับเล่นกีฬา ตาข่ายมีลักษณะเป็นเส้นตัดกันสีด า ช่องว่างระหว่างตาข่ายถูกเติมเต็มด้วยสีน้ าเงิน 
และมีการเย็บเดินเส้นรอบ ๆ  ขอบตาข่ายด้วยด้ายสีแดง ลักษณะเป็นตารางขนาดใหญ่ มีขอบไม่แน่ชัด 
สีเท่าหม่น  

จะเห็นว่าผลงานทั้ง 5 ช้ิน ของนุรัตนา หะแว ปรากฏรูปร่าง และรูปทรงอิสระ ที่ไม่
เด่นชัดว่าเป็นสิ่งใด มีอยู่จริงหรือไม่ ศิลปินเน้นการแสดงออกและสื่อความหมายด้วยสี  3 สีเป็นหลัก 
ได้แก่ แดง น้ าเงิน และด า ภาพรวมมีความเว้ิงว้าง ลึกลับ รูปทรงที่ปรากฏดูคล้ายเครื่องเล่นในสนาม
เด็กเล่นที่ดูบิดเบี้ยวไม่ได้สัดส่วน เป็นการตอกย้ าอารมณ์ความรู้สึกหวาดระแวงของเด็กที่หว่ันใจจะว่ิง
เข้าหาความสนุกสนาน301 มีการสกัด ตัดทอน ลดความส าคัญของรูปทรงจนเหลือเพียงร่องรอย รูปรา่ง 
พื้นผิว และสีสัน ในลักษณะที่สะเทือนใจศิลปิน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่อง จึงสรุปได้ว่า 
ผลงานของนุรัตนาถูกน าเสนอใน “รูปแบบนามธรรม” 

 
เน้ือหา 

จากแรงจูงใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปิน สรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานของ
ศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคลของศิลปิน เป็นเนื้อหาที่เริ่มต้น
จากชีวิตส่วนตัว เพราะเกี่ยวข้องกับแนวความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ศิลปินได้สัมผัส อาทิ 
ความสะเทือนใจจากการตั้งค าถามของเด็ก ๆ  และตนเองไม่สามารถให้ค าตอบได้ ความวิตกกังวลใน
ความปลอดภัย ทั้งของคนในครอบครัวและเด็ก ๆ คนอื่น ๆ อันเป็นสิ่งฝังแน่นในส่วนลึกของจิตใจ

                                                             
301 พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, ปลายด้ามขวาน ปลายคาบสมุทรไทยมลายู, ใน The Ax Handle (ปลายด้ามขวาน), (กรุงเทพฯ : 

อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2555) 2. 



  315 

ตลอดช่วงเวลาของการใช้ชีวิต แม้ว่าสาเหตุการก่อเกิดความรู้สึกเหล่าน้ันจะมาจากปัจจยัภายนอก อัน
ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่อาศัย 
แต่ศิลปินได้เลือกหยิบยกในส่วนของความรู้สึกภายใน และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง อันเป็นปัจจัยที่
เกิดข้ึนภายใน มากลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์  
 
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ     
นุรัตนา หะแว 
 ผลงานทั้ง 5 ช้ินของนุรัตนา น าเสนอในรูปแบบนามธรรม ที่ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นรูปร่าง หรือ
รูปทรงของสิ่งใด ๆ ที่มีอยู่ สีสันที่ปรากฏในผลงานล้วนมืดหม่น คลุมเครือ ไม่แจ่มชัด เป็นการสื่อ
ความหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงของผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ของศิลปินสื่อให้เห็นถึงวิถีของผู้บริสุทธ์ิที่ต้องวนเวียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตาย กลิ่นไอ
ความตาย คาวเลือด คราบน้ าตา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่พื้นที่
อภัยทาน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน หรือสนามเด็กเล่น จึงแสดงให้เห็นว่า ความหวาดกลัว
ไม่ได้เพียงแต่เกาะกินใจผู้คนทั่วไป หากแต่ยังแฝงเร้น แล่นลึกเข้าไปในจิตใจของเด็กและเยวชนผู้
บริสุทธ์ิ ตะกอนหมึก คราบสีด าที่ปรากฏในผลงานของนุรัตนาจึงเป็นสิ่งที่บอกเลา่ความรู้สึกนึกคิดของ
คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เป็นการบนนยายให้เห็นถึงบรรยากาศในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านนั้นมีความไม่
ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง302 ดังเช่นที่รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ได้กล่าวถึงผลงานของศิลปินไว้
ว่า 
 

ความเป็นศิลปะส่องประกายในผลงานภาพพิมพ์ของเธอด้วยการใช้แม่พิมพ์แกะไม้ ธรรมชาติ
ของผิวไม้ทั้งเรียบทั้งขรุขระ เธอขูด –ขีด ให้เกิดความตื้น-ลึก และทิ้งไว้ในบางส่วนให้เป็นร่องรอยชวนคิด
ภายใต้ค่าน้ าหนักอ่อน-แก่ ดูเว้ิงว้างและลึกลับ รูปทรงคล้ายเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นดูบิดเบี้ยวไม่ได้ส่วน 
ยิ่งตอกย้ าอารมณ์ความรู้สึกหวาดและระแวง ประเด็นเด็กน้องน้องสาวคนเล็กของเธอหวาดกลัวต่อเครื่อง
เล่นเด็ก หว่ันใจที่จะว่ิงเข้าหาความสนุกสนานเฉกเช่นเด็กน้อยในวัยเดียวกัน เป็นสิ่งที่เธอบอกเล่าและทิ้ง
รอยลึกไว้ในแม่พิมพ์ก่อนผ่านกระบวนการพิมพ์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ การพิมพ์งานซ้ าชิ้นแล้วชิ้นเล่า
ของเธอเปรียบเสมือนการย้ าถึงความหวาดหว่ันไม่จางหายไปจากใจ เงาด ายังคงทอดยาวและแผ่ขยาย
อย่างไร้อาณาเขตในผลงานของเธอ เสมือนความมืดมนที่เหล่าบรรดาพี่ น้องปลายด้ามขวานล้วน
หวาดระแวงและโหยหาถึงความสุข303 

 
                                                             

302 หัสภพ ตั้งมหาเมฆ, ณ ปลายด้ามขวาน, ใน The Ax Handle (ปลายด้ามขวาน), (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง,2555) 4. 

303 พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, ปลายด้ามขวาน ปลายคาบสมุทรไทยมลายู, ใน The Ax Handle (ปลายด้ามขวาน), (กรุงเทพฯ : 
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2555) 2. 
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 สอดคล้องกับสิ่งทีศิ่ลปินได้เคยกลา่วถึงเกี่ยวกับสภาวะการเมืองในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย ที่ได้มีผลสืบเนื่องสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและจิตใจของผู้คนในหลาย ๆ  ด้าน 
โดยเฉพาะสภาวะจิตใจที่เกิดจกจิตใต้ส านึกของเด็ก เนื่องจากเหตการณ์ควมรุนแรงดังกล่าว ส่งผลให้
เด็ก ๆ ในพื้นที่ โหยหา “ความสนุก” และเรียกหา “สันติสุข”304  
 

ค าว่าหวาดระแวง ก็มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน ในสามจังหวัดอ่ะค่ะ มันได้ออกอากาศ มี
การกระจายข่าวทั่วโลก เสนอไปในทางที่ร้ายแรง มีความรุนแรง ท าให้คนไม่กล้ามาปัตตานี  เราก็เอาแรง
บันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในสามจังหวัดมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ305 

 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า นุรัตนา หะแว เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ในกลุ่ม

เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผ่าน
กระบวนการและกรรมวิธีกลั่นกรองความรู้สึกประสานการสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ 
และสะเทือนอารมณ์  

 
3.6 ปรัชญ์ พิมานแมน 

ปรัชญ์ พิมานแมน ศิลปินชาวนราธิวาส อาจารยป์ระจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ผลงานจิตรกรรมของปรัชญ์ พิมานแมน สร้างสรรค์ข้ึน
ด้วยเทคนิคที่คิดค้นข้ึนเอง โดยผลงานประกอบข้ึนจากดินสอพองผสมสีอะครีลิกและกาว ในบางครั้ง
ศิลปินได้ผสมขี้เลื่อยและข้าวเปลือกลงไปด้วย306 และยังมีการใช้เครื่องมือภาพพิมพ์แกะไม้ และสิ่ว ใน
การขูดขีดให้เกิดร่องรอยในผลงาน ก่อเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีพื้นผิวน่ าดึงดูดและโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ นอกจากนี้ปรัชญ์ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเภทอื่นด้วย ได้แก่ ภาพพิมพ์ 
สื่อผสม และประติมากรรม ผลงานศิลปะของศิลปินที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้  มี
จ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ “Black House and Red House” (ภาพที่ 249) “พื้นที่ระหว่างความทรงจ า 
หมายเลข 1” (ภาพที่ 250 – 251) “แผ่นดิน” (ภาพที่ 252) “แผ่นน้ า” (ภาพที่ 253) และผลงานช่ือ 
“พื้นที่ระหว่างความรู้สึก” (ภาพที่ 254) 
 

                                                             
304 นุรัตนา หะแว, “ใต้ สภาวะใต”้ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ บันฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ศิลปากร,2555), 3. 
305 สัมภาษณ์ นุรัตนา หะแว, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
306 สัมภาษณ์ ปรัชญ์ พิมานแมน, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 249 Black House and Red House, 2556 เทคนิค ภาพพิมพ์พื้นราบและวาดเส้นปากกา
บนกระดาษ ขนาด 37 x 55 เซนติเมตร 
ที่มา : ปรัชญ์ พิมานแมน, I said to you was true or deception ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือ
การหลอกลวง, (เชียงใหม่ : ฟลุคกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2557) 

    
ภาพที่ 250 พื้นที่ระหว่างความทรงจ า หมายเลข 1, 2556 เทคนิค การเช่ือมต่อวัสดบุนรปูทรง, ขนาด 
ผันแปร 
ภาพที่ 251 พื้นที่ระหว่างความทรงจ า หมายเลข 1 (ระยะใกล้), 2556 เทคนิค การเช่ือมต่อวัสดุบน
รูปทรง, ขนาด ผันแปร 
ที่มา : ปรัชญ์ พิมานแมน, I said to you was true or deception ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือ
การหลอกลวง, (เชียงใหม่ : ฟลุคกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2557) 
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ภาพที่ 252 แผ่นดิน, 2556 เทคนิค ดินสอพองและสีอะครลีกิ ขนาด 15 0x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ปรัชญ์ พิมานแมน, I said to you was true or deception ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือ
การหลอกลวง, (เชียงใหม่ : ฟลุคกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2557) 
 

 
ภาพที่ 253 แผ่นน้ า, 2556 เทคนิค ดินสอพองและสีอะครลีกิ ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร 
ที่มา : ปรัชญ์ พิมานแมน, I said to you was true or deception ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือ
การหลอกลวง, (เชียงใหม่ : ฟลุคกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2557) 
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ภาพที่ 254 พื้นที่ระหว่างความรูส้ึก (ส่วนที่ 1), 2557 เทคนิค ดินสอพองและสีอะครลีิก ขนาด 100 x 
400 ) เซนติเมตร  
ภาพที่ 255 พื้นที่ระหว่างความรูส้ึก (ส่วนที่ 2), 2557 เทคนิค ดินสอพองและสีอะครลีิก ขนาด 100 x 
400 เซนติเมตร 
ที่มา : ปรัชญ์ พิมานแมน, I said to you was true or deception ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือ
การหลอกลวง, (เชียงใหม่ : ฟลุคกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2557) 

 
ในผลงานช่ือ “Black House and Red House” (ภาพที่ 249) ผลงานมีขนาด 37 x 55  

เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยเทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ และวาดเส้นปากาบนกระดาษ ปรากฏรูป 6 
เหลี่ยมที่มีฐานกว้าง ลักษณะคล้ายบ้านขนาดเล็ก ณ ต าแหน่งกลางภาพ 2 รูป ลอยในระดับเดียวกัน 
โดยรูปทางซ้ายมีสีด า และรูปทางขวามีสีแดง พื้นหลังปรากฏร่องรอยอันเกิดจากเทคนิคในการ
สร้างสรรค์ มองคล้าย รอยแตกของดิน และน้ าสนิมเปรอะเปื้อน มีโทนสีเข้าคล้ าทางด้านซ้าย จากนั้น
ค่อย ๆ สว่างขึ้นจนเห็นพื้นสีขาวมากขึ้น และยังมีสีเหลืองเข้มปรากฏในส่นขอบล่างของภาพอีกด้วย  

ในผลงานช่ือ “พื้นที่ระหว่างความทรงจ า หมายเลข 1”(ภาพที่ 250-251) ผลงานมีขนาดผัน
แปร สร้างสรรค์โดยเทคนิคการเช่ือมต่อวัสดุ เป็นผลงานประเภทประติมากรรม ที่มีรูปลักษณ์ภายนอก 
มองคล้ายรูปทรงของบ้าน ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมเป็นฐานล่าง และรูปทรงปริซึมที่มองคล้าย
หลังคาบ้านมีหน้าจั่วสามเหลี่ยมเช่ือมต่ออยู่ด้านบน พื้นผิวภายนอกของผลงานมีลักษณะแปลกตา ใช้
ทัศนธาตุ เส้น ในการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะ มองคล้ายกลีบดอกไม้ หรือมวล
ของริ้วกล้ามเนื้อมนุษย์ ระหว่างลวดลายเหล่าน้ี บางส่วนมีการแบ่งเป็นช่องว่างชัดเจน เมื่อมองไกล ๆ 
จะมองคล้ายถนนตัดผ่านลวดลายเหล่าน้ัน แลเห็นเป็นลักษณะของแผนที่ดินแดนบางสิ่งก าลังงอกเงย
อยู่บนตัวบ้าน โดยตัวผลงานมีการใช้สีเงินกึ่งด้านเคลือบไว้ทั้งหมด ท าให้ผลงานมีความแวววาว
เล็กน้อย มีลักษณะสะท้อนแสง และดูแปลกตา 

ในผลงานช่ือ “แผ่นดิน” (ภาพที่ 252) ผลงานมีขนาด 150 x 150 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย
ใช้สีอะครีลิกผสมดินสอพองทาทับหลาย ๆ ช้ันและค่อย ๆ ขูดขีดจนเห็นช้ันดินสอพองที่มีสีต่างกัน 
ภาพถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ มุมซ้ายล่าง มุมซ้ายบน และภาพด้านขวา 
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ในภาพปรากฏเส้นแบ่งสีน้ าเงิน โดยขีดแบ่งภาพออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจากขอบด้านซ้ายช่วง
บน ลากยาวเฉียงลงมาจนแตะขอบภาพล่างด้านขวา และเริ่มอีกเส้นที่ขอบภาพบนด้านขวา ลากลงไป
ทางซ้ายจนจรดกับเส้นแรกใกล้กึ่งกลางเส้น จากนั้นก็ม้วนไปมคล้ายปมตรงจุดดังกล่าว ก่อนลากอีก
เส้นออกมาจนแตะขอบภาพล่าง โดยถัดจากเส้นแรกไปทางเล็กน้อย มองดูคล้ายรูปตัว X ที่บิดเบี้ยว
กลางภาพ โดยช่องด้านบน ด้านซ้าย และล่างของตัว X ถูกระบายด้วยสีด าสนิททั้งหมด 

ช่องด้านขวาของตัว X ปรากฏพื้นผิวขรุขระที่เกิดจากการขูดขีด มีสีส้ม ฟ้า ขาว ปะปนกันไป 
กลางพื้นที่ ปรากฏรูป 6 เหลี่ยมฐานกว้างคล้ายรูปบ้านสีทองอร่าม และถัดไปด้านซ้านยังปรากฏคล้าย
เงาของบ้านหลังดังกล่าวด้วย มีพื้นผิวลักษณะเดียวกับพื้นหลัง แต่มีสีเขียวเติมเต็มเข้ามาจนปรากฏ
รูปร่างชัดเจน แตกต่าง นอกจากนี้ยังมีเส้นสายถูกลากยาวออกมาจากเงาดังกล่าวด้วยสีสันเดียวกัน 3 
เส้น โดยสองเส้นถูกลากออกจากจุดเดียวกันและยาวไปคนละด้าน ซ้ายและขวา เส้นซ้ายบรรจบที่เสน้
สีน้ าเงินรูปตัว X ตรงช่วงบนเกือบชิดขอบภาพด้านบน และมีความคดโค้งมากกว่าเส้นขวา ที่บรรจบ
ตรงขอบภาพด้านขวา และอีก 1 เส้นที่ถูกลากออกมาจากมมุซ้ายลา่งของบา้นหลงัสทีอง ก่อนเลี้ยวโค้ง
ไปทางขวาจนบรรจบขอบภาพด้านขวา 

ในผลงานช่ือ “แผ่นน้ า”(ภาพที่ 253) ผลงานมีขนาด 150 x 150 เซนติมเตร สร้างสรรค์โดย
ใช้สีอะครีลิกผสมดินสอพองทาทับหลาย ๆ ช้ันและค่อย ๆ ขูดขีดจนเห็นช้ันดินสอพองที่มีสีต่างกัน 
ภาพถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านขน ด้านล่าง และกรอบสี่เปลี่ยมในพื้นที่ด้านล่าง  

ในภาพปรากฏเส้นแบ่งสีแดงเหลืองชิดติดกัน สีแดงอยู่ข้างบนและสีเหลืองอู่ด้านล่าง ลากจาก
ขอบภาพด้านซ้าย มีจังหวะหยักและคดเค้ียวใกล้จุดกึ่งกลางภาพ ก่อนจะสิ้นสุดที่ขอบภาพด้านขวา 
แบ่งพื้นที่ภาพเป็น 2 ส่วนโดยพื้นที่ด้านบนแคบกว่าพื้นที่ด้านล่าง พื้นที่ด้านบนทั้งหมด ถูกเติมเต็มด้วย
สีฟ้าและน้ าเงิน มีการระบายจนปะปนกัน ไม่เนียนเรียบ ไม่สม่ าเสมอ พื้นที่ด้านล่างมีพื้นหลังโทนสีส้ม
อ่อน  มีพื้นผิวขรุขระอันเกิดจากการขูดขีดจนปรากฏสีอื่น ๆ เพิ่มเติมตามรอยดังกล่าว ได้แก่ สีน้ าเงิน 
สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีด า ตรงขอบภาพด้านล่างมีสีส้ม และแดงสดใสโดดเด่นข้ึนมาเล็กน้อย และใน
พื้นที่นี้ ยังปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง มีขอบสีด า ขอบบนหน้าเข้มกว่าด้านอื่น  ๆ  ภายในกรอบ
ปรากฏรูป 6 เหลี่ยมฐานกว้างคล้ายรูปบ้านสีน้ าเงินเข้ม และยังปรากฏเส้นสายของสีสัน ขนาดต่างกัน 
หลายเส้น ภานในกรอบนี้ และบางเส้นก็ยาวจนออกนอกกรอบไปสู่พื้นที่อื่น ๆ มีเส้นขนาดใหญ่สีทอง
ปรากฏภายในกรอบสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่ 3 เส้น ปลายทั้งสองจรดขอบบนและล่างกรอบสี่เหลีย่ม และ 
2 ใน 3 เส้น ยังตัดกันเป็นรูปตัว X อีกด้วย อีก 2 เส้นมีขนาดเล็กและสั้น ลากออกมาจากขอบล่างของ
กรอบสี่เหลี่ยมข้ึนไปเพียงเล็กน้อย และยังมีเส้นสีขาว เส้นสีแดง และเส้นสีน้ าเงิน ที่พันยุ่งเหยิงภายใน
กรอบสี่เหลี่ยม และถูกขีดออกมานอกกรอบ กระจายออกไปอีด้วย มี 1 เส้นที่ถูกลากออกมาจากหยัก
เส้นแบ่งภาพ โงเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กน้อยก่อนเลี้ยงออกมาจรดขอบภาพล่างด้านซ้าย 
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และในผลงานช่ือ “พื้นที่ระหว่างความรู้สึก” (ภาพที่ 254-255) ผลงานมีขนาด 100 x 200 
เซนติเมตร จ านวน 2 ภาพ โดยในแต่ละผลงาน พื้นที่ในภาพจะถูกแบ่งครึ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ในภาพที่ 1 พื้นที่ด้านซ้ายมือ ปรากฎรูปร่างห้าเหลี่ยมปลายแหลมฐานตรง มองคล้ายรูปทรง
ของบ้าน มีสีแดงทั่วทั้งรูปร่าง ปรากฏเห็นเป็นพื้นที่เป็นรอยด่างแต้มสีส้มเล็กน้อยทั่วบริเวณ พื้นหลัง
ของภาพถูกเติมเต็มด้วยสีทองอร่ามทั้งหมด มีลักษณะเกลี่ยจนเรียบเนียนมองคล้ายพื้นผิวของ
ทองค าเปลว และพื้นที่ด้านขวามือ ปรากฏเป็นภาพที่มีการจัดองค์ประกอบ และมีส่วนประกอบ
เช่นเดยีวกับภาพทางด้านซ้าย แต่มีสีสันและลักษณะพื้นผิวต่างกัน โดยรูปร่างคล้ายบ้านของภาพน้ีมีสี
น้ าเงิน แต่ปรากฏร่องรอยเปรอะเปือ้น แทรกซึม จากเทคนิคเฉพาะของศิลปินทั่วทั้งบริเวณ ท าให้บ้าน
หลังนี้ดูสกปรกและทรุดโทรมกว่าบ้านหลังสีแดงทางด้านซ้าย ในส่วนของพื้นหลังเช่นเดียวกัน ปรากฏ
เป็นสีขาวหม่นที่เต็มไปด้วยร่องรอยเปรอะเปื้อนสีด าทั่วทั้งบริเวณ โดยรอยเปื้อนที่ปรากฏบนตัวบ้านสี
น้ าเงิน เมื่อพิจารณาแล้วอาจเกิดจากการสร้างสรรค์พื้นหลังที่ทาบทับลงไปบนตัวบ้านด้วย ท าให้
บรรยากาศโดยรอบตัวบ้านของภาพทางด้านขวามือมีความอึมครึม มัวหมอง ไม่บริสุทธ์ิ มองคล้ายถูก
ปกคลุมด้วยมวลฝุ่น หรือกลุ่มควันทั่วบริเวณ ให้ความรู้สึกอึดอัด ระคายเคือง 

ในภาพที่ 2 เป็นภาพที่มีลักษณะ ส่วนประกอบ และการจัดองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับภาพ
ที่ 1 พื้นที่ด้านซ้ายมือ ปรากฎรูปร่างของบ้านเป็นรูปห้าเหลี่ยมปลายแหลมฐานตรง มีสีสันที่เกิดจาก
เทคนิคเฉพาะของศิลปิน โดยมีสีส่วนใหญ่เป็นสีชมพู และมีสีน้ าเงิน สีแดง สีฟ้า สีขาว ปรากฏเห็นเป็น
พื้นผิวขรุขระ เป็นร่องรอยที่เกิดจากการระบายสีซ้อนทับเป็นช้ัน ๆ และขูดขีดด้วยเครื่องมือให้เห็น
เป็นรอยทั่วทั้งรูปร่าง ลักษณะการขูดไร้ทิศทาง และรอยขูดมีลักษณะหยักตรงริมเล็กน้อย พื้นหลังของ
ภาพถูกเติมเต็มด้วยเหลืองนวล และปรากฏรอบปาดป้ายสีแดงจาง ๆ จนบางส่วนมองคล้ายสีส้มที่
เปรอะเปื้อน ไม่ปรากฏพื้นผิวในลักษณะเด่นชัดนัก และพื้นที่ด้านขวามือ รูปร่างคล้ายบ้านในภาพน้ีมสีี
ฟ้า สีเท่าหม่น และสีชมพู มองเห็นพื้นผิวเป็นรอ่งรอยทีเ่กิดจากเทคนิคเดียวกันกับภาพด้านซ้ายมอื แต่
ร่องรอยการขูดมีลักษณะเรยีบยาว แหลม ขูดเฉียงขึ้นตามองศาการเฉียงของจั่วบ้านในทั้งสองด้านแลว้
มาบรรจบกันตรงกลาง  และในส่วนของพื้นหลังได้ถูกเติมเต็มด้วยสีด าทั้งหมดท าให้บรรยากาศโดย
รอยตัวบ้านมีความมืด แต่ไม่สนิท มองเห็นเป็นรอยปาดป้ายจาง  ๆ เล็กน้อย มองแล้วลึกลับ น่า
หวาดกลัว น่าสงสัย และไม่ปลอดภัย 

 
แรงจูงใจ 

ผลงานศิลปกรรมของปรัชญ์ พิมานแมน มีที่มาจากการตั้งค าถามกับความรู้สึกทางด้าน
กายภาพและสภาพแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบของการจดบันทึกจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ความรุนแรงในบ้าน ซึ่งบ้านในที่นี้คือพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อันเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของศิลปิน ที่ทั้งเติบโต พ านัก
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อาศัย และท างาน ปรัชญ์ต้องการสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ บ้าน ผ่านรูปทรง สัญลักษณ์และทัศนธาตุ
ที่ผสมผสานความกลมกลืน ภายใต้ความขัดแย้งทางความรู้สึก ในกระบวนกรทางเทคนิคที่เกิดจาก
พื้นผิว ร่องรอยที่แสดงออกถึงความรุนแรง ดั่งความรู้สึกที่กระทบภายในที่ศิลปินได้รับจากถ่ินก าเนิด
ของตนเอง ที่เคยอาศัยอยู่อย่างสงบและสันติสุข แต่ในปัจจุบันความรู้นั้นเหลือเพียงร่องรอยของความ
ทรงจ าที่ไม่อาจย้อนคืนกลับมาได้  

 
เรารู้สึกกับบ้าน เลยน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ สังเคราะห์เหลือเพียงแค่รูปทรง สัญลักษณ์ 

หรือทัศนธาตุบางอย่าง ตอนน้ีบรรยากาศรอบ ๆ น้ีชวนหดหู่มาก เพราะไม่ว่าจะไปไหนก็โดนค้นตัว ไปไหน
ก็โดนซักถาม ไปไหน กลับบ้านครับ แล้วมาจากไหน มาจากบ้านครับ อ้าว แล้วท าไมมีบ้าน 2 หลัง ก็เป็น
คนที่โน่นมาท างานที่น่ีครับ พอไม่เข้าใจก็คุยกันยาว เราก็กลัวเขา เขาก็กลัวเรา307 

 
ผลงานของปรัชญ์ พิมานแมน มักปรากฏเป็นรูปร่างหรือรูปห้าเหลี่ยมฐานตรงปลาย เป็น

รูปลักษณะพื้นฐานที่เมื่อมองดูแล้วสามารถคาดเดาได้ทันทีว่าเป็น บ้าน ด้วยบ้านในความรู้สึกของคน
ทั่วไปนั้น คือสถานที่ปลอดภัย ให้อยู่อาศัย ปกป้องชีวิตของผู้คนจากมลภาวะภายนอก ให้ความอบอุ่น 
ใช้สร้างชีวิต สร้างครอบครัว แต่สิ่งที่ศิลปินต้องเผชิญในบ้านตัวเองกลับไม่เป็นเช่นน้ัน เป็นบ้านที่ให้
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความหวาดระแวง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่
เกิดข้ึน รวมถึงการรายงานสถานการณ์ที่เผยแพรอ่อกไปให้คนภายนอกได้รับรู ้กลับท าให้ผู้คนเหลา่น้ัน
เข้าใจพื้นที่และค าว่า “บ้าน” ของ ปรัชญ์ พิมานแมนในมุมมองที่คลาดเคลื่อน ไม่กระจ่างชัด ส่งผลให้
เกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

 
สื่อเป็นเพียงตัวเผยแพร่ รายงานว่ามีระเบิดจุดน้ี ชาวบ้านกลุ่มน้ีเป็นคนท า ทหารได้รับบาดเจ็บ 

แต่สิ่งที่เป็นความจริงน้ันเราไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น การมาสัมภาษณ์ก็หยิบแค่ที่จับใจความได้ไป
เผยแพร่ อาจจะเกิดจากความรู้ไม่จริงก็ได้ ผมเลยตีความไปว่า สิ่งที่ทุกคนพูดถึงกัน จะหาความจริงได้ก่ี
เปอร์เซ็นต์ คือการพูดปากต่อปาก คือการกล่าวหาเขาหรือเปล่า ผมอยากให้ทุกคนหาข้อมูลให้แน่นก่อนที่
จะมาวิจารณ์ นักข่าวควรจะกลับไปหาข้อมูลก่อนว่าศาสนาอิสลามมีข้อห้ามอะไรบ้าง บางคนเขามาคุยกับ
เราว่าที่น่ีน่ากลัว คนที่กลัวเป็นเพราะรู้จากข่าวสาร 

เรื่องมุสลิมโฟเบียด้วย ถ้าไม่ได้มาเจอ มาสัมผัส ไม่ได้มาอยู่กับคนในชุมชนจริง ๆ ก็จะไม่รู้เลยว่า 
เขาไม่ได้น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวคือรูปลักษณ์หรือเปล่า การใส่ผ้าคลุมเหรอ พอมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนคนก็กลัว 
เพราะศาสนาอ่ืนเขาไม่ได้เป็นกฏ แต่เรามีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เลยกลายเป็นเครื่องหมายของความน่า
กลัว308 

                                                             
307 สัมภาษณ์ ปรัชญ์ พิมานแมน, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559. 
308 เร่ืองเดียวกัน. 
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จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ บ้าน ของศิลปินส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกและ

ความปลอดภัยของชีวิต แม้จะมีค าถามว่า ท าไมถึงยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ ศิลปินก็ได้ให้ความเห็นว่า 
เพราะบ้านหลังนี้เปรียบเสมือนที่หล่อหลอมชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และด ารงซึ่งวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผสมสานความหลากหลายรากเหง้า ศิลปินจึง
สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวทางความรู้สึกเข้าด้วยกัน และในทุกเทคนิคนั้นมีเหตุผลใน
การเช่ือมโยงความรู้สึกและเรื่องราวของตนเข้าไป โดยในผลงานช่ือ “Black House and Red 
House” (ภาพที่ 249) ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์จากวัสดุ เมื่อสังเกตบริเวณพืน้
หลัง จะเห็นว่าปรากฏร่องรอยอนัเกิดจากเทคนิคในการสร้างสรรค์ มองคล้าย รอยแตกของดิน และน้ า
สนิมเปรอะเปื้อน เป็นสิ่งที่เกิดจากการกดทับลงไประหว่างแม่พิมพ์และกระดาษ ท าให้เกิดร่องรอย 
ร่องลึก ยากจะลบเลือน เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของการถูกกระท าครั้งแล้วครั้งเล่า การกดให้เป็นรอย
มากมายนี้ เปรียบเสมือนร่องรอยของกระสนุปืน ระเบิด ที่เกิดข้ึนนับไม่ถ้วน แม้จะสิ้นเสียงไปในแต่ละ
ครั้ง แต่ความเจ็บปวด ความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งเหล่าน้ัน ไม่เคยลบเลือนไป ในผลงานช่ือ “พื้นที่ระหว่าง
ความทรงจ า หมายเลข 1”(ภาพที่ 250-251) เป็นผลงานประติมากรรมความรู้สึกเชิงสัมพันธ์ของ
ความคิด โดยรูปสัญลักษณ์นั้น เปรียบเสมือนการต่อเติมลมหายใจบนนัยยะพื้นฐานของรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมที่คงอยู่ ลวดลายถูกต่อเติมเพื่อสร้างรูปทรงใหม่จากรูปทรงเดิม ซึ่งก็เป็นรูปทรงของบา้น อัน
เป็นขอบเขตที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ในผลงานที่ช่ือว่า “แผ่นดิน” (ภาพที่ 252) และ “แผ่นน้ า” (ภาพที่ 
253) ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ในรูปแบบคล้ายกัน คือ ใช้สีอะครีลิกผสมดินสอพองทาทับหลาย ๆ ช้ัน 
และค่อย ๆ ขูดขีดจนเห็นช้ันดินสอพองที่มีสีต่างกันปรากฏข้ึน และยังแบ่งพื้นที่ในภาพ ออกเป็น 3 
ส่วนเช่นเดียวกัน โดยการขูดขีดน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใหเ้กดิร่องรอยทีชั่ดเจน และการแบ่งพื้นที่ก็เปน็การ
ท าให้เห็นเส้นแบ่งระหว่างความสุขและความทุกข์อย่างเป็นรูปธรรม สีที่เกิดจากการผสมผสาน
เปรียบเสมือนร่องรอยของความทรงจ าทีถู่กเติมแต่ง การขูดขีดร่อยรอยนั้น จึงเป็นเหมือนกันการแกไ้ข 
น าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากความทรงจ า และในผลงานที่ช่ือว่า “พื้นที่ระหว่างความรู้สกึ” (ภาพที่ 
254-255) ก็ปรากฏเห็นเด่นชัด เป็นบ้าน 4 หลัง ในลักษณะต่างสีสัน และต่างบรรยากาศ แต่กลับมี
ร่องรอยที่ท าให้เหน็ถึงความไม่ปกติทั้งสิน้ เป็นการแสดงออกถึงบา้น 4 หลัง หรือ 4 สถานใน 4 จังหวัด
ที่ศิลปินได้กล่าวไว้ข้างต้น อันได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

นอกจากนี้ศิลปินยังได้กล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างศาสนาและศิลปะไว้ว่า ศิลปะกับ
ศาสนาเป็นสิ่งเดียวกัน ศิลปะรองศาสนาเพียงนิดเดียวเท่านั้น นั่นคือ การให้ศาสนาน าทางและให้
ศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินกระท ารับใช้ส่วนน้ันไปด้วย สอดคล้องกับสิ่งที่ศิลปินได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัย 
ดังนี ้
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งานของเราจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เป็นตัวเราที่สุด ท าโดยไม่ต้องยึดติดการค้าขาย ท าโดย
ไม่ยึดติดกับการหาก าไร ก็อย่างที่เขาสอนกันว่าศิลปะไม่ได้สร้างมูลค่า เรายังเป็นแค่คนที่เพิ่งเริ่มต้น มูล
ค่าที่เขาเข้ามาตีให้เราจะยังน้อยอยู่ อย่าไปให้ความส าคัญกับคนซ้ือก่อน คุณมองที่ตัวคุณเองว่าคุณท างาน
ดีพอหรือยัง ถึงจุดหน่ึงเม่ือคุณมีโอกาส งานคุณมีมูลค่าของเอง โดยไม่ต้องเร่ขาย เราท างาน เพื่อให้เราได้
ท างานศิลปะ309 

 
อาจกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินเกิดข้ึนได้โดยอาศัยแรงจูงใจภายใน 

เพราะศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยความต้องการส่วนตัว ไร้ความต้องการในเรื่องของช่ือเสียง 
เกียรติยศ หรือเงินทอง ทั้งความรู้สึกสงสัย สะเทือนใจ หดหู่ กังวล หวาดระแวง จากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ รวมถึงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่ศิลปินรับรู้ และเผชิญอยู่ทุกวัน ได้ส่งผลเป็น
แรงผลักดันให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อสารค าถามต่าง  ๆ  ไปยังผู้คนภายนอก ด้วยเทคนิค
และวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์จากการคิดค้นด้วยตนเอง 

 
 

รูปแบบการนําเสนอ 
ในผลงานทั้ง 5 ช้ินของปรัชญ์ พิมานแมน จะเห็นได้ชัดว่า ปรากฏรูปบ้าน ที่ถูกสกัด 

ลดทอน สังเคราะห์เอาเพียงรูปทรงบริสุทธ์ิออกมา และมีการแต่งเติมร่อยรอย ลวดลายตามความรู้สึก
ลงไป เนื่องด้วยบ้านเกิดของศิลปิน คือ จังหวัดนราธิวาส และที่อยู่อาศัยปัจจุบันและสถานที่ท างานคือ 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งทั้งสองที่นี้ล้วนอยู่ในขอบเขตของความรุนแรง โดยบ้านในผลงานทั้ง 5 ช้ิน มีรูปทรง 
สภาพแวดล้อม และพื้นผิวสีสันต่างกัน โดยในผลงานช่ือ “Black House and Red House” (ภาพที่ 
249) บ้านทั้ง 2 หลังมีรูปทรงหกเหลี่ยม ตั้งอยู่ในพื้นที่ว่างอันมีบรรยากาศสลัวและคลุมเครือ ใน
ผลงานช่ือ“พื้นที่ระหว่างความทรงจ า หมายเลข 1”(ภาพที่ 250-251) ปรากฏรูปทรงบ้านที่มีการสกดั
ให้เหลือเพียงโครงหลัด และแต่งเติมลวดลายลงไปตามความรู้สึกของศิลปิน ในผลงานช่ือ “แผ่นดิน” 
(ภาพที่ 252) บ้านทั้งบ้านทั้ง 2 หลังมีรูปทรงหกเหลี่ยมเช่นกันแต่มีระยะใกล้จนซ้อนทับกัน มองแล้ว
คล้ายตั้งอยู่ในพื้นที่บางแห่งที่มีเสน้กั้น และมีเส้นสายความเช่ือมโยงบางสิง่ ศิลปิน ในผลงานช่ือ “แผ่น
น้ า” (ภาพที่ 253) ปรากฏรูปร่างของบ้านที่ถูกสกัดลดทอนแล้ว ตั้งอยู่ในกรอบปริศนารูปสี่เหลี่ยมที่
ภายในเต็มไปด้วย เส้นสาย ร่อยรอยพาดผ่านไปมา และในผลงานช่ือ “พื้นที่ระหว่างความรู้สึก”(ภาพ
ที่ 254-255) ปรากฏเป็นภาพ 2 ภาพที่มีบ้านรวมทั้งหมด 4 หลัง เป็นห้าเหลี่ยมปลายแหลม ผลงาน
ทั้งหมดจึงมีความหมายเช่ือมโยงกับบา้นที่เคยสงบสุขแต่ถูกสถานการณ์บีบค้ันท าลายจนแปรเปลี่ยนไป

                                                             
309 เร่ืองเดียวกัน 
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ของศิลปิน เป็นรูปทรงและรูปร่างที่เรียบง่าย ไม่มีรายละเอียดของบ้านตามความเป็นจริง จึงสรุปได้ว่า 
ผลงานทั้ง 5  ช้ินของปรัชญ์ พิมานแมนถูกน าเสนอใน “รูปแบบกึ่งนามธรรม” 

 
เน้ือหา 

จากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าศิลปินต้องการถ่ายทอดผลกระทบที่บ้านของตนต้อง
เผชิญจากสถานการณ์ภายนอก การแสดงออกมีสาระเน้นไปถึงความเกี่ยวพันกับสังคมโดยตรง ไม่ว่า
จะเป็นการเมืองที่มองไม่เห็นหลังม่านของความรุนแรง การบรรยายสังคมโดยการสะท้อนให้เห็นชีวิต
ในที่คลุมเครือ หวาดระแวง ระแวดระวัง  ภาพบ้านที่ไม่ได้พานพบความสงบอย่างเช่นที่เคยเป็นมีผล
ในการปลุกเร้าความคิดให้กับผู้ชม ให้ได้เกิดการตระหนักและย้อนคิดถึงคุณธรรมที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อน
มนุษย ์สร้างจิตส านึกร่วมให้เห็นถึงปัญหาที่ไม่ใช่เพียงปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาระดับชุมชน สังคม 
รวมถึงระดับชาติ นอกจากยังมีลักษณะการต าหนิสังคมในเสี้ยวหนึ่ง ด้วยการน าเสนอข่าวท าให้ผู้คมใน
สังคมภายนอกที่ขาดการไตร่ตรอง มองเห็นภาพบ้านของศิลปินผิดไปจากความเป็นจริง ผลงานศิลปะ
ของศิลปินจึงเป็นการสื่อสารความหมายเพื่อเสนอความคิดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้ตระหนักถึงความจริง
ผ่านการสังเกตและวิเคราะห์ผลงาน310  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เนื้อหาในผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน จัดเป็นประเภท เนื้อหาทางสังคม 
อันเป็นผลงานที่น าเสนอและสื่อถึงเรื่องราวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม เช่น ความ
หลอกลวง การท าลายล้าง สงคราม การเมือง อันเป็นปัจจัยจากภายนอกทั้งสิ้น 

 
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีปรากฏในผลงานของ 
ปรัชญ์  พิมานแมน 
 ในผลงานช่ือ “Black House and Red House” (ภาพที่ 249) ศิลปินสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์บนพื้นราบและวาดเส้นปากกาบนกระดาษ ปรากฏรูปบ้านในผลงาน ค่าน้ าหนักของสีและ
ร่อยรอยที่เกิดจากแม่พิมพ์ เปรียบดั่งร่องรอยความรู้สกึที่ถูกกดทับและยากจะลบเลอืน ปรัชญ์ต้องการ
สื่อความหมายและบอกเล่าถึงร่องรอยของกระสุนปืน ระเบิด จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนครั้ง
แล้วครั้งเล่า แม้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดข้ึนเพียงเสี้ยววินาทีในแต่ละครั้ง แต่ความรู้สึกหวาดกลัว ความ
สูญเสียยังคงประทับในใจของผู้ประสบตลอดไปเหมือนดั่งร่องรอยการพิมพ์ภาพ ในผลงานช่ือ “พื้นที่
ระหว่างความทรงจ า หมายเลข 1”(ภาพที่ 250-251) ปรากฏเป็นรูปทรงบา้น รูปทรง ลวดลายที่ถูกต่อ
เติมข้ึนภายนอกรูปทรงหลัก เกิดจากความต้องการถ่ายทอดจินตนาการในการต่อเติมลมหายใจให้กับ
บ้านที่ถูกท าร้ายมานานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้กับวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับบ้านยังคงมีตัวตน งอก
งาม ในผลงานช่ือ “แผ่นดิน” (ภาพที่ 252) และ “แผ่นน้ า” (ภาพที่ 253) เทคนิคที่ใช้ในการ
                                                             

310 เร่ืองเดียวกัน 96. 
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สร้างสรรค์ได้ก่อให้เกิดร่องรอยที่ชัดเจน ปรัชญ์ต้องการที่จะแสดงเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ของความสุข
และความทุกข์ให้ผู้ชมสามารถมองเห็นความรู้สึกของตนผ่านผลงาน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ก่อนหน้าที่จะมี
เหตุการณ์ความไม่สงบนั้น พื้นที่นี้ก็มิได้ต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ประชาชนได้อาศัย 
ด ารงชีวิตอย่างสงบสุข เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุข แต่สิ่งที่ศิลปินและคนในพื้นที่ต้องเผชิญใน
ปัจจุบันกลับเป็นความทุกข์ ความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดคิดและไม่เคยมีส่วน
เกี่ยวข้อง ใด ๆ และในผลงานช่ือ “พื้นที่ระหว่างความรู้สึก”(ภาพที่ 254-255) ที่ศิลปินสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคและวิธีการแบบเดียวกับ 2 ผลงานก่อนหน้า โดยน ารูปร่างของบ้าน 4 หลังมาจัดองค์ประกอบ
ในผลงาน สีสัน และบรรยากาศรอบ ๆ  บ้านนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สอดคล้องกับที่ปรัชญ์ได้กล่าว
ไว้ว่า การสร้างสรรค์ของตนเป็นการบันทึกความรู้สึกทีเ่กิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้าน โดยบ้าน
ในทีนี้คือพื้นที่ 4 จัหวัดภาคใต้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้หลอมรวมชีวิตของศิลปินมา
ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยอันร้ายแรงภายนอกเหล่าน้ันได้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของศิลปิน
โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิต 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปรัชญ์ พิมานแมน เป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ในกลุ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผ่าน
กระบวนการและกรรมวิธีสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อันเป็นทักษะและความช านาญของศิลปิน 

 
4. วิถีชีวิตของมุสลิม  

วิถีวัฒนธรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิม มีความเรียบง่าย ชัดเจน และ
ถือเอาหลักศาสนาเป็นส าคัญในการด ารงตน อาทิ การแต่งกาย  ศาสนาอิสลามห้ามไม่ให้มุสลิมแต่ง
กายที่ท าให้ เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศาสนิกอื่น ห้ามไม่ ให้สตรีเปิดเผยอวัยวะร่างกาย
นอกเหนือจากมือและใบหน้าแก่ผู้ใด อาหาร อิสลามเน้นเรื่องการรักษาสุขภาพของร่างกาย ด้วยการ
เลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัย ด้วยเหตุน้ีจึงมีข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์ของ
มุสลิม และสุกรถือว่าเป็นสัตว์กปรกไม่เหมาะแก่การบริโภค ถือว่าไม่ถูกหลักอนามัย พิธีกรรม อิสลาม
เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและ
นักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการด ารงพิธีกรรมที่
ส าคัญ พิธีกรรมส าคัญของอิสลาม อาทิ พิธีฮัจญ์ พิธีสุขสันต์วันประสูติพระศาสดา พิธีสุหนัต  พิธีการ
เชือดกุรฺบาน เป็นต้น ช่ือ ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะใช้ช่ือที่มาจากภาษาอาหรับ โดยบิดามารดาจะเลือก
ช่ืออันงดงามเป็นมงคลให้แก่ลูก หรือช่ือของบรรดาศาสนทูต หรือบรรดาอิมาม และแม้ว่าช่ือนั้นจะ
ไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่ถ้ามีความหมายที่ดี ก็ถือว่าเป็นช่ือที่ดี  และจะไม่ตั้ง ช่ือที่มีถ้อยค าหรือมี
ความหมายที่ขัดต่อความรู้สึกอันดีงาม ซึ่งอาจน าไปสู่การถูกล้อเลียน และสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้แก่
เจ้าของ และ ภาษา ภาษาประจ าศาสนาอิสลาม คือภาษาอาหรับ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ในพิธีกรรมต่าง 
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ต าราเรียน และคัมภีร์ต่าง ๆ และส าหรับชาวมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทย ภาษาที่มุสลิมในพื้นที่
ใช้สื่อสารคือ ภาษามลายู หรือที่รู้จักกันในนาม ภาษายาวี 

ด้วยเอกลักษณ์ของการด ารงชีวิตของชาวมุสลิม ท าให้ศิลปินส่วนหนึ่งมองเห็นความงดงาม
ของความเรียบง่ายในชีวิตประจ าวัน จึงได้น าเสนอผลงานศิลปะที่ปรากฏให้เห็นถึงการด าเนินชีวิต 
รูปแบบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไป ผู้ที่นับถือ
ศาสนาอื่น หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอื่นอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นับเป็นผลงานศิลปะที่ได้เปิด
มุมมองใหม่ให้กับผู้ชม และยังเป็นผลงานที่ให้ความรู้กับผู้ชมได้อีกด้วย 

 
ศิลปินตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 256 กูซอฟียะ นิบือซา, อัตลกัษณ์วิถี หมายเลข 2 , เทคนิค ประกอบกระดาษ, ขนาด 127 x 
200 x 16 เซนติเมตร 
ที่มา : สูจิบัตรศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 

 
ภาพที่ 257 นอเดียนา บีฮิง, บ้านฉัน หมายเลข 3 , เทคนิค จิตรกรรมผสม เยบ็ปกั, ขนาด 180 x 130 
เซนติเมตร 
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ที่มา : สูจิบัตรศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 
 
โดยจากศิลปินทั้ง 10 ท่าน ผู้วิจัยได้ส ารวจศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตของมุสลิม มีจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 
4.1 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
4.2 ศิริชัย พุ่มมาก 
4.3 นุรัตนา หะแว 
4.4 ปรัชญ์ พิมานแมน 
4.5 นิแอ นิแต 
4.6 ธิดารัตน์ จันทเช้ือ 
 

4.1 เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาผลงานศิลปะ แนวความคิด รวมถึงแรงจูงใจของเจะอับดุลเลาะให้ถ่ีถ้วน
แล้ว พบว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเจะอับดุลเลาะ จัดอยู่ในกลุ่มศิลปินมุสลิมผูส้รา้งสรรค์งาน
ศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมเช่นเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากผลงานช่ือ “ความงามในม่าน
มืดที่ปัตตานี” (ภาพที่ 235) ที่ปรากฏภาพของหญิงชาวมุสลมิ 2 คน สวมผ้าคลุมฮิญาบพร้อมผ้าปกปดิ
ใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยภาพของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด
รวมกัน เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก และในผลงานที่ช่ือว่า “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นที่ปัตตานี” (ภาพที่ 
234) เช่นเดียวกัน ได้ปรากฏภาพหญิงสาวสวมผ้าคลุมฮิญาบพร้อมผ้าปกปิดใบหน้าตั้งแต่ช่วงจมูก ผ้า
คลุมที่เธอสวมอยู่ก็มีลวดลายเป็นภาพของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมอยู่เช่นเดียวกัน  

 
ผมมาย้อนดูตัวเอง เรื่องพวกน้ีคือชีวิตของเราทั้งน้ัน ออกมาโดยเราไม่รู้ตัว งานที่ออกมามีทั้งปลา 

ทั้งกุ้ง ปลาหมึก311 
 
โดยศิลปินได้เคยให้ทรรศนะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที่ท้องถ่ินของปัตตานี้ไว้ว่า 

ศิลปินมีความรักและความศรัทธาในวิถีแห่งท้องถ่ินที่คนในพื้นที่ได้ปฏิบัติกันมาตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน และได้สัทผัสถึงปรากฏการณ์สุนทรียภาพ เช่น วัฒนธรรมการด าเนินชีวิต การอยู่ การกิน 
อาหาร เครื่องแต่งกาย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ ความศรัทธาตามหลักศาสนา

                                                             
311 BBC Thai, ในพื้นที่สู้รบมันต้องมศีิลปะ:เสียงเพรียกหาความเป็นมนุษย์จากพืน้ที่ความขดัแย้ง, เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1762497190637980 
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อิสลาม ความหลากหลายของอัตลักษณ์ท้องถ่ินน้ี ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของศิลปินให้เกิดความรัก
และความหวงแหนในวัฒนธรรมของตน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายเรือกอและที่งดงามพิศดาร ลวดลายของ
ผ้าปาเต๊ะที่มีสีสันสดใส หรือความงดงามของอาวุธคู่กายชายชาวมลายูที่งดงามอย่าง กริช เป็นต้น 
ประกอบกับแนวความคิดในการสอดแทรกวิถีชีวิตลงในผลงานที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า ต้องการท า ให้
ผู้คนได้เห็นความงามอันเป็นทรัพย์ทางสุนทรีย์ จากผู้คนในท้องถ่ินที่ยึดถือวิถีแห่งความสุนทรียะมา
อย่างยาวนาน 

 
ส่วนเราเพียงแต่ต้องการจะน าเสนอความงาม ในเม่ือเกิดเหตุการณ์ คนมองเราในแง่ลบ ผมก็จะ

รบด้วยดอกไม้ อยากให้คนได้เห็นข้างในของคนที่น่ีให้ได้ ให้เขาเห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมของเรา312 

 
จึงถือได้ว่า ผลงานของเจะอับดุลเลาะเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินมุสลิมที่นอกจาก

จะน าเสนอเนื้อหาถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยแล้ว วิถีชีวิตของมุสลิมก็เป็นเนื้อหาที่สื่อสารกับผู้ชมได้อย่างชัดเจน กระจ่างแจ้ง จึงสรุป
ได้ว่า เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะเป็นศิลปินมุสลิมที่สร้างสรรค์งานศิลปะในกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของมุสลิมเช่นกัน 

 
4.2 ศิริชัย พุ่มมาก 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของศิริชัย พุ่มมาก 
 ในผลงานของศิริชัย พุ่มมาก สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและท าการสื่อสารกับผู้ชมทันทีที่ได้รับการ
ประจักษ์คือวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม มี
การอยู่ร่วมกันโดยอาศัยหลักสันติและให้เกียรติกัน ด้วยความสงบสุข ที่แม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะอยู่
ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์เหล่าน้ันก็
ไม่ได้ท าให้ความงามแห่งวิถีที่สืบทอดกันมาต้องลบเลือนหายไป ดังจะเห็นได้จากในผลงานช่ือ “3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้แผ่นดินไทย”(ภาพที่ 239) ที่ปรากฏภาพชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข มี
ทั้งการสนทนาพูดคุย การร่วมนั่งพักผ่อนในศาลา การช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยง การร่วมมือกันตักน้ าจาก
บ่อ การช่วยกันเก็บผลไม้ ให้อาหารไก่ ช่วยกันตักน้ า มีภาพการแขวนกรงนกไว้รอบ  ๆ  ตัวบ้าน การ
ประดับธง ภปร. และธงชาติไทยไว้บนหน้าจั่วบ้าน และบนถนนก็มีประชาชนสัญจรไปมา ในผลงานช่ือ 
“พื้นที่ร่วมที่บ้านตะโละมาเนาะ” (ภาพที่ 240) ในผลงานได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
บ้านตะโละมาเนาะตามอุดมคติของศิลปินในรูปแบบของวิถีชีวิตริมน้ า โดยในผลงานได้ปรากฏภาพริม
ฝั่งแม่น้ าที่มีท่าเรือหาปลา มีภาพของครอบครัวที่ก าลังกุลีกุจอช่วยกันจัดแจงปลาที่ได้มาจากการออก

                                                             
312 เร่ืองเดียวกัน 
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เรือ ด้านหน้าเรือนทั้งหลายปรากฏเป็นฝั่งแม่น้ าที่มีเรือมาเทียบท่ามากมาย บรรยากาศโดยรวมคึกคัก
ไปด้วย ที่ล้วนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข สันติ นอกจากนี้ในผลงานยังปรากฏภาพมุมกว้างของตลาดรอบ
มัสยิดตาโละมาเนาะ โดยมัสยิดปรากฏอยู่ต าแหน่งกลางภาพ บรรยากาศคึกคัก และหนาแน่นไปด้วย
ผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอย ในผลงานช่ือ “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” (ภาพที่ 241) ผลงานดังกล่าวได้
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ตามอุดมคติของศิลปิน โดยด้านบนของภาพปรากฏ
ชัดเจนว่าเป็นชุมชนชาวมุสลิม ด้วยภาพมัสยิดตามรูปแบบโบราณ มีประตูมัสยิดปรากฏอยู่พร้อมกบัธง 
ภปร. และธงชาติไทยประดับไว้ ริมแม่น้ าเต็มไปด้วยเรือของชาวบ้านที่ทั้งมาจอดข้ึนของ จอดเพื่อเข้า
มัสยิด และซื้อของในตลาด และในส่วนรายละเอียดของภาพด้านล่าง ปรากฏชัดเจนว่าเป็นชุมชนชาว
พุทธ ด้วยภาพวัดตามแบบโบราณพร้อมเจดีย์เด่นเป็นสง่า และยังปรากฏพระสงฆ์ก าลังเดินออกมา
เป็นแถวเรียงยาว พร้อมด้วยประชาชนจ านวนมากที่ท าการตักบาตให้แก่พระสงฆ์เหล่าน้ัน บรรยากาศ
มีความคึกคักแต่แฝงไว้ด้วยความสงบและอบอุ่น ในผลงานช่ือ “สองฝั่งคลอง” (ภาพที่ 242) ในภาพ
ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตสองฝั่งคลองของคนชายแดนใต้ตามอุดมคติของศิลปิน ปรากฏเป็นภาพตลาด
แบกะดินที่บรรยากาศของตลาดคึกคักมาก เต็มไปด้วยชาวบ้าน และผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอย ให้
ความรู้สึกมีชีวิตชีวา และยังมีเรือนอาศัยปรากฏอยู่ เจ้าของเรือนทั้ งสองหลังและสมาชิกก าลัง
ขมักเขม้นช่วยกันตากปลาไว้ตรงลานบ้าน มีผู้ค้าหาบเร่ เป็นบรรยากาศแห่งความเป็นพื้นถ่ินชาวใต้ที่
สมบูรณ์ และในผลงานช่ือ “สุนทรียะในความมืด 6” (ภาพที่ 243) ในภาพได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตใน
ความมืดของคนชายแดนใต้ตามอุดมคติของศิลปิน มีเรือนส าหรับให้คนหาปลา มีชาวบ้านก าลังช่วย
ทะยอยน าปลาจากเรือข้ึนมา มีภาพชาวบ้านก าลังจับปลา ก าลังยกยอปลา อันเป็นภาพของกิจวัตร
ประจ าวันของชาวประมงน้ าจืดชายแดนใต้  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าผลงานของศิริชัย พุ่มมาก โดดเด่นด้วยการน าเสนอวิถีชีวิต
ของชาวมุสลิมได้อย่างเป็นเอกภาพ ครบครันด้วยองค์ประกอบของการด าเนินชีวิตตามหลักสันติ อัน
จะเห็นได้จากสังคมผสมผสานและความเป็นพหุวัฒนธรรมในผลงาน เป็นผลงานที่สามารถเผยแพร่
ความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ ให้ผู้คนภายนอกได้เข้าใจวิถีชีวิตและหลักในการด ารงตนของคนในพื้นที่
ได้อย่างแจ่มชัด จึงสรุปได้ว่าศิริชัย พุ่มมากเป็นศิลปินชาวพุทธที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมได้อย่างเด่นชัดและงดงาม เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง 
 
4.3 นุรัตนา หะแว 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของนุรัตนา  หะแว 

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจ แนวความคิด ลักษณะที่ปรากฏของผลงานทั้ง 5 ช้ิน และเรื่องราว
สะเทือนใจที่ผลักดันให้นุรัตนาลงมือสร้างสรรค์งานศิลปะ จะพบว่าผลงานของศิลปินต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของสถานที่หนึ่ง คือ สนามเด็กเล่น อันเป็นพื้นที่ที่เด็ก  ๆ  จะได้เล่นสนุกสนานท่ามกลางเพื่อน 
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ครอบครัว บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความครึกครื้น ความอบอุ่น และความปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่
ศิลปินและครอบครัวคุ้นเคยเป็นอย่างดี  

สนามเด็กเล่นดังกลา่ว ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านคาโต จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ครอบครวั
ของนุรัตนามีความผูกพันเป็นอย่างมากด้วยบรรพบุรุษของศิลปินก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรยีน
นี้เช่นเดียวกัน รวมถึงตัวศิลปินและน้อง  ๆ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้ถูกลอบวางเพลิง 2 
ครั้ง โดยครั้งแรกชาวบ้านสามารถดับไฟไว้ได้ แต่ในครั้งที่ 2 ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียน 
สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น  

เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รอบข้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และหวาดระแวง 
พฤติกรรมของเด็ก ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย313 ศิลปินในฐานะพี่คนโตจึงต้องด ารงชีวิตท่ามกลางความความ
คุกรุ่นและหม่นหมองนี้ พร้อมกับภาระหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยแก่น้อง ๆ  เมื่อ น้อง ๆ ของเธอ
เติบโตข้ึน ศิปินได้มีครอบครัว ความหวาดกลัวห่วงใยต่อน้องที่มีไม่เคยจางหาย ได้ส่งต่อมายัง
ครอบครัว และลูกน้อย ท าให้เห็นชัดว่าผลงานศิลปะของนุรัตนานอกจากจะบอกเล่าถึงความ
หวาดกลัวและหวาดระแวงของเด็ก ๆ  แล้ว ยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของตัวศิลปินเอง และยังสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตท่ามกลางหมกควันของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ไม่เพียงแค่น้องสาวของนุรัตนาเท่านั้นที่มีค าถาม และเกิดความหวาดระแวงต่อสิ่งต่าง 
ๆ ในชีวิตแม่แต่เครื่องเล่นที่ท าหน้าที่ให้ความสขุนี้ แต่ประชาชน ชาวบ้าน ผู้คนที่มีสามจังหวัดชายแดน
นี้เป็น บ้าน ก็คงเกิดความรู้สึกที่ไม่ต่างกัน หากแต่ชีวิต รากฐาน และมรดกของบรรพบุรุษของพวกเขา 
ล้วนผูกติด ยึดเหนี่ยวและผูกพันกับพื้นที่นี้ ท าให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินหน้าก้าวต่อไป เพื่อด ารงซึ่ง
ชีวิต วิถีวัฒนธรรม ปฏิบัติที่เคยท ามาตลอดอย่างเช่นปกติ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบัน การอาศัยอยู่
ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ไปแล้ว  

จึงสามารถสรุปได้ว่า นุรัตนา หะแวเป็นศิลปินชาวมุสลิมที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมในมุมมองที่แตกต่าง สื่อสารความรู้สึกและแง่งามของความ
เป็นศิลปะการใช้ชีวิตท่ามกลางหมอกควันได้อย่างคมคาย ชัดเจน เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์และท า
หน้าที่เป็นกระบอกเสียงสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้อย่างดี
ยิ่ง 

 
 
 
 

                                                             
313 นุรัตนา หะแว, “ใต้ สภาวะใต”้ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ บันฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ศิลปากร,2555), 3. 
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4.4 ปรัชญ์ พิมานแมน 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของปรัชญ์ พิมานแมน 
 เมื่อพิจารณารูปลักษณ์ของผลงานทั้ง 5 ช้ินของปรัชญ์ ที่ปรากฏภาพบ้าน แรงจูงใจ 
แนวความคิด และเรื่องราวความสงสัย หม่นหมองที่เกิดข้ึนจากการอาศัยอยู่ในบ้านหรือพื้นที่ถ่ินเกิด
ของตนเอง จะเห็นว่า ในผลงานนั้นได้เคลือบแฝงซึ่งการมีชีวิตและความเป็นอยู่อันเป็นวิถีของศิลปิน 
ดังที่ศิลปินได้กล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดที่ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นิทรรศการชุด “I said to you 
was true or deception ฉันพูดถึงเขาเป็นความจริงหรือการหลอกลวง” ไว้ว่า 
 

การบันทึกของผมเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ความรุนแรง เสียงระเบิด ที่สร้างความสงสัย
และตั้งค าถามว่าเกิดที่ไหน เสียงปืนที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนท า และท าเพื่ออะไรซึ่งก็มีหลายมุมมมอง 
จากการได้ยินและสัมผัส จากบริบทของศิลปินที่อยู่ท่ามกลางความสงสัยว่า ใครคือใคร ระหว่าง ทหาร 
ต ารวจ และผู้ก่อการร้าย  

ผมลองกลับค่าสิ่งเหล่าน้ี เพื่อมองดูความสวยงามในความเป็นวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต ที่มีใน
พื้นที่ชายแดนใต้ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 

การบันทึกเรื่องราวระหว่างเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ และเรื่องราวที่ผ่านเลยมาในชีวิต เกิดค าถามที่คง
อยู่ในจิตใจไม่เคยจางหาย ความรุนแรง ความสะเทือนใจ แม้กระทั่งความหวาดกลัวในการด ารงอยู่ สร้าง
ความคุ้นชิน ให้เกิดค าถามในเชิงสงบจิตสงบใจของผู้สร้างสรรค์ 

 
 จะเห็นว่าสิ่งที่ศิลปินกล่าวถึงนั้น บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตและความเป็นท่ามอยู่กลางสิ่งที่รบกวน
ใจ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่จากศิลปิน ภาพบ้านที่ปรากฏในผลงาน
ของปรัชญ์นั้น ไม่ได้สื่อความหมายถึงบ้านที่มีลักษณะนามเป็นหลัง เพียง 1 หลังของศิลปิน แต่
หมายถึงชุมชน สังคม และจังหวัดโดยรวม จึงแน่นอนว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน สังคม และจังหวัด
เดียวกับศิลปินนั้น ย่อมใช้ชีวิต และด าเนินวิถีท่ามกลางสิ่งเดียวกัน สอดคล้องกับที่ศิลปินได้เล่าถึง
ประสบกาณ์ความเป็นอยู่และการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบของศิลปิน 
ดังนี ้
 

เหตุการณ์ท าให้เราเป็นตัวเองมากขึ้น และยังส่งเสริมการท างาน คือพอมีเหตุการณ์เราก็ออกไป
ไหนไม่ค่อยได้ ออกไปก็อันตราย ยิ่งเมื่อก่อนคือรุนแรงกว่าน้ีมาก เราเป็นแค่นักศึกษาก็หันหน้าเข้าหาเฟรม
อย่างเดียว อยู่ที่อ่ืน ยังมีร้านกาแฟ คาเฟ่ อาหาร ลานกิจกรรมไว้น่ังกับเพื่อน อยู่ที่น่ี 6 โมงเย็นก็ต้องเข้า
บ้านแล้ว ไม่ก็ห้ามออกนอกคณะ วงจรชีวิตเรามีแค่น้ี ก็คือข้อดีของเหตุการณ์นะ ไม่มีสิ่งกวนใจเยอะ แต่
พอเราโตขึ้นภารกิจมากขึ้น ก็เป็นธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิต เราก็แค่ต้องแบ่งให้ถูก314 

                                                             
314 สัมภาษณ์ ปรัชญ์ พิมานแมน, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 31 

พฤษภาคม 2559 
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 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่ศิลปินได้น าเสนอเป็นประเด็นเด่น
ในผลงานศิลปะนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ด้วยภาพลักษณ์จากการปลูกฝัง แลพเผยแพร่ของสื่อกระแสหลักท าให้ชวมุสลิม
เป็นภาพแทนของความไม่พึงประสงค์ส าหรับคนทั่วไป ส่งผลให้ชาวมุสิมที่บริสุทธ์ิต้องแบกรับภาระ
ทางจิตใจด้วยความหวาดระแวงที่ผู้อื่นมอบให้ ด้วยความหวาดกลัวที่ผู้อื่นเข้าใจไป ท าให้วิถีชีวิตของ
ชาวมุสลิมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง  
 

ก็แล้วแต่คน ถ้าไม่ได้มาเจอ มาสัมผัสในพื้นที่ ไม่ได้มาอยู่กับคนในชุมชนจริง ๆ ก็จะไม่รู้เลยว่า 
เขาไม่ได้น่ากลัวนะ อย่างเช่นตอนเราไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เขาก็ต้อนรับเราดี ไม่มีการแบ่งแยก สิ่งที่น่า
กลัว คือรูปลักษณ์หรือเปล่า หรือการใส่ผ้าคลุมเหรอ บางคนเห็นผู้หญิงใส่ผ้าคลุมก็ น่ากลัวจัง พอมี
รูปลักษณ์ที่ชัดเจนคนก็กลัว เพราะศาสนาอ่ืนเขาไม่ได้เป็นกฏ แต่เรามีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เลยกลายเป็น
เครื่องหมายของความน่ากลัวไปเลย 

อย่างตอนผมไปอยู่กรุงเทพฯ ไปท างานอาทิตย์หน่ึง ก็ดูข่าว ก็ยังรู้สึกว่า น่ากลัว ที่บ้านระเบิดอีก
แล้ว ทั้ง ๆ ที่ตอนเราอยู่แทบไม่มีอะไรเลย เราก็ไม่ค่อยดูทีวีด้วย ผมคิดแค่ว่า ถ้าพระเจ้าจะให้เราไปก็ไป 
เราไม่ได้ยึดติดกับการอยู่อยู่แล้ว ถ้าพระเจ้าเห็นควรให้เราโดนระเบิดตายก็สมควรแล้วแหละ เราคงท าดีมา
แค่น้ีจริง ๆ แต่ถ้าเรายังอยู่ เราก็แค่ระวังตัว เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเม่ือไหร่ ยิ่งหลัง ๆ มาน่ีไม่ค่อยมีว่ีแวว 
นึกจะเกิดก็เกิด แต่เราก็พยายามเซฟตัวเอง อยู่ในบ้าน ในมหาลัย และกลับบ้านบ่อยมาก315 

 

และจากประโยคที่ท้าวความถึงความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั้น ได้ท าให้ผู้วิจัยรู้สึก
สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากเป็นแต่ครั้งในอดีต เมื่อทุก ๆ ที่ในประเทศไทยยังคงสงบสุข ความ
เป็นอยู่และความรู้สึกนึกคิดของปรัชญ์ และผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คงจะเป็นดังเช่นเรา ๆ 
ที่มุ่งหน้ามีชีวิตต่อไป โดยในแต่ละวันจะค าหนึ่งถึงเพียงเรือ่งไม่กีเ่รือ่งเท่านั้น เช่น อาหารการกิน สภาพ
อากาศ ความจ็บป่วย ข่าวสารประจ าวัน โดยที่แม้จะหวนระลึกถึงความตายบ้างแต่ชีวิตก็ยังคงมุ่งหน้า
ไปด้วยความมุ่งมั่น เบิกบาน มีความสดช่ืนในการต่อสู้เรื่องราวต่าง ๆ แต่เมื่อเกิดความไม่แน่นอนจาก
ความรุนแรงดังกล่าวข้ึน แนวคิดที่ว่า หากเป็นประสงค์ของพระเจ้าให้ตาย ก็คงตายได้อย่างไม่มีข้อ
สงสัย เพราะท าดีมาแค่นี้แล้วจริง ๆ  นั้น ในทรรศนะของผู้วิจัย ช่างเป็นผลของความอยุติธรรมทีท่ ารา้ย
ผู้คนได้อย่างเลือดเย็นย่ิง ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนที่เคยสงบสุข อยู่อย่างมีสันไมตรี ต้องด้านชาต่อความ
รุนแรงอย่างที่ไม่ควรจะเป็น  

ดังนั้น จะเห็นว่าจากการคาดการณ์เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อของผู้ วิจัย รวมถึงแนวความคิดและ
แรงจูงใจของปรัชญ์ พิมานแมน ได้เกิดผลสรุปที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนุรัตนา 

                                                             
315 เร่ืองเดียวกัน 
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หะแว ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบัน การอาศัยอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ไปแล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่า ปรัชญ์ พิมานแมนเป็นศิลปินชาวมุสลิมที่สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมด้วยเช่นเดียวกัน โดยเน้นการตั้งค าถาม สื่อสาร
ความรู้สึกของการใช้ชีวิตท่ามกลางหมอกควันผ่านเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่ างมีเอกภาพเพื่อ
สร้างประสบการณ์สุนทรียะด้านวิถีชีวิตที่แตกต่างจากมุมมองทั่วไป 
 
4.5 นิแอ นิแต 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของนิแอ นิแต 

ในผลงานทั้ง 5 ช้ินของนิแอ ได้แก่ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” (ภาพที่ 200) 
และ“มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) ได้ปรากฏคล้ายรูปทรง
ของคนที่สื่อถึงบุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งศิลปินได้ใช้ชีวิตร่วมและเกิดประสบการณ์อันงดงามผ่านการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันตามวิถีชีวิตมุสลิม ส่วนในผลงานช่ือ “ประตูชัย” (ภาพที่ 202) ที่ผลงาน
รูปทรงคล้ายประตูมัสยิดขนาดใหญ่ อันเกิดจากการประกอบข้ึนจาก กรงนกกรงหัวจุก สุ่มไก่ เครื่อง
จักสานพื้นบ้าน ลวดเหล็กรูปร่างโค้งมนทีม่องคลา้ยหูหิว้ถังน้ า หรือจะเป็นในผลงานช่ือ “มิงบา” (ภาพ
ที่ 203) ที่ปรากฏรูปทรงคลา้ยหอคอยมสัยิดขนาดใหญซ่ึ่งถูกสรา้งขึ้นจาก กรงนกกรงหวัจุก กรงนกเขา
ขนาดเล็ก สุ่มไก่ เครื่องจักสานพื้นบา้น ถังน้ ามัน ตะกร้าชนิดต่าง ๆ ถังน้ ารูปแบบต่าง ๆ  กะละมัง แล้ว
ยังมีส่วนประกอบที่มองคล้ายด้ามคานหาบ และในผลงานช้ินที่ 5 “โดม” (ภาพที่ 204) โค้งประตู
มัสยิด สุ่มไก่ ถังน้ ามีหู กะละมัง ถังน้ าวงกลม ถังน้ าสี่เหลี่ยม ตะกร้าก้มกลมขนาดเล็ก กรงนกเขา โดย
ในผลงาน 2 ช้ินแรกนั้น สิ่งที่ปรากฏในผลงานได้สอดคล้องกับสิ่งที่ศิลปินได้กล่าวเกี่ยวกับแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

 
มาจากครอบครัวที่สอน อบรม เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ใกล้ชิด เป็นครอบครัวที่นับถือศาสนา

อิสลาม อยู่ในชุมชนมุสลิมที่อาจจะต่างกับศาสนาอ่ืน 
มาจากจากครอบครัวเป็นหลักเลย เป็นครอบครัวของตัวเองที่แสดงถึงความดีงาม ความรัก 

ความเมตตาที่พ่อแม่ได้สอนผมไว้ มีใจอันหน่ึงอันเดียวกันในครอบครัว มีความสามัคคีกัน ความรู้สึกต่าง ๆ 
เหล่าน้ี รวมถึงพิธีกรรมต่างที่ได้ท าตั้งแต่เด็กจนโต ประเพณีที่ได้ยึดถือต่าง ๆ ครับ316 

 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าผลงานที่ช่ือ “มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า” (ภาพที่ 
200) และ“มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า หมายเลข 2” (ภาพที่ 201) นั้นได้ปรากฏวิถี
มุสลิมในเชิงของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น การยึดถือหลักปฏิบัติของมุสลิมและร่วมกันปฏิบัติอย่าง
                                                             

316 สัมภาษณ,์ นิแอ นิแต อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 
พฤษภาคม 2559. 



  335 

เคร่งครัดส่งผลให้สมาชิกมีความสนิทสนม กลมเกลียว ใกล้ชิด และมีความรักที่บริสุทธ์ิให้แก่กัน อัน
เป็นวิถีที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ส่งผลให้ชีวิตของศิลปินคิดและท าแต่สิ่งที่ดีงาม และในผลงานอีก 3 
ช้ิน ได้แก่ “ประตูชัย” (ภาพที่ 202) “มิงบา” (ภาพที่ 203) และ “โดม”(ภาพที่ 204) ซึ่งเป็นผลงาน
ในชุด “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีแห่งมุสลิม” ที่ศิลปินได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
 

เป็นการน าเสนอพลังความรักและความใกล้ชิดใน “ครอบครัว” อันเป็นรากฐานของความสุขใน
ชีวิตข้าพเจ้า การกล่าวถึงลักษณะของครอบครัวไมย “มุสลิม” ในที่ น้ี ข้าพเจ้าจึงเน้นให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ปรัชญาความเชื่อ ที่มีผลต่อวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนในพื้นถิ่น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น โดยเฉพาะสังคมหมู่บ้านในชนบทของประเทศ
ไทย ซ่ึงครอบครัวและเครือญาติมีบทบาทอย่างมากในวิถีชุมชน สิ่งที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นน้ัน จึงเป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าพเจ้าคิดและปฏิบัติงานผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบประติมากรรม317  

 
 ซึ่งจากสิ่งที่ปรากฏเป็นส่วนประกอบใน 3 ผลงานนี้จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น หม้อ กะละมัง ถังน้ า หรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น 
คานหาบเร่ สุ่มไก่ แล้วยังมีสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ได้แก่ กรงนกกรงหัวจุก ซึ่งเป็นวิถีที่เป็น
เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาองค์รวมของผลงานจะ
พบว่าเป็นส่วนประกอบของศาสนาสถานตามช่ือผลงาน ซึ่งก็เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงวิถีชีวิตของ
มุสลิมที่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่ศิลปินได้กล่าวว่า ในการท างานมีการทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ  อย่างเช่นการ
ทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการสร้างสรรค์บ้าง แต่ในด้านแนวเรื่อง นิแอยังคงมีความตรึงใจ
สัมพันธภาพแห่งความรักและผูกพันในครอบครัวของตน ของชาวมุสลิม กระทั่งยกระดับสู่ชุมชนมุสลมิ 
 

เราไปไหนเราก็ร าลึกตลอด สิ่งที่ศาสนาสอนเรา อยู่ในใจเราเสมอ ท าให้เราไม่ลืมบ้านเกิด ไม่ลืม
รากตัวเอง มีความรักและปรารถนาดีให้ญาติพี่น้องทุกคน เหมือนผมไปอยู่ที่ไหนไกล ๆ ก็จะระลึกเสมอ 
ระลึกถึงพ่อแม่ ด้วยความเชื่อมสัมพันธ์ ด้วยจิตวิญญาณบางอย่างที่เรามีร่วมกัน มาจากศาสนาครับ318 

 
ดังนั้น จากการคาดการณ์เนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อของผู้วิจัย รวมถึงแนวความคิดและแรงจูงใจของ

นิแอ นิแต จึงสามารถสรุปได้ว่า นิแอ เป็นศิลปินชาวมุสลิมที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมด้วยเช่นเดียวกัน โดยเน้นสื่อสารให้เห็นถึงความกลมเกลียว เหนียวแน่นของ
สถาบันครอบครัว อันมาจากการปลูกฝัง สั่งสอน การปฏิบัติดี การมีกิจวัตรที่ดีถูกต้องตามหลักศาสนา 
                                                             

317 นิแอ นิแต, “รูปลักษณ์ภายใต้วิถีมุสลิม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บันฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 3. 

318 สัมภาษณ์, นิแอ นิแต อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, 31 
พฤษภาคม 2559. 
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จึงท าให้เกิดวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความงดงาม สันติ และสงบสุข ผ่านผลงานประติมากรรมที่สะท้อนใหเ้หน็
ความมั่นคง แข็งแรง ได้อย่างมีเอกภาพที่พร้อมด้วยความงดงาม สมบูรณ์ 
 
4.6 ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 
วิถีชีวิตของมุสลิมท่ีปรากฏในผลงานของธิดารัตน์ จันทเชื้อ 

ในผลงานช้ินที่ 1 “Prostrate oneself 4” (ภาพที่ 205) กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 2 
ก าลังอยู่ในข้ันตอนของการละหมาด คนหนึ่งก าลังก้มลงไป ในขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่ในท่านั่งตัวตรง 
ผลงานช้ินที่ 2 “Jamaah 2” (ภาพที่ 206) กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 3 คนก าลังอยู่ในข้ันตอน
ของการละหมาด คนหนึ่งก าลังก้มลงไป ในขณะที่อีกสองคนหนึ่งอยู่ในท่านั่งตัวตรง ผลงานช้ินที่ 3 
“Takbir” (ภาพที่ 207) กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลมิ 3 คน ยืนอยู่ ผลงานช้ินที่ 4 “Pray 5” (ภาพ
ที่ 208) กลางภาพปรากฏสตรีชาวมุสลิม 1 คน นั่งอยู่กลางห้อง หันไปทางขวาในท่าทีสงบนิ่ง  และใน
ผลงานช่ือ “Prostrate oneself 3” (ภาพที่ 209) กลางภาพปรากฏสตรีมุสลิม 4 คน หันหน้าไปทาง
หน้าต่าง ก าลังอยู่ในกิริยาที่ต่างกัน คนแรกก าลังนั่งลง ศีรษะก้มมองต่ า คนที่สองยืนตรง ศีรษะมอง
ตรง คนที่สามก าลังก้มลงแนบพื้น และคนที่สี่ก าลังนั่งหลังตรง ศีรษะมองตรงไปข้างหน้า โดยทั้ง 4 
ท่าทางนี้เป็นข้ันตอนของการละหมาด จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าในผลงานของธิดารัตน์ได้
ปรากฏรูปทรงในลักษณะของสตรีมุสลิมก าลังปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสงบ ลุ่มลึก ซึ่งการป ฏิบัติ
ศาสนกิจนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของชาวมุสลิมทุกคน นอกจากนี้ศิลปินยังได้กล่าวไว้ว่า 
 

เรื่องการปฏิบัติตามศาสนกิจ ก็เข้าใจว่าสังคมกรุงเทพฯ ด้วย สังเกตว่าจะไม่ค่อยมีใครคลุมผมที่
กรุงเทพฯ เราก็เหมือนกัน เรามัวแต่มาน่ังว่าท าดีไม่ท าดี สุดท้ายเราไม่ท า เราก็มาคิดว่า น่ีเราเป็นอิสลาม
แค่ชื่อหรือ ถ้าเราศรัทธาเราก็ต้องปฏิบัติจริง ๆ จัง ๆ แล้วเราก็ภูมิใจที่เราไม่ได้เป็นคนทั่วไปในสังคมที่ไหล
ตามกัน สังคมส่วนใหญ่ท าอะไรก็ท าตามกัน เราภูมิใจในตัวเองที่ได้รู้จักวิเคราะห์เองว่าอะไรดีหรือไม่ดี
ส าหรับเรา และเราได้ลงมือท า319 

 

 จากบริบทดังกล่าวที่ศิลปินได้บอกเล่าออกมา ท าให้เห็นว่าวิถีชีวิตของธิดารัตน์มีศาสนาใน
การน าทาง เป็นสมการในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของศิลปิน ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ ซุฟอัม  อุษมาน ได้กล่าวถึงระบอบแห่งการด าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไว้
ว่า  

ถ้าหากศาสนาหมายถึงความเชื่อ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติจ าเพาะบางประการแล้ว อิสลามย่อม
เป็นมากกว่าศาสนา เพราะพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานบัญญัติต่าง ๆ มากมายที่ครอบคลุมวิถีแห่งการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านทั้งหมด ค าสอนของอิสลามเข้าถึงทุกกระบวนการและกิจกรรมแห่งชีวิต อัน

                                                             
319 เร่ืองเดียวกัน 
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หมายรวมถึงความเชื่อ จิตวิญญาณ ร่างกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม การอบรม ครอบครัว เรื่อง
ส่วนตัว สังคม บ้านเมือง โลก สรรพสิ่งทั้งหมดทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ประวัติศาสตร์ อนาคต การเมือง การบริหารจัดการ การปกครอง การเชื่อมสัมพันธ์ และยิ่งไป
กว่าน้ัน อิสลามเข้าไปมีบทบาทและหยั่งลึกในความรู้สึกนึกคิด ความตั้งใจ และเจตนารมณ์ของมนุษย์อีก
ด้วย 

ความละเอียดอ่อนในเรื่องค าสอนและบทบัญญัติของอิสลามเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง และ
เห็นประจักษ์ชัดในทุกอิริยาบถของผู้เป็นมุสลิม แม้แต่ในเรื่องการดื่มกิน การถ่าย การหลับนอน การช าระ
ล้างร่างกาย การแต่งกาย การเชือดสัตว์ การท าอาหาร การซ้ือขาย การแต่งงาน การหย่าร้าง การแสวงหา
ปัจจัยยังชีพ การคบค้าสมาคม และอ่ืน ๆ หรือแม้กระทั่งการตั้งเจตนาและการนึกคิด ล้วนแล้วต้องอยู่ใน
กรอบของค าสอนและบทบัญญัติอิสลามทั้งสิ้น320 

 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถท าความเข้าใจได้กระจ่างแจ้งว่า ปรัชญาศาสนาที่ธิดารัตน์
ยึดเหนี่ยวและมุ่งน าเสนอพร้อมแสดงออกอย่างชัดเจนในผลงาน ได้เคลือบแฝงวิถีชีวิตและระบอบการ
ด าเนินไปของชีวิตโดยมีอิสลามเป็นธรรมนูญสูงสุด สอดคล้องจากค าบอกเล่าถึงผลงานที่ศิลปินได้บอก
เล่ากับผู้วิจัยว่า 

เป็นภาพที่เล่าเรื่องราวของการรวมตัวกันเพื่อท าความดี  ในภาพเป็นรูปทรงของคนที่ก าลัง
ละหมาด ในศาสนาอิสลามเชื่อว่าการละหมาดรวมกันหลาย ๆ คนจะได้ผลบุญมากกว่าการท าคนเดียว 
เช่นเดียวกับการท าความดีในรูปแบบอ่ืนที่เม่ือร่วมกันท าเป็นหมู่คณะจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่า เม่ือพูดถึง
องค์ประกอบภาพ ต้นแบบของภาพน้ี เป็นการที่คนในครอบครัวก าลังละหมาดอยู่ในบ้าน แต่ปรับเปลี่ยน
จากภาพปกติด้วยการน าลวดลายที่ใช้ในสถาปัตยกรรมอิสลามมาทดแทนองค์ประกอบเดิม เพื่อสื่อ
ความหมายว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถท าความดีได้เหมือนกับอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ใช้เส้นด้าย
เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้ายที่มีหน่วยเล็ก ๆ แต่พอเม่ืออัดแน่นและรวมตัว ก็ก่อให้ความ
งดงามและแข็งแกร่งได้ในคราวเดียวกัน และยังสื่อถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างศ าสนากับ
ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ที่ถูกเรียงร้อยต่อกันเป็นหน่ึงเดียว 

 
และจากค ากล่าวที่ ว่า “ความสัมพันธ์ที่ เช่ือมโยงกันระหว่างศาสนากับชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ที่ถูกเรียงร้อยต่อกันเป็นหนึ่งเดียว” จึงท าให้สรุปได้ว่า ธิดารัตน์ จันทเช้ือ เป็นศิลปินชาว
มุสลิมที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมด้วยเช่นเดียวกัน ผ่านการ
น าเสนอเรื่องราวของความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาที่มีบทบัญญัติครอบคุลมทุกกิจกรรมของ
ชีวิตอย่างเข้มข้น ผสมผสานก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยเอกภาพที่งามพร้อมด้วยจิตอันสงบ ท า
ให้ผู้ชมสามารถเสพย์สุนทรียะในผลงานของศิลปินได้ถึง 2 แนวทางด้วยกัน 

 
 

                                                             
320 ซุฟอัม  อุษมาน, อิสลามคอืระบอบแหง่การดําเนินชีวติ, เข้าถงึเมื่อ 8 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

www.islammore.com/view/3194 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. วิถีมุสลิมในงานศิลปะร่วมสมัยไทย ปรากฏเด่นชัดเมื่อมีการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปี พ.ศ. 2545 โดยการอ านวยการสอนของคณบดี
ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น โดยในพื้นที่มีนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับการสอนที่เน้นให้หยิบยืม หรือน าความประทับใจในสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ 
จึงมีการน าวิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณีของศาสนาและท้องที่มาสร้างสรรค์งานศิลปะมากขึ้น และยัง
สะท้อนแนวโน้มในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากการศึกษา และความรู้
ด้านศิลปะที่เข้าถึงในพื้นที่ มีการเข้ามาศึกษา ณ ศูนย์กลางในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยช้ัน
น าด้านศิลปะต่าง ๆ  ในระดับที่สูงข้ึน มีการได้รับทุนการศึกษา ไปแสดงงานที่ต่างประเทศ และเริ่มมี
การเช่ือมโยงกับวิถีมุสลิมในศิลปะโลก ที่ชาวมุสลิมตกอยู่ในสภาวะของตัวแทนความรุนแรง ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการปลูกฝังของสื่อ สะท้อนให้เห็นแนวคิด ความเข้าใจและทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อชาว
มุสลิม 

 

2. การสร้างสรรค์งานศิลปะวิถีมุสลิม ปรากฏเด่นชัดเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจ ความสูญเสียให้กับ
คนในพื้นที่ ประกอบกับข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและความคลุมเครือของเบื้องหลงัเหตุการณ์ทั้งหมด ท า
ให้ศิลปินในพื้นที่เลือกใช้การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเครื่องมือในการสือ่สาร สอบถาม และช้ีแจงไป
ยังสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นอิสลามที่แท้จริง ความมีมนุษยธรรมที่มนุษย์พึง
มีกัน และการให้เกียีติกันในความแตกต่างทางศาสนา อันจะเป็นการน าความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ 
ถ่ินบ้านเกิด 

 

3. ผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยที่ปรากฏวิถีมุสลิม ศิลปินสร้างสรรค์โดยมีที่มาจาก “แรงจูงใจ
ภายใน” ของศิลปิน โดยกลั่นกรองมาจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่ศิลปินได้พบเจอ อาทิ ความ
สะเทือนใจ ความเศ้ราหมอง ความสูญเสีย ความหวาดกลัว ความโกรธเคือง ความวิตกกังวล ความ
เคลือบแคลงสงสัย ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อเกิดภายในจิตใจของศิลปิน ผลักดันเป็นแรงจูงใจให้ศิลปินถ่ายทอด
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินมีทักษะความช านาญ 
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4. ผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยที่ปรากฏวิถีมุสลิม มีรูปแบบในการน าเสนอที่หลากหลาย ทั้ง
การน าเสนอผ่านรูปแบบเหมือนจริง กึ่งนามธรรม และรูปแบบนามธรรม ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณ 
ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการสร้างสรรค์ และทักษะความช านาญของศิลปิน 

 
5. ผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยที่ปรากฏวิถีมุสลมิ ได้ถูกน าเสนอผ่านทั้งมุมมองส่วนบุคคลของ

ศิลปิน และมุมมองจากสังคม โดยผลงานมีความเช่ือมโยงทั้งกับความรู้สึกภายใน อาทิ ความสะเทือน
ใจ ความเศ้ราหมอง ความสูญเสีย ความหวาดกลัว ความโกรธเคือง ความวิตกกังวล ความเคลือบ
แคลงสงสัย และความเป็นจริงที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ภายนอก ประสบการณ์ในเหตุการณ์ที่ศิลปินได้
สัมผัส ผลกระทบ 
ที่ศิลปินได้รับ เกิดความต้องการที่จะสื่อสารและสง่เสริมความเข้าใจให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้ ล้วนน ามา
สู่การถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคที่โดดเด่นที่แต่ละท่านมีความเช่ียวชาญและมีความ
เป็นเอกลักษณ์ 
 

6. จากศิลปินทั้งหมด 10 ท่าน มีศิลปิน 8 ท่านได้น าเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม มี
ศิลปิน 1 ท่าน น าเสนอผลงานในรูปเหมือนจริง และมีศิลปิน 1 ท่าน น าเสนอในรูปแบบนามธรรม  

 
7. จากศิลปินทั้งหมด 10 ท่าน มีศิลปิน 7 ท่านได้น าเสนอผลงานที่มีเนื้อหาประเภท เนื้อหา

ส่วนตัว อันมีที่มาจากมุมมองส่วนบุคคล และมีศิลปิน 3 ท่าน น าเสนอผลงานที่มีเนื้อหาประเภท 
เนื้อหาสังคม อันมีที่มาจากมุมมองทางสังคม โดยศิลปิน 3 ท่านที่น าเสนอผลงานด้วยเนื้อหาประเภท 
เนื้อหาสังคมนั้น ได้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “กึ่งนามธรรม” ทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่า การน าเสนอ
ผลงานศิลปกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรมนั้น สอดคล้องกับการน าเสนอเนื้อหาอันมีที่มาจากมุมมอง
จากสังคม เนื่องจากการสกัด ลดทอน รูปทรงในรูปแบบกึ่งนามธรรมนี้ ยังคงหลงเหลือเค้าโครง 
รูปทรงอย่างง่าย ท าให้เหมาะสมกับการสื่อสารเรื่องราวที่กว้างขวางมากข้ึนในระดับสังคม ท าให้ผู้ชม
สามารถตอบสนองต่อความหมายที่ศิลปินต้องการสื่อได้ในระดับหนึ่ง 

 
8. จากการคาดการณ์เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏผลงานศิลปะวิถีมุสลิมในศิลปะร่วมสมัย

ไทย ของผู้วิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ปรัชญาศาสนา 2. เพศสถานะ 3. เหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. วิถีชีวิต จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาแท้จริงที่ศิลปินต้องการน าเสนอน้ัน
ล้วนผสมผสาน ไม่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ชัดเจน โดยมากมักเป็นการผสานเนื้อหา 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1. การผสานระหว่างปรัชญาศาสนา และเพศสถานะ 2. การผสานระหว่างเพศสถานะ 
และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การผสานระหว่างเหตุการณ์ความ
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ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิต 4. การผสานระหว่างวิถีชีวิต และปรัชญา
ศาสนา ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
ปรัชญาศาสนา 

 
  นิแอ  นิแต     อ าพรรณี  สะเตาะ 
  ธิดารัตน์  จันทเช้ือ    ยามีล๊ะ หะย ี

 
      วิถีชีวิต                                                            เพศสถานะ 
 
  เจะอบัดุลเลาะห์  เจะ๊สอเหาะ   คีต์ตา  อิสรั่น 
  ศิริชัย  พุ่มมาก     กามีละ  อิละละ 
  นุรัตนา  หะแว 
  ปรัชญ์  พิมานแมน 
 

          เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  

แผนภาพที่ 1 แสดงการผสานเนื้อหาเรื่องราวในงานศิลปะรว่มสมัยไทยทีป่รากฏวิถีมุสลมิของศิลปิน  
       10 ท่านจากการวิจัยครัง้นี ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาศิลปินทัง้หมด 10 ท่าน ท่านละ 5 ผลงาน รวมศึกษาผลงานทั้งหมด 
50 ช้ิน ซึ่งงานวิจัยจะสมบรูณ์มากขึ้นได้ หากผู้วิจัยสามารถท าได้มากกว่าน้ี แต่มีข้อจ ากัดด้าน
ระยะเวลา 

2. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2559 ซึ่งในช่วงแวลาดังกล่าวนี้ยังมีศิลปินทั้งที่
เป็นมสุลมิและไม่ได้เป็นให้ความสนใจในบริบทดังกล่าวมากข้ึน และมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม
สมัยทีป่รากฏวิถีมุสลมิที่น่าสนใจอีกมากมาย 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์นิแอ นิแต  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (31 พฤษภาคม 2559) 
 
ชุติมา :  สวัสดีอาจารย์นิแอค่ะ ข้อแรกขออนุญาตถามค าถามพื้นฐานค่ะอาจารย์ ตอนทีส่ร้างสรรค์งาน
ศิลปะ แรงบันดาลใจ หรือว่าแนวความคิดหลักของอาจารย์ มาจากอะไรคะ 
 
นิแอ : มาจากครอบครัวทีส่อน อบรม เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครบั ใกล้ชิด และเป็นครอบครัวที่
นับถือศาสนาอสิลาม อยู่ในชุมชนมสุลมิที่อาจจะต่างกับศาสนาอื่นนะครับ 
 
ชุติมา :  พื้นเพภูมิล าเนาของอาจารย์ มาจากจังหวัดอะไรคะ 
 
นิแอ : จังหวัดปัตตานีนี่ละครับผม มาจากครอบครัวเป็นหลักเลย เป็นครอบครัวของตัวเองที่แสดงถึง
ความดีงาม ความรัก ความเมตตาที่พ่อแม่ไดส้อนผมไว้ มีใจอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว มีความ
สามัคคีกัน ความรู้สกึต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมถึงพิธีกรรมต่างที่ได้ท าตั้งแต่เด็กจนโต ประเพณีที่ได้ยึดถือต่าง 
ๆ ครับ 
 
ชุติมา :  ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาใช่ไหมคะ 
 
นิแอ : ใช่ครับ เป็นพื้นฐานในการยึดทางจิตใจของผมครับ ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมครับ 
ประมาณนี้  
 
ชุติมา :  ค่ะ และจากที่ได้เห็นผลงานของอาจารยเ์บื้องต้น ก็จะเป็นเทคนิคประติมากรรมหมดเลย 
ท าไมอาจารย์ถึงเลือกเทคนิคนี้คะ 
 
นิแอ : ทีแรกก็ไม่ได้คิดครบั พอได้เรียนสูงข้ึน เรียนช่างศิลป์ เรียนช้ัน ปวช. ก็รู้สึกชอบ ตอนนั้นเขาก็
ไม่ได้แบ่งแยกการเรียนสาขา แต่พอเราเรียนระดบัปริญญาตรี ก็จะมกีารแบ่งสาขาวิชา จริง ๆ ก็ได้
เรียนมาหลายอย่าง แต่สุดท้ายมาเลือกประติมากรรมเพราะว่า ท้าทายที่สุด ต้องใช้ก าลงั และผมเองก็
รู้สึกว่าอยากท าอะไรที่ยิ่งใหญ่ คือชอบใช้แรงแหละครับประมาณนั้น และเทคนิคน่าสนใจนะครบั วัสดุ
ต่าง ๆ เหล็ก ไม้ มีความคงทน และอาจารย์ทีส่อนมา เขากบ็อกว่าเสียดายก าลงัผม ถ้าไปเรียนอย่าง
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อื่นก็น่าเสียดายนะ ผมกเ็ลยเลือกเรียนไป ก็ได้สร้างผลงานมาหลายช้ินนะ ทั้งป.ตรปี.โท ส่วนใหญง่าน
ก็จะเปลี่ยนแค่วัสดุ แต่แนวเรื่องก็ยงัอยู่ เกี่ยวกบัครอบครัว ชุมชนของชาวมุสลิม 
 
ชุติมา :  อาจารย์อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ระหว่างการสร้างงานศิลปะเคยมเีหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนตามใน
ข่าวบ้างไหมคะ 
 
นิแอ : ผมไม่มีนะครับ เพิ่งมาอยู่ เมื่อจบป.โท ก็ 3 ปีเองครบั ก็มีทีเ่ห็นตอนเหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว 
แล้วเราขับรถผ่านไปพอดี ไม่เคยประสบตอนจะ ๆ   
 
ชุติมา :  ถือว่าไม่มีผกระทบใด ๆ ทัง้เรื่องของการท างานและจิตใจ? 
 
นิแอ : ใช่ครับ เพราะญาติพีน้องก็ไม่เคยโดนด้วย เลยรูส้ึกว่าชีวิตเรายังปกติ ไม่ได้ส่งผลอะไร
มากมาย บางคนเขากระทบเพราะ ญาติพี่น้องเขาโดนมา กท็ี่รู้จกัก็จะท างานแนวนี้กันหลายคน
เหมอืนกัน 
 
ชุติมา :  จากทีส่ัมภาษณ์พูดคุยกับทัง้อาจารย์และศิลปินหลากหลายท่าน ส่วนใหญ่เหตุการณ์ตรงนีม้ัก
เข้าไปเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของการสร้างงานค่ะ ต่อมาก็ขออนญุาตสอบถามค่ะ อาจารยเ์ป็นชาวมสุลมิ 
นับถือศาสนาอสิลาม การนับถือนี้ ศาสนาได้ให้อะไรเราบ้างส่งเสริม เกือ้หนุนเราในด้านไหนบ้าง หรือ
ในทางกลบักัน เคยส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมของเราไหมคะ 
 
นิแอ : ก็ไม่มีนะครบั จะมกี็แต่เรือ่งเล็กนอ้ย อย่างตอนผมไปเรียนกรุงเทพฯ ไปเรียนศิลปากร
ช่วงแรกก็ล าบากนิดหนอ่ย เพราะอาหารฮาลาลหากินยาก แต่เมื่ออยู่มาเรือ่ย ๆ ก็กินได้ เพียงแต่ไม่
ทานเนื้อหมู อันไหนทีเ่ป็นข้อห้ามผมก็ไม่ได้กิน อาหารทั่วไปก็ปลาก็กินได้ กินลงแล้วครับ เมื่อก่อนกิน
ไม่ลง เหมือนกับว่า ผิดที่ด้วย แต่อยู่ที่นี่ไม่มปีัญหาอะไรเลยครับ  

 
ชุติมา :  ในแง่บวกล่ะคะ 

 
นิแอ : แง่บวกก็คือ ครอบครัว เราไปไหนเราก็ร าลึกตลอด สิ่งที่ศาสนาสอนเรา อยู่ในใจเราเสมอ ท า
ให้เราไมล่ืมบ้านเกิด ไม่ลืมรากตัวเอง มีความรักและปรารถนาดีให้ญาติพี่น้องทุกคน เหมือนผมไปอยูท่ี่
ไหนไกล ๆ ก็จะระลึกเสมอ ระลึกถึงพอ่แม่ ด้วยความเช่ือมสมัพันธ์ ด้วยจิตวิญญาณบางอย่างที่เรามี
ร่วมกัน มาจากศาสนาครบั 
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ชุติมา :  ความผูกพัน ใช่ไหมคะ 

 
นิแอ : ครับ  

 
ชุติมา :  และด้วยความที่ผลงานขออาจารย์ แสดงออกถึงวิถีความเปน็มุสลิมชัดเจนมากค่ะ อาจารย์คิด
ว่าศิลปะของชาวมุสลิมจะใหอ้ะไรกบัสงัคมบ้าง หรอืก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ 

 
นิแอ : ผมว่าต้องมีความเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เมื่อกอ่นที่นี่ 3 จังหวัด 
ศิลปะยังไม่มีอะไรที่เป็นช้ินเป็นอันเลย พูดได้ว่าตามเขาไม่ทนัเลย เพราะว่าคนเขาก็แอนต้ีด้วย ว่าเรียน
ศิลปะแล้วจะไปท าอะไร แล้วกเ็กี่ยวข้องกบัเรื่องหักของศาสนาด้วย เลยแคบมาก ช่วงหลงัมากเ็ริม่มี 
เพราะว่ามอีาจารยท์ี่เขาจบมาจากศิลปากร มาเปิด มาขยาย โดยการสอนไมม่ีการน าศาสนามาเกี่ยว 
เป็นการช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ ท าให้กลับกัน จากทีเ่มือ่ก่อนเขาแอนต้ีกันเขาก็เริ่มเห็นว่า ศิลปะ
บ้านเราก็มีอะไร เป็นศิลปะที่แปลกกว่าที่อื่น มีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม บางคนเขามาเรียนอยู่
ปัตตานี เพื่อนผมบางคนเพิ่งมาอยู่แล้วก็ติดใจ มีความประทบัใจอะไรบางอย่างกเ็อามาท างานศิลปะ 
ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันครบั  

  
ชุติมา :  ค่ะ ด้วยความที่บิวเลือกท าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มาจากการสังเกตุเห็นว่า ในช่วง 9-10 ปีที่ผ่าน
มา ศิลปะของศิลปินมุสลิม หรือศิลปะที่แสดงออกถึงศาสนาอิสลามได้เข้าไปเคลื่อนไหวอยู่ในศิลปะ
ร่วมสมัยกระแสหลักของไทยมาเรื่อย ๆ มกีารรับรางวัล มีการเผยแพรผ่ลงานที่กรุงเทพฯ และ
ต่างประเทศมากขึ้น อาจารยม์ีความเห็นอย่างไรกบัปรากฏการณ์นี้ค่ะ และมองว่าในอนาคตจะด าเนิน
ไปแนวทางไหน 

 
นิแอ : ผมว่าต้องเยอะข้ึน อย่างทีบ่อกครับว่าเราเริ่มช้าแล้ว แต่ก็พยายามมาเรื่อย ๆ ต่อไปต้องเยอะ
ข้ึนมาก เพราะการศึกษาและโอกาสเข้าถึง มองเมื่อก่อนก็ไมม่ีคณะศิลปกรรม ทีนี้พอมกีารได้รบัรางวัล
ก็เหมือนใบเบิกทางใหเ้ด็กคนอื่น ๆ ศิลปินท่านอื่น ๆ ได้มีโอกาสทีจ่ะเข้าร่วม มีส่วนร่วมตรงนั้น 
เพราะว่า นั่นแหละครบั ตัววัฒนธรรมทั่นต่างกัน เราเพิง่ได้มาออกสื่อตอนน้ี ก็เหมือนของแปลก ยิ่งมี
เรื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาด้วย ความไม่สงบ แรง ก็ท าให้เราได้เห็นมมุมมองใน 3 จัหวัดมากข้ึน 
และการส่งงานเข้าประกวดช่วงนี้ บูมด้วยครบั รางวัลอย่างนอ้ยก็ต้อมีศิลปินได้เข้าร่วมแสดง ไม่เคยตก
สักเวที ต้องมีศิลปิน 3 จังหวัดเข้าไปทุกที่  
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ชุติมา :  ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ บิวเลือกท าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จากการสังเกตุและความสนใจ
ส่วนตัว มีความประทบัใจในแงง่ามของศาสนา แม้ว่าบิวเองจะไม่ได้เป็นมุสลิมหรอืนับถือศาสนา
อิสลามค่ะ อาจารยม์ีค าแนะน าเพิม่เติมไหมคะ ส าหรบัการท าวิทยิพนธ์ครั้งนี้ 
 
นิแอ : อย่างแรกคือ ผมภูมิใจมากครบั ขอบคุณมากทีส่นใจในศาสนาที่ผมนบัถืออยู่ แล้วมีเพื่อนที่
นับถืออยู่ไหมครับ 

 
ชุติมา :  มีค่ะ มีมาตลอดต้ังแต่เด็ก ๆ เลย มีความใกล้ชิดกบัมุสลิมพอสมควร แม้ว่าครอบครัวจะไม่
เห็นด้วยบ้างกับการคบเพื่อนต่างศาสนา แต่โตมาก็มเีพื่อนต่างศาสนามาโดยตลอด แล้วอาจารย์มีโปร
เจ็คในอนาคตไหมคะ 

 
นิแอ : ตอนนี้ก็ก าลงัท าชุดใหม่อยู่ครับ 4-5 ช้ิน ยังไม่เสรจ็ดี  

 
ชุติมา :  เป็นประติมากรรมเหมอืนเดิมรึเปล่าคะ 

 
นิแอ : ใช่ครับ แต่เป็นปูนปลาสเตอร ์

 
ชุติมา :  เนื้อหา แนวเรือ่งก็คือประมาณเดิม 

 
นิแอ : ใช่ครับ ๆ  เรื่องเดิม 

 
ชุติมา :  ค่ะ ก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วค่ะ 

 
นิแอ : เดี๋ยวยังไงผมจะให้แนวความคิดคร่าวไปนะครับ สามารถน าไปใช้วิจัยได้เลย 

 
ชุติมา :  จากที่ไปศึกษาข้อมลูเบื้องต้นมาก็พบว่า อาจารยเ์ป็นคนแรกเลยนะคะ ของมูฟเม้นนี้ที่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในงานใหญ่ งานแห่งชาติค่ะ 

 
นิแอ : ตอนเรียนกเ็ป็นมุสลิมคนเดียวเลยครับ ที่ศิลปากร 

 
ชุติมา :  อย่างไรก็ขอบพระคุณอาจารยม์าก ๆ ค่ะ ส าหรับวันน้ี 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  
Patani Art Space จังหวัดปัตตานี (29 พฤษภาคม 2559) 
 
 ชุติมา : ความเป็นมสุลิมได้ให้หรือสง่เสรมิชีวิตอาจารย์ในด้านใดบ้าง หรอืในทางกลับกันเคยส่งผล
กระทบหรือไม่คะ 
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : ก็มีทั้ง 2 มุมครับ ส าหรับผมแล้วการทีเ่ปน็ชาวมุสลิมที่ท างานศิลปะ มผีลดี 
เพราะว่าในมิติของผม ในความรูส้ึกของผม การท างานศิลปะนั้นได้ท าด้วยศรัทธา ไม่มีเรื่องของอามิ
ตสินจ้าง ไม่มเีรือ่งของผลประโยชน์ เหมือนกันกบัการประกอบศาสนกจิ เราละหมาด เราท าคุณงาม
ความความดี เราก็ท าด้วยจิตศรัทธา ไม่มีใครมาจ้างเราให้เราไปท าความดี ศิลปะกเ็หมอืนกัน ไม่มีเรื่อง
ของการจ้าง เป็นเรื่องของความศรัทธา เรื่องของภายใน เปน็ผลที่ดีมาก เมือ่สมัยผมไปเรียนต่อ
ปริญญาโทที่ศิลปากร อาจารย์ชลูดได้บอกว่า คนที่นับถืออสิลามนี่โชคดีมากเลย เพราะว่าเขามรีะบบ 
มีวินัย มีระเบียบมาก พอถึงเวลาเขาต้องละหมาด อยู่ในกรอบแต่กรอบนั้นไม่ได้กักขังเขา กลับท าให้
เขามีวินัย เป็นเรื่องที่ดี ตรงนี้คือมิติของตัวเรา แต่มิติของสงัคมนั้น โดยเฉพาะเทรนด์ กระแสทาง
ตะวันตก กลับท าให้เรารูส้ึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะตะวันตกประณามชาวมสุลิมว่า เป็นกลุม่ก่อการ
ร้าย อิสลามคือลทัธิแห่งความรุนแรง จริง ๆ แล้วถ้าเราศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ ศึกษาเรื่องของ
ความเป็นไปของโลกด้วยความยุติธรรม เราจะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ความรุนแรงเกิดจากไหน เกิดจาก
ใคร ไม่ใช่เรื่องของศาสนา เป็นเรือ่งของคน ความเช่ือของคนที่เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะน้ัน 
สิ่งทีเ่กิดข้ึนตรงนี้มันท าให้คนที่นับถือศสนาอสิลามค่อนข้างจะกังวลมาก อย่างเวลาผมจะไปอเมริกา 
ผมจะกังวลมาก เวลาจะขอวีซ่าหรอืท าอะไรก็จะค่อนล าบาก ก็ส่งผลกระทบอย่างมากในหลักของ
สากล เพราะว่าเป็นซมิโบลิคที่ตะวันตกสร้างให้คนรูส้ึกเกลียดชัง ให้คนกลัวอิสลาม อย่างล่าสุด 
อิสลามโฟเบีย จากการเกิดระเบิดข้ึนที่ฝรั่งเศส ในมิติของอสิลามนั้นเรื่องของความรุนแรงไม่มีนะ 
ในอัลกรอุ่าน ระบุไว้ชัดเจนว่า การช่วยคน 1 คนเท่ากับช่วยคนทั้งโลก การฆ่าคน 1 คนก็เท่ากับการ
ฆ่าคนทั้งโลก เพราะฉะนั้น คุณลือกทีจ่ะช่วยคน หรือฆ่าคน ต้องไตร่ตรองให้ดี อสิลามไม่ได้สอนว่าให้
ฆ่าใครก็ได้ เรามีมิติที่ชัดเจนอยู่ อสิลลามเช่ือในพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าศาสนา
ใด ๆ เพราะฉะนั้น สมมติคนอิสลามไปฆ่าคนพุทธ ก็เท่ากบัว่าไปฆ่าบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า เพราะว่า
พระเจ้าเป็นผูส้ร้างขึ้นมา อิสลามเช่ือว่าพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ธรรมชาติ มนุษย์ สัตว์ 
สิ่งของทุก ๆ อย่างที่เกิดข้ึน เพราะพระเจ้าสร้าง ไม่ได้เกิดข้ึนเอง เราจะไปท าลายมดเพียงแค่ตัวเดียวก็
บาป เราไปตัดต้นไม้ท าลายป่ากบ็าป เราไปท าลายธรรมชาติ เราไปท าลายแม่น้ า เราไปท าลายภูเขา 
นั่นคือความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะทรงเป็นผู้สร้าง เพราะฉะน้ันความเช่ือที่ว่า อิสลามคือหัว
รุนแรง ฆ่าคนได้น้ันไม่ใช่เลย ไม่ใช่หลกัการในอสิลาม โดยจะมีมิติอยู่ว่า การจะสูร้บกับคน ต้องเป็น
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อย่างไรก่อนถึงจะฆ่าเขาได้ ด้วยความที่สังคมปัจจุบันเสพข่าวเพียงเปลอืก ไม่ได้รู้ลกึถึงข้างใน ก็เลย
เกิดปญัหา สง่ผลกระทบต่อคนที่นับถือศาสนาอสิลาม จะไปไหนมาไหน โดยเฉพาะผู้หญิง ค่อนข้างที่
จะกระทบมาก เพราะว่าซิมโบลิคเขาชัดเจน เพราะเขาคลุบฮิญาบ ซึ่งเป็นซิมโบลิคที่บอกเลยว่า เขา
คืออิสลาม เพราะฉะนั้นมันเลยมทีั้งผลดีและผลเสีย แต่ในทางมิติของตัวเราเอง การสนทนากบัตัวเอง
นั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ผมโชคดีที่ผมได้เกิดมาเป็นอสิลาม ผมได้มีมิติในการน าเสนอศิลปะในแนวทาง
ของผมที่ไม่เหมือนใคร ผมจึงมองว่ามิติของทางบวกมากกว่าทางลบ เพราะเรื่องของทางลบมันเป็น
เรื่องของคนที่อยู่ภายนอกเรา เขามาก าหนดมาตัดสินเรา ไมใ่ช่เรื่องของเรา ฉะนั้นตัวเราจงึส าคัญที่สุด 
ส าคัญทีสุ่ดในที่นี้ ไม่ใช่การให้ความส าคัญกับตัวเอง เป็นการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แยกแยะครบั 

 
ชุติมา :  ด้วยความที่ตัวบิวไม่ได้เป็นมุสลิม แต่เราเลอืกมาท าตรงนีเ้พราะเราสนใจ เรามองเห็นมิติแง่
งาม ความส าคัญของทุกศาสนา แต่ว่าคนรอบข้างรวมถึงครอบครัว ต้องยอมรับว่าส่วนใหญเ่ป็นมสุลิม
โฟเบีย ซึง่แม่บิวที่ได้เดินทางมาด้วยวันน้ี แกก็มาเพราะเหตผุลเรื่องความปลอดภัย กังวลว่าจะเกิด
เหตุการณ์อะไรข้ึน แต่บิวก็มเีพื่อนทีเ่ขาอยู่แถบนี้ เขาก็ช่วยยืนยันว่า ไม่มีอะไร แต่ก็ห้ามความกังวลแก
ไม่ได้ มันเลยเป็นจุดที่ช่วยเสรมิตรงที่ หวังเลก็ๆว่าจะให้วิจัยเล่มนี้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้คน
นอกผ่านงานศิลปะของศิลปิน 
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : มันก็ไม่เล็กแล้วนะ ในภาษาอิสลามเขาเรยีกว่า อะมานะฮฺ คือหน้าที่ทีม่วล
มนุษยชาติที่จะต้องส่องทางให้แก่กัน ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลย ผมว่าเป็นวิจัยที่ดีมากทีเ่ลือก
มาท าตรงนี ้
 
ชุติมา : วันน้ีก็โชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาทันก าหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ และแม่ก็เลยได้ฟังที่
อาจารย์พูด โดยกอ่นหน้านี้ต้องยอมรับว่า ท่านเป็นคนที่ปิดประมาณนึง ปิดทั้งเรือ่งของศิลปะ และ
เรื่องของเพื่อนต่างศานา  
 
อ.เจะอับดลุเลาะ :  อ้อ ดีครับทีท่่านได้ฟังด้วย ดีเลย ได้ยินแล้วขนลุก  
 
ชุติมา : ทีนี้ก็การท าวิจัยครัง้นี้ของบิว เริ่มมาจากการสงัเกตเห็นชุดความส าเรจ็ของศิลปินมุสลิมใน
วงการศิลปะกระแสหลัก เริม่จากมีคนนึง จ านวนน้อย ได้รับรางวัลช่วงแรก ๆ แต่หลงัจากนั้นก็ปรากฏ
ว่า มีตามกันมา เริ่มเพิ่มจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ และก็ได้ทราบว่ากลุ่มผูส้ าเรจ็ตรงนั้น มีรากมาจากที่นี่
เป็นส่วนใหญ่ ทีนี้อาจารย์มองศิลปินมสุลิมกบัศิลปะกระแสหลัก จะมีแนวโน้มตรงนีเ้ป็นอย่างไรคะ 
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อ.เจะอับดลุเลาะ : ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีข้ึนไปเรื่อย ๆ ส าหรับผมแล้ว ในอดีตจะเห็นว่า วงการศิลปะ
ในประเทศไทยน่ะ รปูแบบของภาคเหนือชัด ภาคอีสานชัด ภาคกลางก็ชัด เหลือแต่ภาคใต้ ที่ไม่ชัดว่า
เป็นอย่างไร อัตลักษณ์ของที่นี่คืออะไร เพราะคนที่เรียนศิลปะทางภาคใต้แล้วก็ไปเรียนกรุงเทพฯ แล้ว
ไปอยู่ที่โน่นยาว หรือไม่ก็ไปเชียงใหม่แล้วไม่กลบัมา อาจจะเป็นด้วยบรบิททางสงัคมที่ไมเ่อื้อใหเ้ขา
ท างานศิลปะ ศิลปะในเมืองไทยเกิดข้ึนมาเป็นร้อยปีแล้ว แต่ท าไมยังไม่มีศิลปินแหง่ชาติที่อยู่ภาคใต้
เลย ผมงงมาก แสดงว่าบริบทสงัคมมันก็เป็นส่วนหนึง่ที่ไมเ่กดิข้ึน ไม่เอื้อกับคนในบ้านเรา และที่ส าคัญ 
ความเป็นอสิลามิคอาร์ตในเมอืงไทย คนมสุลิมในเมืองไทย จริง ๆ แล้วก็มอียู่ทั่วไป แต่ที่นี่มันจะบ่งชัด
มากว่าศิลปะอสิลามเป็นยังไง ส าหรับในประเทศไทย ผมรูจ้กัเพื่อนทีส่งิคโปร์ ซึ่งเขาท างานที่ NGS 
National Gallery Singapore ที่เพิง่เปิด แล้วก็เขาก็มาคุยกับผม ประเด็นเรื่อง Islamic Southeast 
Asia เขาก็ท าวิจัยเรื่องนี้อยู่ แล้วเขาก็ได้มาเห็นงาน เขาก็ตกใจมากว่ามีอย่างนี้ด้วยทีนี่ เขากพ็ยายาม
หาประเด็นว่าท าไมถึงเกิดข้ึนมาได้ เพราะพอพูดถึงศิลปะของไทยแลนด์ คนก็จะนกึถึงกรุงเทพฯ คนก็
จะนึกถึง วสันต์ นาวิน แต่กลับลืมไปว่ามันมสี่วนหนึง่ มีมสุลิมที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่
สามารถเช่ือมโยงได้กบั อินโดนีเซีย มาเลเซีย กลายเป็นว่ามนัเป็นความรู้ใหมส่ าหรับเขา แล้วเขาก็มอง
ว่าที่นี่อาจจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างอาเซียนด้วยกัน ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เพราะฉะน้ันผมมอง
ว่าในอนาคต ถ้าวงการศิลปะในประเทศไทยอยากจะเช่ือม จะต้องไม่ลมืคนที่นี่ ไม่ใช่เป็นเรื่องของคน
กรุงเทพฯ ไม่ใช่เป็นเรือ่งของคนภาคเหนือ ไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคอีสาน และไม่ใช่เป็นเรือ่งของพุทธ
ศาสนา เราต้องมองไปที่บริบทของมนุษย์ เราอย่ามองไปทีบ่ริบทศาสนา ถ้าเมื่อไหร่เอาศาสนามาเป็น
ที่ขวางกั้น การพฒันามันจะไม่เกิดแน่นอน ที่นีอ่าจจะเป็นพืน้ที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อความมั่นคง
ของประเทศไทย ในรายละเอียดเบื้องต้น ผมก็ไมรู่้ว่าคนอื่น ๆ คิดกับคนที่นี่อย่างไรบ้าง ผมค่อนข้างที่
จะกังวล เพราะว่าผมซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนแรก ๆ ทีเ่ป็นมุสลิมมลายูทีส่ามารถเข้าไปอยู่ในระดับ
วงการศิลปะของเมืองไทย ที่เริ่มแสดง Solo Exhibition ที่ผมได้รางวัลตอนแรก งานบัวหลวงเหรียญ
ทองตอนนั้น ผมก็เริ่มเห็นมิตินี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผมตอนท า ผมไม่ได้คิดเรื่องของความอ่อนไหว ไม่ได้
คิดเรื่องของแตกแยกอะไรทั้งสิ้นเลย ผมก็เป็นคนไทย แต่รากของผมคือมลายู ผมกอ็ยากแสดงออกอัต
ลักษณ์ตรงนั้น ซึง่ผมรู้อยู่ว่าผมสัญชาติไทย แต่ความหวาดระแวงนี่แหละที่เรารูส้ึกไม่ดี ศิลปะเป็นเรื่อง
ของการไรพ้รมแดน เป็นเรื่องความรู้สกึ เป็นเรื่องสิง่ที่ดงีาม ผมกเ็ลยคิดว่าเป็นโจทย์ใหมส่ าหรบัผมที่
จะต้องต่อสู้กบัเรื่องเหล่าน้ี ใหผู้้คนยอมรบักบัวิถีของคนที่นี่ เพื่อไม่ใหเ้ขามองว่าที่นี่คือความต่าง ให้
เขาเห็นว่าในความต่างมีความเช่ือมโยงกันอยู่ เรากเ็กิดมาในเมืองไทย เราเพียงแค่ศาสนาไมเ่หมือนกัน 
และชาติพันธ์ุไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง แต่เรื่องของงานศิลปะผมไม่เป็นห่วง เพราะว่าตัวที่การันตีได้ก็
คืองานประกวด ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราสามารถทีจ่ะไปยืน ไปอยู่ตรงนั้นได้ เคียงข้าง
ศิลปากรได้ เราสามารถคว้ารางวัลทุกเวทีในระดบัประเทศได้ เพราะฉะนั้นตัววงการศิลปะเอง ทาง
คณะกรรมการจากเวทีต่าง ๆ ก็ให้การยอมรับในศักยภาพตรงนี้ และผมมองว่าโชคดีมากที่ประเทศ
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ไทยมีความหลากหลาย เหมือนประตูอาเซียนเลย ถ้าเรามองในเรื่องขอพัฒนาการของประเทศที่
พัฒนาบนความหลากหลาย เราจะโดดเด่นมากเลย เพราะฉะนั้นในมิติของมลายู เราสามารถที่จะ
เช่ือมโยงสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียได้อย่างสบายเลย แตท่ั้งนี้ทั้งนั้น ที่นีม่ันเป็นสิง่ใหม่ อาจไม่ได้มี
สิ่งทีก่ารันตีว่า ความต่อเนื่องของการท างานศิลปะของคนทีน่ี่มันจะยืนยาวไหม สมมติว่าถ้าคิวเรเตอร์
ของกรงุเทพฯจะมาสนบัสนุนคนที่นี่ เขาจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าคนที่นี่จะท าศิลปะ เพราะฉะนั้นจึงเป็น
เรื่องของระยะเวลาที่ต้องพิสจูน์ แต่ไม่ส าคัญเท่ากบัการเปิดโอกาสและมาคว้าเขาไปอยู่ในหัวใจของ
คุณอย่างไม่อคติ ตรงนี้ส าคัญที่สุด เราจงึต้องสร้างพื้นที่ สร้างเวทีของตัวเอง เพื่อให้คนได้รับรู้ อย่างที่
ผมท าพื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลย ผมพยายามเปิดพื้นที่ให้คนได้เห็นว่าศักยภาพของการ
ท างานศิลปะของคนที่นีม่ีนะ อย่างน้อยที่สุดคือผมต้องการให้คนที่ท างานศิลปะได้ท างานศิลปะต่อ มี
พื้นที่ในการแสดงออก ครั้นจะให้เขาจะไปกรุงเทพฯ นี่ค่อนของที่จะยาก งบประมาณต่าง ๆ ระยะทาง 
คอนเน็คช่ันที่เขาไม่รูจ้ักใคร มันส่งผลกระทบมาก อย่างผมนี ่สมัยเรียนผมไม่มีโอกาสเลย กว่าผมจะได้
แสดงเดี่ยว กว่าผมจะมโีอกาส ค่อนข้างที่จะยากล าบากส าหรับคนตรงนี้ทีจ่ะเตบิโตข้ึนมา ผมก็เลยจะ
เอาที่ตรงนี้มาเป็นเซ็นเตอร์ในการทีจ่ะท าให้คนข้างนอกรูจ้ักเขา ไม่อย่างนั้น หากรอให้เขาได้ไปเองก็
ค่อนข้างที่จะยาก ซึง่ผมกร็อว่าเมื่อไหรท่ี่ทางศูนย์กลางจะอ้าแขนรับ ส่วนงานประกวดน่ีเราก็ยอมรบั
ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ ผมเช่ือว่าถ้าจะให้ที่นี่พฒันา ก็จะตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ขา เคยมีนิทรรศการหนึ่ง 
ช่ือว่า “ลีลา ของลายใหม่” ที่ไดเร็คเตอร์ตอนนั้นคือ อาจารย์ฉัตรวิชัย ผอ.แดง ท่านมาเห็นก็บอกว่าน่ี
คือกรุชัด ๆ เลย ท่านกเ็ลยจัดโปรเจ็คนี้ข้ึน ตอนนั้นปี 2554 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการที่ศิลปะที่นี่ไปแสดงที่กรงุเทพฯ ผลตอบรับดีมาก มบี้างที่ไม่ค่อยดี เพราะว่างานศิลปะที่เกิดข้ึน 
ที่เขาเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแง่งาม ไม่มกีารน าเสนอเรื่องของสถานการณ์ที่ก าลงัเกิดข้ึน ตอนนั้นก็มี
นักเขียนท่านหนึง่เขียนบทความลงในสยามรัฐสุดสปัดาห์ ผมอ่านแล้วผมเสียใจมากเลย ทีเ่ขาไม่เข้าใจ
บริบทเราว่า กว่าเราจะเงยข้ึนมาได้มันต้องใช้หยดน้ าตา หยดเลือด แค่เราได้มพีื้นที่ท างานศิลปะ เราก็
ดีใจแล้ว แต่สิ่งที่คุณอยากจะเห็น คือผลงานที่มีความรุนแรง มีเลือดสาด มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ถ้าเราท า 
มันอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงในบริบทของการอาศัยอยู่ที่นี่ เราต้องท าตัวเราให้เข้มแข็งก่อน เราต้องค่อย 
ๆ ท าให้คนรูจ้ักรากเราก่อน คนเราเกิดมาไม่ใช่จู่ ๆ จะเดินได้เลย ต้องคลานก่อน ทีนี้เขาอยากจะเห็น
เราเดินได้อย่างคนทั่วไปเลย มันไม่ใช่ ที่ส าคัญอีกบรบิทหนึ่งก็คือคนในพื้นที่ เราสอนมิติของคอน
เซ็บช่วลเลยไม่ได้ มันต้องเริ่มอคาเดมิคก่อน เพราะที่นี่ ศิลปะเป็นสิ่งใหม่ เกิดข้ึนพร้อม ๆ กบั
สถานการณ์นะ วงการศิลปะร่วมสมัยของปัตตานี เพราะว่าเท่าที่ผมจ าความได้เลยสมัยผมเป็น
นักเรียน แทบจะไมม่ีอะไรเป็นช้ินเป็นอันเลยนะวิชาศิลปะ ศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นคอนเทมโพรารี
ของที่นี่ไม่มเีลย ครบูาอาจารย์สอนสะเปะสะปะ ไม่มีความชัดเจน ผมไม่ได้จะกล่าวหาผู้สอน เขา
อาจจะสอนในมิติของเขา ไม่มีตัวช้ีวัดเป็นทีป่ระจักษ์ ก่อนหน้านี้ 10 ปีที่แล้วไม่สามารถบอกได้เลยว่า
ศิลปะของที่นี่เป็นอย่างไร แต่ตอนน้ีพูดได้แล้ว โดยท่านอาจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่นนะครบั ที่ท่านได้มา
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บุกเบิกตอนน้ัน พ.ศ.2545 และเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดปี 2546 เกิดพร้อม ๆ กันเลย ยุคนั้นพอดีเลย 
มันก็เลยท าใหเ้กิดการปฏิวัติศิลปะของที่นีเ่ลย จากทีเ่มื่อกอ่น ศิลปะเพือ่คอมเมอเชียล ตอนนี้เป็น
ศิลปะเพื่อศิลปะแล้ว ศิลปะเพื่อสงัคม ศิลปะที่เช่ือมโยงกับศาสนาของคนที่นี่ ความเป็นศิลปะร่วมสมัย 
ศิลปะเพื่อศิลปะค่อนข้างชัดเจนแล้วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสิ่งทีเ่ขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคน
ที่นี่ท างานศิลปะได้โกหกมาก คุณมีความสุขจรงิหรือ คุณทุกข์ไม่ใช่หรือ เขาหารู้ไม่ว่ากลยุทธในการ
ท างานของคนที่นี่คือเราสอนเขาให้รูจ้ักรากก่อน สอนให้เขารู้จักหยิบอินสไปร์จากสิง่ใกล้ตัว ถ้าจู่ ๆ ถ้า
เขาหยิบเรื่องปจัจบุันมานะ ตายเลย และคนทีม่องมาในตอนนั้นต้องตามด้วยนะ อย่ามองแค่ตอนนั้น 
คุณต้องตามว่าตอนน้ีมันเป็นอย่างไรแล้ว เมื่อวานอาจารย์ถนอม ชาภักดีมา เขาบอกว่าชัดมากเลย
ตอนนี้ ศิลปะภาคใต้ นี่คือพัฒนาการจากช่วงแรกที่มันเป็นศิลปะแบบเทรดดิชันนอล ตอนนี้มันคอน
เทม มันเริ่มมีอินสตอลเลช่ันอะไรต่าง ๆ และในภายภาคหนา้ก็ยิ่งต้องไปไกล อย่าลมืว่าศิลปะใน
เมืองไทยก็เกิดจาก ขรัวอินโข่งก่อน จู่ ๆ จะเกิดนาวินได้ไง จู ่ๆ จะเกิดมณเฑียร บุญมาได้ยังไง นี่ก็
เช่นเดียวกัน มันค่อยเป็นค่อยไป แต่คุณต้องตามนะ ไม่ใช่ดูแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปตัดสิน แบบนั้นแยเ่ลย 
เหมอืนประวัติศาสตรท์ี่ต้องติดตามและประเมินผล ก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะน าเสนอ ผมก็พูดนะบน
เวทีตอนบรรยาย พยายามทีจ่ะอธิบาย เราไมส่ามารถที่จะมาพูดเสียงดังในเรื่องของมิติความรุนแรงได้ 
แค่ผมใช้ช่ืองานที่เกี่ยวข้องก็อาจไม่เหมาะสมแล้ว ถ้าเมือ่ไหรผ่มโจ่งแจง้ก็คงไม่ดี วันก่อนทหารพราน
เข้ามาที่นี่กเ็ลยเกิดกระแสในช่วงนั้น เพราะในบริบทของศิลปะคือผมพยายามเช่ือมใหส้ังคมได้คิดว่า 
ศิลปะมปีระโยชน์ต่อสงัคมด้านใดบ้าง เราช่วยปอเนาะด้วยความบรสิุทธ์ิใจ เพราะเขามปีัญหาเพราะ
ถูกกล่าวหาว่ามผีู้ก่อการร้ายอะไรต่าง ๆ นานา เราก็เลยไปช่วยท างานศิลปะ หารายได้และสมทบทุน 
แต่ก็เกิดความใจผิดว่าเราไปเกี่ยวข้องกบัสิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ัน ผมไม่อยากให้มันเกิด ในมิติของศิลปะคือ
มันเป็นเรื่องที่ดี ก็ต้องมองกันต่อไปว่าในอนาคต ตามที่น้องบอกว่าอาจารย์ได้แนะน ามา ผมนี่น้ าตา
คลอเลย ผมรู้สกึว่าเขารับเราเป็นส่วนหนึง่ของวงการศิลปะแล้วนะ คือที่นี่ต้องยอมรบัว่าเขาถูกทอดทิง้ 
กดข่ี อะไรหลาย ๆ อย่าง ๆ เมื่อไหร่ทีม่ีการอ้าแขนจากส่วนกลางเขาจะดีใจมาก มันเป็นก าลังใจที่
งดงามมาก เหมือนที่น้องมาสัมภาษณ์มันเป็นก าลงัใจที่ยิง่ใหญ่มากส าหรับผม เพราะมันเป็น
กระบอกเสียงและเป็นทูตให้กับเรา คนที่นี่เอ่ยบอกมันกจ็ะแค่นั้น เพราะคนเสพสือ่ไปแล้วว่าคนที่นี่
เป็นอย่างไร ฉะนั้นในอนาคตเราก็ต้องมองต่อไปว่า ทิศทางมนัไม่ได้ข้ึนอยู่กับที่นี่อยางเดียว มันข้ึนอยู่
กับส่วนกลางด้วยว่าจะนบัเราเป็นส่วนหนึง่หรือเปล่า พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพราะฉะนั้นในมิติของ
ศิลปะถ้าสามารถยกระดับให้กบัวงการของไทยได้ โดยเฉพาะมิติของอสิลามมิคของมสุลิมในประเทศ
ไทย ผมว่าวงการศิลปะประเทศไทยนี่มันโชคดีนะ เพราะมีความหลากหลาย ข้อมลูในการเชียน ข้อมูล
ในการท าต าราต่าง ๆ มีประเด็นเยอะแยะมากมาย เหมือนทีน่้องเลือกมาท าน่ะ ผมว่าเพอรเ์ฟคมาก 
เพราะโลกไปไหนต่อไหนแล้ว ถ้าเรายังมาปิดกั้นตัวเอง ไม่ยอมรบัคนอื่น ความคิดคับแคบก็ต้องเปิด 
ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ต่อให้เราอยู่คนละโลก คนละทศิละทาง ผมว่าเรารวมกันได้ นี่คือความ
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ปรารถนาของผม ต้องการให้ศิลปะเป็นสะพานเช่ือมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ที่เขาเรียกว่า ศิลปะสอ่ง
ทางให้แกก่ัน  

 
ชุติมา : เหตผุลส่วนหนึ่งของการที่บิวต้องเดินทางมาก็คือเช่นเดียวกบัที่อาจารย์เล่าถึงการเสพสื่อ โดย
เมื่อหลาย ๆ ท่านทราบว่าบิวท าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ก็มีค าแนะน าต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเมื่อทราบว่าบิ
วจะเดินทางลงมาในพื้นทีเ่พื่อสัมภาษณ์และพบศิลปินก็มเีช่นกันที่แนะว่า สัมภาษณ์โดยการโทรก็ได้ 
ถ้าลงไปน่าเป็นห่วงเรือ่งความปลอดภัย แต่ใจก็กลัวว่าเราจะรู้ไม่จริง การอ่านหนงัสือหรอืรบัข้อมลูจาก
สื่อ อาจท าให้วิจัยเราไมส่มบรูณ์พอ และเราต้องการใหส้ิ่งทีอ่ยู่เลม่เราคือความจรงิค่ะ บิวเลยคิดว่า ไม่
ว่าอย่างไรก็ควรเดินทางมา และเมื่อไดส้ัมผัสแล้วก็พบว่า สมควรและคุ้มค่า  
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : ใช่ครับ การลงมาท าให้ได้เนื้อ ๆ เลย คือถ้าเราหยบิข้อมลูจากหนังสือ แล้วคือจาก
ที่สังเกตนักวิชาการจากกรุงเทพฯ มักจะหยิบข้อมูลจากหนงัสือ ไม่ได้ลงมาในพื้นที่ ไม่ได้คลุกคลี ถ้า
อยากมีความเข้าใจจรงิ ๆ มันควรคลุกคลี อย่างเพือ่นผมที่ NGS เขาเป็นอาจารย์ทางด้านมนุษยวิทยา 
เขาบอกว่าการวิจัยไม่ใช่คุณไปวันดียวและคุณจะได้ข้อมูล มนัต้องใช้เวลาเป็นเดือน ต้องใช้ชีวิตร่วมถึง
จะรู้แก่นของเขา ไม่อย่างนั้นมันจะไมส่มบูรณ์ จะเป็นวิจัยทอ่งจ าในต ารา ตรงนี้จะเป็นข้อมูลดบิทีม่ัน
จะลกึซึ้ง ไมเ่ช่นน้ัน จะอ่อนนะ ส าหรบัผม  
 
ชุติมา : ค่ะ ทีนี้ก็การท าวิจัยของบิวครัง้นี้ ผลงานทีเ่ลอืกมากจ็ะเป็นผลงานที่ศลิปินได้สร้างสรรค์โดยมี
วิถีของมุสลมิเป็นหลักของแนวคิด อาจารย์คิดว่าผลงานศิลปะของมสุลมิจะให้อะไรกับสังคมบ้าง หรือ
หากมองให้ไกลออกไป จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างไหมคะ 
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : ผมว่าอย่างน้อยสุด คือการลดความเข้าใจว่าอิสลามคือก่อการร้าย อิสลามคือความ
รุนแรง เพราะว่าคนที่มีความรุนแรง คนที่มีความอ ามหิตจะท างานศิลปะไม่ได้หรอก ตรงนี้แหละที่
สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ และทีส่ าคัญ ศิลปะในมิติของอสิลาม ถ้าในระหว่างอิสลามด้วยกัน คน
มุสลิมด้วยกัน เขาสามารถทีจ่ะจรรโลง สอนได้ ที่เขาเรียกว่า ดะวะห์ การให้องค์ความรู้แก่เขา เพื่อให้
เขารับรู้ และสามารถเช่ือมโยงการใช้ชีวิตระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าคนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม การใช้ชีวิตของเขาจะอิงกบัพระเจ้า สังคมจะต้องเข้าใจตรงนี้กอ่น สิ่งทีเ่ขาท าอย่างนี้
เพราะพระเจ้าบัญญัติไว้ เขาก็ต้องท า แต่บางคนไม่เข้าใจ ศิลปะจะเป็นตัวเช่ือมที่สามารถจะจรรโลง 
ให้องค์ความรู้ บางงานสามารถสะท้อนให้สงัคมได้เข้าใจอสิลามมากข้ึน บางงานสะท้อนนิยามของ
มุสลิม นิยามของอสิลามมากข้ึนในบรบิทของความเป็นมนุษย์มันสามารถสอนคนได้ และเรื่องของการ
ให้อะไรกบัสงัคมนอกเหนอืไปจากนั้น ผมว่า มันก็เหมอืนทุกศาสนา เพราะว่าศิลปะกม็ีไม่มาก เป็น
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สแตนดาร์ดทั่วไป แต่ของอสิลามอาจจะมเีพิ่มที่ท าให้คนเข้าใจอิสลามมากขึ้น ความนอบน้อม ความ
งามของอสิลาม สุนทรียในมิติของอิสลามเป็นอย่างไร คนก็จะค่อย ๆ ลืมความรุนแรง เวลามองอสิลาม
แล้วแทนที่จะตื่นเต้น ตกใจ หัวใจเต้นแรง กลัว ก็จะรักมากขึ้น จะมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีมากขึ้น 
 
ชุติมา : ตอนนี้อาจารยม์ีโปรเจ็คในอนาคตไหมคะ  
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : มีครบั ก็คิดว่าในปี 2 ปีนี้ จะแสดงเดี่ยว เพราะผมแสดงเดี่ยวก็เมื่อ 2555 นี่ก็คิดว่า
จะพยายามที่จะแสดงอกีครั้ง แต่ยังไม่ได้ก าหนดอะไรชัดเจน 
 
ชุติมา : ตัวเนื้อหาเรื่องราวหลักยังคงเหมือนเดิมไหมคะ 
 
อ.เจะอับดลุเลาะ :  ตัวเนื้อหา ช่วงหลงัจะเป็นเรือ่งของบรบิทของพื้นทีม่ากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์
ที่ก าลงัเกิดข้ึน อย่างที่ผมบอกว่า เราสอน เราจะสอนให้รูร้ากก่อน เหมือนผมเอง ผมก็น าเสนอเรื่อง
ของวิถีชีวิตก่อน รากของเราเป็นอย่างไร จู่ ๆ จะมาคุยเรื่องสถานการณ์ตอนนีเ้ลย มันไม่ได้ เรือ่งวิถี
ประมงเป็นอย่างไร ความเช่ือในอิสลามเป็นอย่างไร ทีนี้ถึงจะค่อยเอาบริบทของสถานการณ์ปจัจุบัน
เข้ามา เพราะในแง่ของคนท างานศิลปะ มันไม่ได้นิ่งตายตัว ยุคสมัย เวลา มันเปลี่ยนแปลง มันสง่ผล
เป็นอินสไปเรช่ันใหเ้ขาได้ท างาน บรบิทของสถานการณ์ บ้านเมือง มันก็สง่ผล อย่างชุดหลัง ๆ กจ็ะ
เป็นเรื่องของสถานการณ์ มิติของความมั่นคง มิติของอุตสาหกรรมสงคราม ที่มันเกิดข้ึน ตรงนี้ทีผ่ม
รู้สึกแย่กับมัน เพราะไมรู่้ว่าจะรบกันไปถึงไหน เพราะทุกคนก็ต้องตาย อย่างชุดล่าสุดที่ผมท าลูกระเบิด
และในลูกระเบิดน้ันคือเด็ก ยังไม่ทันที่จะออกจากท้องเลยมนัอยู่ในบรบิทของสงครามซะแล้ว นี่คือ
สงครามที่ไม่ได้นึกถึงมวลมนุษยชาติเลย นี่คือสิ่งที่ผมอยากแสดงออก จรงิ ๆ เรือ่งของสงครามนีผ่มท า
มาตั้งแต่ ปี 2547 เคยท าชุดหนึ่ง เหตุการณ์ตากใบ ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษา เป็นอินสตอลเลช่ัน ผมท า
ปืน หล่อปืนข้ึนมาและเอาผ้าขาวห่อ และหลอ่เสากุโบรเ์ท่าจ านวนผู้ตายที่ตากใบ และเอามาวางใต้
ต้นไม้ และเอาปืนที่ห่อสีขาว ซึ่งแทนผ้าศพ คือเอามาห่อปืนดีกว่า จะได้ไม่มีคนตาย ผมก็ท าชุดน้ันก็
สร้างความฮอืฮาในมหาลัย ตอนนั้นรองอธิการบดสีั่งให้รื้อ เพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจ ท าให้คน
หดหู่ จริง ๆ แล้วหน้าที่ของศิลปะก็คือตรงนั้น แต่รองอธิการไม่เข้าใจบริบทของว่า นี่ไง เพื่อเตือนสติไง 
แต่มาสั่งใหร้ื้อแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจคุณค่าของศิลปะเลย ตอนน้ันผมได้ทุนไปอเมริกาพอดี กลับมา
อาจารย์กบ็อกว่า งานเอ็งโดนรื้อ แล้วก็อ าผมด้วยว่า เอ็งต้องโดนภาคฑัณฑ์ ผมนี่หน้าซีดเลย แต่ตอน
หลงัก็บอกความจริง ผมก็เลย เอ๊ะ สงสัย รองอธิการต้องไปศึกษาด้านศิลปะใหเ้ยอะๆนะ คือหน้าที่
ของมัน การท าแบบนั้น ท าให้คนรู้สกึ สะเทือนใจ หดหู่ นั่นคือความส าเรจ็แล้ว แต่ผมก็ไม่ได้ท าใน
รายวิชาเรียนนะครบั คือเหตกุารณ์มันเกิดข้ึนผมก็อยากท า แต่ในเรื่องงานเรียนผมก็ท าไป ผมก็ชอบ
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ทดลอง ใน 2-3 ปีหลงัก็เลยท าเต็มที่ไปเลย คิดว่าชุดที่ท าข้ึนใน 3-4 ปีนี้ก็คือจะเป็นบริบทของ
สถานการณ์ที่ไม่ยอมหยุด อุตสาหกรรมสงครามต่าง ๆ ผมพยายามจะน าเสนอเรื่องตรงนี้ครับ 
 
ชุติมา : ทีนี้ตัวบิว ตามที่แจ้งกบัอาจารย์ต้ังแต่ต้นว่า บิวไม่ได้เป็นมสุลิม อาจารย์มีข้อเสนอแนะ หรือ
ค าแนะน าใด ๆ ในการท าวิจัยในครั้งนี้บ้างไหมคะ 
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : ผมว่าแค่มาอย่างนี้ก็ดีมากแล้ว คือบิวได้เปิดแล้ว ผมเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนถ้าได้เปิดใจ
แล้วก็จะรับทุกสิง่ทุกอย่างได้ แต่ถ้าปิดก็จะเรียบร้อยเลย ฉะนั้นความอคติจะส าคัญที่สุด ถ้าเรามีอคติ
แล้ว เราจะไม่สามารถรบัรูเ้รื่องใด ๆ บนโลกนี้ได้ สิ่งที่นอ้งท าจึงขอช่ืนชม อย่างน้อยกเ็ป็น
กระบอกเสียงให้ผมได้ ผมเป็นคนมสุลมิ และอธิบายตัวเอง มันจะไม่ใช่ มันต้องให้คนอื่นอธิบาย 
ไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนมายกหางตัวเอง เอาดีเข้าตัว เอาช่ัวใส่คนอื่น เพราะฉะนั้นในมิติของเรามันมี
ปัญหาอะไร มสุลมิโฟเบีย มุสลิมท าจริงแต่มันไม่ใช่แนวทางของมุสลิมเลย คุณอย่าไปเหมารวม เราดู
ของดีก็วิเคราะห์สงัเคราะหม์ัน เราดูของไม่ดีก็วิเคราะหส์ังเคราะหม์ัน ดูว่าปัจจัยที่เกิดข้ึนเพราอะไร 
ท าไมตะวันตกฆ่าคนแล้วไม่มีใครพูดว่าเป็นก่อการร้าย ทั้ง ๆ ที่หนักกว่าอีก ทุกคนไม่พูด เหมอืนกัน
เลย ท าไมมาเรียกร้องไม่ใหมุ้สลิมสวมผ้าคลุมทีฝ่รัง่เศส และท าไมแม่ชีของครสิเตียนใส่แล้วไม่ห้าม ตก
ลงมันคืออะไร ท าไมต้องอคติด้วย มันไม่ใช่เรื่องของหัวใจที่แท้จรงิ เป็นเรือ่งผลประโยชน์บางอย่าง 
เรื่องของปญัหาของมนุษย์ เพราะฉะนั้นผมจงึดีใจที่น้องบิวมาท าเรื่องนี้ และทีส่ าคัญก็คือมาถึงที่นี้ มัน
มีเยอะนะที่ท าวิจัยลักษณะนี้ ทางจุฬาฯ ก็มา ผมกพ็ูดในลักษณะอย่างนี้แหละ บุคคลทีม่าท าอย่างนี้
คือบุคคลส าคัญของคนที่นี่ เพราะเราไมส่ามารถทีจ่ะพูดถึงตวัเองได้เพื่อให้คนอื่นเช่ือ ต้องให้คนอื่นพูด 
และต้องมาสัมผสัด้วยนะ และวันน้ีคือเจตนาของผมที่อยากให้บิวมาเห็นบรรยากาศ ผมไม่อยากให้มา
คุยกับผมแล้วได้แค่เนื้อของผมไป อยากให้ได้มวลทัง้หมด และโชคดีมากที่คุณแม่มาด้วย ผมมลีูกศิษย์
เป็นพุทธ เพือ่นเป็นพุทธ อาจารย์ทีส่ร้างผมมมากเ็ป็นพทุธ ผมเลยไมเ่ข้าใจคนที่อคติ ที่สร้างความ
แตกแยก ว่าเขาต้องการอะไร 12 ปีที่มันเกิดข้ึนท าไมมันไมส่งบ งบประมาณตั้งเยอะแยะ ไม่ได้เข้าข้าง
ใคร หรือไมเ่ข้าข้างใครนะ ผมตอ้งการอย่างเดียว คือให้โลกสงบ ไม่มหียดเลือดแม้แต่หยดเดียว ไม่ว่า
จะคนศาสนาไหน ผมมองความเป็นมนุษย์ ทุกสรรพสิง่พระเจ้าเป็นผูส้ร้าง คนที่ฆ่าคนเมื่อตายไปพระ
เจ้าจะสอบถามเป็นคนแรก คนที่ฆ่าคนด้วยเจตนาจะถูกสอบสวนเป็นคนแรก ต้องเตรียมเผชิญกับมัน
นะ  
 
ชุติมา : ตอนนี้ค าถามที่เตรียมมาคือเท่านี้ ก็ขอบอกเล่าในมุมของบิวที่มีส่วนเกี่ยวข้องเล็ก ๆ กับ
เหตุการณ์ที่นี่ก็คือ พ่อบิวเป็นต ารวจ แล้วคือมีช่วงนึงทีเ่หมือนจะมีมาตรการข้อบังคับบางอย่างว่าด้วย
การให้ต ารวจช้ันผู้น้อยเข้ามาท างานที่นี ่
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อ.เจะอับดลุเลาะ : มาอยู่ที่นี่ใช่มั้ย นี่แหละ ทีผ่มโกรธและเสยีใจมาก ท าไมถึงเอาของไม่ดีมาส่งที่นี่ 
ท าไมของที่มันไม่ใช่สิ่งส าคัญมักจะมาส่งที่นี่ แม้แต่ข้าราชการช้ันผู้น้อยก็ยงัมาโดนด้วย แม้แต่เด็ก
เทคนิค เด็กปทุมวัน ทุกคนก็ประณามว่า ให้สง่มาที่นีเ่ลย ส่งมาเพื่ออะไร หรืออย่างเหตุการณ์สึนามิที่
กระบี่ แถบนั้น คนก็ยังพูดว่าท าไมไม่เกิดข้ึนที่นี่ จะได้กวาดคนที่นี่ให้หายไปเลย โอโ้ห ผมน้อยใจ เศร้า
ใจ เจ็บปวดมาก คุณเห็นเราเป็นอะไรกัน ในขณะที่คนที่อยูท่ีน่ี่ เรารักกันดีมาก คนพุทธมสุลมิ เรากอด
กัน กินข้าวด้วยกัน แต่คุณมองเราแบบนี้ นี่แหละคือความอคติ ความไม่เข้าใจ มืดบอด ตาบอดไม่
เท่ากับใจบอด ในอัลกรุอ่านก็บอกว่า พระเจ้าบอกว่ามนุษยน์ะ ตาบอดไม่เท่าใจบอด เมื่อหัวใจมืดบอด
แล้วจะไมส่ามารถเข้าใจอะไรได้ในโลกใบนี้ เหมอืนที่น้องบอกว่า จะส่งพอ่มา สง่มาท าไมล่ะ มีเหตุผล
อะไร จะส่งใหเ้ขามาผจญกับสิ่งเหล่าน้ีหรือ ทั้ง ๆ ที่ชีวิตเขาสามารถไปที่อื่นได้ คุณมองชีวิตคนเป็น
อะไร ระดับผูบ้ัญชาการสั่งงานสบายอยู่ในห้องแอร์ แล้วลูกน้องต้องมาเดิน มาอยู่ในสภาวะแบบนี้ คุณ
เคยไหม มาดูแลเขา คุณเคยไหมมาเทคแคร์เขา ต ารวจทหารช้ันผู้น้อยที่ตายไป เพราะฉะนั้นคือ ผม
ต้องการให้มันเกิดความยุติธรรมกับที่นี่ ต ารวจทหารทีเ่ป็นช้ันผู้น้อยต้องมาตายฟรี ผมไม่รู้ว่าสวัสดิการ
ของเขาเป็นอย่างไร น่าสงสาร เขาก็คือมนุษย์ เราก็คือมนุษย์ เมื่อไหร่ถ้าที่นี่ไม่มีความยุติธรรม ยากที่
สันติภาพจะเกิดข้ึน เพราะมันสร้างอคติให้แก่กัน 
 
ชุติมา : แต่สุดท้าย คือไม่ได้มานะคะ  ทุกคนเสพยส์ื่อและกงัวลมาก อย่างขณะเดินทางเข้ามาที่นี่
สังเกตได้ว่า ด่านเยอะมาก หนูก็ถามเพื่อนที่เคยอยู่ที่นีม่าก่อน เขาก็ยืนยันนะ ว่าไม่มีอะไร แต่แม่ก็
ค่อนข้างเครียด และมองว่าถ้าไม่มีอะไร เขาจะตรวจเราท าไม  
 
อ.เจะอับดลุเลาะ : แต่เหตุการณ์กลับไมล่ดลงเลย ยาเสพติดก็ยังมี ผมมีครอบครัว ผมก็อยากให้ความ
จริงมันปรากฏ ให้แผ่นดินมีแต่ความดีความงาม ในหลวงท่านก็ตรัสไว้นะว่า เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา แต่น่ี
มาพัฒนา เข้าถึง แต่ไม่เคยเข้าใจ ถ้าคุณไม่เข้าใจจะไม่มีวันพฒันาได้ คุณจะพัฒนาในทิศทางผิด และ
ความอคติจะน าไปสูห่ายนะ สิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งทีเ่รากังวล แต่โลกปจัจบุันมันเร็ว โซเชียลอะไรต่าง ๆ เมื่อ
มีความเท็จ ไม่นานความจริงก็ปรากฏ ลองดูขนาดเหตุการณ์รุมฆ่าคนพิการ ฆ่าคนขนาดน้ัน แต่ยัง
บอกหลักฐานไม่เพียงพอ ตรงนีท้ าใหส้ังคมบ้านเรามันไม่ถึงไหน พูดเรือ่งนี้แล้วมันท้อ ท้อจนไม่อยาก
ท าอะไรเลย แต่ก็ต้องท า ท าประโยชน์ให้แผ่นดินเพื่อรอวันตาย เพราะอยูเ่ฉย ๆ ก็ไม่มีความหมาย  
 
ชุติมา : ขอบคุณอาจารยม์ากค่ะ ส าหรับข้อมูลที่ตอบค าถามและการได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะ 
ขอบพระคุณมากค่ะ 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์ศิรชิัย พุ่มมาก  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (31 พฤษภาคม 2559) 
 
ชุติมา : ตอนที่อาจารย์จะท างานศิลปะค่ะ ไรคือแรงบันดาลใจหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานคะ 
 
ศิริชัย : คือในงานแต่ละช้ินของผมเนี้ยะ อาจจะไม่มีแนวความคิดหลกั คือแต่ละช้ินเกิดจากการที่ผม
ไปพบไปเจอวิถีชีวิตต่าง ๆ  มากกว่า แต่ว่าแรงบันดาลใจหลกั ๆ ของผมเลย มาจาก สถานการณ์ความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนต้ังแต่ ปีพ.ศ.2546-2547 ช่วงนั้นเองผมกห็ยบิยกเรื่องของสถานการณ์มาเป็นแรง
บันดาลใจในการท างาน แต่ว่า แง่มุมที่ผมน าเสนอจะเป็นแงมุ่มของวิถีชีวิตที่สงบสุขมากกว่า ผมคิดว่า
ข่าวคราว เรื่องราวของความรุนแรงต่าง ๆ หลายคนเขารู้แลว้ เขาหวาดกลัวกับสิง่ทีเ่กิดข้ึนอยู่แล้ว แต่
ว่า เราเป็นคนในพื้นที่ น่าจะน าแง่มมุของความสุข ไปเผยแพร่ให้เขาดูบ้าง ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจใน
การท างานตัง้แต่น้ันเป็นต้นมา  
 
ชุติมา : ก็คืออาจารยเ์ลือกทีจ่ะน าเสนอในแง่ของความสุขมากกว่า 
 
ศิริชัย : ใช่ครับ เรื่องทั่วไป ความสุขจากความเรียบง่าย เรือ่งของวิถีชีวิต 
 
ชุติมา :  ขณะที่อยู่ที่นี่อาจารย์เคยใกล้ชิดกับเหตุการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึน
ไหมคะ 
 
ศิริชัย : ถ้าถามว่าใกล้ชิดไหม ก็ไม่ได้ใกล้ชิดนะ ในแต่ละเหตุการณ์ แต่ถ้าใกล้ชิดที่สุดเลย ก็เป็น
เหตุการณ์ที่กรือเซะ อันน้ันคือเราได้ยินเสียงเลย ได้ยินเสียงของเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนอย่างชัดเจน แล้วก็
หลงั ๆ มาก็จะได้ยินเฉพาะเสียงระเบิด ไฟฟ้าดับทัง้เมือง ประมาณนี้ครับ แต่ว่า ส่วนใหญ่ผมอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดรอบนอกมหาวิทยาลยั ไม่มีในน้ี ก็เลยไม่ค่อยได้สมัผสัอะไร
มากมาย แค่เพียงรับรู้และก็หวาดกลัว แค่นั้นครับ แต่ว่าอยู่ไป ๆ เรากร็ู้สกึชิน ไม่หวาดกลัวอะไร
มากมาย แต่ก็ระแวดระวังเหมือนกัน 
 
ชุติมา :  ก็คือ คนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ยงัคงใช้ชีวิตปกติ 
 
ศิริชัย : ปกติครับ 
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ชุติมา :  เมื่อวานมีโอกาสได้สมัภาษณ์และพูดคุยกับอาจารย์เจะอับดลุเลาะ แล้วท่านกเ็ล่าให้ฟังเรื่อง
การแสดงนิทรรศการ ลีลาของลายใหม่ แล้วคุณมานิตก็ได้มาชมและน าไปเขียนเกี่ยวกับนทิรรศการว่า 
ศิลปินสร้างงานที่ดูโกหก เพราะว่าอยู่ที่นี่ไมม่ีทางที่จะมีความสุขได้นะ จากทีเ่ราทราบกันจากข่าวก็
เหมอืนว่า ที่นี่รุนแรงไม่ใช่เหรอ ในฐานะที่อาจารยเ์ป็นคนในพื้นที่ คือเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ไม่ได้ขนาด
นั้นหรือเปล่าคะ 
 
ศิริชัย : ใช่ คือเราอยู่ ณ จุดน้ี เรามองความรุนแรงว่า เป็นเพียงแค่จดุ จุดเดียว แต่ยังมีแง่มุมของ
ความสุขอื่นอีกมาก เยอะแยะไปหมดเลย ที่เราสามารถเข้าไปสัมผสัได้ ธรรมชาติเอย สภาพแวดลอ้ม
เอย ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินเอย เยอะกว่าเรื่องของความรุนแรงนีอ่ีก แต่ก็เป็นเรือ่งปกติครบั ที่
คนข้างนอกเขารบัรูเ้หตุการณ์ผ่านข่าวสารต่าง ๆ แล้วเกิดความกลัว ความเข้าใจแบบนั้นก็เป็นเรื่อง
ปกติ เพราะเขาไม่ได้เข้ามาสัมผัสพื้นที่ตรงนี ้
 
ชุติมา :  คือบิวเองก็กลัวว่าถ้าแค่การขอภาพผลงานและนั่งวิจัยอยู่คนเดียวอาจไม่เข้าใจบรบิทหลาย ๆ 
อย่าง ก็เลยตัดสินใจลงมาดู มาสัมผสัเอง ก็เพราะเหตุน้ีเหมอืนกัน ทีนี้ตัวเทคนิคขออาจารย์คือมีทีม่า
จากเทคนิคจิตรกรรมไทยถูกต้องไหมคะ 
 
ศิริชัย : ใช่ครับ และก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยครับ ผมเห็นภาพจิตกรรม
ไทยตามฝาผนงั ผมก็รูส้ึกชอบ รู้สึกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ มีเสนห่์ เรียนไป ๆ ผมก็ได้เห็นงานของ
ศิลปิน งานของพรชัย ใจมา ที่เขาเล่าวิถีชีวิตทางเหนือได้ชัดเจน ผมกก็ลบัมาคิดว่า เอ๊ะ รูปแบบ
เอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังของชาวใต้ ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีความเป็นตัวเองเลยสักนิดเดียว ด้วย
ความที่สมัยกอ่นรบกันพุ่งมาก ทางเหนือก็ยังมลีายค านะ ทางอีสานกม็ีแต้ม ฮูปแต้ม ส่วนภาคกลางนี่
ชัดเจนเลย ส่วนจิตรกรรมในภาคใต้ก็จะมีช่างหลวงลงมาเขียน ผสมช่างชาวบ้านนิดหนอ่ย ผมกเ็ลยมี
ความคิดจากตรงนี้ อยากจะเอามาท าใหเ้กิดจิตรกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ครับ 
 
ชุติมา :  แล้วตอนที่เริ่มเรียนวิชาศิลปะล่ะคะ ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ อะไรท าให้ตัดสินใจเลือกเรียนทางนี้ 
 
ศิริชัย : ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ มาจากความชอบอย่างเดียวเลย ตอนแรกช่วงที่เรียนมัธยมคือผมจบ
สายวิทย์-คณิตมา แต่ว่าช่วงเวลาที่ยังเรียนอยูก่็ได้ไปแข่งงานวันสัปดาห์ศิลปะ อะไรพวกนี้ตลอดเลย 
อาจารย์ทางศิลปะกเ็ลยบอกว่าใหม้าเรียนสิ ศิลปะที่นี่น่าสนใจนะ ได้มาเป็นรุ่นแรก กเ็รียนมา แต่ผมมี
ความคิดอย่างนึงว่า จริง ๆ แล้ว ไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นไปกับ 
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ผมว่าเราจะไปถึงจุดของได้ ไม่ว่าจะเรียนวิทย์ เรียนศิลปะ เรยีนอะไรก็แล้วแต่ ผมก็เลยทุ่มเทงานทาง
สายศิลปะค่อนข้างทีจ่ะเตม็ที่หนอ่ย ก็ท าใหเ้รามีงานนะทีจ่ะท าในอนาคตได้ เป็นเรื่องของความชอบ
ด้วยนะครับ ผมชอบศิลปะก็ท าเต็มที ่
 
ชุติมา :  แล้วด้วยความที่งานของอาจารย์ค่ะ ปรากฏวิถีของมุสลิมชัดเจนมาก อาจารยม์ีความเห็นยังไง
เกี่ยวกับการที่อาจารยเ์ผยแพร่งานเหล่าน้ีออกไป จะให้อะไรกับสงัคมบ้าง หรอืจะเปลี่ยนแปลงอะไรใร
สังคมได้บ้างไหมคะ 
 
ศิริชัย : ผมไม่ได้คิดถึงจุดน้ันนะ อย่างที่บอกว่าผมท างานมา ภาพมสุลิมที่อยู่ในผลงานของผมเป็น
เพียงแค่สญัลกัษณ์ทางรปูทรงเท่านั้นเอง แรงบันดาลใจหลักของผมคือ ผมต้องการสร้างความงามและ
ความกลมกลืนกันของวิถีชีวิต บริบทของพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้ มีทั้งคนพุทธ คนมุสลิม ผมเองตั้งตแสมัย
เด็ก ตอนอยู่ทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มเีพื่อนทีเ่ป็นมุสลิม ตาของผมก็มเีพื่อนเป็นมุสลิม อยูร่่วม
ด้วยกันมา เอื้อเฟิช้ือเผื่อแผ่ด้วยกันมา  มาอยู่ที่นีผ่มกม็ีเพือ่นฝูงทีเ่ป็นมุสลิมอกี ความเป็นมิตรภาพที่
เราเห็นตรงนี้ ที่เราได้รับไดส้ัมผัสมา เป็นแรงบันดาลใจในการท างานของเรา เป็นแนวความคิดหลกัใน
การท างานของเราเลย สร้างความงามและความกลมกลืน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ของชุมชนพุทธ
และชุมชนมุสลิม  
 
ชุติมา :  ตัววิจัยของบิว ที่ตัดสินใจเสนอหัวข้ออันนี้ก็มาจากการสงัเกตเห็นชุดความส าเรจ็ของทั้ง
ศิลปินมสุลมิ และศิลปะทีเ่กี่ยวข้องกับอสิลาม อาจารยเ์คยสงัเกตเห็นตรงนี้ไหมคะ  อาจารย์มี
ความเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้ และคิดว่าในอนาคตจะด าเนินไปแนวทางไหน 
 
ศิริชัย : เรื่องของงานที่เป็นมสุลมิได้รับรางวัล ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความแปลก เป็นเรื่องของการ
หยิบบริบทในพื้นที่ของเขาไปท างานศิลปะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แปลก เป็นเอกลักษณ์ ทีนี้ในวงการศิลปะ สิ่ง
ที่เขารบัในการตัดสินงานก็คือคามแปลกใหม่ ตรงนี้ท าให้เกิดความแตกต่าง และก็คนมุสลิม เท่าทีผ่ม
เคยสอนเด็กมา เขาจะมีความพิเศษนอกเหนอื ก็คือ เขาจะมสีิ่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเขาเองในการ
น าเสนอ แนวคิดบางอย่าง วิธีการบางอย่าง เด็กที่นี่ไมเ่ป็นศิลปะมาเลยต้ังแต่ ม.6 เข้ามาต้องเริม่หใม่
หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นการทีเ่ราต้องมาสอนเด็กที่ไม่มีพืน้ฐานมาเลย ท าให้เขารูจ้ักคิดเป็น ไม่ติด
อยู่กับทกัษะฝมีือ เขาก็จะพยายามหาสิ่งที่เขาสามารถน าเสนอได้ และสิ่งที่แปลก เอามาท างาน ก็เลย
กลายเป็นจุดพเิศษ ก็เลยไม่แปลกนะครบัทีง่านของมสุลมิจะได้รับรางวัล  
 
ชุติมา :  แล้วในอนาคตอาจารย์มองว่าอย่างไรคะ จะเป็นอยา่งนี้นานไหม ยืนยาวไหม 
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ศิริชัย : คิดว่าคงจะเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ยืนยาว คนท างานศิลปะถ้าไม่รู้จกัพัฒนางานของตัวเองกจ็ะ
อยู่นิ่ง ทีนี้ก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลแล้ว เพราะคนกจ็ะเฉย ๆ กับงานเขาแล้ว ไม่ตื่นเต้นแล้ว ผมคิดว่าอยู่
ที่ที่คนแต่ะละคนมากกว่า ไม่สามารถตัดสินได้ ว่าเออ งานมสุลมิจะไดร้ับรางวัลต่อไปเรือ่ย ๆ  เมื่อไหร่
ถ้าท าไปแล้วเป็นแพทเทิร์น แบบเดียวกันหมด ก็จะนิง่ ไม่มีความน่าสนใจ แต่ถ้าวันไหนที่คนที่เป็น
ศิลปิน คิดสร้างสรรค์หาสิง่แปลกใหม่ มาท างานของตัวเองตลอด ๆ  ผมคิดว่าก็จะสามารถเดินต่อไปได้
เรื่อย ๆ   
 
ชุติมา : อาจารย์มีโปรเจ็คในอนาคตไหมคะ ก าลังท างานชุดใหม่อยู่ไหมคะ 
 
ศิริชัย : ใช่ครับ ก็มีอยู่ ก าลงัท างานชุดน้ัน ที่เป็นสีด า ส่วนใหญ่กห็ยบิยกเรื่องของวิถีชีวิต แต่ว่าชุด
หลงันี้ผมจะท าเรื่องของคามมืด ตรงนี้คือเอาความมืดมาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก ความมืดเป็น
อะไรที่ใครหลาย ๆ คนรูส้ึกว่าน่าหวาดกลัว เป็นสือ่สญัญะบางอย่าง ก็เลยใช้ช่ือชุดน้ีว่า สุนทรียะใน
ความมืด ในความมืดจะมีความงาม หลายคนมองมาที่ชายแดนใต้แล้วเห็นว่ามีความรุนแรง ผมก็เลย
เอาเรื่องราวเหล่าน้ันมาน าเสนอ แต่จริง ๆ แล้ว ภาพที่ปรากฏก็คือจะเป็นวิถีชีวิตประจ าวันแค่นั้นเอง 
คือผมลงไปสัมผัสแล้วรูส้ึกว่าสวยงามดี กเ็ลยเอามาท าครับ 
 
 ชุติมา : ก็คือตอนน้ีก็อยู่ในข้ันตอนของการท างานช้ินน้ีอยู่นะคะ 
 
ศิริชัย : ใช่ครับ 
 
ชุติมา : อาจารย์มีค าแนะน าอะไรให้บิวไหมคะ ด้วยตัวบิวเองไม่ได้เป็นมสุลิมแล้วกท็ าไปเพราะความ
สนใจส่วนตัว 
 
ศิริชัย : จริง ๆ ผมไม่มีข้อเสนอแนะนะครบั อยากจะขอบคุณด้วย เพราะศิลปะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใด
ก็เอื้อกันหมด ยิ่งมีทฤษฎีศิลปเ์ข้ามาแล้วช่วยเขียน มีการน าเสนองานของเราน่ีผมว่า เป็นสิง่ที่พเิศษ 
และน่าจะท าให้ คนที่ดูภาพศิลปะไม่ค่อยรูเ้รื่อง ก็จะมีคนที่ทราบทฤษฎีนี่ที่ช่วยอธิบายสิง่เหล่าน้ันให้
เขารู้เรื่อง เข้าใจได้ เป็นสิง่ทีผ่มอยากจะให้คู่กันมากกว่าครับผม และในความคิดนึงในการท างาน
ศิลปะของผมคือ ไม่ว่าจะท าเล็กท าน้อย พวกคุรุ หรอืว่าเป็นพวกที่เป็นอาร์ตติสทส์ูง เราต้องมกีาร
เคารพซึง่กันและกัน เราต้องช่วยและเอื้อกันและกัน ถ้าเกิดเราเหยบียและทับถมซึ่งกันและกัน ก็จะไม่
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มีอะไรเกิดข้ึน ก็คืออยากให้วงการศิลปะมกีารช่วยเหลือกันมากกว่า วงการศิลปะในประเทศไทย สร้าง
ความเข้าใจให้คนที่ยังไมเ่ข้าใจได้เรียนรู้ ได้รู้ว่าตรงนี้คือสิง่ที่ใช่ และมีคุณค่า ช่วยกันครับ 
 
ชุติมา : ค่ะ ทีนี้คือบิวเองเติบโตมาในครอบครัวคนพุทธที่มีความหวาดระแวงในคนต่างศาสนา มีความ
เป็นอสิลามโฟเบีย จะมีการกีดกัน และห้ามเรื่องของการคบเพื่อนต่างศาสนามาตลอด ซึ่งบิวก็ไม่ทราบ
ว่าเพราะอะไร ทีนี้อาจารย์มปีระสบการณ์ประมาณนีบ้้างไหมคะ ผู้คนรอบข้างของอาจารยม์ีแบบนี้
บ้างไหมคะ 
 
ศิริชัย : ก็มีอยู่บ้างนะครบั แต่เราก็ไปห้ามอะไรไม่ได้ เพราะเป็นความคิดส่วนตัวของเขา  
 
ชุติมา : เคยต้ังค าถาม หรือพยายามคุยเรื่องนีก้ันไหมคะ 
 
ศิริชัย : ก็พยายามคุยแต่ว่า เรื่องบางเรื่องถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจ ผมก็จะนิ่งมากกว่า เคยได้ยินที่เขา
บอกว่า ถ้ามีเรื่องของศาสนาและการเมืองนี่ ห้ามคุยกันเด็ดขาด ควรจะชวนคุยเรื่องอื่นมากกว่า เป็น
เรื่องส่วนตัวด้วย ก็ปล่อยให้เขาคิดตามแนวทางของเขา แต่ถ้าหากมีโอกาสอธิบายได้ หรือใหเ้ขาได้มา
เห็นพื้นที่ตรงนี้ด้วยตัวเอง ก็จะดกีว่า ให้เขาได้ศึกษาด้วยตัวเอง น่าจะดีกว่าทีเ่ราไปพยายามบอกเขา  
 
ชุติมา : ที่มาตรงนี้ พอแมห่นูแกบอกจะมาด้วยน่ี หนูก็ดีใจมากเลยนะคะ ดีใจที่อย่างนอ้ยก็ไปเห็นด้วย
ตาตัวเองด้วยกัน  
 
ศิริชัย : เหมอืนผมอยู่ที่นี่ ผมก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ในม. ผมก็พยายามว่ิงเข้าหาชาวบ้าน ผมกม็ีเพื่อนเป็น
ชาวบ้านมุสลมิเยอะแยะมากมาย แล้วก็ได้คุยกบัเขาเรื่องเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน พวก
คุณต้องการหรือเปล่า เขาไม่ได้แฮปปีก้ับสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนเลย และยงัท าใหรู้ปแบบวิถีชีวิตเขาตก
ต่ าลงด้วยซ้ า การท างานเอย อะไรเอย ไม่ได้เป็นปกติ ไม่ได้มผีลดีอะไรเลย  
 
ชุติมา :  คือต่อให้เขาเป็นมสุลิม เขาก็ได้รับผลกระทบ 
ศิริชัย : ใช่ครับ ๆ  เขาก็อยากให้บ้านเมืองเขาสงบสุขครบั ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ข้ึน  
 
ชุติมา :  และงานชุดน้ีของอาจารย์ ใกลเ้สรจ็หรือยังคะ 
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ศิริชัย : คิดว่าคงอีกสัก 1-2 ปี ครับ ตอนนี้ยังมีแค่ 20 กว่าช้ิน แต่ผมก็มีกลุม่จัดแสดงงานอยู่เรื่อย ๆ 
นะครับ กลุ่มคุรุศิลป์ทีจ่ะไปจัดแสดงที่อเมริกา และอาจจะมจีัดแสดงที่เจ้าฟ้าช่วงปลายปีหน้าครับ 
และก็นี่เป็นสูจบิัตรทีจ่ะมอบให้ไว้ครบั สามารถใช้ท างานได้เลย แคปช่ันก็จะมีตรงนี้ของภาพ มี
บทความ ๆ อยู่ด้านหลงัด้วยครับ ตัวเล็กหนอ่ย แต่พออ่านได้ 
 
ชุติมา :  ขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ  
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์อําพรรณี สะเตาะ  

คณะศลิปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต (27 ตุลาคม 2559) 
 
ชุติมา :  เมื่อครัง้ที่อาจารยเ์ลอืกทีจ่ะเรียน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย อาจารย์มี
แนวคิดหรือแรงจูงใจมาจากอะไรคะ 
 
อ.อ าพรรณี : จรงิ ๆ เลยช่วงแรก คือเรากม็าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มี
ทางเลือกให้เรามากนัก คือตอนน้ันเราอาจคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แปลก คือก็มีใหเ้ราเรียนทั้งสายวิทย์
และสายศิลป์ แต่ตรงนีเ้ฉพาะทาง และด้วยเราเป็นพี่คนโต ซึง่ก็เหมือนเป็นหน้าที่ทีบ่้าน คือเราก็
ถ่ายรูปตัวเอง และกจ็ะเป็นที่ถ่ายรปูให้ครอบครัว ซึ่งตอนนั้นอาจจะยงัไม่ชัดว่าเราอยากจะมาเรียน 
ศึกษาต่อด้านน้ี จนประสบการณ์ ผ่านระยะเวลามาสกัพักนงึ เราก็รูส้ึกว่าเราชอบดรููปถ่ายในเล่มทีเ่กบ็
ไว้ ก็รู้สึกว่าเราชอบ เราอยากถ่ายรูป กเ็ลยมีความคิดว่าเป็นสิ่งทีเ่ราน่าจะลองศึกษาดูค่ะ ก็เลยเรียนใน
ด้านภาพถ่ายตั้งแต่ตอนนั้น และพอได้เรียนจรงิก็รูเ้ลยว่า ใช่นะ เราชอบ เหมาะกบัตัวเรานะ เรามึ
ความสุขกับการที่เราได้ถ่ายรูป แล้วตอนนั้นที่เรียนยังมกีารใช้ฟิล์มเรียนอยู่ แล้วเราเป็นคนใจรอ้น ท า
อะไรก็รบี พอได้เริ่มเรียนฟลิ์ม ต้องมีกระบวนการเยอะแยะมากมาย ซึ่งตรงนีฝ้ึกเราด้วย ต้องอยู่ใน
ห้องมืด ต้องคลุกคลี ประณีตกบั ทุกอย่างท าใหเ้ราเริม่ละเอยีด เรารู้สึกชอบมาก แล้วเราก็เริ่ม ใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่อยู่ในห้องมืด ออกไปถ่ายรปู กลบัมากม็าอัดรปูอยู่ในห้องมืด อยู่อย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็ชอบชีวิต
แบบนี้มาก หลงัจากนั้นก็เลยรูส้ึก นี่แหละ ใช่ส าหรับชีวิตเรา เป็นสิง่ที่เราเลือกส าหรับตอนน้ัน  
 
ชุติมา :  ตอนที่ตัดสินใจเลอืกเรียนแล้ว ทางบ้านมีความเห็นอย่างไรกบัเรือ่งนี้คะ 
 
อ.อ าพรรณี : เรื่องการเรียนโฟโต้ใช่ไหมคะ ก็ทีบ่้านมลีูก 3 คน คนนึงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คนนึงเรียนภาษาฝรั่งเศส แล้วเราเป็นลกูที่พ่อแม่ ค่อนข้างปล่อย อยากท าอะไรก็ท า เรียนอะไรก็เรียน 
แล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้เรียนดีอะไรขนาดน้ัน แต่เราไม่เคยเรียนพิเศษ จ าได้ว่า น่าจะช่วงม.2 วิชา
คณิตศาสตร์ เมื่อไปเรียนแล้วแค่ 1 ครั้ง เราก็รูส้ึกว่า เราเรียนไปท าไม ไม่จ าเป็นเลย เราก็ไม่เรียน
พิเศษเลยต้ังแต่น้ันมา พ่อแม่กป็ลอ่ยเราค่ะ ให้เราเลือกในสิ่งที่อยากเรียน ให้เสรีในการเลือกเรียนมาก  
ๆ  ตามใจลูกเลย อยากท าอะไรกเ็อา เพราะยังไงเธอกเ็รียนไม่เก่งอยู่แล้ว ตามสบาย ประมาณนั้นค่ะ 
ซึ่งเขากส็นับสนุน อยากเรียนกเ็รียน สนับสนุนเท่าที่เขาท าได้  
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ชุติมา :  ทีนี้ตัวผลงานช่วงแรกของอาจารย์ที่บิวค้นหามาก่อนหน้านี้กคื็อเป็นงานที่อาจารย์ได้รับรางวัล 
young thai artist ช่ือชุดว่า ภายใต้ฮิญาบ 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ 
 
ชุติมา :  มีชุดก่อนหน้านี้ไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เราเริ่มท างานชุดแรก คือ ชุดปอเนาะค่ะ เป็นชุดธีสิสปรญิญาตรี แต่คือชุดน้ัน (ภายใต้
ฮิญาบ) เราท าโดยการลงพื้นที่ จุดน้ันท าใหเ้ราไดจ้ับในจุดเรือ่งของเหตุการณ์ ในเรื่องของ content ที่
น่าสนใจมากขึ้น เริ่มขยายขอบเขตมากกว่าโรงเรียนปอเนาะค่ะ ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสในการเจอ
ประสบการณ์หลายอย่าง ณ ตอนนั้นก็มปีระเด็นในเรื่องของผู้หญิงที่ออกมาประท้วง ก็เลยตอยอดงาน
จากตรงนี้ข้ึนไป เรากเ็ริม่ศึกษาเพิม่เติมมากขึ้น ก็เป็นงานชุดต่อเนื่องจากชุดปอเนาะค่ะ ทีนี้ก็ขยับส
เต็ปขึ้นไปเป็นการท างานเรื่องของผู้หญิงใน สามจังหวัดก็คือเป็นชุดที่ได้รางวัลค่ะ ภายใต้ฮิญาบนั่น
แหละ เป็นการพัฒนางานต่อ content ก็เกิดจากการขยายขอบเขต ได้ลงพื้นที่ไปสมัผสั และเฝ้า
สังเกตค่ะ 
 
ชุติมา :  อาจารย์มาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ แล้วตอนทีจ่ะท าวิทยานิพนธ์ครั้งนั้น ท าไมถึงตัดสินใจกลบัไป
ท าที่บ้านคะ 
 
อ.อ าพรรณี : ตอนนั้นเราอยู่ ปี 3 ด้วยความที่ตอนนั้นใช้ฟิลม์ถ่ายกัน เรารูส้ึกว่าเราสนกุกับมาก และ
จะมีช่วงช็อตหนึง่ที่เรากลับบ้าน พอเรากลบัไปเรากเ็อาฟลิ์มไปถ่ายเล่น คือปู่มโีรงเรียน เมื่อกอ่นก็คือมี
ปอเนาะค่ะ แต่ว่าปอเนาะถูกปิดไป กเ็หลือแต่โรงเรียนตาดีกา ซึ่งเป็นโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะ บ้านเรา
อยู่ใกล้ แล้วเราก็รูส้ึกว่า เออ น่าสนใจ คนถ่ายรูปย่อมทีจ่ะหมั่นเข้ียวกับอะไรก็ตามที่เราอยู่ใกล้ หรือ
ว่าอะไรก็ตามทีเ่ราเห็น เราก็เลยชักกล้องตัวนี้ ออกมาถ่ายรปู แล้วพอกฃบัข้ึนมากรุงเทพฯ วิชเรียน
ของปี 3 ตอนนั้นก็มีวิชาเกี่ยวกับ presentation เราก็มาคิดว่า ตัวเรามีอะไรบ้าง มีภาพอะไรบ้าง เรา
ก็เลยเอางานชุดนนี้ข้ึนไป presentation ในวันน้ัน ปรากฏว่า งานแบบนี้ อาจารยเ์ขาไม่เคยเห็นมา
ก่อน เพราะตอนน้ันก็คงไม่มีนกัศึกษาคนไหนลงไปท างานในพื้นที่ที่สือ่ก าลังประโคมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 
แต่เราก็ได้ไปเพราะบ้านเราอยู่ตรงนั้น ก็เลยกลายเป็นงานทนี่าสนใจในช่วงเวลาน้ัน พอถึงตรงนั้น
อาจารยเ์ขาก็จุดประกายเราว่า น่าสนใจนะ เราก็กับมาคิดว่า อืม น่าสนใจจริง  ๆ  ด้วย กับการใช้
เวลากับภาพเหล่าน้ันตอนทีเ่ราเข้าห้องมืดแล้วเรากเ็ห็นว่า ทกุวันเราชิน พอเราชินเราก็ไมเ่คยทีจ่ะ
พินิจ ไม่เคยคิดที่จะหยุดไว้ พอเราไดห้ยุดไว้ด้วยภาพ ท าให้เราได้ครุ่นคิดกับมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นก็
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เลยเป็นจุดที่คิดว่า เรากลับไปท างานทีบ่้าน ศึกษาเรื่องราวทีบ่้านดีกว่า พอช่วงข้ึนปี 4 เราก็เลยมั่นใจ 
ตัดสินใจ เดินหน้าไปเลย เหมือนเราได้หัวข้อตั้งแต่ปี 3 แล้วจากการท างานชุดปอเนาะ ซึ่งตอนน้ันก็มี
ประเด็นเรื่องของเหตุการณ์พอดี เรากเ็ลยโอเค เราสนใจทีจ่ะลงพื้นที่เพือ่นทีจ่ะเข้าไปในปอเนาะว่า สิง่
ที่สื่อกระแสหลักก าลังพูดถึง ก าลังนิยามนั้น จรงิไหม กเ็ป็นจดุเริ่มต้นของงานธีสสิชุดน้ัน 
 
ชุติมา :  ตอนนั้นคืออาจารยเ์ป็นคนที่นั่น แต่ว่าพูดง่าย  ๆ  คือ ไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวมาก
นัก 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ ก็เหมือนทกุอย่างเป็นบ้านเรา เราโตมา เราเห็นมาตรงนั้น เราก็ชิน พอเราได้
ออกมาอยู่ตรงนี้ ได้เอาตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกแล้วได้กลบัไปอีกครั้ง เรารู้สึกว่ามบีางอย่าง มีอะไร
น่าสนใจ  
 
ชุติมา :  หลงัจากชุดปอเนาะ ก็ตามมาด้วยชุดภายใต้ฮิญาบ ซึ่งเป็นเรือ่งของผู้หญิงชัดเจน 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ คือเราเริ่มมั่นใจแล้วว่า เราอยากทีจ่ะโฟกัสเรื่องของความเป็นผูห้ญงิ และก็มาถึง
จุดนึงทีเ่ราเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คลมุฮิญาบ หลายอย่างค่ะ เป็นจุดนึงในชีวิตเราทีม่ีความ
หักเห สิ่งที่เราคุ้นชิน พอเราห่าง และเรากลบัไปอีกครั้งนึง เรารูส้ึกว่าเราต้องตั้งค าถามถึงสิ่งที่เราเป็น 
เรามาจากไหน อย่างไร เป็นเรื่องของวิธีคิดเราที่เราน ามาจัดการตรงนี้ ก็น าไปสูง่านชุดอะนาดีเฮีย 
และงานชุดมสุลมิะห์ หลังจากนั้นเรากเ็ลนไปโฟกสัทีเ่รือ่งผู้หญิง เรือ่งศาสนา เรื่องอัตลกัษณ์ต่าง  ๆ   
พัฒนาไปเรื่อย  ๆ    
 
ชุติมา :  บิวได้สังเกตว่า 3 ชุดผลงานของอาจารย์เป็นขาวด าหมดเลย 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ เราเริ่มต้นจากการเรียนฟลิ์ม เด็กเรียนฟลิ์มในยุคนั้นก็เริ่มต้นมาจากขาวด า เรา
เคยมองอะไรหลาย ๆ อย่างเป็นสีมาตลอด เด็ก  ๆ  เวลาเข้าไปปริ๊นท์ไปถ่ายรปูก็จะมีแต่อะไรที่เป็น
ภาพสีตลอด แต่ว่าพอเราได้มาเรียนแบบนี้ เป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนมานานแล้ว แต่ว่าเราเพิ่งเจอในช่วงยุคนั้น 
เรากร็ู้สกึว่า แปลก เราถ่าย เราล้าง เราอัดขยาย ถ่ายเอง อดัเอง ล้างเองจนเรารู้สกึว่าเราลุ่มหลงกับ ก็
เคยมีคนถามว่าท าไมถึงถ่ายแต่ขาวด า ซึ่งตอนนั้นเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะ เป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่น 
พอชอบอะไรก็จะโฟกสั และจริงจังกับตรงนั้น ก็เลยกลายเปน็ว่าเริ่มจากงานขาวด า และท ามาเรื่อย  ๆ  
ไปจนถึงชุดมสุลิมะห์ค่ะ 
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ชุติมา :  หลงัจากชุดมสุลมิะฮเ์ป็นงานชุดไหนต่อคะ 
 
อ.อ าพรรณี : ก็เป็นชุดบรุก้าต่อเลย ตอนนัเ้ราก็ไปเรียนที่ฝรัง่เศส เลยท างานชุดต่อเนื่องกัน  
 
ชุติมา :  ซึ่งชุดน้ี เป็นภาพถ่ายสีแล้ว 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ คือจริงเราว่าถึงจุดนึงจะสีหรือขาวด าข้ึนอยู่กับคอนเซ็ปตง์านด้วย อย่างชุดบุรก้า 
เราพูดถึงเรือ่งของสี เรื่องของสทิธิ เสรีภาพในการเลือกสี ในการแสดงออก เรากเ็ลยไม่ได้ฟิกในเรื่อง
ของขอบเขตสีขาวหรือสีด า เราโยงไปถึงเรือ่งของสีอื่น ๆ ด้วย เราก็เลยเลือกใช้ภาพสีในการท างานชุด
บุรก้านี ้
 
ชุติมา :  จากชุดบุรก้า บิวเห็นว่าชุดมีหลายสี สีของชุดทีป่รากฏในงานอาจารย์มกีระบวนการในการ
เลือกมาอย่างไรคะ มีแต่ละสีมีการสื่อถึงอะไรไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เราออกแบบแค่ในเรื่องความหลากหลายของส ีและความสอดคล้องกบัสถานที่ ดูในเรื่อง
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมค่ะ จุดส าคัญก็คือเราพยายามพูดถึงความหลากหลายค่ะ  
 
ชุติมา :  หลงัจากชุดบรุก้าทีบ่ิวทราบก็ต่อด้วยชุดวิทยานิพนธ์จากศิลปากรเลย  
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ แต่ก็มีชุดเล็ก ๆ เหมือนกัน แต่ก็ไม่ถึงกบัว่าเป็นซีรีส่์ใหญ่ ๆ  ก็หลังจากบรุก้ากเ็ป็น 
The Light เลยที่เห็นกระจ่างว่า เป็นงานอกีชุดนึง  
 
ชุติมา :  ชุดน้ีเหมือนกลบัมาเป็นขาวด าอีกครั้ง 
 
อ.อ าพรรณี : จรงิ  ๆ  ก็คือสีนะ เพราะว่าเราใช้แสงไฟในการจัด แวด้วยความที่แบ็คกราวน์เราเป็นผ้า
ด า เลยดูเหมือนเป็นขาวด า 
 
ชุติมา :  ซึ่งชุดน้ีก็คือยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอยู ่
 
อ.อ าพรรณี : เกี่ยวกับผู้หญิงอยู่ค่ะ 
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ชุติมา :  ซึ่งบิวก็ได้อ่านวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีของอาจารย์ตีกรอบเข้ามาทีเ่รื่องความเป็นผูห้ญงิ พฤติกรรม
ของผูห้ญิงมากขึ้น 
 
อ.อ าพรรณี : คืออย่างนี้ค่ะ เวลาเราท างานเราจะสังเกตตัวเอง สังเกตบริบท สิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบข้าง
ในขณะนั้น ปัจจุบันเวลาน้ัน ว่าเราจะสะท้อนอะไรบางสิง่บางอย่างทีเ่ราเห็นในสังคมผ่านตัวเรา 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราท าในทุก ๆ เรื่อง ก็อาจจะเกิดข้ึนจากแรงทีผ่ลกั ที่อยู่ข้างในตัวเองมาตลอด ซึ่ง
ตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการแตง่กายของผู้หญิงทีเ่ราเห็นตามท้องถนน อะไรแบบนี้ ก็น าไปสู่ 
concept ของชุดน้ี  
 
ชุติมา :  และบิวกเ็ห็นอกีชุดนึงค่ะ เป็นนิทรรศการทีอ่าจารย์เตยเป็นคนคัดเลือก อันน้ีเป็นชุดเล็ก  ๆ  
ก่อนหรือหลังชุดแสงสว่างคะ 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ อันน้ีเป็นชุดหลงัจากท าธีสิสค่ะ  
 
ชุติมา :  ชุดน้ีเป็นชุดที่มีข้อมลูน้อยมากเลยค่ะ เลยขออนุญาตสอบถามความเป็นมา และลักษณะการ
ท างานชุดน้ีนิดนึงค่ะ 
 
อ.อ าพรรณี : ชุดน้ีจะห่างจากความเป็นผูห้ญงิไปนิดนึง และเป็นชุดที่น าเรากลบัไปสูบ่้านอีกครั้ง คือ
เราพยายามที่จะพูดถึงเรื่องภาครฐัค่ะ คือมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่ ที่คนในพื้นที่กโ็ดนอะไรบาง
สิ่งบางอย่างนีก้ับเหตุการณ์ที ่
เกิดข้ึน คือเขาอาจจะบริสทุธ์ิ เขาไม่มีกระบอกเสียงทีจ่ะสามารถบอกกล่าวถึงความบริสทุธ์ิของเขาได้ 
ผ่านภาครัฐที ่
พยายามจะปรงุแต่งใหเ้ขาไม่บรสิุทธ์ิ ตอนนั้นเรารูส้ึกว่า เรากลับไป เราแค่กลับไปเป็นคนในพื้นที่อีก
ครั้งหนึง่ เพื่อพูดถึง บริบทของภาครัฐที่มีต่อคนในพื้นที่ เพราะฉะนั้นงานชุดน้ีก็เลยด้วย
แนวความคิดที่ว่า เราคือคนในพื้นที่จริง ๆ แล้วกส็ิ่งที่แปลกเปื้อน ปนเปื้อนมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกที่
ถูกการฉาบ อัตลกัษณ์ของคนในพื้นที่ที่ถูกฉาบ ดูเหมือนการเซ็ต ซึ่งเราต้ังใจใหเ้ป็นอย่างนั้น ชีวิตของ
คนทีนั่นเหมือนละคร เหมือนเป็นตัวละครอะไรสักอย่างตัวนึง แต่จริง ๆ คือ ชีวิตก็คือชีวิตค่ะ ไม่ใช่
ของเล่นค่ะ ชีวิตคนไม่สามารถเอามาหาผลก าไร ภายใต้ความเป็นความตายของคน เราก็เลย
 อยากหยิบตรงนีม้าพูดถึงอีกครั้งนงึ ก็เลยได้งานชุดน้ันออกมา ซึ่งชุดน้ีก็แสดงแค่ครั้งนั้นครั้ง
เดียว ไม่ค่อยได้แสดงที่ไหน 
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ชุติมา :  ล่าสุดบิวมีโอกาสได้เดินทางไปที่ ใหมเ่อี่ยมแกลเลอรี่ ก็ได้เจอผลงานของอาจารย์แสดงอยู่ค่ะ 
ช่ืองาน Lost Motherland เป็นชุดล่าสุดหรือเปล่าคะ 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ ด้วยปัจจุบันเราสนใจเรืองราวในประเดน็ของผู้อพยพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาว
โรฮิงญาก็ดี หรือว่าชาวซีเรียก็ดี งานชุดน้ีเลยเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้อพยพทั้งหลายที่
ต้องจากพืน้ที่นึงไปยงัอีกพื้นที่นึง ซึง่ชุดน้ีก็เป็นการตัง้ค าถามกับความเป็นมนุษย์ค่ะว่า ในการที่เขาเสีย
แผ่นดินเกิดแล้วต้องไปอยู่ในทีท่ี่... เขาเรียกว่าอะไรดีคะ คือพวกเราเป็นมนุษย์ด้วยกัน เรามีการตอบ
รับหรือว่ามกีารช่วยเหลือเขาในฐานะมนุษย์มากน้อยแค่ไหน หนูเข้าใจไหม คือภาพทีเ่ราเห็น ภาพที่
เป็นเดก็น้อยที่ชายหาด รปูนี้เรารูส้ึกว่าพีค ใจเรา เราอยากไปอยู่ที่ฐานผู้อพยพด้วยซ้ าไป เราเป็นคนที่
ชอบ อืม ไม่ใช่ชอบสิ คือก่อนทีเ่ราจะท าชุดบรุก้า ตอนเราไปเรียนทีฝ่รัง่เศส เรามีเรื่องหนึ่งในใจ เราว่า
เราจะไปอยู่ที่ฉนวนกาซ่า อาจารยก์็แบบ อมื ได้ น่าสนใจแหละ แต่ด้วยความที่เราไม่มีคอนเนคช่ัน
จากในฐานผูอ้พยพตรงนั้น จึงยากที่จะมีโอกาส ยิ่งตอนน้ันเราอาศัยอยู่ที่โน่นด้วย จึงล าบากที่จะได้
คอนเนคช่ัน เรื่องนี้กเ็ลยเพลาลงไป เราก็พักว้ก่อน ซึง่ตอนนัน้เราสนใจมาก ได้ออกไปประท้วงเรือ่ง
สิทธิมนุษยชนของกาซ่าด้วย ที่อสิราเอลเอยอะไรเอยพวกนี้ ช่วงนั้นเราก็อยากท า แต่ด้วยปัจจัยหาย
อย่างไม่อ านวย เรากเ็ลยเบรคไป จนมาถึงตรงนี้ เราก็คิดว่าได้โอกาส เราก็เลยท า แต่ชุดน้ีจะเป็น พาร์
ทแรกนะคะ หมายถึงว่าชุดน้ียังไม่เรียบร้อย อาจจะมีการรันต่อ ยังไม่จบ ในมเีดียอื่น ๆ ข้ึน 
 
ชุติมา :  เป็นโปรเจ็คที่ยงัเดินหน้าต่อไป 
 
อ.อ าพรรณี : ใช่ค่ะ ๆ  
  
ชุติมา :  และจากการสังเกตค่ะอาจารย์ ถ้าลองพิจารณาดูตอนนี้จะเหน็่า ผลงานศิลปะของศิลปิน
มุสลิม หรือผลงานศิลปะที่สะท้อนวิถีของชาวมุสลิมก าลังเข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วมในวงการ
ศิลปะร่วมสมัยไทยมากข้ึน อาจารย์คิดว่าศิลปะของชาวมุสลมิจะใหอ้ะไรแกส่ังคมบ้าง หรือมีแนวโนม้
ที่จะกอ่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสงัคมบ้างไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : อืม ความเปลี่ยนแปลงเหรอ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ที่ในอดีต เมือ่ก่อน บทบาท
ของผูห้ญิง ทีเ่ราคิดว่าไม่ใช่แค่มุสลมิ บทบาทการกล่าวถึงของเรือ่งผู้หญิงในเรื่องของชนช้ันค่ะ จะถูก
วางไว้ที่อันดับสองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกในด้านศิลปะก็ดี หรืออะไรก็ดี 
เพราะฉะนั้น เรามองว่า ณ เวลาน้ี เป็นโอกาสที่ดี ทีเ่ราได้พดูถึง แสดงออกว่าผูห้ญงิสามารถที่ขึ้นมามี
เสียง มีความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในด้านใดก็แล้วแต่รวมถึงงานศิลปะ เพราะฉะนั้นเรา
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มองว่า เป็นอะไรที่ท้าทายกับศิลปินผู้หญิงค่ะ กบัที่ในวันน้ีทกุคนสามารถเข้ามามบีทบาทในศิลปะร่วม
สมัยไทยตรงนี้ เพราะฉะนั้นกเ็ป็นการเปลี่ยนแปลงนะ เรามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรากม็องว่า
เป็นเรื่องที่ดีด้วย หนูลองสงัเกตดู แต่ก่อน ศิลปินหรืออะไรกต็ามแต่ก็จะเห็นว่ามีแต่ผู้ชายนะ กเ็ป็นสิ่ง
ที่ดีแล้ว เรารู้สึกว่าเริ่มจะมีความเท่าเทียม เพราะว่าเรามองทุกคนมีสทิธิที่จะรแสดงออกในเรือ่งของ
ความคิด ไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะเพียงแค่ของผูห้ญิงหรือผู้ชาย เพราะฉะนั้น ณ เวลาน้ี ยิ่งเราเป็นมุสลิมด้วย 
คือสังคมหลกัจะมองว่ามสุลมิเป็นศาสนาทีก่ดข่ีผู้หญิงที่มีการให้คลมุผ้า แต่ว่าเรามองว่าความเข้าใจผิด
นั้น อาจจะเกิดการตอบค าถามใหก้ับคนข้างนอก ว่าเราเป็นมุสลิมคนหนึง่ที่มสีิทธิเสรีภาพที่จะ
แสดงออกในเรือ่งของความคิด ซึ่งสิ่งนีเ้รามองว่าก็โอเคเลยนะคะ เป็นเรื่องของการพัฒนา เป็นเรื่อง
ของการเดินหน้า ให้ความกระจ่างในกรอบความคิดของสังคมที่พยายามมองในด้านลบ มองเรือ่งอดีต 
และปจัจบุันจงึเกิดการตั้งค าถามกับสิ่งเหล่าน้ีมากขึ้น น าไปสู่การที่ผูห้ญงิมีพื้นที่ในการพูดมากขึ้น 
ประมาณนี้ 
 
ชุติมา : ตั้งแต่อาจารย์ท างานภาพถ่ายมา มีเพื่อน ๆ ที่เป็นผูห้ญิงแล้วท างานภาพถ่ายเหมือนกันบ้าง
ไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : ไม่เคยเห็นเลยค่ะ ในเรื่องของการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ ไม่มีค่ะ แต่ถ้าเป็นสไตล์
ถ่ายภาพแต่งงาน รับงานถ่ายภาพทั่วไป มีค่ะ ถ้าท างานศิลปะแบบเราน่ี ไม่มจีริง ๆ ค่ะ หรือว่าหนเูห็น
คะ พอดีเราไม่เห็นเลย 
 
ชุติมา : บิวเองก็ไม่ทราบ ไม่เคยเห็นด้วยค่ะ แต่เข้าใจว่าเราไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ท างานด้านน้ีรึเปล่า 
อาจารย์ท างานด้านน้ีอาจจะรู้จัก มีคอนเนคช่ันกันนะ ประมาณนี้ค่ะ 
 
อ.อ าพรรณี : แต่เมืองนอกมีนะคะ แต่ว่าคนไทยยังไม่เห็น 
 
ชุติมา : ตอนที่บิวหาข้อมูลเรือ่งนี้เบื้องต้นและได้ค้นเกี่ยวกบัศิลปินของเมืองนอก ในต่างประเทศ แล้ว
ได้พบว่า ศิลปินหญงิมสุลมิที่เป็นชาวต่างชาติ มีเยอะมาก เยอะจนเรารูส้ึกว่าเขาเจริญ มีความเจรญิใน
ด้านศิลปะมาก ๆ  โดยเฉพาะปากสีถาน และสงัเกตได้ว่า ศิลปินมีความกล้าหาญกันพอสมควรในการ
แสดงออก เผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมของเขาค่ะ 
 
อ.อ าพรรณี : อย่างที่บอกค่ะ ว่าผู้หญิงมบีทบาทมากข้ึน ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย อาจจะทั่วโลกเลย 
การทีผู่้หญิงกล้าทีจ่ะลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องสทิธิเสรีภาพของตัวเองกม็ีมากข้ึน ซึ่งเราก็มองว่าไม่แปลก 
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การทีเ่ป็นคนทีม่ีความรู้สกึ คนเรามทีั้งเพศชาย เพศหญงิ ทุกคนมีความรู้สึกที่จะพูดถึงเรื่องของตัวเอง
บ้างจากการที่ อาจจะถูกห้ามมาหรืออะไรบ้างประมาณนั้น ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเลย เพราะฉะนั้น
ในสังคมโลกกอ็าจจะเร็วกว่าเรานิดนึง ซึ่งเราก็คาดว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ที่พยายาม
ท างานศิลปะด้านน้ีเกิดข้ึนอกี แล้วก็พยายาม push เนื้อหาที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างของตัวเอง 
เกี่ยวกับสังคมมากขึ้นเนอะ เออ เนอะ เรายังไม่มีเพื่อนท างานด้านนี้ด้วยกันเลยในเมืองไทย 
 
ชุติมา : ทีนี้ในตัววิจัยฉบับนี้ของบิว บิวได้จ ากัดขอบขตศึกษาศิลปินทัง้หมด 10 ท่าน แล้วใน 10 ทีนี้
เมื่อมาพจิารณาดู ปรากฏว่าเป็นศิลปินหญิงถึง 6 คน มากกว่าศิลปินชาย ซึ่งสวนทางกับปรมิาณของ
ศิลปินในความเป็นจริงทีเ่มื่อเราแบ่งตามเพศแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะ 
 
อ.อ าพรรณี : อ๋อ เหรอคะ เออ แปลกดี แต่ก็ดีนะ ดี ๆ  
 
ชุติมา : แล้วก็เมื่อครู่ทีอ่าจารย์กล่าวถึงผลงานชุด บุรก้า ค่ะ อาจารย์ได้เล่าถึงการที่ได้มปีระสลการณ์
ในการร่วมเดินขบวนประท้วง 
 
อ.อ าพรรณี : อ้อ ใช่ ๆ  ตอนนั้น เหตุการณ์นั้นพีคมากเหมือนกัน คือเรายังเรียนอยู่ แล้วทางเมืองที่เรา
อยู่ อาวิญง เขาก็มีประกาศ ซึ่งสถานการณืที่กาซ่าตอนน้ันเละมาก โดนทุกสิ่งทกุอย่าง คนก็ตายเยอะ 
เด็ก ๆ อะไรแบบนี้กเ็ยอะ แล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราเองเริม่อินกับเรือ่งนี้ เริ่มฉุกคิดเรื่อง แล้วเขาก็มี
ข่าวต่าง ๆ น าเสนอมากมาย เรากเ็ลยนัดกันกับผู้คนในเมอืงที่ไม่ว่าจะเป็นมสุลมิ คริสต์ หรืออะไรก็
ตามแต่ ก็ออกกันมาเยอะมาก มาร่วมกันเดินประท้วงในประเด็นนี้ เราก็ได้มีโอกาสออกไปอยู่ตรงนั้น
ด้วย และก็มีความตลกตรที่เขาให้เราเขียนช่ือกัน ว่าแต่ละคนมาจากไหน เรากเ็ขียนว่าเรามาจากไทย 
ทุกคนก็ หา ยูมาจากไทยเพื่อมาประท้วงเหรอ คือเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราเป็นนักเรียน (หัวเราะ) คือ
วันน้ันก็ดีค่ะ คนที่เขาอยู่ในเมืองนั้น คนทีเ่ขาเดินทางมาจากเมืองอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เขาก็ออกมา
เรียกร้อง มาร่วมประท้วงในประเด็นนี ้
 
ชุติมา : ซึ่งผู้คนที่ออกมาในวันน้ันก็คือเป็นกลุม่คนที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมเท่านั้น 
 
อ.อ าพรรณี : ถูกต้องค่ะ มีชาวฝรั่งเศสเยอะมาก ชาวคริสต์กเ็ยอะ คือเขาไม่ได้แบ่งแยกกัน เขาไม่เห็น
ด้วยกับการกระท าต่าง ๆ ในเหตุการณ์นี้เหมือนกัน 
 
ชุติมา : เหมือนกบัว่าทุกคนล้วนมจีุดหมายเดียวกันคือเรามองกันที่ความเป็นมนุษย์ 
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อ.อ าพรรณี : ถูกต้องค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ คือคนส่วนใหญ่ชอบแบ่ง แบ่งพื้นที่ แบ่งเขต แต่มนุษย์ก็คือ
มนุษย์ค่ะ อย่างใน Lost Motherland เราก็ว่าด้วยเรือ่งของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเราอาจจะเป็นคนเลก็ 
ๆ  จุดเล็ก ๆ  ทีจ่ะไม่ได้สามารถทีจ่ะช่วยเหลือโดยการซื้อเกาะให้พวกเขาอยู่ แต่อย่างน้อยการท างาน
ชุดน้ี เราว่าอย่างน้อยจะพอท าอะไรได้บ้าง ซึง่เราก็ว่าด้วยเรือ่งของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ก็นั่น
แหละค่ะ สงัเกตได้เลยว่างานเราจะเกี่ยวกับเรื่องคน เรื่องมนุษย์ เรื่องของผูห้ญิง เรื่องของสิทธิ
เสรีภาพ งานเราไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะแค่ตัวเรา เพราะการที่เราคิดจะท างานสักช้ินนึงจะต้องให้คนอื่น
ด้วย ต้อวเป็นกระบอก เป็นวิธีทีจ่ะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ไม่ใช่แค่เราถ่ายรปูแล้วก็จบ โอเคเราถ่ายแล้วเรา
ก็มีรปูเกบ็ไว้ ไม่ใช่แค่นั้น ไหน ๆ เราก็ท างานด้านน้ีแล้ว ควรจะเป็นานที่ใหห้รอืมผีลอะไรกบัคนอื่น
บ้าง ก็เลยเป็นจุดเริม่ต้นที่พอจะท างานชุดใหม่กจ็ะเป็นเรื่องของคนอื่นซะส่วนใหญ่ (หัวเราะ)  
 
ชุติมา : แล้วในการเดินประท้วงครัง้นั้นมีการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ ไหมคะ มีการดึงศิลปะเข้าไป
ร่วมในการแสดงจุดยืนครั้งนีห้รือเปล่า มีการเพอร์ฟอร์ม หรอืท ากิจกรรมอะไรนอกเหนือไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : วันน้ันเพียวมากค่ะ เป็นการเดิน ไม่ได้มีการเตรียมการเหมือนเวลาทีเ่ราเห็นศิลปินเขา
เตรียมตัวกัน ไม่มี จะมีแค่คนที่เป็นคนเลย เป็นพลังที่สะอาดมาก คือคนที่เป็นคนทั่วไป เป็นชาวบ้าน
ทั่วไป เรามีความรูส้ึกเดียวกัน เราจึงมาแชรก์ัน ในพื้นที่เดียวกัน ด้วยวิธีเดียวกัน  
 
ชุติมา : แล้วผลงานชุด บุรก้า ได้มีการจัดแสดงทีฝ่รั่งเศสไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เออ คือมีครัง้นึงเป็นการแบบในวงแคบ แสดงแค่เพียงในที่ทีเ่ราเรียนค่ะ แต่ยังไม่ได้ออก
สู่สธารณะชนจรงิจัง เพราะว่ากเ็สี่ยงเนอะ เรากเ็ข้าใจ คิวเรเตอร์เขาคงรู้สกึกระอักกระอ่วนในการที่
เขาต้องคอลเล็คส์งานเราไปแสดงค่ะ แต่ว่ามีแสดงที่สงิคโปร ์และไทย  
 
ชุติมา : แล้วตอนไปเรียนทีฝ่รัง่เศส อาจารยม์ีเพือ่นร่วมห้องเป็นมุสลิมบ้างไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : มีค่ะ แต่ว่าเป็นผู้ชาย เขาเป็นคนตูนเิซียค่ะ รูส้กึว่าจะมีเราเพียงคนเดียวมัง้ในโรงเรียนที่
นั่นที่คลุมฮญิาบ ก็ถือว่าประเดมิ ประเดิมกบัการแอนต้ี ห้ามใส่ในโรงเรยีน เรากเ็ลยลองซะ คือเหมือน
เราจะดูก้าวร้าวแต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่นะคะ คืองาน คือรีเสิร์ช อาจจะพูดได้ว่าเป็นการท าวิจัยด้วยตัวเอง
ค่ะ ลองในสิง่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองเพื่อทีจ่ะรบัผลฟีดแบ็คนั้นด้วยตัวเอง บางทกี็อาจจะเรียกได้ว่า การ
คลุมฮิญาบทีฝ่รัง่เศสของเราคือการเพอร์ฟอร์มในระยะเวลา 1 ปี ในระยะเวลาที่เป็น การที่เราจะได้
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ทดลองด้วยเองค่ะ ว่า เออ จะมีผลตอบรับยงัไง กับคนทีผ่่านเข้ามาในช่วงเวลาน้ี ผ่านตัวเรา และ
น าไปสู่การท างานชุดบรุก้าด้วย ประมาณนี้ค่ะ 
 
ชุติมา : แล้วในฝรัง่เศสนี่ อาจารย์ได้เจอพี่น้องมุสลิมท่านอื่นที่คลุมฮญิาบไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เจอค่ะ เจอ โดยเฉพาะในปารสีนี่ คนมุสลิมเยอะมากเลยนะ แต่ว้าด้วยหน้าตาเรา เขาจะ
เข้าใจว่าเราเป็นมาเล จะมาแบบ เฮ้ย ยูคนมาเลเซียรเึปล่า ซะส่วนใหญ่ เขาก็คลุมกันค่ะ ไม่ใช่แค่
ฮิญาบ บรุก้กม็ีด้วย อย่างในเมืองมารก์เซย เป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรัง่เศสค่ะ ก็จะมีชุมชนมุสลิม มี
มัสยิดที่ใหญ่ สวยงาม มีคนที่คลุมผ้า คลุมบุรก้าอยู่ทั่วไป เยอะเลยค่ะ  
 
ชุติมา : บิวเองก็ได้อ่านข่าว และได้ทราบว่า มีหลาย ๆ คนแปลกใจกับการที่ฝรั่งเศสจะออกกฏหมายที่
จ ากัดแบบนี้ เพราะด้วยในประเทศฝรั่งเศสเองก็มีชาวมุสลิมในปริมาณทีเ่ยอะเหมือนกัน 
 
อ.อ าพรรณี : เยอะค่ะ เยอะมาก 
 
ชุติมา : เพราะอาจารย์ของบิวท่านนึงกเ็ล่าให้ฟังว่า เปน็กฏหมายที่ว่าด้วยการจ ากัดการแสดงออก
ทางการแตง่กายทีเ่ด่นชัดตามการนบัถือศาสนา ทีนี้คนที่ได้รบัผลกระทบสว่นใหญ่จงึเป็นมุสลิม 
 
อ.อ าพรรณี :  ใช่ค่ะ คืออย่างนี้ค่ะ อย่างชาวคริสต์ที่เขาจะมกีารประดับกางเขน หอ้ยกางเขนไว้ก็ไม่ให้
แสดงค่ะ อย่างชาวยิวที่เขาจะมีหมวกเลก็ ๆ ของเขาค่ะ เขาก็ไม่ให้ค่ะ คือเขาห้ามแสดงออกถึงการมี
ศาสนาค่ะ ซึ่งฝรั่งเศสกล็ิเบอรัล เสรีนิยมอยู่แล้ว แต่ก็ต้องเคารพกันถูกไหม ให้ความเคารพในสิทธิ
ความเช่ือของผู้อื่น ไม่ใช่ว่าประกาศว่าเรามเีสรีภาพ เป็นเสรนีิยม แต่ว่าในความเป็นจริง ผู้คนที่
หลากหลายก็ไม่ได้คิดเช่นน้ัน แล้วผู้คนอื่น ๆ มากมายหลายคนบนโลก ก็ย่อมต้องมีความเช่ือความ
ศรัทธาที่แตกต่าง เราก็ควรทจีะเคารพความเช่ือของทุก ๆ คนด้วย ซึ่งอันน้ีก็มีผลกระทบกบัมสุลมิจริง 
ๆ แหละอย่างทีห่นูบอก เพราะว่ามุสลิมก็ชัดอยู่แล้วเรื่องการใส่ผ้าคลมุ ล่าสุดก็มีการห้ามไม่ให้ใส่ชุด
ว่ายน้ าเบอรก์ินีค่ะ ก็เลยท าใหง้านของเราได้รบัการพูดถึงอีกครั้งในพื้นทีส่าธารณะค่ะ ซึ่งก็โอเคนะคะ 
ก็จะยังคงน ามาพูดถึงได้เรื่อย ๆ แหละ ตราบใดที่ฝรั่งเศสยังมีการออกกฏหมายในลักษณะนี้อยู่ ซึง่ทั่ว
โลกกม็ีการประท้วงในเรื่องนี้นะคะ 
 
ชุติมา : จากทีฟ่ังมาคือเป็นกฏหมายที่ดูไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลนะคะ แล้วตอนที่อาจารย์อยู่ที่นั่น 
พอจะทราบไหมคะว่า เพราะอะไรเขาจึงตัดสินใจออกกฏหมายแบบนี้ข้ึนมา 
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อ.อ าพรรณี : เราได้ยินมาว่านะคะ ว่าฝรัง่เศส เขามองว่าการที่ผู้หญิงมุสลิมต้องคลุมผม เป็นการบงัคับ
ของผู้เป็นสามี เป็นการกดข่ี คุกคาม บังคับ  
 
ชุติมา : เขาเข้าใจไปเองหรอืคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจไปเอง เป็นการหาเรื่อง หาเรื่องไม่ให้ทุกคนแสดงออก
ทางศาสนา เพราะว่าก็มเีรื่องของประวัติศาสตร์ทีเ่ขาไม่อยากให้มีเรื่องศาสนาข้ึนมาอยู่แล้ว อาจจะ
เป็นต้นเรื่องที่ท าให้เขาคอยหาเหตหุาผลต่าง ๆ มาออกกฏหมาย ยิ่งมีเรื่องของการก่อการร้ายเพิ่มข้ึน 
ก็มีคนคิดว่า คนที่คลุมผ้าก็ท าให้ไม่สามารถแสดงตัวตนได้ว่าคุณคือใคร แล้วจะมีผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ อะไรประมาณนี้ค่ะ เขาอาจจะมาในมาดนี้มาก่อการร้ายนะ ซึง่เราเข้าใจได้ในเรื่องของบรุก้า 
แต่ก็ไม่เข้าใจในเรื่องของชุดว่ายน้ าเบอร์กินีอะไรแบบนี้ค่ะ และถ้ามองอีกด้าน ในทางกลับกันคนที่สวม
บุรก้าเอง ถ้าเกิดมีการขอค้น ของตรวจค้น ของทราบใบหน้า เปิดหน้าให้ดอูะไรอย่างนี้ คุณก็ควรที่จะ
เคารพกฏตรงนั้น ให้ความร่วมมอื ซึ่งถ้าหากเป็นเจ้าหน้าทีผู่ช้ายแล้วไม่สบายใจ ก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่
ผู้หญิงก็ได้ เรามองว่ามีวิธีการที่จัดการได้ ควรจะให้ความแฟร์กับเขาด้วย ถ้าเขาต้องการตรวจสอบ ไม่
ขัดขืน และทางเขาก็ต้องให้เกียรตเิราด้วย จู่ ๆ จะมากระชากเลยก็ไม่ได้ ในโลกนี้มีพื้นที่นึงที่ให้เราได้
คุย ได้แชร์กัน เราว่าตรงนี้จะเปนทางออกที่ดีทีสุ่ด 
 
ชุติมา : อาจารย์ไดเ้ล่าให้ฟังว่ามีช่วงที่กลบัไปท างานที่ปัตตานี กลับไปครั้งนั้น มันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
บ้างไหมคะ 
 
อ.อ าพรรณี : เปลี่ยนแปลง หนหูมายถึงยงัไงคะ 
 
ชุติมา : ตอนที่บิวได้ไปพบปะพูดคุยกบัอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในพื้นที่ อย่างอ.เจะอับดลุเลาะ ท่านก็ได้เล่า
พูดถึงประเด็นนึง คือหลงัจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ราทราบกัน ยิง่นานวันไป มันก็มีผลกระทบ
กับคนในพื้นที่ทัง้ไทยพุทธ ไทยมสุลมิ และด้วยการจัดการที่ไม่กระจ่างชัดนักทัง้ทางภาครัฐหรือคนที่
เกี่ยวข้องก็ตาม  และเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ท าให้สถิตผิูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์เป็นผู้ชายเยอะมาก 
ทีนี้อาจารย์ก็สงัเกตว่า ผ่านมาสักพักคือ ผูห้ญิงหม้ายในพื้นที่เยอะมาก ความเป็นอยู่ของผูห้ญงิ
เหล่าน้ันก็ล าบากมากขึ้น อาจารย์พอจะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ  
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อ.อ าพรรณี : ถามว่าเราเฝ้าดูเหตุการณ์ในพื้นที่ไหม เอาจรงิ ๆ คือเราเฝ้าดูนะ เพราะแน่นอนพอ่แม่เรา
อยู่ที่นั่น แตว่่าถ้าถามแบบนี้ เรากบัอ.เจะนี่ คืออาจารย์อาจจะรบัรู้ข้อมูลรายละเอียด ดีเทลกบัพื้นที่
เยอะกว่า เพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ส่วนตัวเรา เราเฟดออกมาอยู่ที่นี่ ในการสังเกตการณ์ลึก ๆ ของ
เรา เราอาจจะเจาะรายละเอียดแบบอาจารย์เขาไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแวในความเป็นจริง เรากเ็ห็นเยอะ
นะ เราก็ได้สงัเกตจากคนที่อยู่ข้างบ้าน ข้าง ๆ ครอบครัว ญาติพี่น้อง ก็ใช่นะคะ เขาก็โดนกันเยอะมาก 
ลูก ภรรยาเขาก็ต้องอยูอ่ย่างโดดเดี่ยว ก็มีผลกระทบเยอะเลยค่ะ อย่างที่บอกว่า ข้างบ้านเรากม็ีสิง่
แบบนี้เกิดข้ึนเยอะมาก อาเราก็เคยโดนในเรื่องของการเรียกตัวไปสอบถามเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งเรา
ก็ สงสาร ครอบครัว คนที่อยู่ที่บ้าน ญาติพี่นอ้ง ทั้งพุทธและมุสลิม ล้วนมผีลกระทบหมด มันใช่นะ กับ
การจัดการทีม่ันไม่ได้เคลียร์หรือกระจ่างชัดนัก มีการจบักุม มันก็เป็นเรื่องที่พอมกีารจับไปเยอะ ๆ เข้า 
คนในพื้นที่ก็ไม่ต่างกบัถ่านที่ทับถมไปเรื่อย ๆ  มันก็ปะทุ คือมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ความเป็นมนุษย์
ค่ะ มันย่อมมีความรูส้ึกที่วูบไปบ้างกับการที่ต้องถูกกระท า ทัง้นี้ทั้งนั้น ที่มสุลิมออกมาประท้วงแต่ว่า
ศาสนาอิสลามเขากส็อนว่า สุดท้ายคนเราก็ต้อง เออ พระเจา้ เราต้องเคารพและเช่ือในพระเจ้า มันก็
อาจจะเป็นในเรื่องของจุดนึงด้วยแหละทีบ่างทมีุสลิมก็มีความอดทนสงูมาก ถึงได้รงัแกกันขนาดน้ี เรา
ว่ามันมีหลายปัจจัยทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ค่ะ 
 
ชุติมา : อย่างเหตุการณ์ล่าสุดก็น่ากลัวมากเลยค่ะ ที่ตลาด ครอบครัวบิวเองก็เพิง่ไปเยี่ยมคนรูจ้ัก กลบั
มาถึงบ้านก็ได้ข่าวก็ตกใจกันมาก รุนแรงมาก แล้วก่อนหน้านั้น อาจารย์ส่วนใหญ่มักบอกว่าถ้าใกล้
สถานศึกษา ก็จะปลอดภัย ไม่มีอะไรแน่นอน แต่น่ีคือมันใกลม้าก ๆ  
 
อ.อ าพรรณี : แล้วมันมีครัง้หนึง่ที่โดนเด็กอนุบาล ครั้งนั้นหนจู าได้ไหม คือมันพีคมาก มันเกินไป เราก็
ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนท า แล้วถ้าเป็นมสุลิม คือศาสนาเราไม่ได้สอนให้ท าความรุนแรงใด ๆ ค่ะ มันไม่ใช่
ทางออก คนที่ท าเราจึงคิดว่า อะ ก็พูดไปเลยว่าไม่ใช่มุสลิมท า เพราะว่าถ้าเขามีความศรัทธาในสิท่ี่
เรียกว่าศาสนาแล้ว การกระท าแบบนี้จะไม่มีแน่นอน ไม่เกิดข้ึน ท่านนบีก็ได้ท าตัวอย่างให้เราเห็นแล้ว
ว่าเราต้องท ายงัไงกบัความเป็นมนุษย์ด้วยกัน มันไม่ใช่กับการที่เราต้องมานั่งคบคิดแก้แค้นกบัคนที่มี
เลือดมีเนื้อแบบนั้น ซึ่งเราก็สรุปว่าคนที่กอ่ความรุนแรงใด ๆ ที่เกิดกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่มุสลิม 
ประมาณนี้ค่ะหน ู
 
ชุติมา : แล้วตอนนี้นอกจากโปรเจ็คท์ Lost Motherland ที่อาจารยบ์อกว่ายังคงท าไปเรื่อย ๆ  แล้วมี
แผนอย่างอื่นอกีไหมคะ 
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อ.อ าพรรณี : ตอนนี้ยังค่ะ ยังคงท าโปรเจ็คทเ์ดิมต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ  ยังไม่เกิดไอเดียอะไร (หัวเราะ) 
 
ชุติมา : บิวขออนุญาตอาจารย์ในการทีจ่ะศึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของอาจารย์และน ามาใช้ใน
การท าวิจัยครั้งนี้ค่ะ และรายการที่อาจารย์เคยให้สมัภาษณ์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกันค่ะ 
 
อ.อ าพรรณี : ค่ะ ได้ค่ะได้ 
 
ชุติมา : ขอบพระคุณอาจารยม์าก ๆ ค่ะ  
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์นุรัตนา หะแว  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (31 พฤษภาคม 2559) 
 
ชุติมา :  เมื่อครัง้ที่อาจารยจ์ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่ละช้ินแต่ละโปรเจ็คท์ของอาจารย์ แรง
บันดาลใจ หรือแนวคิดหลัก ๆ ของอาจารย์มาจากไหนคะ 
 
นุรัตนา :เดิมทจีะท าเรื่องราวเกี่ยวกับเดก็เป็นส่วนใหญ่ค่ะ แรกเริ่มเดมิทีเรายังไม่มลีูก ยังไมม่ี
ครอบครัว แรงบันดาลใจกจ็ะมาจากน้อง ๆ ค่ะ น้องสาว น้องชาย ส่วนใหญ่เลย เพราะเราสนทิกับ
น้อง ๆ มาก และแนวความคิดโดยรวมคือ เราท าเกี่ยวกบัความหวาดระแวงของเด็กค่ะ คือเรามอง
ภาพรวมของเด็ก ๆ  แต่เริม่จากการสังเกตพฤติกรรมของน้องสาวและนอ้งชายเป็นหลัก แล้วพอเรา
เริ่มมีครอบครัว เรามีลูก เรากเ็ริม่สงัตลูกเรา คือเรามีความสนิท มีความใกล้ชิดผูกพันต่าง ๆ นานา ก็
คือความรู้สึกหลกั ๆ  ได้รับแรงบันดาลใจมากจากลูกนะ แลว้ก็ก่อนหน้านั้นก็คือ น้อง ๆ  
 
ชุติมา :  ก็คือเป็นเด็ก ๆ ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนะคะ 
 
นุรัตนา : ใช่ค่ะ 
 
ชุติมา :  ค่ะ และแรงบันดาลใจอันเกิดมาจากความหวาดระแวงของเด็ก ๆ นี่คือเป็นความหวาดระแวง
ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไมส่งบใช่หรือไม่คะ 
 
นุรัตนา : ใช่ค่ะ คือเราเกิดความรูส้ึกนี้ข้ึนมา เมื่อเด็ก ๆ มาตัง้ค าถามกับเรา ขณะที่เขาไปเล่นกันที่
สนามเดก็เล่น ว่า ตรงนี้ที่เขามา เขาจะมีความปลอดภัยไหม คือในแต่ละที่ที่เขาไป เขาจะมีความรูส้ึก
ว่าจะมีความปลอดภัยกับเขาไหม คือเขาถามเรา เราก็อึ้ง และให้ค าตอบเขาไม่ได้ เพราะเราเองก็ไมรู่้
ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนเหมือนกัน ไม่รู้ว่าวันน้ีเขาจะยงิกันไหม วันต่อไปจะมรีะเบิดรึเปล่า แล้วเรากเ็ก็บ
ความรู้สึกตรงนั้นมาถ่ายทอดเป็นงาน แล้วก็พอเรามีลูก เราก็อยากพาลกูเราไปในทุก ๆ ทีท่ี่ต้องการ 
พาเขาไปเล่น ไปช็อปปิง้ พาไปซื้อของ คืออยากพาเขาไปทุก ๆ ที่ในปัตตานี แต่ในส่วนลึก ๆ เรากเ็ป็น
ห่วงเขา ถ้าสมมตเิกิดเหตุการณ์ เราเองก็ไม่รู้ว่า ตัวเราเองจะปลอดภัยไหม ไหนจะลูกอีก คือความเป็น
ห่วงก็บวกเพิ่มข้ึนค่ะ  
 
ชุติมา :  แสดงว่าส่งผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตประจ าวันเหมือนกัน 
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นุรัตนา : ใช่ค่ะ คือความสนุกเราก็อยากให้เด็กไดส้นุก ให้เดก็ได้สัมผสัให้เด็กได้สมัผสัความสุขของการ
เป็นเดก็ แต่ว่าความหวาดระแวงก็มีอยู่ค่ะ เพราะว่าถ้าจะเกดิเหตุ ถ้าเขาจะกอ่เหตุเขาก็ไม่ได้ประกาศ 
ถูกไหมคะ แบบเดี๋ยวจะท าแบบนั้นตรงนั้น ๆ  คือไม่มีไง นั่นแหละผลกระทบที่เราได้รับคือ เราไม่รู้ว่า
จะเกิด จะเกิดกับใคร ณ ตอนไหนบ้าง พอเราต้ังใจที่จะพาลกูเราไปที่นั่นที่นี่ แต่ไม่เคยรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ 
ที่ว่าเราจะพาเขาไปแล้วจะปลอดภัย ไม่เคยได้ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกมุมนงึเราก็คิดเผื่อไว้แล้วว่า ถ้า
มีเหตกุารณ์ละ่ เราต้องเผื่อใจท าใจไว้ และด้วยเหตกุารณ์ด้วยภาพบรรยากาศ ถามว่าเราเคยชินไหม 
ความรู้สึกตามตรงก็คือเราเคยชิน แต่ก็เป็นการเคยชินที่ต้องเผื่อใจไว้บ้างในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  
 
ชุติมา :  ค่ะ จากที่บิวได้ศึกษาผลงานของอาจารยเ์บือ้งต้นเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเทคนิคภาพ
พิมพ์ ท าไมถึงเลือกเทคนิคนี้ในการน าเสนอผลงานคะ 
 
นุรัตนา : ก็คือ จากค าว่า หวาดระแวง ค่ะ เราไม่ได้รู้สกึวันน้ีแล้วจะจบวันพรุง่นี้ ความรู้สึกเราเริม่จาก
น้อง พอเขาเตบิโตเป็นหนุม่เป็นสาว ความเป็นห่วง ความระแวงก็เริม่จางลงแต่ไมม่ีวันหมด ไม่เคยจาง
หาย และพอเรามลีูกเราก็มองว่า ลกูเรายังเล็กยงัเป็นเด็กอยู ่ความกังวลที่เราเคยมเีพราะน้อง ก็
เปลี่ยนมามีให้ลูกแทน แต่เราก็ยงัไม่หายกังวลกบัน้องนะคะ ความกังวลเพิม่ขึ้น กับลกูคือ ลูกเรายัง
เป็นเดก็ ยังเล็กมาก ความหวาดระแวงนี้จงึเข้มข้นนและมีอยู่ทุกวัน จึงเหมือนกับการทบัซ้อน ๆ  ซ้อน 
ๆ กันไปเรือ่ย ๆ  และค าว่าเทคนิคภาพพิมพ์ ที่เราเลือกท ากคื็อ ภาพพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ เหมือนย้ า
ตัวเอง ย้ า เหมือนย้ าความรู้สึกตัวเองค่ะ เพราะแบบนี้กเ็ลยเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ค่ะ 
 
ชุติมา :  ก็คือตัวเทคนิคนี้ ตอบโจทย์ความรูส้ึกของเรา 
 
นุรัตนา : ใช่ค่ะ 
 
ชุติมา : และด้วยความที่ศิลปินที่บิวศึกษาค่ะ เป็นศิลปินมสุลิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นอาจารย์ศิริชัยที่
งานเป็นพทุธแต่งานท่านก็แสดงออกถึงวิถีมุสลิมชัดเจน อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัว่า ศิลปะ
ของชาวมุสลมิได้ให้อะไรแกส่ังคมบ้าง และมีแนวโน้มทีจ่ะกอ่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสงัคม
บ้างไหมคะ 
 
นุรัตนา : ณ ปัตตานีตอนนี้คือ เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 บิวรู้จักรองศาสตราจารย์พเิชษฐ์ใช่มั้ยคะ พอท่านมา
เปิดสอนเขากส็ร้างศิลปิน แต่โดยส่วนใหญ่ในปัตตานีก็คือนักศึกษาที่นับถือศาสนาอสิลามซะส่วนใหญ่ 
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แต่ว่าก็มีไทยพุทธ และเช้ือสายจีนเหมอืนกัน คริสตก์็มีนะคะ ในแต่ละรุ่นแต่ละปี แต่โดยส่วนใหญก่็จะ
เป็นมสุลมิ ทีนี้รปูแบบการท างานคิดว่าส่งผล ค าว่าหวาดระแวง เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนในบ้าน ในสาม
จังหวัดค่ะ ได้ออกอากาศ มีการกระจายข่าวทั่วโลก เสนอไปในทางที่ร้ายแรง มีความรุนแรง ท าให้คน
ไม่กล้ามาปัตตานี  ท าให้นักศึกษาบางคนไม่กล้าลงมาเรียน ไม่ใช่แค่คณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานะ
คะ พ่อแม่หลาย ๆ ท่านรู้ว่าลูกสอบติด มอ.ปัตตานี ก็ไม่กล้าส่งลูกลงมาเรียน กลัวจะเกิดเหตุกับลูก
ตัวเอง ต้องย้ายคณะ บางคนย้ายมหาวิทยาลัยไปก็มี ก็คือมาจากความหวาดระแวงค่ะ ทีนี้พอมีคณะ
ศิลปกรรมขึ้นมา ศิลปะควบคู่กบัความงามอยู่แล้ว เรากเ็อาแรงบันดาลใจที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ใน
สามจงัหวัดมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ คืดถ้าถามว่าให้อะไรกบัสังคมบ้างก็ เยอะแยะมากมายค่ะ ความ
งามคือเป็นหลักค่ะ เราไม่ได้อยากใหเ้ขาได้เห็นแต่ภาพแงล่บอย่างเดียว ให้เขาได้เห็นในแง่บวกบ้างโดย
ที่เราถ่ายทอดเป็นความงามออกมา คือเราก็ไม่ได้ตีโจทย์ว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะนบัถือศาสนาอะไรคุณ
ต้องท าในรปูแบบของคุณ เช่น ถ้าคุณเป็นไทยพุทธ คุณก็ต้องท าแบบไทยพุทธนะ คือเราไม่ได้บังคับ
แบบนั้น คืองานเขากเ็ป็นอารมณ์ความรูส้ึกของเขาที่ถ่ายทอดออกมา คือศิลปะจะส่งอิทธิพลซึ่งกัน
และกันค่ะ เหมือนถ้าเราเห็นงานอ.ศิริชัยค่ะ คืออาจารยเ์ขาก็เป็นคนไทยพทุธแต่ในผลงานของอาจารย์
ก็จะมบีรรยากาศความเป็นมุสลิม เราคิดว่าบางครัง้เหมือนพอเราได้อยู่ด้วยกัน พอเราได้สบืทอด
ประเพณีวัฒนธรรม การกิน การอยูซ่ึ่งกันและกัน ความรูส้ึกตรงนั้นจะออกมาเอง ก็คือเท่ากับเราได้
มอบ ความดี ความจริง และความงาม ให้กบัสงัคมค่ะ 
 
ชุติมา :  และด้วยความที่อาจารย์เป็นมุสลิม นับถือศาสนาอสิลามในการด ารงชีวิตค่ะ ศาสนาอิสลาม
ได้ให้ หรือส่งเสริมอะไรแก่ชีวิตของอาจารย์ไหม หรือในทางกลับกัน เคยได้รับผลกระทบไหมเพียงแค่
เพราะเรานับถือศาสนาอสิลาม 
 
นุรัตนา : อาจารย์เช่ือว่าศาสนาทกุศาสนาสอนให้ท าความดเีนอะ ใหป้ฏิบัติประพฤติปฏิบัตตินใน
แนวทางที่ดี ทีนี้ก็มผีลกระทบในเรื่องของการท างานศิลปะ อาจารย์ตีความหมายของค าว่าศิลปะนะ 
คือศิลปะเขาไม่ให้โทษใครเลย ถ้าถามการสร้างงานศิลปะผิดกฏไหม ก็จะมีอยู่ข้อนึกที่คนเขาต่าง
ถกเถียงกันมายาวนาน ก็เรื่องของการที่มสุลมิจะวาดภาพเปลือยได้หรือไม่ ประมาณนี้ คือเราก็ไม่ได้
ถามผู้รูท้างศาสนาอย่างชัดเจนนะ แต่ก็ตีความหมายตามความเข้าใจของอาจารยเ์องก็คือ ถ้าเรา
ท างานที่เป็นภาพเปลือยของผูห้ญงิหรือผู้ชาย ถ้าเราวาดเพื่อการศึกษา เป็นแค่การศึกษาสรรีะร่างกาย 
อนาโตมี อาจารยก์็คิดว่าไม่น่าจะผิด คือเราก็ไม่ต้องเอาภาพพวกนั้นไปปรากฏต่อสาธารณชน เหมือน
สมมตเราวาดลกูสาวเราไม่มเีสื้อผ้า เราก็ถือว่าเราได้ศึกษาสรีระความงามของลูกสาว คือเราท าแล้วก็
ไม่ได้เอาไปให้ใครดู ท าแล้วเก็บ เป็นการศึกษาสรีระของเด็ก ประมาณนั้น 
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ชุติมา :  แล้วในด้านอื่นละคะ เคยสง่ผลกระทบไหม การเดินทางไปตา่งที่ต่างถ่ิน หรอืท ากจิกรรมใน
สังคมคะ 
 
นุรัตนา : โดยส่วนตัวไม่มีนะคะ คือถ้าเกิดมบีางอย่างที่ขัดต่อหลักศาสนา เราจะเป็นคนทีพู่ดออกไป
อย่างชัดเจนเลยค่ะ เหมือนอย่างใหเ้ราไปปั้นพระพุทธรูป อย่างนี้ก็คือไม่ได้ค่ะ ขัดอยู่แล้ว แต่ถ้าปั้น
ทั่วไปก็ท าได้ คืออะไรที่ขัดเรากจ็ะอธิบายอย่างสมเหตุสมผล ก็ถือว่าไม่ได้ส่งผล ไม่ได้มปีัญหาอะไรมาก
กับตรงนี้ค่ะ 

 
ชุติมา :  และด้วยความที่ศิลปินในพื้นที่ส่วนใหญ่กส็ร้างสรรค์งานที่มีแรงบันดาลใจมาจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบ อาจารยเ์คยมีประสบการณ์ในเหตกุารณ์ดังกลา่ว หรือเคยใกล้ชิดระหว่างเกิดเหตุไหมคะ 
 
นุรัตนา : ก็มีบ้างค่ะ เคยเกิดเหตุระเบิดทีห่่างออกไปจากบ้านราว ๆ 2 กิโลเมตร และอกีครั้งนงึก็ เรามี
น้าเป็นต ารวจค่ะ ซึ่งเราก็ไมรู่้ว่าเบือ้งหลังน้าการท างานน้าเราเป็นอย่างไร ก็มีการสัง่คนให้มาเก็บน้า
เราถึงบ้าน แต่เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ แต่ความรู้สึกคือ เขาเป็นคนใกล้ตัวเรามาก เหมอืนทุก 
ๆ ทีเราจะได้ยินข่าวการเกิดเหตุที่อื่น ๆ สมมติห่างออกไป 10 กิโลเมตร ทีนี้พอมีอีกครัง้นึงกเ็ริม่ใกล้
เข้ามา ๆ แล้วตอนนั้นคือใกล้มาจนกลายเป็นคนในครอบครวัของเรา คือแกก็โนนะคะ ทีเ่ขายังแต่ไม่
เสียชีวิตแค่บาดเจบ็ และพอ่แม่ น้องชายน้องสาวเรา ทกุคนในครอบครัวอยู่ในเหตุการณ์หมด ยกเว้น
ตัวเรา 
 
ชุติมา :  ที่บิวได้เลือกท าวิจัยตัวนี้ เนื่องจากบิวสังเกตเุห็นชุดความส าเร็จของศิลปินมุสลิม ศิลปะที่
แสดงออกถงึอสิลาม ในแวดวงศิลปะร่วมสมัยไทยในช่วง 10 ปีมานี้ค่ะ อาจารย์มีความเห็นกบั
ปรากฏการณ์นี้อย่างไรคะ  

 
นุรัตนา : คือก็มองเป็นแต่ละรุ่น ๆ ไป อาจารย์เป็นรุ่นที่ 3 อาจารย์เจะ321รุ่นที่ 1 รุ่นแรก อาจารย์คีต์
ตา อาจารย์ปรัชญ์รุ่นที่ 4 จาก 1 ทศวรรษที่เราเองมีส่วนร่วมในการเป็นทัง้นักศึกษาและได้มาเป็น
อาจารย์  ตอนที่เราเป็นนักศึกษาค่ะ เราไม่ได้มองศิลปะไกลขนาดน้ัน ไม่ได้มองว่าเราจะเป็นศิลปินทีม่ี
ช่ือเสียง เยอะแยะมากมาย คือ ณ ตอนนั้นแค่อยากวาดรูปเป็น แค่ชอบวาดรูป เพราะเราวาดรูปไม่
เป็นเลยนะ ทีนี้พอเข้ามาเรียน ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด คือเราคิดว่าแค่พยายามวาดให้เหมือน เราตีความ
ว่าแบบนั้น เข้าใจว่าอย่างนั้น พอเรามาเรียน ท าไมยากข้ึน ตอ้งท าวิจัยด้วย ไหนจะงานสร้างสรรค์ ใช่

                                                             
321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
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เหรอ ศิลปะที่เราอยากรียนแบบนี้เหรอ ประมาณนั้น พอเราเรียนไปสักพกั เรากเ็ริม่เข้าใจว่าเราท าไป
ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์กบัตัวเรา เราต้องรับผิดชอบในสิ่งทีเ่ราท าด้วย เราต้องรบัผิดชอบต่องานทีเ่ราท า 
ต่อการยอมรับ ผู้ชม ผู้ดู ค าวิพาษ์วิจารญ์จากสงัคม เราก็ต้องยอมรบัตรงนั้นให้ได้ เราก็เริ่มมีความ
รับผิดชอบ ท างานเป็นแบบแผนมากขึ้น ในช่วงที่เราเป็นนักศึกษา พอจบจากที่นี่เราก็ไปเรียนโทต่อที่
ศิลปากร เริม่เห็นวงการศิลปะกว้างขึ้น ว่ามีหลากหลายรปูแบบ ตอนแรกเข้าใจแค่ว่า วาดบนเฟรม มี
คอนเซ็ปท์ จบแค่นั้น คือเราจะท าอะไรก็ได้ เป็นเหมือนบันทกึประจ าวันของเรา ทีนี้พอได้เห็นตรงนั้น 
พอเรากลบัมาเป็นอาจารย์ เราจะท ายังไงให้เด็กเราได้รบัโอกาส เพราะนักศึกษาที่นี่ค่อนข้างด้อย
โอกาสเรื่องการเดินทาง คือจะไปดงูานที่ดี ๆ  ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ หอศิลป์แหง่ชาติ ปัญหาอยู่ตรงนั้น 
ระยะทางไกล และยังต้องใช้งบเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นตัวเราก็ต้องเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใหเ้ด็ก มาให้ได้
ทดลองท ากัน ทีนี้ในแต่ละรุ่นเทคนิคที่เราสอนเด็กเราเริม่สงัเกตว่ามีการพฒันามากขึ้น ผลสมัฤทธ์ิก็คือ 
เด็กในแต่ละรุ่น แต่ละปี จะมรีางวัลมาการันตีอยู่ตลอด แต่เราก็ไม่ได้มองว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพ
อยู่ที่รางวัลตรงนั้นนะคะ อยู่ที่ว่าเด็กจบมาแล้ว ท างานศิลปะต่อกี่คน คือความหวังของเรา ของคณะ
เรา คือเด็กที่จบไปในแต่ละรุ่นได้สานต่ออุดมการณ์ ท างานศิลปะต่อเนื่อง เพรการท างานศิลปะไม่ได้
สัมฤทธ์ิผลแค่ปหีรือสองปี หรือแค่ในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษา และการที่สง่ผลงานเข้าประกวดแล้วได้
รางวัล ก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเด็กคนน้ีจะประสบความส าเรจ็ในอนาคต หลังจากที่เขาจบไปแล้วเขาจะ
ท างานศิลปะต่อหรือไม่ นั่นแหละคือความหวังของเราค่ะ 

 
ชุติมา :  แล้วตอนนี้อาจารยม์ีโปรเจ็คงานศิลปะของอาจารย์ในอนาคตไหมคะ 
 
นุรัตนา : มีค่ะ แต่ยังไม่มีหัวข้อชัดเจน แต่เกี่ยวกบัลูกสาว โดยส่วนตัวเราเป็นคนเยบ็ปักถักร้อยไมเ่ป็น 
แต่เวลาเสื้อลกูมีปญัหา ขาดต่า ๆ นาน ๆ  เราก็พายามเยบ็ในแบบฉบบับของเรา มีบิด ๆ เบี้ยว ๆ  คือ
เราอยากท าใหลู้กค่ะ เรามีคอนเซ็ปท์แค่ว่า เอาผ้ามาเยบ็ต่อกันให้มรีูปทรงคล้ายกระโปรง เป็นลายผ้า
ของภาคใต้  

 
ชุติมา :  คือเปลี่ยนเทคนิคเป็นการตัดเย็บไปเลย หรอืยังมีภาพพมิพร์ว่มอยู่ด้วยคะ 

 
นุรัตนา : ก็ยังมีบ้าง แต่เป็นการเยบ็ส่วนใหญ่ โดยก่อนหน้านีก้็เคยท างานภาพพมิพ์และงานเยบ็
ด้วยกันมาแล้วค่ะ  

 
ชุติมา : จะเป็น 3 มิติ หรือ 2 มิติคะ 
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นุรัตนา : 3 มิติค่ะ  
 

ชุติมา :  สุดท้ายค่ะ อาจารย์ เนื่องจากบิวไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นชาวพุทธ ที่ท าวิจัยเรือ่งนี้
เพราะใกล้ชิดสนใจ อาจารยพ์อจะมีค าแนะน าอะไรเพิ่มเติมส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ไหมคะ 

 
นุรัตนา : คือตอนน้ีถ้าในภาคใต้ ยังไม่มีการบันทึกหนังสือเปน็ลายลักษณ์อกัษร ไม่มีฐานข้อมลูที่พอจะ
ให้ค้นคว้าได้ เพราะเพิ่งเติบโตกันมา แต่สูจบิัตรต่าง ๆ อาจช่วยบิวได้ค่ะ นิทรรศการของแตล่ะรุ่นแต่
ละเล่มมีข้อมลูหมดเลย น่าจะช่วยได้ และถ้าบิวต้องการอะไรเพิม่เติมก็โทรหาได้นะคะ ถ้ายังไม่ชัดเจน
อย่างไรกส็อบถามได้ตลอดค่ะ 

 
ชุติมา :  ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ หากยงัมีความสงสัยอะไรอาจของรบกวนอีกครัง้ค่ะ ขอบคุณ
มากค่ะ 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์ปรชัญ ์พิมานแมน  

บ้านพักอาจารย์ มหาวิทยยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (31 พฤษภาคม 2559) 
 
ชุติมา : จุดเริม่ต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะของอาจารย์ มีทีม่า แรงบันดาลใจ มาจากอะไรคะ  
 
อ.ปรัชญ์ : ในการเริ่มต้นท างาน ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่เรียนก็ คือเอาความเป็นท้องถ่ินวัฒนธรรมขึ้น
ก่อน เพราะตอนเรียนจะมีหัวข้อที่ให้เรากลบับ้านไปคิด ไปมองรอบตัวเราว่ามอีะไรทีเ่ป็นตัวเรา 
เรื่องราวอะไรที่บง่บอกถึงความเป็นตัวเราบ้าง พอป.โทก็ยงัเป็นอย่างนั้นอยู่ เรากลับมาที่บ้านเรา หา
สิ่งทีเ่รารู้สกึกับบ้านเรามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ อาจจะสงัเคราะหเ์หลือเพียงแค่รูปทรง สัญลักษณ์ 
หรือทัศนธาตุบางอย่างที่เราน ามาใช้ได้ อย่างป.ตรกี็จะเป็นรปูกรงนก ยังเห็นความเป็นรปูธรรมอยู่ ว่า
เป็นรปูกรงนก และใช้พื้นผิวทีเ่ราคิดค้นข้ึนมาเอง เริม่จากตัวเราก่อน ทอ้งถ่ินเราก่อนครับ พอตอนน้ี
เราจบโทแล้วก็จะคิดเป็นโปรเจ็คมากกว่า อย่างล่าสุดก็ได้เสนอโปรเจ็คให้เกอรเ์ธ่ คิดเป็นโปรเจคว่าจะ
ท างานวีดีโออาร์ตโปรเจ็ค หรือโปรเจ็คสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสเราก็เขียนโปรเจ็คข้ึนมา กจ็ะมลีักษณะ
ที่ว่า ผมเป็นคนเสนอไอเดีย อ.คีต์ตา322จะเรียบเรียง เราท างานเป็นทมี ก็คือเสนอไปท าเกี่ยวกับหอ
ศิลป์เคลื่อนที่ของที่นี่ ก็คือเราท าไปเพราะอยากให้คนที่นี่เข้าใจค าว่าศิลปะมากข้ึน พอถึงจุดหนึง่เราก็
โตพอที่จะอยากให้คนที่นี่ได้เข้าใจว่าสิง่ที่เราท าคือความงามนะ คือสุนทรียศาสตร์ ทีบ่่งบอกถึงทอ้งถ่ิน
เรานะ ว่าความรุนแรงเป็นเพียงแค่การกระท าของคนบางกลุม่ แต่วัฒนธรรมทอ้งถ่ินเราอย่างเช่นลาย
เรือกอและ หรือการแกะสลักขอโบราณที่มมีานานแล้ว คือสิง่เดียวกัน คือความงามเหมือนกัน แต่เรา
เพียงแค่จะหยบิความงามในมุมที่เราท าใหเ้ขาเข้าใจและรับรูม้ากขึ้น ก็จะคิดอ่านเป็นโปรเจ็คมากกว่า 
มีท างานเป็นช้ินเกบ็ไว้เรื่อย ๆ  ถ้ามีโอกาสก็ค่อยเสนอโปรเจค็ไป  
 
ชุติมา : ก็คือท าเกบ็เป็นชุด ๆ ไป 
 
อ.ปรัชญ์ : ครับผม  
 
ชุติมา : แล้วตัวเทคนิคของอาจารย์ มีที่มาของเทคนิคอย่างไรคะ มีกรรมวิธีคิดค้นอย่างไร 
 
อ.ปรัชญ์ : ตอนนั้นอยากได้เพียงแค่ผล วัตถุดิบนี่เราไม่ได้ค าหนึ่งว่าจะท้องถ่ินหรือเปล่า เราชอบผลที่
เกิดจากการกระท าของเราทีล่งไปจับงานมากกว่า ผลจากการ ขูด ตอก เผาไฟ เอาสสีาดลงไป แอ็คช่ัน
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เพ้นต้ิง แต่ยังมีความเป็นรปูธรรมอยู่ พอเทคนิคเกิดจาดแอ็กช่ัน ผมก็แทนความหมายทางเทคนิคว่า 
เหมอืนเราเติมให้เต็มแล้วขูดออก เราท าใหเ้ต็มและค่อย ๆ สกัดออก 
 
ชุติมา : ตัววัสดุที่กระท าขูดขีดน่ีใช้หลากหลาย หรือว่าตัวเดียวคะ เปน็ไม้ หรือดิน หรืออะไร 
 
อ.ปรัชญ์ : ถ้าเป็นงานทีเ่ห็นส่วนใหญจ่ะเป็น ดินสอพองผสมสี ผสมกาว มีขี้เลือ่ยบ้าง ข้าวเปลือกบ้าง 
ชุดเก่า ๆ มีข้าวเปลือกด้วย แต่หลัง ๆ จะผสมสีอย่างเดียว เครื่องมือที่ใช้ก็ เครื่องมือวู้ดคัท สิ่ว เครื่อง
พ่นไป 
 
ชุติมา : อาจารย์คิดว่า ศิลปะของชาวมุสลมิ อิสลามิคอาร์ต ได้ให้อะไรแก่สงัคมบ้าง และมีแนวโน้มที่
จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสงัคมบ้างไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : อาจจะไม่ได้ถึงข้ันเปลี่ยนแปลงโลกนะครับ แต่ถ้าเรามองศิลปะแบบเปอรเ์ซีย โมร็อกโก 
อิหร่าน ปาเลสไตน์ สเปน จะมมีัสยิดของชาวมุสลิมที่ไปอาศัยอยู่ก็จะมีความวิจิตรตระการตา งดงาม 
มีลายพรรณพฤกษามากมาย ไม่มีรปูสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต เป็นความงามที่มาจากจิตจรงิ ๆ จากตัวเราจริง 
ๆ พวกดอกไม้พืชอย่างอื่นก็จะถูกน ามาเป็นต้นแบบในการท างาน อย่างในอิหร่านก็จมีรปูเรชาคณิตที่
ถูกบิดไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นดอกไม้ดอกใหญ่ เป็นความงามที่เกิดจากสี รูปทรง ชัดเจน และการซ้อน
ง่าย ๆ ของรูปเรขาคณิต แต่เมื่อดรูวมแล้ว ซับซ้อนยุ่งยาก ตระการตามาก สิง่ที่เราท าก็คือความ
งดงามอย่างหนึง่ บางครัง้บางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร และผมโชคดีที่ม่ได้ท ารูปคน แต่ก็มีอาจารย์
บางท่านทีท่ า อย่าง อ.อานีส อ.คีต์ตา งานจะมรีูปคนเป็นหลกั ความหมายที่เขาจะสือ่ให้คนที่นีเ่ข้าใจก็
ยิ่งยากส าหรบัที่นี่ เพราะรูปคนกป็ิดกั้น เพราะการท ารปูคนเป็นสิ่งที่ผิดนะ แต่เขาก็ต้องหาค าตอบของ
เขาเองว่าสิ่งทีเ่ขาท านะ ไม่ได้เป็นรูปคนทีท่ าไว้เพื่อเคารพบูชา คือศิลปะ ศิลปะคือการแทนค่า
ความหมายของเรื่องราวทีเ่ขาต้องการที่จะสะท้อนข้ึนมา 
 
ชุติมา : แล้วในฐานะที่อาจารย์เป็นมสุลมิคนหนึ่ง การนับถือศาสนาอสิลามของเราได้ให้ หรือสง่เสรมิ
อะไรในชีวิตเราบ้าง หรือในทางกลับกัน เคยสร้างผลกระทบให้เราไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : การนับถือศาสนาอิสลาม ส าหรบัผมไม่สง่ผลกระทบนะครบั มองได้ในทางของการสง่เสรมิ
มากว่า ตื่นเช้ามา ตีสี่ ก็เหมอืนกับตัง้สติ คล้ายการนั่งสมาธิ มีการท าศาสนกจิก่อน เป็นศาสนกจิย่อย 
แล้วก็มาท าศาสนกิจหลกั เหมอืนเราได้ทบทวนตัวเองว่าที่ผน่มาเราได้ท าอะไรมาบ้าง อย่างพทุธก็คง
เป็นการนั่งสมาธิ เราได้มีโอกาสทบทวนว่า เราท าอะไรไปบ้าง ส่งผลอะไร มีผลเสียบ้างไหม มีผลดี
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อย่างไร แต่ของอิสลามให้ท า 5 เวลา เมื่อเทียบกัน ที่นี่คือ ศิลปะกับศาสนาเป็นสิ่งเดียวกัน ศิลปะรอง
ศาสนาเพียงนิดเดียว เราให้ศาสนาน าทางเราไป และศิลปะคือสิ่งทีเ่ราท าเพื่อรับใช้ตัวเองด้วย และก็
อาจจะมีบางส่วนทีม่ีเรื่องราวของศาสนาเข้ามา แต่หลัง ๆ ผมก็ไม่ได้เน้นนะว่างานของทุกคนต้องมี
เกี่ยวกับศาสนา อ.ชลูด323บอกว่า ศิลปะควรมีไฟส่องทางในตัวของเอง แตผ่มคิดว่าเรานับถือศาสนา
อิสลามอยู่ก่อน งานของเราจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เป็นตัวเราที่สุด ท าโดยไม่ตอ้งยึดติดการค้าขาย 
ท าโดยไม่ยึดติดกับการหาก าไร ก็อย่างที่เขาสอนกันว่าศิลปะไม่ได้สร้างมูลค่า เรายังเป็นแค่คนที่เพิง่
เริ่มต้น มลูค่าที่เขาเข้ามาตีให้เราจะยังน้อยอยู่ ยังเป็นแค่เพียง 10 เปอรเ์ซ็นจาก 100 ที่คนจะมาซื้อ
งานเรา เลยเป็นข้อดีทีเ่ราสอนนักศึกษาว่า อย่าไปให้ความส าคัญกับคนซื้อก่อน คุณมองที่ตัวคุณเองว่า
คุณท างานดีพอหรือยัง ถึงจุดหนึง่เมือ่คุณมีโอกาส งานคุณมมีูลค่าของเอง โดยไม่ต้องเร่ขาย ข้อดีคือ
เราไม่ท างานตามกระแส เราท างานเพื่อค่ให้เราได้ท างานศิลปะ  
 
ชุติมา : และตอนน้ี อย่างทีท่ราบกันดีว่า ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนในจังหวัด สง่ผลต่อการสร้าง
งานศิลปะไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : ถ้าพูดถึงตอนนั้น เราก็เรียนปริญญาตรี คือพูดไดว่้า เหตุการณ์ท าใหเ้ราเป็นตัวเองมากขึ้น 
และยังส่งเสริมการท างาน คือพอมีเหตุการณ์เรากอ็อกไปไหนไม่ค่อยได้ ออกไปก็อันตราย ยิ่งเมื่อกอ่น
คือรุนแรงกว่าน้ีมาก เราเป็นแค่นักศึกษากห็ันหน้าเข้าหาเฟรมอย่างเดียว อยู่ที่อื่นยังมรี้านกาแฟ คาเฟ่ 
อาหาร ลานกิจกรรมไว้นั่งกับเพื่อน อยู่ที่นี่ 6 โมงเย็นก็ต้องเข้าบ้านแล้ว ไม่ก็ห้ามออกนอกคณะ วงจร
ชีวิตเรามีแค่นี้ ก็คือข้อดีของเหตกุารณ์นะ ไม่มสีิ่งกวนใจเยอะ แต่พอเราโตข้ึนภารกจิมากขึ้น กเ็ป็น
ธรรมดา เราก็แค่ต้องแบง่ให้ถูก  
 
ชุติมา : และตอนน้ีอย่างที่แจง้ไว้เบื้องต้นว่า บิวท าวิจัยน้ีเพราะสงัเกตเห็นชุดความส าเร็จของศิลปิน
มุสลิม ในฐานะที่อาจารยเ์ป็นส่วนหนึ่ง อาจารย์มองแน้วโน้มในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : อาจารยผ์มสอนเสมอว่าใหม้องในระยะยาว เราเดินอยู่ 1 ก้าวแต่เราเดินตลอดเวลา คือเรา
ค่อย ๆ เดิน เราไม่มีพลังเครื่องจักรในการขับเคลื่อนใหญ่ ๆ มีการได้รางวัลบ้างส าหรบัเด็กบางคน คือ
จุดหนึ่งที่เขาอาจจะไดร้ับพลังต่อ คือบางคนขาดพลงัที่จะท างานต่อในระยะยาว ผมก็เลยท าให้รู้ว่าเรา
ไม่จ าเป็นต้องขายได้ตลอดเวลา ผมแค่ค่อย ๆ เดิน ไม่หกัโหมทีเดียวจนหมดพลัง พอผิดหวังเลิก เรา
ไม่ได้หวังว่าเราจะอยู่จุดไหน แค่หวังว่า เราจะได้ท างานศิลปะไปได้เรื่อย ๆ แต่ตอนน้ีกห็ันกลับไปมอง
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ว่า เราโชคดีที่เราใกล้สงิคโปร์ มาเลย์เซีย ทางโน้นเขามีสิง่ทีเ่หนือกว่าเราอยู่ เราไปมาหาสู่เขาได้ง่าย
ข้ึน แต่ปัตตานีกับกรงเทพฯ พันกว่ากิโล งบประมาณก็ต้องเพิ่มข้ึน อย่างที่ผมแสดงงานเดี่ยว การพา
ทีมงานข้ึนไปช่วย ขนงานข้ึนไป พาคนไปดู ตอนเรามีงบประมาณเยอะ เราก็พาไปทัง้คณะนะ ไปให้
เขาดูว่ามีคนสนใจงานเรานะ มสีิ่งที่เขาอยากจะเป็นได้ไหม อย่างสิง่ที่เขาคิดหวังว่าในอนาคตเขาจะท า
อะไรตั้งแต่เรียนศิลปะมา เขาจะเป็นอะไร คุณจะเรียนศิลปะไม่ใช่ว่าคุณจะท างานศิลปะอย่างเดียว 
คุณเรียนทฤษฎี วัฒนธรรม วิจัย หรือเรียนอย่างอื่นก็ได้ เพราะตอนนี้ที่คณะมีแต่คนไปเรียนต่อศิลป
ไทย ภาพพิมพ์ เราอยากเห็นคลื่นลกูใหมท่ี่เรียนด้านทฤษฎี ด้านวิจัย เพื่อที่จะมาช่วยพวกเรา คือเรา
เรียนศิลปะหมด ความเป็นศิลปินเยอะ ทุกคนต่างกลบับ้านไปท างาน ฉะนั้นเราอยากได้สกัคนที่มาดึง
เรารวมกัน ก็จะแน่นข้ึน ฉะนั้นก็คือพยายามปลูกฝงัเขา 
 
ชุติมา : ตอนนี้ก็คือมีโปรเจ็คที่วางแผนไว้ในอนาคตใช่ไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : มีครับ ก็คือเริ่มจากการท างานที่บ้านกอ่น ที่นราธิวาส ได้เปิดแกลลอรี่ช่ือ เดอ ลา แป 
อาร์ตสเปซ ตั้งใจว่าจะให้เป็นสเปซเล็ก ๆ ที่ท าเพื่อให้นกัศึกษาหน้าใหม่ ๆ คือเราไปเห็นอะไรมาเยอะ 
เราเลยรู้ว่าการทีจ่ะท าพอร์ตเลม่หนึง่เพื่อให้พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ต่าง ๆ เขาสนใจน่ะ เริ่มมาจากการ 
การแสดงงาน การเซ็ตงานดี ๆ เราเลยเริ่มด้วยการท าสเปซให้ดี เพื่อทีเ่ราจะป้นเด็กข้ึนมา เมื่อเขาได้
ท า ก็จะมปีระสบการณ์เพิ่มมาในพอร์ต  
 
ชุติมา : นอกจากตัวหอศิลปอ์ันน้ีก็จะมีงานศิลปะขออาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : ใช่ครับ แล้วก็จะมพีิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ อาจไม่ใช่รถที่เคลื่อนที่ เราเอาบริบททางศิลปะไปอยู่
กับชุมชน ก็คือ เราท าบ้านหลังหนึ่งในโปรเจ็ค เดี่ยวมีให้ดูครบั เราเอาบ้านหลงันี้มาเซ็ตงาน มีวีดีโอ
อาร์ต มีความเป็นคอนเทม ไปตัง้อยู่ในสถานทีท่่องเที่ยว เช่น หาดนราทัศน์ โรงเรียนสอนศาสนา 
ตลาด สถานที่ที่คนชอบไป และเราก็ใหเ้ขามีปฏิสัมพันธ์อย่าง เช่นการมกีิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน 
แล้วก็เอางานนั้นแหละเป็นวัตถุดิบของโปรเจ็คเก็บไว้  
 
ชุติมา : ค่ะ และอย่างที่ได้แจง้ไว้ เนื่องจากบิวไม่ได้นับถือศาสนาอสิลาม ที่ท าวิจัยเรื่องนีเ้พราะสนใจ 
อาจารย์พอจะมีค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ไหมคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : จริง ๆ ก็คือถ้าใหมุ้สลิมมาเขียนถึงงานของมสุลมิเอง มัรจะกลายเป็นว่าเรายกยอตัวเอง ก็ดี
ใจที่คนต่างศาสนา และอาจารย์ทางนั้นเขาให้ความสนใจและอนุมัติใหเ้ราท าอะไรทีห่ยิบยกความเป็น
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มุสลิมและท้องถ่ินอะไรนี่มาน าเสนอ ดีกว่าที่เราไปเขียนเอง เราให้คนอื่นมาอธิบายเรา อาจจะไม่ได้
อธิบายลึกซึ้ง หรือเป็นศาสนาเยอะ แต่ว่าการเผยแพร่ความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีต่อศิลปินมสุลิมไปเขียน ก็ดี
ใจ ดีมากด้วย ตัวบิวก็ได้รู้ว่าเราเป็นอย่างไร ศิลปินมสุลมิท างานกันอย่างไร แล้วเรื่องศาสนาและศิลปะ
เราแยกออกกันอย่างไร วิธีคิดของเราเป็นอย่างไร 
 
ชุติมา : ค่ะ แล้วคือพื้นฐานของบิว เติบโตมาในครอบครัวพุทธทีส่ามารถพูดได้ว่า เป็นมุสลิมโฟเบีย 
โดยทิ่วไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อย่างคุณแม่ที่เดินทางมาด้วย ก็คือท่านกลัวมาก แต่ก็ไม่อยากใหบ้ิว
เดินทางมาคนเดียว แล้วคืออย่างวันน้ีทานข้าวเช้าและจู่ ๆ กม็ีทหานเดินเข้ามามอบแผ่นพับให้ 1 ใบ 
และบอกว่า ถ้าพบเห็นอะไร รบกวนแจ้งด้วยนะครบั เมือ่ได้เปิดดูก็พบว่าข้างในเป็นรปูแบบระเบิดที่
แฝงมาในแบบต่าง ๆ  เช่น กล่องนม ขวดโค้ก และพวกรถตอ้งสงสัยต่าง ๆ  ซึ่งนังกันอยูห่ลายโต๊ะมาก 
แต่ไม่ให้ เดินพุ่งตรงมาทีโ่ต๊ะบิวแล้วยื่นให้แม่ แม่ยิ่งตกใจเลยค่ะ 
 
อ.ปรัชญ์ : เราอยู่กันมานานเราก็ไม่เคยได้นะ  
 
ชุติมา : หรืออาจเพราะบิวและแมเ่ป็นคนแปลกหน้าคะ 
 
อ.ปรัชญ์ : ถ้าอย่างผม ผมคิดแค่ว่าผมไม่อยากอยู่ใกล้ทหาร กลัวนะว่าเขาจะท าร้าย คือไม่ใช่เขาไม่ดี
นะ คือเราไม่รู้ว่าในหมื่นคนของเขาแตล่ะคนเป็นยังไง เรากห็ลีกเลี่ยง ผมไม่เคยได้เลยนะใบรูประเบิด 
ถ้าได้มา อาจจะเอามาท างานศิลปะก็ได้นะ เหมอืนช่วงหนึ่งที่เขาขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยกระดาษ 
ขณะนี้ให้โปรดระมัดระวังเหตุการณ์ เหมือนในหนงั เหมือนสงครามกลางเมืองเลย ตอนนั้นอยูป่ี 3 ปี 
4 งานเลยจะออกแนวรบ คอนเซป็งานตอนป.ตรผีมจะท า นก นกสื่อถึงความอสิระ แต่เราแทนตัวเรา
เหมอืนกรงนก พื้นผิวที่ขูดขีดต่าง ๆ  คือเหมือนบ้านเราเนี๊ยะสวยมาก มีกรงนกสวย แต่บรรยากาศ
รอบ ๆ นี้ชวนหดหูม่าก ไม่ใช่เพราะระเบิด แต่เพราะไปไหนก็โดนค้นตัว ไปไหนโดนซักถาม ถามผม ไป
ไหน กลับบ้านครับ แล้วมาจากไหน อ้อ มาจากบ้านครับ อ้าวแล้วท าไมมีบ้าน 2 หลงั ก็เป็นคนที่โน่น
มาท างานที่นี่ครับ ไม่เข้าใจก็ลงไปคุยยาวอีก บางครัง้กเ็ขามสีิทธ์ิที่จะขออะไรเราก็ได้ อย่างเช่นเอกสาร
รถ ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญ เขาอาจจะเอาไปแอบแฝงก็ได้ เขาก็เอาไปถ่ายรปู จดเลขเครื่องเลขทะเบียน
ต่าง ๆ  เราก็ไม่รู้ ซึง่เราก็กลัวเขา เขาก็กลัวเรา อย่างเรือ่งมสุลมิโฟเบียด้วยเนอะ ก็แล้วแต่คน ถ้าไม่
ได้มาเจอ มาสัมผัสในพื้นที่ ไม่ได้มาอยู่กับคนในชุมชนจริง ๆ ก็จะไม่รูเ้ลยว่า เออ เชาไม่ได้น่ากลัวนะ 
อย่างเช่นตอนเราไปตามหมูบ่้านต่าง ๆ เขาก็ต้อนรับเราดี ไมม่ีการแบง่แยก สิง่ที่น่ากลัวคือรูปลักษณ์
หรือเปล่า หรอืการใส่ผ้าคลุมเหรอ บางคนเห็นผู้หญิงใส่ผ้าคลุมก็ น่ากลัวจัง แบบนี้ พอมรีูปลักษณ์ที่
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ชัดเจนคนก็กลัว เพราะศาสนาอื่นเขาไม่ได้เป็นกฏ แต่เรามสีญัลักษณ์ที่ชัดเจน เลยกลายเป็น
เครื่องหมายของความน่ากลัวไปเลย  
 
ชุติมา : อย่างแม่บิว คือต้องยอมรบัส่วนหนึง่คือมาจากข่าว ทันทีที่เขาบอกว่า ไม่ให้ไปคนเดียวนะ จะ
ไปด้วย บิวก็คิดว่าดีเลยนะ การลงมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะแค่อาทิย์หนึ่ง แต่ก็อาจจะช่วยอะไรได้บ้าง  
 
อ.ปรัชญ์ : อย่างตอนผมไปอยู่กรุงเทพฯ ไปท างานอาทิตย์หนึ่ง ก็ดูข่าว ก็ยังรู้สึกแบบ น่ากลัว ที่บ้าน
ระเบิดอีกแล้ว ทั้ง ๆ ที่พอเราอยู่นี้ แทบไมม่ีอะไรเลย เราก็ไม่ค่อยดูทีวีด้วย คือจะมีความรู้สกึบางอย่าง
ที่ผู้ใหญ่เขาเตอืน เช่น ช่วงนี้ระวังตัวนะ น่ากลัวหน่อยนะ เราก็โอเค ไม่ได้หวาดวิตกอะไร ไม่ค่อย
ออกไปไหน ท าแต่งานอยู่แล้ว ไม่ได้เจอผลกระทบเยอะ แต่คนท าธุรกิจอะไรก็คงกระทบเขา  ผมคิดแค่
ว่า ถ้าพระเจ้าจะให้เราไปก็ไป เราไม่ได้ยึดติดกับการอยูอ่ยู่แล้ว ถ้าพระเจ้าเห้นควรให้เราโดนระเบิด
ตายก็ สมควรแล้วแหละ เราคงท าดีมาแค่นีจ้ริง ๆ  แต่ถ้าเรายังอยู่ เราก็แค่ระวังตัว เพียงแต่ไมรุ่้ว่าจะ
เกิดเมือ่ไหร่ ยิ่งหลัง ๆ มานี่ไม่ค่อยมีว่ีแวว นึกจะเกิดก็เกิด แต่เราก็พยายามเซฟตัวเอง อยู่ในบ้าน ใน
มหาลัย และกลับบ้านบ่อยมาก เพราะห่วงแกลลอรี่ สัปดาห์หนึง่ไปกลบัราว 3 ครั้ง ยิ่งตอนน้ีพยายาม
จะท างานแรกอยู่ เอางานเด็ก ๆ มารวบรวมและจัดแสดง เดก็ ๆ ที่นี่ก็ไปเรียนต่อกันหลายคน เราก็
พยายามที่จะสง่เสริมให้ท าต่อไป ไมรู่้ว่าจะกลับมาเป็นอาจารย์บ้างรึเปล่า อย่างที่เราท าอยู่ตอนนี้คือ
เราไม่ได้คาดหวังอะไร ท าหน้าที่ไป และก็ไมรู่้ว่าจะท าได้นานแค่ไหน เพราะเราอยากเป็นศิลปินท างาน
ศิลปะมากกว่า แต่น่ีคือ อ.พิเชษฐ์ก็เคยคุยกันไว้ว่าอยากให้กลับมา ซึง่เขาคนเห็นอะไรในตัวเรา เรา
ท างานมีแบบแผน มรีะเบียบ ก็อยากจะให้เรามาช่วยน้อง ๆ  เราก็สอบเข้ามาตามระเบียบทกุอย่าง 
 
ชุติมา :  ขอบพระคุณอาจารยท์ี่เสียสละเวลามาในวันน้ีค่ะ  
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์คีต์ตา อิสรั่น  

ณ บ้านพักอาจารย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (31 พฤษภาคม 2559) 
 
ชุติมา :  เมื่อครัง้ที่อาจารยจ์ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่ละช้ินแต่ละโปรเจ็คท์ของอาจารย์ แรง
บันดาลใจ หรือแนวคิดหลักๆของอาจารย์มาจากไหนคะ 
 
คีต์ตา : เอาต้ังแต่ชุดปรญิญาโทนะคะ ในชุดปริญญาโท เป็นช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คุยปรึกษากบั
อาจารย์ชลูดต้ังแต่เรียนปริญญาโทมาว่า เราท าเรื่องของชีวิต ความผูกพันธ์เกี่ยวกับชีวิต พอเข้าสู่
ปริญญาโท เนือ้หาของงานเข้มข้น ตัวงานชัดเจนข้ึน แต่งานเราเริ่มจากรูปธรรมกอ่น ตอนที่เรียน
ปริญญาตรีฟอรม์คนจะชัดเจน เมื่อสังเกตงานเราจะเป็นฟอรม์คนชัดเจน แต่เมื่อเรียนปรญิญาโททุก
อย่างถูกคลี่คลาย จากฟอร์มคนทีเ่คยถูกต้องตามสัดส่วนกายวิภาค กลายเป็นเรือ่งราวของอารมณ์
ความรู้สึก เลยได้ผลงานในชุดปริญญาโท ที่เป็นเรื่องราวของความสูญเสียและความหวัง ซึ่งเป็นเรื่อง
ของความรู้สกึ ถ้าเกิดค าถามว่าเรื่องนี้ เป็นทางลบหรือไมส่ าหรบัจิตใจของเรา ไม่ลบ แต่ด้วยงานที่
แสดงออกไป ค่อนข้างรุนแรง ดูหดหู่ ดูเจ็บปวด ให้ความรู้สกึแบบเศร้าหมอง ระทมทุกข์ ความคิดน้ี
เริ่มต้นมาจาก เราเคยรู้สกึผูกพันกับคู่แมลู่กที่เราเคยไปคลกุคลี ใช้ชีวิตอยู่ด้วยขณะลงพื้นทีห่าข้อมูล 
ท าให้เรารูส้ึกว่าคนในพื้นที่คือคนที่ยากล าบาก ความยากล าบากในที่นี้คือแม้กระทัง่เงินทีจ่ะเลี้ยงดูชีวิต
ตัวเองแทบจะไมม่ีเลย ในแต่ละวันเราไมม่ีทางรู้เลยว่า เขาจะมีเงิน ซือ้ข้าว ซื้อน้ า ซื้ออาหารหรือเปล่า 
และยังมเีรือ่งของร่างกาย ซึ่งคือครอบครัวนั้นแมม่ีลูก แล้วลกูไม่สมประกอบ สติสมัปชัญะไม่ได้ถูกต้อง
ตามมนุษย์ปกติ จงึเกิดแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจร่างกายของเขามาท างานในช้ินตอนที่ท าวิทยานิพนธ์ 
และได้ท าต่อเนื่อง และระหว่างที่เราก าลังหาข้อมูลเกี่ยวกบัคนในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเหตกุารณ์
ความรุนแรง เราไม่สามารถทราบได้เลยว่า ในวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์อะไรกบัเขา เพราะเขาต้อง
ชีวิตประจ าวันของเขาทุกวัน เช่น ออกไปหาปลา ออกไปขายของในตลาด ออกไปสอนหนังสือ ออกไป
ท าอะไรก็แล้วแต่ จึงท าใหเ้กิดแรงกระตุ้นว่า เราอยากสร้างคนที่อยู่ในพื้นที่ใหก้ลบัมามีชีวิต 
อีกครั้ง สร้างคนให้กลบัมามีชีวิตในงานศิลปะ โดยให้อารมณค์วามรู้สึกสื่อออกมาผ่านฟอรม์ของคน 
กายวิภาค และเรื่องของผ้า งานเราใช้วัสดุผ้าเป็นหลกั ผ้าส่วนใหญ่ในงานช้ินแรก ๆ เป็นผ้าที่ผ่านการ
ใช้ในชีวิตประจ าวันจรงิ ๆ เช่น ผ้าถุง ผ้าโสรง่ที่ผู้คนใช้แต่งกายในชีวิตประจ าวันจริง ๆ พอน าผ้า วัสดุ
ที่มีชีวิต มีความหมายมาท างาน กเ็กิดการประกอบเป็นฟอรม์ เป็นเรื่อง งานจึงยิง่สือ่ถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกมากขึ้น และงานของเรา ลักษณะการเย็บ เรียกว่า เย็บสัก คือการเอาวัสดุที่ความนูนมาซอ้น
กันแล้วเย็บ ทัง้หมดของงานเราจะเยบ็มือ งานเราทุกช้ินจะไม่มีการเย็บจักร เราเย็บผลงานประกอบ
ข้ึนเป็นฟอร์มของคน กรรมวิธีในการเย็บ หรือการด้นถอยหลังเปรียบเสมอืน การประกอบรูป 
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ประกอบชีวิตของคน ๆ นั้นข้ึนมาด้วยกระบวนการเยบ็จากมอืเราและด้ายเพียงแค่เส้นเดียว ส่วนมัน
จะถูกดึง ถูกรัง้ ถูกบีบอย่างไร ข้ึนอยู่กบัอารมณ์ความรู้สกึของเรา และอีกกระบวนการหนึ่ง คือการ
เผา เป็นการทับผ้าอีกช้ันหนึง่ที่ถูกเผา กจ็ะมีค าถามเกิดข้ึนว่าท าไมจึงต้องเผา มาจากความรู้สกึที่ว่า 
ชีวิตคนเราน้ันคลุมเครือ ชีวิตเราอยู่ท่ามกลางเขม่าควันของเหตุการณ์ในพื้นที่ พอเกิดเหตุการณ์คนก็
มองว่าต้องเป็นเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนแน่นอน ต้องเปน็สิ่งเหล่าน้ีไปหมด เราจึงใช้ผ้าสีด า 
เปรียบเสมอืนความเลอืนลาง เหมือนเขม่าควันทีป่กคลมุชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยที่เราไม่มทีางรูเ้ลยว่า
เมื่อไหร่ ความสงบ ความสันติสุขจะกลับคืนมาในพื้นที่ได้ งานส่วนใหญ่กจ็ะท าในลักษณะนามธรรม 
แต่ดูออกว่าเป็นรูปคน เรารู้สกึว่าอะไรทีม่ันเป็นศิลปะ เป็นอะไรที่ดูออกไม่จ าเป็นต้องชัดเจน สามารถ
ทิ้งค าถามใหผู้้ชมได้ ว่าจะไปคิดต่อไปอย่างไร ศิลปะของเราจะเสรมิสร้างปัญญาอย่างไรให้คนดู มันก็
ข้ึนอยู่กับผู้ชมได้หาค าตอบด้วยตัวเอง อันน้ีคือผลงานตอนทีเ่รียนปริญญาโท แต่ในผลงานชุด
นิทรรศการเดี่ยวล่าสุด ความกลบักัน ได้ท าในเรื่องของความหวังอย่างเดียว ชุดก่อนน้ันเป็นความ
สูญเสีย ความหวัง เป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วและเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ แต่ใน
ผลงานช่วงปัจจุบันเป็นเรื่องของความหวัง เป็นเรื่องของคนยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันน้ี คืออยูเ่พื่อ
ความหวังของคนข้างหลัง เช่น เปรียบว่าถ้าเราเป็นแม่ คนข้างหลงัเราก็คือลูก งานเราส่วนใหญจ่ึงเป็น
เรื่องของแมก่ับลูก และคนที่ยงัอยู่ก็คือ ความหวัง ก็เลยเป็นเรื่องของความหวังและสตรีเพศค่ะ ชุด
ปัจจุบัน ถ้าเห็นในสูจบิัตรก็จะชัดว่า เป็นเรื่องสตรีเพศ สะทอ้นแง่มุมของผูห้ญงิ การเป็นสตรีในศาสนา
อิสลามก็มบีัญญัติระบุไว้ จึงมองในเรื่องของความงดงามของบทบาทหน้าที่ในการเป็นสตรี อะมานะฮฺ 
ก็คือหน้าที่ การปฏิบัติตน ส่วนเราจะได้บุตรซึ่งเป็นซอลีฮะฮไฺหม ข้ึนอยู่กับการกระท า การปฏิบัติที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา ถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับความงดงามของความเป็นสตรีเพศอย่างไร ตอนนั้น
พอจบปรญิญาโท เราก็บอกกับตัวเอง และมีความตั้งใจว่าแต่งงานแล้วอยากจะมีนอ้ง อาจารย์ชลูดก็
พูดกับเราว่า ฉันไม่อยากให้เธอมีครอบครัว กลัวเธอจะไม่ท าศิลปะ เราจงึบอกอาจารย์ไปว่า อาจารย์
คะ หนูต้ังใจว่าถ้าหนูจะมีครอบครัว หนจูะมลีูกหรืออะไรก็ตาม หนูก็จะยงัท างานศิลปะ พอตั้งครรภ์ได้ 
5 วันก็เริ่มเขียนรูป สเก็ตช์ ดรออิง้ พอเข้าสู่ 3 เดือนก็ยกเฟรมแล้ว เราไม่รูส้ึกว่าการมีลกูบั่นทอนการ
ที่จะท างานศิลปะของเรา แต่กลบัสร้างความบันดาลใจให้กบัเรามากข้ึน เพราะเราท าเพื่อเขา มีเขา
เป็นแรงบันดาลใจ พอเรียนจบปรญิญาโท เรากม็องเรื่องชีวิตของตัวเอง มองร่างกาย ความงามของ
สตรี เราก็หยบิส่วนน้ันมาท างาน ทั้งภาพพมิพ์ ทั้งประติมากรรม  การเย็บผ้าก็ยงัท า เป็นเรือ่งสื่อผสม 
การผสานวัสดุมากขึ้น ทางภาพพิมพ์ กเ็น้นน าเสนอสญัลักษณ์เป็นรปูชุดเด็ก ดรออิ้งด้วย ซึ่งท ามา
เรื่อย ๆ ตั้งแต่ทราบว่ามีน้อง เป็นรูปร่างกายตัวเองตอนท้องอยู่ในชุดที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นตัวเองใน
ระยะครรภ์เดือนต่าง ๆ  เป็นเรื่องของสตรีเพศ อาภรณ์แหง่ความหวัง ก็จะมีข้อมูลในสูจบิัตรค่ะ ใน
ผลงานแต่ละชุด แต่ละแนวความคิด เราหยบิเรื่องของสตรีเพศมาช้ีแจงได้เลย และในชุดใหม่ จะมี
ความเป็นผูห้ญงิมากขึ้น ถ้าสังเกตก็คือผลงานของเราจะไม่มผีู้ชาย ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญงิ การคลมุ



  388 

ฮิญาบ เพราะการคลุมฮิญาบนั้นก็คือการที่บง่บอกถึงความสะอาด อีหม่าน อีมานะ สิง่ทีส่ะอาดสะอ้าน 
ปกป้องเรือนร่างของผู้หญิง การคลุมฮิญาบจึงเป็นเหมือนสญัลักษณ์ ที่บอกว่าตัวตนเราคืออะไร 
เช่นกัน ศาสนาศิลปะก็บง่บอกว่าสิ่งทีเ่ราท า ตัวตนของเราน้ันคืออะไร เราจึงรู้สกึว่า ยิ่งเราศรัทธาใน
ศาสนา เราปฏิบัติต่อศาสนา ศิลปะก็จะตอบแทนและใหก้ับเราแบบนั้นเหมือนกัน เพราะว่าเราศรัทธา
และเราก็ปฏิบัติต่อมันเป็นชีวิตประจ าวันเหมือนกัน เราคิดว่าศิลปะกบัศาสนาเป็นของคู่กัน ที่ได้ให้
อะไรกับเราในการท างานเยอะเลยค่ะ  
 
ชุติมา :  ค่ะอาจารย์ ขอกล่าวถึงผลงานของอาจารย์ค่ะ ด้วยความที่ผลงานมกีารแสดงออกชัดเจน มอง
ปุ๊บกท็ราบทันที่ว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวมุสลมิ อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัว่า ศิลปะ
ของชาวมุสลมิได้ให้อะไรแกส่ังคมบ้าง และมีแนวโน้มทีจ่ะกอ่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสงัคม
บ้างไหมคะ 
 
คีต์ตา : ย้อนหลงัไปประมาณ 6 - 7 ปีที่ผ่านมา พอเราเริ่มท าศิลปะเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกบัวิถีชีวิต 
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ เรารูส้ึกว่าตอนน้ีระบบใหญ่ หรือศูนย์กลางของประเทศก็ก าลงัมองเห็นว่า 
จุดน้ีก าลงัเริ่มเติบโต ผู้คนเกิดความสนใจและตัง้ค าถาม ศิลปะแบบนีเ้ป็นศิลปะแนวไหน เกิดข้ึนใหม่
หรือมันมีมานานอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่ได้รวมกลุ่ม เราเพียงแค่จัดการเรียนการสอน เริ่มจากอาจารย์
เราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกับอาจารย์ชลูดและอาจารย์ทกุท่านในสาขาวิชาค่ะ ซึ่งได้น า
เรื่องของรากเหง้า ความเป็นอัตลักษณ์วิถีกลบัคืนมาสู่บ้านเรา แสดงถึงการหยิบยกวัฒนธรรมทีม่ีอยู่
เดิม คติ ความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ มาท างานสร้างสรรค์ พอเราหยิบยก
วัฒนธรรม รากเหง้าของวิถีมาท างาน ก็ได้ท าให้บริบทรอบข้างเริม่เปลี่ยนไป นักเคลื่อนไหวทางศิลปะ
ต่าง ๆ เมื่อได้พบเห็นผลงานกเ็กิดค าถามว่าเรื่องแบบนี้เอามาสร้างสรรค์ศิลปะได้หรือ เรือ ก็เด่นชัด
แล้วว่าเป็นเรือประมง เรอืกอและ แล้วสามารถเอามาท างานประติมากรรมอย่างนี้ได้หรอื  เกิดการ
ปลุกกระแสทางความคิดให้หันมาสนใจสิ่งที่เขามองข้ามมา 30 - 40 ปีแล้ว และ 6 - 7 ปีหลังมานี้ที่
กลุ่มพวกเรา กลุ่มอาจารย์ เริ่มที่จะปลกุให้นักศึกษามองสิ่งใกล้ตัวของตัวเองเอามาท าศิลปะ ไม่ต้องไป
ไหนไกล มองจากวัฒนธรรม ถ่ินก าเนิดของเรา พอเขาไปหยบิยกตรงนั้นมา กลายเป็นว่าเขาหยิบยก
ความงามในรูปแบบของเขาออกมาให้คนอื่นรับรู้แล้วกระตุ้นความรู้สึกที่แตกต่างจากทีผู่้คนส่วนใหญ่
รับรู้ เมื่อไปสู่ใจกลางกรงุเทพฯ ผู้คนกจ็ะรูส้ึกในพื้นที่นั้น เปน็ไปตามที่ได้รับทราบหรือเปล่า การได้เห็น
ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งทีท่ างานศิลปะทีส่วยงาม อาจขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาเห็น อาจท าให้เกิดความเข้าใจได้
ว่า ผู้คนในพื้นที่นั้นก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ ยังสะท้อนเรื่องราวของความดีงามได้ สะทอ้นเรื่อง
ของความศรัทธาในศาสนาได้ เราเช่ือว่าศิลปะมันจะท าให้ชีวิตและจิตใจของคนทีเ่ห็นสูงข้ึน และ
ปัญญาของคนที่มองเห็นเขาจะวิเคราะห์ได้เองว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร ศิลปะเป็นสิ่งที่สื่อให้คนที่
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มองเห็นได้ต้ังแง่คิดกบัสิง่ทีเ่กิดข้ึน ยิ่งโดยเราน าเรื่องของศิลปะกับวิถีชีวิตอิสลาม หลักปฏิบัติของ
อิสลามเข้ามาอยู่ด้วยกันกับการท างานศิลปะแล้ว ย่อมเป็นเรื่องของความงาม ไม่ว่าคุณจะท าอาชีพ
อะไร ศิลปะยงัอยู่ในจิตใจของเรา เราสามารถทีจ่ะท าได้ตลอดชีวิตเรา ไม่มีวันหยุดค่ะ 

 
ชุติมา :  และด้วยความที่อาจารย์เป็นมุสลิม นับถือศาสนาอสิลามในการด ารงชีวิตอ่ะค่ะ ศาสนา
อิสลามได้ให้ หรอืสง่เสรมิอะไรแก่ชีวิตของอาจารย์ไหม หรือในทางกลบักัน เคยส่งผลกระทบไหมคะ 
  
คีต์ตา : ตอนแรกทีเ่ราเรียนศิลปะ ก็ยังไม่ทราบว่าแนวทางในการท างานศิลปะของเราคืออะไร พอท า
ไปสักพกั ก็ได้มาจากสิ่งรอบข้าง มาจากสภาพแวดล้อม มันท าให้เรารูส้ึกว่า เราพร้อมแล้วนะทีเ่ข้าสู่
โลกของการปฏิบัติหลักศานาและการท างานศิลปะควบคู่กันไป ในจุดหนึ่งทีเ่ราบอกตัวเองว่า เรา
พร้อม เพราะเรารู้สกึว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมาบนโลกใบนี้ ทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้ พระองค์
สร้างแต่สิ่งสวยงาม งั้นแสดงว่าถ้าเราท างานศิลปะ เราก็ต้องท าแต่สิ่งสวยงาม เรื่องทุกเรื่อง 
แนวความคิดทุกอย่าง อาจหาข้อพสิจน์ไดห้รือไม่ได้ แต่ทุกอย่างถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกรุอ่านแล้ว 
ซึ่งพระองค์ทรงสร้างทกุสิง่ให้เรา สร้างสรรค์ตา พระองค์ทรงสร้างให้เรามองเห็น จมกูสร้างใหเ้รารับรู้ 
ทุกอย่าง ประสาทสมัผสัต่าง ๆ พอเราท าศิลปะ ตาที่เราเห็น เราก็มองสิง่ที่ดี พอเราท าศิลปะเราก็ท า
สิ่งที่ดี จมูกเราได้กลิ่น เรากส็ร้างสิง่ที่ดี แม้ว่าความจรงิงานเราเพียงแค่บ่งบอกว่าตัวตนเราเป็นใคร 
ไม่ได้ชัดเจน ด้วยเรื่องหรือคอนเซป็ท์ ทีเ่ป็นเรื่องของวิถีชีวิตอยู่ แต่หลักปฏิบัติ หลกัความถูกต้อง เราก็
ไม่ได้บิดเบือน เพราะครั้งนี้มันข้ึนอยูก่ับเราว่าเจตนาของเรามันเดินไปทางไหน เจตนาของเราต้ังใจที่
จะท างานศิลปะจริง ๆ และเดี๋ยวเราจะมโีปรเจ็ค นิทรรศโดยศิลปินมสุลมิะห์ 8 คน จัดที่ BACC ช่วง
เดือนพฤษภา – มิถุนายนน้ี ก่อนถือบวช แต่อาจะเปิดตัวที่นราธิวาสก่อน งานกจ็ะไม่ใช่แค่การ
แสดงผลงานศิลปะอย่างเดียว ตั้งใจที่จะสะท้อนมมุมองของศิลปิน จะท าเหมือนเป็นการถ่ายชีวิตของ
ศิลปินหญิง ว่าเวลาเขาอยู่ในบ้านเขาท าอะไรบ้าง แล้วยังท างานศิลปะด้วย ละหมาดด้วย เป็นทั้ง
แม่บ้านและหลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน พอมาตัดต่อเป็นเรื่องราว เราจะได้เห็นหลาย ๆ แง่มุมของผู้หญงิ
ที่นับถือศาสนาอสิลาม ไม่ใช่แค่เพียงทีเ่ราเห็น ผูห้ญงิมสุลมิจะเหมือนกับว่า สวรรค์อยู่ในบ้าน ผู้ชาย
สวรรค์อยู่นอกบ้าน สวรรค์ของผูห้ญิงในบ้านก็คือ สอนลูก ปฏิบัตตนตามหลกัศาสนาอสิลาม อ่านอัลกุ
รอ่าน เป็นแมบ่้าน ทุกอย่างนั่นคือบทบาทหน้าที่ของผูห้ญิงในศาสนาอิสลาม อุมมะในบ้าน คือ สวรรค์ 
แต่ส าหรบัตัวเรา มีอีกสิง่หนึง่ที่อลัลอฮฺประทานให้ รสิกี ก็คอื ท างานศิลปะได้ เราเป็นผูห้ญงิที่ท างาน
ศิลปะได้ ก็จะมีอีกหน้าทีห่นึ่งของเราเข้ามา โดยเราก็จะพยายามให้มันอยู่ในอมุมะ หน้าที่ ที่มันถูกต้อง 
ต่อมาภารกิจเริม่ยากข้ึน เราต้องสอนลกู เป็นความท้าทายอกีอย่างของเพศหญิง และขอถามค่ะ ท าไม
ถึงอยากท าเรื่องนี้ล่ะคะ 
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ชุติมา :  คือเริ่มแรกเลย บิวมเีหตุให้ต้องเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ค่ะ สอบอันนึงผ่านแล้วแต่เราไม่
สามารถท าได้ตลอดลอดฝัง่ได้ ก็เลยเปลี่ยน ทีนี้พอต้องเปลี่ยนก็มานั่งถามตัวเองว่าเราใกล้ชิดอะไร สิ่ง
ที่เราท าตอนปริญญาตรี เราต่อยอดได้ไหม ได้คุยปรึกษากบัหลายๆคนจนกระทัง่ พอเรามานึกถึงเรือ่ง
ศาสนา เพราะตอนป.ตรีเราก็ท าเรื่องศาสนาพุทธ ท าเกี่ยวกบัความเช่ือ นรกภูมิ แดนสวรรค์ แล้วก็เลย
นึกต่อไปเป็นศาสนาของเพื่อนเรา ซึง่อันน้ีมันมปีระเด็นตรงที่ บ้านเราครอบครัวเราเป็นมุสลิมโฟเบีย 
ซึ่งเราไม่เคยทราบเหตผุลที่แทจ้รงิเลยค่ะ ว่าท าไม ทุกครั้งทีถ่ามก็จะมีค าตอบที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน
เสมอ ซึ่งเราก็ไม่คิดจะคาดค้ันนะคะ เราไมรู่้ว่าในอดีตมีความบาดหมางอะไรเกิดข้ึนรึเปล่า แต่คิดว่า
เข้าข้ันหนักพอสมควร ไม่พอใจหากเรามีเพือ่น หรือท าการคบค้ากับมสุลิม หรือแม้แต่แค่มีปฏิสัมพันธ์
อันดี ผลตอบรบัจากครอบครัวจะเป็นด้านลบเสมอ แต่ก็นะคะ ยิ่งปิดเรา ท าให้เราย่ิงอยากรู้ ทีผ่่านมา
เลยมเีพื่อนสนิมที่เป็นมุสลิมมาตลอด จนเข้ามหาวิทยาลัยกม็ีเพื่อนสนิทเป็นมสุลิม ระหว่างเรียน 
ท างานศิลปะ คือเราได้เรียรูซ้ึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา จนกระทั่งเราก็
ต่างเรียนจบกันด้วยดี ท าให้ตระหนักได้ว่า ที่ผ่านมา เราได้ความรู้จากเพื่อน เพือ่นได้ความรู้จากเรา 
เราต่างเห็นแง่งามของศาสนาซึง่กันและกัน ระหว่างที่คบเราก็ไม่ได้มีท่าทีทีเ่ปลี่ยนแปลงนะคะ ไมเ่คย
คิดจะเปลี่ยนศาสนาหรอือะไร ไม่ได้เป็นไปในทางที่เลวลง มแีต่ใจที่เปิดกว้างและมีความสุขกบั
มิตรภาพ พอฉุกคิดอันนี้ได้ ก็เลยลองเสนอหัวข้อดูอีกครั้งค่ะ เพราะว่าเราเองสงัเกตได้ว่า ตั้งแต่เด็กจน
โตที่เราเรียนศิลปะมาตลอด ไม่เคยมีเลยนะ ผลงานของศิลปนิจากถ่ินใต้ ผลงานของศิลปินมสุลมิ เพิ่ง
มาสังเกตได้ก็ต่อเมื่อสักเราเรียนม.ปลาย และข้ึนมหาลัยใหม่ๆ  ได้ดูงานในหอศิลป์ กเ็ริม่ได้ยินช่ือ ได้
เห็นผลงานของศิลปินถ่ืนใต้ ชามสุลมิ มีงานที่ได้รบัรางวัลด้วย ก็เลยลองเสนออาจารย์ไป ถามว่า เออ 
พอไหวมั้ยคะ เรือ่งนี้ ตอนนั้นอาจารย์กเ็ห็นด้วย ก็บอกว่า เออ จริงๆมันก็ยงัไม่มีใครท านะ ยังไม่เคยมี
ใครรวบรวมข้อมูล ถ้าอย่างนั้นก็ให้การวิจัยของบิวเนียะ เปน็การเซอรเ์วย์ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
ก าเนิดมาอย่างไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไร ก็เลยเลือกท าอันนนี้ค่ะ 

 
คีต์ตา : ศิลปะอสิลามจริง ๆ กเ็ริ่มต้นจากสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งใกลต้ัว มนุษย์ท าเพื่อตอบสนองว่า
มนุษย์ต้องใช้ ลวดลายต่าง ๆส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าไม่มีคน มีแค่ลายพฤกษา พรรณไม้ รปูเรขาคณิต  
กล่าวถึงศิลปะทีเ่กี่ยวข้องกบั 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราก็ไม่ได้มองเจาะลึกว่าต้องเป็นอสิลามมิคอาร์ต
แบบตะวันออกกลาง แต่เราเลือกหยิบยกขนบมาเหมือนการเรียนศิลปะไทย ทีเ่ด็ก ๆ ผู้นับถือศาสนา
พุทธจะหยบิเรื่องของ คติความเช่ือของตัวเองมาท างาน พอเป็นเด็กที่นบัถือศาสนาอสิลาม เขากห็ยิบ
ยกสิ่งเดียวกัน คติ ความเช่ือของเขามาท างาน แต่ในบางเรือ่งของศาสนาอสิลาม เราก็ไม่สามารถ
เจาะลึกเข้าไปได้มาก เพราะมีขอบเขตชัดเจน ต้องศึกษาใหด้ี ศิลปะอิสลามของเราก็จะอยู่ในความ
พอเหมาะพอดี บิวต้องไปเจาะลกึขนาดนั้นไหนคะ 
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ชุติมา :  ก็คือจะเจาะเข้าไปตรงส่วนที่ศิลปะมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วมเปน็ที่ประจักษ์ในศิลปะร่วมสมัย
ไทยค่ะ เริ่มเมื่อไหร่ เข้ามาสู่กระแสหลักได้อย่างไร ประมาณนี้ค่ะ 
 
คีต์ตา : เราใช้เรือ่งของเทคนิค วัสดุใกล้ตัวมาท างานศิลปะ ก็จะแสดงออกได้เร็วกว่าที่เราจะไป
พยายามเขียนสอีะครลีิค สีน้ ามัน แล้วผล เอฟเฟคทีส่่งถึงผู้ชมไม่เท่ากัน เพ้นท์อาจจะเห็นว่าเหมอืน
จริง แต่พอใช้วัสดุ ก็เกิดความน่าทึ่ง ศิลปะกลายเป็นความนา่ทึ่ง ก็จะต่างกันมาก อันน้ีคือทศวรรษ
แรก คือรุ่นของเรา เราก็น าเรื่องของตัวเอง ไปต่อยอดในปรญิญาโท อาจารย์ชลูดก็ยังแซว ๆ ว่า ฉันคิด
ว่าฉันต้องหาอาจารย์อิสลามสักคนแล้วมาสอนที่นี่ ฉันรู้สกึว่าเรื่องบางเรือ่งฉันยังเข้าไม่ถึง อาจารย์ยัง
ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งทีจ่ะช่วยให้เข้าไปได้มากกว่า อาจารย์ชลูดได้พูดกับเราว่า ละหมาดนะ ละหมาดให้
ตรงเวลา หมั่นปฏิบัติธรรม อาจารย์ชอบทานอาหารอสิลาม ชอบอะไรทีเ่ป็นเรือ่งของเรามาก อาจารย์
ก็พยายามทีจ่ะเปิดใจรับว่าลกูศิษย์ของท่านเป็นอย่างไร พอเป็นรุ่นเราจบมา ก็กลับมาสอน และผลิต
ลูกศิษย์ไปเรียนต่อทีเ่ดียวกัน  ตอนนี้เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในยุคที่เป็นการสอนของเรา นิทรรศการธีสิส 
เมสเสจ นั่นคือทศวรรษที่ 2 รุ่นแรกทีเ่พิ่งจบไป ก็จะเป็นไปอย่างนี้อีก 3 - 4 ปี อาจารย์ที่สาขาก็เริ่มมี
แนวคิดที่จะปรบัเรื่องการเรียนการสอนอสิลามมิคแบบ ศิลปะร่วมสมัยผสมกับความเป็นมีเดีย การน า
มีเดีย ฟังค์ชันต่าง ๆ มาเข้าสูก่ระบวนการศิลปะของอสิลามม เริ่มมากขึ้น ในรุ่นแรกที่เราเห็นล่าสุด 
งานเมสเสจ เราจะเห็นว่างาน จะเริ่มหลุดออกจากการเป็นเฟรมแล้ว จะเป็นเรื่องของอินสตอลเลช่ัน 
ประติมากรรม นอกเหนือจากเฟรม 2 มิติ เราต้ังใจว่าจะพยายามให้ได้ซึมซับกันเข้ามาก่อน แล้ว
หลงัจากนั้นก็ค่อยเอาเรื่องซาวดน์ แสง สี มาปรบัใช้ในทศวรรษที่ 2 นี้ ก็คงต้องพยายามพฒันาไปตาม
ยุคสมัย แต่เราก็คงยังต้องเอาศิลปะอสิลามนี่แหละเป็นตัวน า ในการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน
ของเรา เพราะตอนน้ีเด็ก ๆ  เข้าสู่ช่วงยุคดิจิตอล มีโลกโซเชียล ศิลปะ ความรู้ต่าง ๆ ศึกษาง่าย การ
สื่อสารง่าย เมื่อก่อนต้องนั่งเปิดหนังสือ นั่งจ าศิลปินทั้งเล่ม ถามเด็กเดี๋ยวนี้ ศิลปินคนน้ีรู้จักไหม เด็ก
ตอบเลย ไม่รู้จกัค่ะอาจารย์ กลายเป็นว่าจะไปท าการบ้านอาจารย์ต้องบอก ต้องบอกให้ไปสืบค้น เรา
เองกเ็ลยมองว่าพวกคุณควรเอาความเป็นดิจิตอล มาสร้างสรรค์งานศิลปะ ข้อดีคือเดก็เราน้อย ท าให้
สอนได้เต็มที่ เราไม่ได้ต้องการเด็กเยอะ เอาแค่พอดี เอาแค่เราดูแลกันไหว ซึง่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ไหว
แล้ว  
 
ชุติมา :  ค่ะทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องโปรเจ็ตอาร์ตของอาจารย์ค่ะ นอกจากการคิวเรทงานศิลปินมสุลิ
มะห์แล้ว อาจารย์ยังมีโครงการอื่นอีกไหมคะ 
 
คีต์ตา : ก็น่าจะเป็นการแสดงงานเรื่อย ๆ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม หรือหากมีการเชิญก็ยินดี อย่างล่าสุดคือ
เราเข้ารอบนทิรรศการไทยเนตร ซึง่ก็ดีใจมากแล้ว ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับในเรื่องขของการเห็น
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คุณค่าของงานศิลปะมุสลิม มีคุณอิมรอน ยูนุ มีเรา มปีวีณา กล่อมนก 3 คนค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจ็คท์
ที่ดี ถ้าโปรเจ็คท์ของเราเองก็ยังคงท างานไปเรื่อย ๆ ค่ะ อาจมีส่งประกวด เตรียมแสดงงาน อาจจะโปร
เจ็คท์คู่ แต่อาจารย์ปรัชญ์เขาจะมีเดี่ยวก่อน ช่วงปหีน้า ก็คิดเรื่องโปรเจ็คท์คู่ไว้ อาจเป็นปลายปี 60  
 
ชุติมา :  ก็คือยังคงท าเรื่องเดมิ ความหวัง ชีวิต สตรี อยู่ใช่ไหมคะ 
 
คีต์ตา :  ใช่ค่ะ 
 
ชุติมา :  สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ ด้วยความที่ตัวบิวไม่ได้เป็นมสุลมิ ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม อาจารย์
มีค าแนะน าอะไรทีจ่ะใหส้ าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ไหมคะ 
 
คีต์ตา :  อันแรกเลยคือขอใหก้ าลงัใจนะคะ คือการลงมาหาข้อมูลถึงในพื้นที่แบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ดี 
มีแต่ได้กับได้ ได้สัมภาษณ์ ได้ลงลึกถึงสภาพแวดล้อม ธรรมชาติต่าง ๆ และเรายินดีมากที่ลงมาท างาน
หาข้อมูลเกี่ยวกบัศิลปะร่วมสมัยของศิลปะมสุลมิ และการมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ขอใหเ้ป็นประโยชน์ที่
บิวจะสามารถรวบรวมให้คนที่อยากรู้ได้รับทราบ ในอนาคตหนูเองก็จะเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ของ
เพื่อนมนุษย์มาก ก็เหมือนการเอาใจเขามาใส่ใจเราน่ันแหละ การอยู่ร่วมกันเดินไปด้วยกัน อยู่ทีเ่รา
เปิดใจรับซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งเรากเ็ช่ือว่าบิวท าวิจัยครัง้นี้ บิวมีความสุขอยู่แล้ว แค่จะเหนื่อยกบัการหา
ข้อมูล ถ้าอาจารยส์ามารถแนะน าอะไรได้กจ็ะบอก ยังมเีพื่อนศิลปินอีกหลายคน ถ้าต้องการเพิ่มแจง้
ได้ค่ะ ยินดีมาก  
 
ชุติมา :  ขอบพระคุณอาจารยม์ากๆค่ะ ส าหรบัวันน้ีก็จะรบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบพระคุณอีก
ครั้งค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  393 

ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์ยามลี๊ะ หะยี  
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (21 พฤษภาคม 2559) 
  
ชุติมา : จากที่ได้ชมผลงานของของคุณยามลี๊ะ สงัเกตเห็นว่าเทคนิคที่ใช้คือการเย็บปกั และจากการที่
ได้อ่านบทสมัภาษณ์ตามสื่อต่าง  ๆ  ก็พบว่าผลงานส่วนใหญเ่ป็นเรื่องราวของผู้หญิงมสุลิม ขออนุญาต
ทราบถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  
ยามีล๊ะ : เล่าต้ังแต่ตอนเรียนปริญญาตรีมานะคะ คือตัวเองเรียนจบปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มอ.ปัตตานี ครั้นเมื่อช่วงตอนเรียนช้ันปีที่3 คือจุดเริ่มต้นของการหาความเป็น
ตัวตน จุด  ๆ  นึงที่เราต้องท าศิลปนิพนธ์ช่วง ป.ตรี เมื่อก่อนไม่เคยท างานทีเ่ป็นลักษณะเทคนิคเย็บผ้า 
ด้วยความรู้สมัยนั้นไม่คาดคิดว่า สามารถน ามาบรูณาการเปน็งานศิลปะได้ เราจะเรียนรู้เพียงแค่ศิลปะ 
คือ การวาดรูป เดิมตอนนั้นก็ยังชอบเพ้นทอ์ยู่ ชอบในเทคนิคต่าง ๆ ของการเพ้นท์ สีน้ ามัน พอมาถึง
จุดนึง ตอนเรียนรายวิชา Teminal Art Project อาจารย์เริม่ที่จะให้เรา พยายามค้นหาตัวเอง หา
ตัวตนที่แท้จรงิว่าเราต้องการแสดงออกอะไร ให้ชัดเจนมากข้ึนเราก็เลยทบทวนตัวเองว่าเราจะเอา
อย่างไร ส่วนตัวก็ยังชอบการเพ้นท์อยู่ เมื่อตอนเรียนอยู่ช้ัน ปี3 เทอม2 เมื่อช่วงปิดเทอมก็ได้กลบัหา
แรงบันดาลใจที่บ้าน แล้วก็ตั้งค าถามกบัตัวเองว่า ตกลงเราจะเอาเพ้นท์อยู่ไหม หรอืจะลองหาสิ่งใหม่ 
ท าอะไรทีส่นุกกว่าน้ี ด้วยความที่เมื่อก่อนทางบ้านเคยท าอาชีพเกี่ยวกับเย็บปกัถักรอ้ย (ฮิญาบ ผ้าคลุม
ผมสตรีมสุลิม) และมีจกัรเย็บผ้าของแม่ เรากเ็ลยคิดว่า หรือว่าเราจะลองทดลองเทคนิคเย็บผ้าดูไหม? 
แล้วไว้ลองใหป้รึกษาอาจารยท์ี่สาขาช่วยดู เดิมทีตอนเด็ก ๆ เรากม็ีความชอบในการเย็บปักผ้า รับจ้าง
ปักช่ือนักเรียนตั้งแต่เด็กเพือ่เป็นค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ  บวกกับตัวเองมีความสามารถทางศิลปะ 
ผสมผสานระหว่างต้นทุนเดิมของอาชีพทางบ้านมาประยุกตร์ะหว่างศาสตร์ศิลปะ เป็นคนที่ชอบ
ทดลองท าอะไรแล้วต้องท าให้ถึงทีสุ่ด ส่วนตัวคือมีความคิดว่า ไม่ว่าเรา จะท าอะไรก็แล้วแต่ ต้องท า
แล้วมีความสุขด้วย ด้วยความที่เด็ก ๆ เมื่อก่อน จะทดลองในการเยบ็ชุด เย็บเสื้อกระโปรงใสเ่อง ก็
เลยป็นต้นทุนทีม่ีอยู่แล้ว ด้วยความชอบ ท าให้เรามีวันน้ี เปน็ที่มาของเทคนิคดังกล่าว จังหวะตอนน้ัน
จึงใหพ้่อช่วยซ่อมจักรให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อก่อนในพื้นที่ละแวกบ้านทางใตจ้ะมีการเยบ็ผ้า
ส่งออก ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีการรบัจ้างท าอาชีพนี้เยอะมาก เป็นเสื้อผ้าของชาวมุสลิม ฮิญาบ (สิง่
ปกปิดเรืองร่างของสตรีมสุลิม) 
แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความทันสมัยมากข้ึน ทั้งเสื้อผ้า และผ้าคลมุผมของสตรี
มุสลิมก็มีแบบส าเร็จรูปจ าหน่ายมากขึ้น ส่งผลท าให้อาชีพดงักล่าว หายไปจากบ้าน จากพื้นที่ จึง
ปรึกษาพ่อให้ช่วยซ่อมจักร เพื่อทีจ่ะทดลองท างานศิลปะเปน็งานธีสิส พ่อก็ซ่อมให้เรียบร้อย เราก็เลย
ทดลองเย็บ เมื่อทดลองเย็บแล้วก็ปรึกษากบัอาจารย์ทีส่าขา ว่าสมมติเราจะท างานชุดน้ีเป็นธีสสิจะได้
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ไหม อาจารยก์็บอกว่า ได้ แต่ว่าเราจะเอาเรื่องราวเนื้อหาอะไรบ้างเพือใหง้านเรามีความน่าสนใจ เลย
แบบคิดว่า เออ เรื่องราว เราเอาเรื่องราวใกล้ตัวดีกว่าไหม คือเราจะได้รูจ้รงิกับมัน พยายามไม่เอา
เรื่องไกลตัว ถ้าเกิดเราเอาเรือ่งไกลตัวจะเป็นเรื่องที่เราไม่รูจ้ริง ทั้ง 
ไม่ได้ซาบซึ้งกับสิ่งนั่นมากนัก เราก็เลย ท าเรื่องราวเกี่ยวกบัหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติศาสนกจิ การ 
ละหมาด ศาสนกิจต่าง ๆ ของมสุลมิ แต่เราแสดงออกผ่านรปูร่าง รปูทรง กริิยาท่าทางต่างของการ
ละหมาด เพราะว่าเราเป็นสตรี เราจงึต้องการน าเสนอเรื่องของสตรีเพศไว้ก่อน ก็เลยเป็นทีม่าและเรา
ท าเรื่องนี้กเ็พื่อควบคุมตัวเอง คือต้องการให้ได้มีโอกาสในสะท้อนถึงสภาวะความรูส้ึกของตัวเอง 
เพราะเราใช้ศิลปะในการกลอ่มเกลา ขัดเกลาตัวเอง ให้อยู่ในครรลองของศาสนา ด้วยความที่สังคมใน
ยุคปัจจบุันน้ี มีความเจริญก้าวหน้า จะดงึเราไปสูส่ิ่งที่ไม่ดี เราต้องพยายามควบคุมใจเรา ทกุ ๆ อย่าง
ข้ึนอยู่กับใจเราแล้ว เราจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ เรากม็ีแนวความคิดตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจ ในการ
สร้างสรรค์ 
  
ชุติมา : ตอนที่บิวได้ท าการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ได้พูดคุยกับอาจารย์ระหว่างการสอบ โดยบิวได้
ตั้งสมมติฐานคร่าว ๆ ถึงเนื้อหาหลัก ๆ ที่ศิลปินมสุลมิแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ เป็น 4 กลุ่มใหญ่ 
ๆ  ได้แก่ 1.ปรัชญาศาสนา 2.วิถีชีวิตชาวมสุลิม 3.เพศสถานะ 4.ประสบการณ์จากเหตกุารณ์ความไม่
สงบที่เกิด และบิวเมื่อบิวสังเกตงานคุณยามลี๊ะ เบือ้งต้นบิวกไ็ด้แยกไปไว้ที่กลุ่ม เพศสถานะโดยทันที 
แต่อาจารย์ปรมพรก็ได้แย้งว่า งานของคุณยามลี๊ะ น่าจะไปในทางปรัชญาศาสนามากกว่านะ จึงอยาก
ทราบว่า หากให้ลองจ าแนกผลงานของตัวเอง คุณยามีล๊ะคิดว่าควรจ าแนกไว้ที่กลุ่มไหนคะ 
  
ยามีล๊ะ : ถ้าหากต้องการให้สองอันน้ีเช่ือมกันได้ไหม 
  
ชุติมา : ได้นะคะ แต่เมื่อแบ่งเป็น 4 กลุม่แล้วคิดว่างานเราควรอยูในกลุม่ไหนมากกว่ากันคะ 
  
ยามีล๊ะ : ในความคิดเห็นส่วนตัว เรือ่งปรัชญากม็ีส่วนนะคะ ในการแสดงออกทางสตรีเพศก็มสี่วน ให้
เป็นอันเดียวกันได้ไหมคะ 
  
ชุติมา : ค าถามนี้คิดว่าควรถามศิลปินโดยตรงไว้ก่อน ดีกว่าไปคิดเองแล้วอาจคลาดเคลื่อนค่ะ 
  
ยามีล๊ะ : ค่ะ เพราะว่าในเรื่องของปรัชญา เราเอาในส่วนปรชัญาและหลักศาสนา นี่แหละมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตชีวิตประจ าวันของตนเรา คือถ้าปรัชาญาศาสนาอย่างเดียวก็ไม่เชิง เพราะในงานของเรา 
เรามีแรงบันดาลใจ ส่วนใหญ่มาจากสตรมีุสลิมด้วย หรอือาจจะเรียกว่า หลกัศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ
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ในการด าเนินชีวิตของสตรีมสุลมิ 
  
ชุติมา : ขออนุญาตสอบถามค่ะ คือคุณยามีล๊ะและครอบครวันี่เป็นมสุลมิทั้งหมดใช่ไหมคะ เป็นชาวม
สุลมิมาต้ังแต่บรรพบรุุษเลยใช่ไหมคะ 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ 
  
ชุติมา : อยากทราบว่าการที่เราเป็นมสุลิมอ่ะค่ะ ความเป็นมสุลมิได้ส่งเสริมอะไรใหก้ับชีวิตเราบ้าง 
หรือในทางกลับกันเคยสง่ผลกระทบอะไรกับชีวิตบ้างไหมคะ เพราะอย่างบิวเองต้องยอมรบัว่าเติบโต
มาในบ้านที่เป็นมสุลมิโฟเบียโดยไมท่ราบเหตุผลแน่ชัด จึงเกดิค าถามนี้ข้ึนมา 
  
ยามีล๊ะ : ถ้าต้ังแต่เด็กมาก็ไม่มผีลกระทบอะไรมากนกั เพราะในหมู่บ้านที่อาศัยก็เป็นชุมชนมสุลิม พอ
เราเข้าในตัวเมอืงกจ็ะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ชุมชนที่ผู้คนอยู่ร่วมกันได้หลากหลายศาสนา มทีั้งพทุธ
มุสลิมและจีน 
  
ชุติมา : เป็นชุมชนที่มีความผสานกลมกลืนกัน และไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไร 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ หากเราท าความเข้าใจ เรียนรู้ศาสนาอย่างลกึซึ้งพอ อสิลามสง่เสริมใหเ้พื่อนมนุษย์ มี
ความเมตตา เอื้อเฟื้อต่อกันไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม โดยตามหลักศาสนามีความเช่ือในเรื่องของการ
ก าเนิดมนุษย์คนแรก คืออาดัมพวกเราก็คือ ลูกหลานอาดัม เราล้วนคือพี่น้องที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 
และใหเ้กียรตซิึ่งกันและกันคะ 
 
ชุติมา : ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ เพราะบิวได้เคยพดูคุยกับอาจารย์อ าพรรณี สะเตาะ ท่านได้
กล่าวว่า ศาสนาเกื้อหนุนค้ าจุนและส่งเสริมชีวิตของเราทกุคนอยู่แล้ว แต่เมื่อท่านได้ไปศึกษาต่อที่
ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่ได้มกีฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัศาสนาออกมา เช่น ห้ามสตรมีุสลิมคลมุฮิญาบ 
แบบนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของผลกระทบ แต่ในกรณีของคุณยามีละ กรณีแบบนี้คือไมม่ีใช่ไหมคะ 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ ไม่มีเลย อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนมองโลก ในแง่บวกมากมัง้คะ เราจะพยายาม
เรียนรู้ หาหลักศาสนาที่แท้จริง พอเราศึกษาแล้ว คือเราต้องน าไปปฏิบัติ แต่อาจจะมีรายละเอียดย่อย 
ที่คอ่นข้างละเอียดอ่อนเรือ่งศาสนาบ้างนิดหน่อย ซึ่งตัวเองกก็ าลังศึกษา พรอ้ม ๆ กับการสร้างสรรค์
ผลงานของตน 
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ชุติมา : บิวเองเมือ่ตอนปริญญาตรีกจ็บสายปฏิบัตมิาเช่นกัน เมื่อครั้งท างานศิลปนิพนธ์ก็ท าเกี่ยวกับ
ศาสนาของตัวเองคือศาสนาพุทธ ผลงานมกีารจ าลองสมุดข่อยอะไรประมาณนั้น คือเราชอบทีจ่ะ
ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือ เมือ่ผ่านการศึกษาความเช่ือของตัวเองแล้ว เมื่อศึกษาในรบัทีสู่งข้ึนก็
เลยคิดว่า ควรที่จะลองศึกษาศาสนาของเพื่อนเราบ้าง จากทีแ่จ้งว่าบ้านเราเป็นมสุลมิโฟเบียแบบนี้ ยิ่ง
ท าให้เราอยากรู้อยากศึกษาเพราะไมเ่ห็นด้วยกบัการที่ไม่เข้าแล้วไปต่อต้าน ควรจะศึกษาให้เข้าใจ
มากกว่า เพราะไม่ว่าจะสอบถามคนในครอบครัวกี่ครัง้ก็ไมเ่คยได้รับค าตอบที่แน่ชัด หรอืสมเหตุสมผล 
ท าให้นับวันย่ิงเราย่ิงมีแต่ค าถาม และกระหายที่จะเข้าใจอยา่งยิ่ง 
  
ยามีล๊ะ : ธีสิสลักษณะแบบนี้ดีนะ ถือเป็นการระบายความรูส้ึกทีม่ีในใจอย่างหนึ่ง เราท าเพื่อ
ตอบสนองความอยากรู้ของเราเองแล้ว ยังได้เป็นการช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจ ถึงเจตนารมย์ของ
ตัวเองด้วย 
  
ชุติมา : คือเราชอบศึกษาความต่าง ๆ จรงิ ๆ นะคะ จุดหนึ่งคือเราเคยลองมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศาสนา
อิสลาม หรอืการเข้าโบสถ์ครสิต์ แล้วยังวัดของศาสนาซกิข์ ก็เคยเข้าร่วมมาแล้ว ท าให้เรามองเห็น
ความต่างและยังได้มองเห็นจุดร่วมอันเป็นหนึง่เดียวที่ว่า ศาสนาไม่ใช่สิ่งไม่ดี ทุกศาสนามีแงง่ามใน
ตัวเอง โดยในกรณีของศาสนาอิสลามอาจจะเป็นเพราะการเสพย์สือ่ท าใหเ้กิดความหวาดกลัวดังกล่าว 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ ทุกศาสนาล้วนย่อมสอนให้เราเป็นคนดี ประพฤติดี เราจะเหมารวมและตัดสินความไม่
ดีจากคน ๆ หนึ่งไม่ได้ แม้แต่กระทั่งการเสพข่าวจากผู้ไมห่วังดีบางครั้ง ทีก่่อใหเ้กิดความเสียหาย ที่
พยายามสร้างภาพลกัษณ์ให้ดูแย่ลง ซึง่เป็นเรื่องที่เราควรตระหนักอย่างมากในการคัดกรองข่าวสาร
ต่าง ๆ  รวมถึงเราควรเสพข่าวจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือดว้ยเช่นกันคะ 
  
ชุติมา : ถ้าเช่นน้ัน ขออนุญาตถามค่ะ การบิดเบือนค าสอนศาสนามีอยูจ่รงิหรือไม่คะ 
  
ยามีล๊ะ : มีค่ะ เราเช่ือว่ามีนะ 
  
ชุติมา : จริงเหรอคะ คือเป็นอย่างไรคะ จากกลุ่มบุคคล หรืออะไรอย่างไรคะ 
  
ยามีล๊ะ : ทราบมาว่า มีอยู่แล้ว เหมือนเป็นการพยายามใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างทีจ่ะเอื้อผลประโยชน์
ให้กับตัวเอง 
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ชุติมา : ดังเช่นในข่าวที่เคยเผยแพร่ว่ามกีารแทรกซมึในโรงเรียนศาสนาเพื่อบิดเบือนค าสอนใหเ้ข้าใจ
ไปในทางทีผ่ิดน่ี ใช่รึเปล่าคะ 
  
ยามีล๊ะ : หากมองสิ่งแวดล้อมรอบตัว แม้แต่ในชุมชนที่เราอยู่เราแน่ใจว่าไม่มีนะคะ แต่ในต่างประเทศ
เราเช่ือว่ามีแน่นอน และเมือ่เห็นอย่างนี้ เป็นเรื่องของเราแลว้ล่ะว่า เราต้องศึกษาข้อเท็จจรงิว่าหลัก
ศาสนาที่แท้จริง บอกอะไรไว้กับเรา เราจะศึกษาจากคน ๆ หนึ่งที่ไมรู่้จริง ไม่ได้ 
  
ชุติมา : แล้วค่ะ และจากที่บิวแจง้ไว้ข้างต้นว่า บิวสังเกตเห็นความส าเรจ็ของศิลปะของศิลปินมสุลมิ 
เริ่มเข้ามามีความเคลื่อนไหวในกระแสหลกัของศลิปะในเมืองไทย คุณยามีล๊ะมองแนวโน้มในอนาคต
อย่างไรคะ 
  
ยามีล๊ะ : เรามองว่าในอนาคตอาจจะมีจ านวนเพิม่มากข้ึน ดว้ยความที่บ้านเรา นับว่าเป็นสิง่ใหม่ของ
วงการศิลปะ เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้าง และพัฒนาสานตอ่ให้รุ่นน้อง เมื่อรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่ ประสบ
ความส าเรจ็แล้ว ก็จะเป็นแรงกระตุ้น แรงผลักดัน เป็นก าลังใจที่จะตอ่สู้ ในการที่จะอยู่บนเส้นทางของ
ศิลปะ เพือ่ใหส้ังคมยอมรบั โดยเฉพาะสังคมที่บ้านเราทางภาคใต้ ชุมชนชาวบ้าน ซึ่งเขาอาจจะจะมอง
ว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัว ยิ่งท าใหเ้ราต้องลงมือท างานแบบจริงจงั อันน้ีเป็นประสบการณ์ของเราเอง
ด้วย เพราะครั้นสมัยวัยเด็ก เราก็ถูกต่อต้านเมื่อตอนตัดสินใจ ที่จะเรียนศิลปะ เพราะพอ่แม่เขากจ็ะ
มองว่าเรียนศิลปะแล้ว จบมาจะท ามาหากินอะไร แต่พอมาจุด ๆ หนึ่งเราพสิูจน์แล้วว่าไม่จรงิอย่างที่
เขาเช่ือ เราต้องพิสจูน์และตัวเราเองต้องจริงจัง จะเห็นว่าศิลปะท าใหเ้รามีตัวตน มีจุดยืนที่มั่นคงได้ 
เหมอืนกับช่วงเวลาทีผ่่านมา. เราได้รับโอกาส คือตอนป.ตรี เราได้รบัทุนอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ชายแดนภาคใต้ของ ส.ก.อ คือตอนน้ันเราก็ไม่ได้คาดคิด ว่าอนาคตของเรา จะได้รับโอกาส ถึงขนาดว่า 
ไม่รู้ด้วยซ้ าว่าจะมีโอกาสไดร้่ าเรียนปริญญาโทรึไหม (แต่ทัง้หมดทั้งมวล เราพยายามมุงมั่ง สุดท้าย
มอบหมายต่อพระเจ้า) ณ ตอนนั้น มีความรู้สึกว่า แค่ได้โอกาสเรียนปริญญาตรี ก็สุด ๆ แล้วส าหรับ
เรา ด้วยฐานะที่บ้านเรากม็ีความล าบาก ไม่มีเงินที่จะสง่ใหเ้ราเรียนต่อ และด้วยความที่ตัวเราเช่ือเสมอ
ว่า เรามีพระเจ้า พระเจ้าคอยช่วยเหลือเรา ท าใหเ้รามีก าลงัใจ และระหว่างทีเ่รียนปรญิญาตรีเราก็ได้
ทดลองท างานสร้างสรรค์ และส่งงานประกวดเวทีแรกคือเวทีศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 ปี พ.ศ 
2554 ค่ะ ตอนนั้นคือไม่คาดคิดว่าเราจะเป็นหนึง่ในน้ัน จะได้รับรางวัลสนับสนุน เป็นทุกการศึกษา 
40,000 เป็นเวทีแรกเลยท าให้เรามกี าลงัใจมาก ยิ่งท าใหเ้ราอยากจะสานต่อ และพสิูจน์ตัวเองไปเรือ่ย 
ๆ  เพื่อที่จะได้ประสบความส าเร็จในล าดับที่สงูข้ึนไป และดว้ยความที่พอเรามทีุนพอที่จะสนับสนุนใน
การเรียนของเรา เลยกลับมาคิดว่า เออ เราน่าจะเรียนตอ่ แล้วก็วิธีการนี้อ่ะค่ะ ในการที่จะเกบ็เกี่ยว
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ทุนการศึกษา ท าใหเ้ราได้มาเรียนในระดับสูงได้ เวทีการประกวดท าให้เรามีเงินทีจ่ะสนบุสนุนการ
เรียน เพราะมาเรียนป.โท ก็ไม่ได้รับทุนใด ๆ ระหว่างเรียน ไม่ได้ให้ที่บ้านส่งเสีย (กลบักันเราได้ทุน
จากงานประกวดส่งเสียให้ทางบ้านพอที่จะช่วยหนุนให้) พยายามส่งเสียตัวเอง ด้วยน้ าพักน้ าแรงตน 
ด้วยผลงานที่เราสร้างสรรค์นี้แหละจะเป็นมูลค่า และต่อยอดให้เรามีวันน้ีได้อย่างภาคภูมิ  
(Alhamdulillah การสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ) 
  
ชุติมา : และศาสนาท าให้การเรียนศิลปะประสบปัญหาบ้างหรือไม่คะ? อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่
ได้พบกับเพื่อนของนอ้งสาวที่เป็นมุสลิม เมื่อการวาดภาพคน หรือเรียนคลาสการวาดพอรเ์ทรท ฟิก
เกอร์ ปรากฏว่าคุณยายของเธอจะไม่พอใจ มีการเผาผลงานเกิดข้ึน ซึ่งบิวก็ตกใจมาก ไม่คิดว่าจะมี
เหตุการณ์แบบนีเ้กิดข้ึนด้วย ในส่วนของคุณยามีล๊ะ มบี้างไหมคะ 
  
ยามีล๊ะ : ย่อมต้องมีบ้างค่ะ ตามหลักศาสนาแล้วมีบอกไว้เหมือนกันว่า ให้พยายามหลีกเลี่ยงการวาด
สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบสัตว์หรือคน แต่ในการมีข้อห้ามนี้ก็มีเงื่อนไขระบุไว้เช่นกัน ก็คือ ข้ึนอยู่
กับเจตนาด้วยเช่นกัน ต้องถามตัวเราเองว่า เราวาดไปท าไม เราวาดเพื่ออะไร ตัวเราเองก็พยายาม
ศึกษา ถามผู้รู้ ถามอาจารย์ ถามผู้เช่ียวชาญทีส่อนศาสนาโดยตรง ท าไปเพราะก็มีความอยากรู้เช่นกัน
ว่า สิ่งที่เราท าไปผิดบาปมากน้อยแค่ไหน เพือ่ความสบายใจของเราด้วย ตอนช่วงที่เราเรียนปริญญาตรี 
ซึ่งจะมีวิชาจิตรกรรมที่ต้องวาดพอรท์เทรทเหมือนกัน ซึง่ผูรู้ก้็ตอบว่า ในกรณีที่เราก าลังเรียน ก าลัง
ศึกษา ต้องฝึกฝน ในเหตุของการศึกษาเราย่อมที่จะวาดได้ ข้อส าคัญคือเราต้องตัง้เจตนาไว้ให้มั่นว่า 
เราท าเพื่อการศึกษานะ ไม่ได้ท าเพื่อลอกเลียนแบบให้เหมือนจริงเพื่อเทียบเคียงความสามารถของ
พระเจ้า ไม่ใช่แบบนั้นนะ คือสมมติเราท าภาพเหมอืนแล้วเกดิการเคารพบูชาเกิดข้ึน อันน้ันคือสิ่งทีเ่ขา
เป็นห่วงค่ะ เป็นเหมอืนการตัง้ภาคีระหว่างเรากับพระเจ้า และอาจารย์ก็ได้บอกเพิ่มเตมิว่า สมมติใน
กรณีที่เราไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้ว เป็นวัยทีป่ระกอบอาชีพแลว้ เราอาจท างานรบัจ้างหรอือะไรแบบนี้ 
อันน้ีจะถือเป็นเรื่องของบุคคลไป เพราะศาสนากร็ะบุชัดแล้วว่าควรหลีกเลี่ยง ทีนี้บางครั้งเวลาเราท า
เราก็พยายามสลาย Form ของรูปทรง พยายามตัดทอนไม่ให้เหมือนจรงิเป๊ะ ท าให้เน้นให้มบีรรยากาศ
อารมณ์ความรูส้ึกจะโอเคกว่า ตามที่เราศึกษาศิลปะมา ยิ่งเราท าเพื่อเน้นความรู้สกึมากเท่าไหร่ ศิลปะ
ก็ยิ่งมีคุณค่า ยิ่งงดงามมากขึ้นเช่นกันคะ 
  
ชุติมา : เหมือนทีเ่พื่อนเราคนนึงเรียนประตมิากรรมอ่ะค่ะ ระหว่างท างานเขาก็บอกว่านึกเอาไว้ว่าท า
ท าไม เพื่ออะไร และเมื่อสง่งานแล้วก็จัดการทบุทิ้ง 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ ทุบทิ้งเลย เหมือนตอนเราเรียนปริญญาตรี ก็มีวิชาประติมากรรม ช้ันปี 2 อาจารย์กจ็ะ
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ให้เราท าทุกสัปดาห์ เมื่อส่งเสร็จก็จะนัดเพื่อน ๆ มา น าดินทีป่ั้นน้ันไปแช่น้ าต่อ โดยถ่ายรูปผลงานไว้
เป็นหลักฐานส่งให้อาจารย์คะ 
  
ชุติมา : ขออนุญาตย้อนกลับมาสูจุ่ดเริ่มต้นค่ะ ตอนครั้งที่คณุยามีล๊ะ ตัดสินใจที่จะเรียนด้านศิลปะ 
อะไรเป็นแรงบันดาลใจ อะไรเป็นแรงผลักดันให้เลือกทางนี้คะ 
  
ยามีล๊ะ : คือเราคิดว่า ศิลปะ เป็นของขวัญจากพระเจ้าช้ินนงึที่มอบใหเ้รา โดยส่วนตัวเราคิดว่าตัว
มนุษย์น่ะ ไม่มีความสามารถ และพระเจ้าได้ประทานความสามารถนี้ให้กบัเรา และด้วยความที่เรา
ชอบศิลปะตัง้แต่เด็ก ๆ แล้ว ชอบวาดชอบเขียน เพียงแต่ตอนน้ันยังไม่จริงจัง แต่วาดและบันทกึเป็น
ชีวิตประจ าวันเลย จนมาถึงจุด ๆ หนึ่งตอนเรียนอยู่ช้ันม.6 กม็ีความรู้สกึอยากสานต่อ และด้วยความที่
ตนเองเรียนโรงเรียนดารุสสาลามซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตนจึงไม่ได้มีพื้นฐานมากนัก หาก
เทียบกับเพื่อนทีเ่พาะช่าง ไม่ได้เรียนอาชีวะที่มีการสอนพื้นฐานโดยตรง คือต้องฝึกฝนด้วยตัวเองหลาย
เท่า ความรู้ทางศิลปะก็ไม่ค่อยมี ต้องดิ้นรนและพยายาม ตอนน้ันก็เลยพยายามศึกษาหาหนังสือศิลปะ
เล่มดี ๆ  ซึ่งบ้านเราสมัยนั้นหาค่อนข้างยากระหว่างซื้อหาหนังสือมาอ่าน พยายามศึกษาเอง แสวงหา
เอง และเมื่อได้ทบทวนความรูส้ึกตัวเองว่า เราชอบศิลปะ เมือ่รู้ว่าเราชอบศิลปะจริง ๆ แล้วก็ควรที่จะ 
จริงจังมากขึ้น และจะมจีุดนึงที่ตอนน้ันทางบ้านก็ล าบากเช่นกัน ที่จะใหเ้ราได้เรียนต่อ ก็เลยเป็นจุด
หนึ่งทีท่ าให้เราด้ินรนพยายามทีจ่ะให้ตนได้เรียนให้ได้ ก็เลยพยายามหาทางออกโดยปรกึษา ญาติพี่
น้องของแม่ ในการเรียงความวาดรูปถวายฎีกา ของพระราชทานทุนการศึกษา จากในหลวงรัชกาลที9่ 
แล้วก็ลองปรึกษาพี่ชายของแม่ทีท่ างานเกี่ยวกับการต้อนรับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกิุลทอง 
จังหวัดนราธิวาส โดยแม่ได้ปรึกษาพี่ชาย หากว่าลกูสาวจะวาดรูปขอถวายฎีกาอะไรประมาณนี้พอจะ
ได้ไหม? ทางพี่ชายของแมเ่ลยให้ค าปรกึษาแนะน า ถึงจุดน้ันเรากเ็ลยไปปรึกษาที่ท่านปลัดอ าเภอ ว่า
พอจะมหีนทางไหนบ้างใหเ้ราได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ทางปลัดอ าเภอแก่ก็ใจดีเอ็นดูเด็กน้อย ท่าน
เลยให้ค าปรกึษาให้เราลองสง่ผลงานศิลปะของเรา เพื่อส่งเปน็ถวายฎีกาพร้อมเรียงความ ส่งทางส านัก
ราชเลขาธิการ เพื่อใหส้ านักราชเลขาธิการท าเรื่องไว้ให้เรา จนท าใหเ้ราได้รบัทุนในระดับอุดมศึกษา
เพือพฒันาชายแดนภาคใต้ ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปค่ะ 
  
ชุติมา : ค่ะ และด้วยความที่บิวเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอสิลาม ไม่ได้เป็นมสุลมิ ในการทีจ่ะ
ท าการศึกษามจีุดไหนทีบ่ิวควรระวังบ้างไหมคะ ด้วยเกรงว่าอาจจะไปแตะโดนจุดที่ละเอียดอ่อนเพราะ
ขาดความเข้าใจน่ะค่ะ 
  
ยามีล๊ะ : คือบิวใช้ค าว่า ข้อควรระวังฟังดูหนักแน่น รุนแรงมาก คือไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไม่อยากให้ใช้
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ค าน้ี ไม่ต้องระวังอะไร คือถ้าบิวอยากรู้อะไรเราอยากใหบ้ิวศึกษาจากข้อเทจ็จริง จากหลักศาสนา
มากกว่า คือสามารถศึกษาจากหนงัสอืศาสนาได้เลยค่ะ แต่อาจต้องเลือกดี ๆ หน่อย เพราะหลาย ๆ 
เล่มที่ผ่านตามาก็ มีการบิดเบือนบ้างละ 
  
ชุติมา : ตอนนี้นอกจากหนงัสือแล้วบิวก็ได้ศึกษาทางเว็บไซต ์หลัก ๆ ก็จะดูจากเว็บไซต์ของ
จุฬาราชมนตรีอะ่ค่ะ 
  
ยามีล๊ะ : ขออนุญาตแนะน าค่ะ มี 2 เว็บไซต์ที่อาจช่วยได้ คือ อิสลามเฮาส์ (Islamouse.com) และ 
อิสลามมอร์ (Islammore.com) โดย 2 เว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือค่ะ แต่ที่ชัวร์ ๆ ก็อิสลามเฮ้าส์ค่ะ 
และถ้าเรามีอะไรเพิ่มเติมเราจะแชร์ใหบ้ิวนะ 
  
ชุติมา : รับทราบค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ 
  
ยามีล๊ะ : เราอยากเห็นธีสสิของบิวมากค่ะ ถ้าเสร็จแล้วยังไง บอกเราด้วยนะ อยากศึกษาด้วยเช่นกัน
ค่ะ 
  
ชุติมา : ยินดีค่ะ ก็ลุ้นให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ นอกจากนี้แล้วมีเพิ่มเติมเล็กนอ้ยค่ะ ในฐานะที่คุณยา
มีล๊ะเป็นหนึ่งในศิลปินมสุลมิทีส่ร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีแผนหรือโครงการในอนาคต
ไหมคะ 
  
ยามีล๊ะ : อืม ก็เหมือนตอนน้ีค่ะ ยิ่งเรามีอายุทีเ่พิ่มข้ึน ยิ่งท าให้มีความคิดมากข้ึน คือความคิดเรามี
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยงัมเีรื่องใกล้ตัวทีม่ากระทบจิตใจเรา เรากจ็ะเอาส่วนน้ันแหละค่ะ 
มาสร้าสรรค์ผลงานตอ่ไป เหมือนตอนเราเรียนป.โทอะ่ค่ะ จากป.ตรทีี่เราจะท างานในลกัษณะศาสนกจิ 
การปฏิบัติ การละหมาดอะไรอย่างนี้ พอมาถึงระดับปรญิญาโทก็ต้องมีการพัฒนา สานต่อ ระหว่างนั้น
ท่านอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ กเ็ลยให้ค าแนะน า ตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่า ให้ลืมของปริญญาตรีไปกอ่น
นะ เพราะว่าถ้าเราไม่ลืม เราจะยึดติดรปูแบบเดิม ๆ  จะไมก่้าวหน้า จะอยู่ทีเ่ดิม อาจารย์ก็เลยแนะว่า 
ถ้าอย่างนั้นลองท าเรื่องฮิญาบไหม? เรื่องของสตรีมสุลมิไปเลย ธีสิสก็ท าเรื่องของ “โลกของสตรี
มุสลิม” ซึง่เป็นช่ือวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ชลูดได้ต้ังไว้ให้เรา รูส้ึกภูมิใจมาก ก็ท างานสร้างสรรค์ไป ได้
ศึกษาเรื่องหลักปฏิบัติของสตรีมสุลมิ บทบาทต่าง ๆ ของสตรีมุสลิมที่มีต่อสังคมโดยรวม ที่มทีั้งต่อ
สถาบันครอบครัว ท าใหเ้ราได้ศึกษาเพื่อที่ในอนาคต เราก็ต้องมีครอบครัว เป็นเรื่องทีเ่ช่ือมต่อกับ
ชีวิตประจ าวัน เรื่องใกล้ตัว แล้วยิ่งความรู้สกึของเราคือ เราไม่เคยแยกว่า คือศาสนา คือศิลปะ เพราะ
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ชีวิตประจ าวันของเรา เราว่าเหมือนสิง่เดียวกัน ความรูส้ึกส่วนตัวเรานะ จึงท าให้เรามเีรื่องราวที่
อยากจะน ามาสร้างสรรค์งานอยู่ตลอดเวลา มีความกระหาย เหมือนมีแรงผลักดันข้ึนมา สมมติถ้าเรียน
จบ มีงานท า ตัวเราท าอะไรก็ได้นะ แต่ใจกระหายทีอ่ยากท างาน ศิลปะอยู่ตลอดอยู่แล้ว คือเราก็โอเค
นะ หากมีงานสอนอะไรใหเ้ราท า ในวันข้างหน้าอาจจะต้องจดัระเบียบและแบง่เวลาให้ดี คือเรา
ต้องการที่จะน าองค์ความรู้ทีเ่รามี ที่ได้เรียนที่ศิลปากร ไปถ่ายทอดให้กบัรุ่นน้องทีป่ัตตานีต่อไป คือเรา
ไม่ได้ท าเพื่อตัวเราคนเดียว เจตนาของเราคือเราอยากท าเพือ่คนอื่นบ้าง และตอนน้ีด้วยวัยทีเ่ราจบไป
แล้ว เราก็ต้องคิดต่อว่าเราจะวางแผนยังไงกับชีวิตเรา สมมตใินอนาคตเราต้องมีครอบครัว อันน้ีลอง
คิดดูอ่ะนะคะ อาจจะท าเป็นเรื่องของเจ้าสาวก็ได้เนอะ หรือท าอะไรในลกัษณะประมาณนี้ 
  
ชุติมา : ก็คือแรงบันดาลใจหลัก ๆ ของเรา คือ ชีวิตของตัวเราเอง 
  
ยามีล๊ะ : ใช่ค่ะ หลัก ๆ เลย คือชีวิตของตัวเราเองเลยค่ะ แต่คิดว่าอาจจะท าเรื่องเจ้าสาวก็ได้ เพราะใน
อนาคตเราก็ต้องไปอยูจุ่ด ๆ นั้น ต้องเป็นเจ้าสาว อะไรอย่างนี้ 
 
ชุติมา : แล้วคุณยามีล๊ะคิดว่าศิลปะของศิลปินมสุลมิ ได้ให้อะไรกับสังคมบ้าง หรือเคยคิดไหมคะ ว่า
ผลงานของเราอาจก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไดบ้้าง 
  
ยามีล๊ะ : อันน้ีเรามองในมุมที่ว่า สมมติถ้าเราเอาหลกัของศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงกระตุ้น
ต่าง  ๆ   ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต์ ศาสนาพุทธ คือเป็นสิง่ดีงามอยู่แล้ว ก็
ย่อมต้องท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอ่ะค่ะ ถ้าเราสรา้งงานจากการศึกษาหลักศาสนาอย่างถ่อง
แท้ 
  
ชุติมา : โอเคค่ะ ส าหรบัวันน้ีบิวขออนุญาตรบกวนเพียงเท่านี้ ขอบพระคุณคุณยามีล๊ะมาก  ๆ  ค่ะ 
หลงัจากนีอ้าจยังคงต้องรบกวนคุณยามลี๊ะบ้างนะคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ 
  
ยามีล๊ะ : ด้วยความยินดีค่ะ หากเรามสีิ่งใดที่น่าสนใจ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยินดีเสมอนะคะ 
 
ชุติมา : ยินดีมากค่ะ ขอบพระคุณอีกครัง้ค่ะ 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์ธิดารตัน์ จันทเชื้อ  
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ (1 กันยายน 2559) 
 
ชุติมา :  ขอถามเรื่องพื้นฐานก่อนเลย เริ่มแรกเมื่อคิดทีจ่ะท างานศิลปะ เลือกที่จะเรียนศิลปะ จุดน้ีมี
ที่มาอย่างไรคะ 
 
ธิดารัตน์ : เริ่มแรกเมื่อครั้งเป็นเด็กเลย เราชอบท างานศิลปะ ชอบการ์ตูนญีปุ่่น เราไม่ค่อยไปเล่นกับ
เพื่อน เราเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วการเล่นกับเพื่อนบางทีเพื่อนแบ่งพรรคแบง่พวก เราก็จะไม่ชอบ 
ชอบมาอยู่คนเดียวแล้วก็วาดรปู การ์ตูนญีปุ่่นจะมีเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่ เราก็รูส้ึกว่าเราเหมือนตัวนั้นตัวนี้ 
เราก็วาดรปูตามหนังสือการ์ตูน อันน้ันคือแรกเริ่ม พอเรียนอยู่ในช้ันเรียนทั่วไป เข้าช้ันม.ต้น เรารู้สกึว่า
เราไม่ชอบสังคมที่ต้องเรียน ต้องท าในสิง่ที่คนอื่นเขาท ากัน อย่างการต้องเรียนในสายวิทย์คณิตเท่านั้น
ถึงจะดี อะไรแบบนี ้
 
ชุติมา :  น้องมาเรียมเรียนจบมาจากที่ไหนคะ 
 
ธิดารัตน์ : จากเทพศิรินทร์ ร่มเกล้าค่ะ แล้วก็อยูห่้องเด็กเรียน แต่จะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ ก็ไม่เชิง
เข้าไม่ได้ แต่ไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิต ก็เลยไม่เรียนต่อ ม.ปลาย ไปเรียนต่อช่างศิลป์ แล้วกก็่อนหน้านีเ้รา
แค่ชอบวาดรูป แต่เราไมรู่้ว่าศิลปะคืออะไร พอมาเรียนเรากเ็พิ่งรู้ว่า โอ้โห เยอะมาก มีคอมโพสท์ 
เพ้นท์ติ้ง ปั้น การเขียนรูปต่าง ๆ  เราก็ชอบ หนกัไปทางเพ้นท์แต่ก็เพ้นท์ไม่ค่อยเกง่ แล้วเพื่อน ๆ ร่วม
ห้องกจ็ะมทีี่เขาเป็นลูกศิลปินอะไรแบบนี้ เขาจะเก่งกันมาก ๆ ก็แบบตามไม่ค่อยทัน แล้วช่วงแรกเราก็
ยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอ ก็เคยคิดว่า ชอบเรียนไทยนะ ชอบวาดลายไทย แต่เราก็แค่ชอบเขียนลายไทย 
แต่เราไม่มีพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไทย เรากเ็ลยเพิง่มาเปลี่ยนงานเป็นแนวของตัวเองมาเอา
ตอนปี 4 ปี 5 เรามีพื้นฐานการเยบ็ปักและช่วงนั้นก็มปีัญหาชีวิต เราก็เลยเข้าหาศาสนามากขึ้น 
เมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยท างานแนวศาสนา เพราะเรากลัวจะเชย แต่แล้วสุดท้ายก็เหมือนเราหนีตัวเองไม่
พ้น แล้วตอนแรกก็ไปตีความว่างานจะต้องออกมาเป็นเพ้นท ์งานจะต้องสวย งานจะต้องคนดูแล้วชอบ 
เรากท็ิ้งทกุอย่างเลย เอาอารมณเ์ราล้วน ๆ เลยตอนน้ัน มหีลายรื่องประกอบกัน ทั้งชีวิตครอบครัว 
เรื่องศาสนา เรื่องความเป็นอยู่ แล้วก็ต้องมาคิดงานให้ไมเ่หมอืนใคร แล้วสุดท้ายเรากท็ิ้งทกุอย่าง 
ท างานของตัวเองแค่นั้น ก็คือเลอืกการเยบ็ปัก บวกรวมกบัทกัษะที่เรามี คือการใช้โปรแกรมโฟโตช็อป 
และอิลลสัเตรเตอร ์
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ชุติมา :  จากทีเ่ล่าว่า พอชีวิตต้องเผชิญหลาย ๆ เรือ่ง หลาย ๆ อย่างเราเลยเข้าหาศาสนามากขึ้น 
ก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่เคร่ง หรือยึดถือในศาสนามากแค่ไหนคะ 
 
ธิดารัตน์ : ปานกลางค่ะ ไม่มาก คือเราเพิ่งมาโพก มีผ้าคลุมหัวตอนอยู่ช่างศิลป์ อายุสัก 15-16 คือ
ตอนน้ันเราเจอเรือ่งทีท่ าร้ายจิตใจ บางอย่างเรากบ็อกครอบครัว บอกใครไม่ได้ เหมอืนเรากลัวบาป 
กลัววันสิ้นโลกนะ ตอนนั้น เราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยน แต่ก็ยงัไม่ 100% นะ ตอนนั้น ก็ตั้งใจเปลี่ยนมา
เรื่อยจนหลัง ๆ กม็ีความเข้มข้นมากขึ้น ละหมาดครบ 5 เวลา ปฏิบัติตามหลกัศาสนาครบถ้วนทุก
อย่างก็ไปด้วยกัน พอเราท าอย่างนี้งานกอ็อกมาเป็นตัวเรา 
 
ชุติมา :  และจากที่บอกว่า ก่อนที่จะท างานเย็บปักเราถนัดเพ้นท์มากอ่น อยากทราบว่าตอนที่จะ
เปลี่ยนมาเป็นเทคนิคเย็บปัก มีทีม่าจากอะไรคะ 
 
 
ธิดารัตน์ : มีอยู่ว่า งานเพ้นท์ต้องส่งงาน 2 ช้ินต่อ 1 ซับเจ็ค แล้วเรากเ็พ้นทอ์ย่างเดียว แล้วก็เย็บลงไป
ด้วย เหมือนเอาลายทางมสุลิมมาเยบ็เฉย ๆ แค่เป็นเทคนิคเสริมแล้วเอามาจัดวาง และอาจารยก์็ถาม
ว่าท าไมไม่เอาเทคนิคอันน้ีน าแนวความคิดไปเลย แรก ๆ ก็ยงังง ๆ แต่ก็มาทบทวนว่า เออ เรามี
ความสามารถในการใช้โฟโต้ช็อปและโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ะ ก็เลยเอาลายมาใช้แทนความเป็นรูป
เหมอืน ความเป็นจริง แล้วก็ช่วยในแง่ที่ว่ามสุลมิท ารปูเหมอืนไม่ได้ ก็ช่วยให้ไม่อึดอัดใจ เรากส็บายใจ
ไปอีกข้ัน  
 
ชุติมา :  ตอนที่พี่พาแม่ไปชมงานศิลปะ ก็มีงานของน้องมาเรียมด้วย และแม่เป็นคนชอบการเยบ็ปัก ก็
บอกว่าชอบงานของหนมูาก อยากได้ผ้าช้ินน้ีมาก เขาก็ชมว่าความคิดสร้างสรรค์ดีมาก งานระเบียบ 
สวยมากค่ะ 
 
ธิดารัตน์ : ขอบคุณค่ะ ก่อนหน้านั้นก็จะมงีานของพี่ยามีละ๊ค่ะ เขาจะใช้การปักจกัร หนกู็ชอบงานเขา
มากแต่บางอย่างก็ยังไม่ตรงกับตัวหนู ด้วยความสังคมเราก็ยงัแตกต่างกันอยู่แม้ว่าสังคมมุสลิม
เหมอืนกัน  
 
ชุติมา :  คุณยามีจากที่เห็นคืองานขยันมาก ทราบว่าปักจกัรแต่ว่าจงัหวะการวนด้าย พอเราไปมองใกล้ 
ๆ ก็รู้สกึว่า เขาท ายังไงนะ รูส้ึกหนักหนา ต้องยากแน่ ๆ เลย เราท าไม่ได้เนอะ ทีนีก้็แจ้งก่อนเนอะ ว่า
เราท าเรื่องนี้ เพราะว่าเราจ าได้ว่าช่วงม.ปลาย เวลาเราไปชมงานศิลปะในนทิรรศการต่าง ๆ  
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โดยเฉพาะนิทรรศการระดับชาติ เราสังเกตได้ว่า ช่วงนั้นมีผลงานศิลปกรรมและรายช่ือศิลปินใตมุ้สลิม
เยอะมาก จนพอเราโตข้ึนกเ็ห็นความต่อเนื่องมาโดยตลอดในเวทีระดบัชาติ น่าสนใจนะ และตอนน้ีตัว
หนูก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคเลื่อนไหวนี้ หนูคิดว่าผลงานศิลปะของชาวมุสลมิจะให้อะไรกับสังคม
บ้าง หรอืก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 
 
ธิดารัตน์ : ถ้าพูดก็พูดในสองด้าน อย่างถ้างานของศิลปินใต้ งานของเขากจ็ะสะท้อนสังคมเขา เรือ่ง
ความสูญเสีย เรือ่งปัญหาที่เกิดข้ึน หรือไม่กจ็ะเห็นความเป็นพื้นถ่ิน ความเป็นมลายู ลวดลายพื้นถ่ิน
ทางมลายูประมาณนี้ ก็ดีในมุมที่ว่าเป็นการน าเสนออัตลักษณ์ในมุมของเขา และเพิ่มในเรื่องของ
การศึกษา คืองานศิลปะสามารถท าเพื่อตั้งค าถามกบัคนดูได้ เมื่อก่อนคนมสุลมิกจ็ะไม่ค่อยมาแนวทาง
ศิลปะมาก ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษามาก ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียว แต่ไปถึงเรือ่งของปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ แต่ถ้ากล่าวในมุมของหนูแล้ว งานจะไม่มีความสัมพันธ์กบัพื้นที่ เพราะหนูเป็นคน
กรุงเทพฯโดยก าเนิด งานกจ็ะเป็นเรื่องของการน าหลักศาสนามาใช้โดยชัดเจน ส่วนลายกจ็ะเป็นลายที่
ค่อนข้างสากลที่มสุลมิทั่วโลกเขาใช้ในสถาปัตยกรรมอยู่แล้วค่ะ ซึ่งตรงนีก้็มีจุดมุ่งหมายคืออยาก
เปลี่ยนสงัคมที่มอีคติต่อมุสลิม ทีม่องว่ารุนแรง เลวร้าย งานเราจะน าเสนอให้เห็นแง่ดี ก็จะมีค าหนึง่ที่
ใช้บ่อยในงานก็คือค าว่า ญะมาอ๊ะฮ ฺก็คือ การรวมตัวกันของคนในศาสนาเพื่อทีจ่ะประกอบกจิกรรมดี 
เพราะว่าพอมุสลิมรวมตัวกันแล้วคนจะมองว่า มุสลิมมารวมตัวกัน มาก่อการร้ายใช่ไหม ซึ่งไม่ใช่ ใน
งานเราเราก็ท าแบบเซมิแอ็บสแตรก็นะคะ คนมองตอนแรกอาจจะไมเ่ข้าใจ แต่รูส้ึกได้ว่า มีความมุสลมิ
นิดหนึ่ง ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะเข้ามาถาม นี่งานน้ีคืออะไร เป็นอย่างไร เรากจ็ะได้มีโอกาสอธิบาย   

 
ชุติมา :  เหมอืนกับว่า เมือ่งานได้ต้ังค าถามกับสังคมสง่ผลใหเ้ราได้ตอบด้วยตัวเอง 

 
ธิดารัตน์ : ใช่ค่ะ  

 
ชุติมา :  พี่เองมีความใกล้ชิดกับมุสลิมพอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้นบัถือ โรงเรียนทีเ่คยเรียนสมัยประถมก็
ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมุสลิม แต่ที่บ้าน คนในครอบครัวกจ็ะมีความโฟเบีย เป็นมสุลมิโฟเบีย ซึ่งพี่ไม่ทราบ
สาเหตุที่แทจ้รงิว่าท าไมถึงเป็นแบบนั้น เมื่อถามตรง ๆ เขากจ็ะเลี่ยง ๆ ในการตอบ ก็เหมือนกับเป็น
ปมเราอย่างหนึ่ง ถ้าแม่เราทราบกจ็ะมอีาการบางอย่าง ตั้งแต่ประถมเรือ่ยมา จนมัธยมก็มี จนเข้ามหา
ลัยแล้ว มาเรียน กทม. เพื่อนสนทิก็ยงัเป็นมุสลิมอีก ในขณะที่แม่เพื่อนรักเราเหมือนลกูเขา ให้การ
ต้อนรับ แต่แม่เรากจ็ะดูยังมีความหว่ันบางอย่าง ยังไม่เปิดขนาดน้ัน ก็สักพักกว่าเขาจะเปิดเพิ่มทลีะ
นิด จนเราตัดสินใจท าวิทยานิพนธ์อันน้ี จุดหนึ่งก็คืออยากท าให้แม่เราได้อ่าน เพื่อเขาอาจจะเข้าใจ
มากขึ้น ซึ่งตอนทีเ่ราไปปัตตานีค่ะ ดีใจมาก แม่ขอไปด้วย เราก็ดีจัง แม่ยอมไปด้วย แต่ก็มาทราบ
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หลงัจากนั้นว่า เขาไม่ได้ไปเพราะเหตุผลในการเรียนรูเ้หมือนเรา แต่ไปเพราะเดี๋ยวจะมเีหตุอันตราย
เกิดข้ึนกับลูก เขาเข้าใจตามทีส่ื่อน าเสนอ แต่พอไปสัมผัสจรงิ ๆ เขาก็มีค าถามกับมานะว่า ไม่เห็นมี
อะไรเลย ทุกคนที่พี่ได้เข้าไปเจอก็อธยาศัยดีมาก สงบจนเขาเริ่มเข้าใจว่า ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือ
เข้าใจ และก็ได้ไปชมงานของหนูด้วยค่ะ งานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ แม่ก็ชอบมากเลย จ าได้ว่างานน้องคน
นี้  

 
ธิดารัตน์ : จริงเหรอคะ ขอบคุณมากค่ะ 

 
 ชุติมา : ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ถามด้วยว่า ได้เอางานน้องคนน้ีใส่ในวิทยานิพนธ์ด้วยไหม ก็บอกไปว่า มีค่ะ
แม่ เขาก็ดูช่ืนใจนะ แล้วก็เปรย ๆ ว่า เออ สงบดีจงัเลย  

 
ธิดารัตน์ : จริง ๆ หนูว่า หนูเข้าใจเขานะคะ เหมือนเขาเอาแผลของประวัติศาสตรม์าเป็นปัจจัย มาคิด 
ไม่ใช่แค่คนพุทธอย่างเดียวที่คิดแบบนี้ มีคนมสุลิมกลุม่หนึง่เหมือนกันที่ไม่เอาคนพทุธเลย ซึ่งหนูคิดว่า
ต้องให้เขาศึกษาความเป็นมนุษย์อีกที คือแยกกันระหว่างความเป็นเช้ือชาติและศาสนา  

 
ชุติมา : โดยในชุมชนพี่ค่ะ ชัดเจนเรื่องการแยกกันมาก ๆ อย่างในชุมชนจะมีตลาดที่ทุกคนมาจับจ่าย
ใช้สอยร่วมกัน กจ็ะมีทัง้แม่ค้าทีเ่ป็นพทุธและมสุลิม ไม่มีโซนขายแบ่งชัด ทุกคนขายปะปนกันไปแต่
ลูกค้าจะชัด ลูกค้าพทุธจะซื้อกับแม่ค้าพุทธ ลูกค้ามสุลมิกจ็ะซื้อกับแม่ค้ามุสลิม ตัวเราก็อยากทราบ 
เลยท าทีเข้าไปถาม เริ่มที่คนพทุธก่อน แม่ค้าเขาก็ตอบว่า คนพุทธเราไม่แบ่งแยกนะ เราซื้อได้หมด แต่
คนมุสลมิน่ะ ไม่ซื้อของเราเลยนะ ก็ไม่ชอบ ก็เลยไมซ่ื้อ ไม่อดุหนุน ได้ค าตอบแบบนี้มาก็ ไปถามแม่ค้า
มุสลิมต่อ เขาก็ตอบมาว่า ไม่ได้เป็นเรื่องของขัดแย้งอะไร แต่ด้วยหลักศาสนามีการก าหนดเรื่องอาหาร
การกินอยู่ ถ้าอย่างไหนเขาไม่มั่นใจว่าถูกหลกั เขาก็จะไมซ่ื้อ  

 
ธิดารัตน์ : ใช่พี่ คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งแยก  

 
ชุติมา : ฟังดูแล้วเหมือนเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะ แต่พอเราไม่ได้ศึกษาซึ่งกันและกัน ไม่ได้สื่อสารกัน 
ท าให้ไม่เข้าใจและเพิ่มช่องว่างระหว่างกัน ยิ่งนานไปยิ่งเพิม่ข้ึน อย่างที่ชุมชนของพี่ก็จะมีคนพุทธที่ไม่
พอใจชาวมุสลิมส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารตามก าแพงวัด จะโรตี ข้าวหมกแล้วแต่ แต่
ส่วนใหญจ่ะเปิดร้านบนฟุตปาธหน้าก าแพงวัดกัน 
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ธิดารัตน์ : และด้วยความที่เรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยค่ะ แบบการแต่งกายของเราบอกเลยว่า ถ้า
แต่งตัวแบบนี้คือมสุลมินะ ก็จะเป็นภาพจ าไปด้วย และในชุมชนที่หนูอยู่ค่ะ หนูกเ็รียนโรงเรียนวัดนะ 
คือในกรุงเทพฯ ชุมชนมุสลิมจะอยู่ติดคลองยาวไปเรื่อย ๆ และอยู่ติดวัด คือจะใหท้ ายังไง ประชากร
รอบ ๆ กเ็ป็นมสุลิมหมด  

 
ชุติมา : ซึ่งเราเป็นเด็กเราก็เคยถามย้อนไปนะ ว่าจะไม่ชอบ จะไล่เขาท าไม เขาไม่ได้ท าสกปรกนะ เขา
ท าความสะอาด ไม่ได้เข้าไปข้างในด้วย อยู่แค่ด้านนอก ผู้ใหญ่ก็ตอบกลบัมาว่า ลองให้คนพุทธไปขาย
ริมสเุหร่าบ้างสิ คงจะโดนเอาพร้าไล่ฟันแน ่ๆ ค าตอบรุนแรงมาก เราเลยเข้าใจได้ว่าความรู้สึกเหล่าน้ัน
ลึกเหมือนกันนะ พอท าธีสสิอันน้ีก็เลยบอกผู้ใหญ่ไป ไว้มาอ่านกันนะ จะเอาไปให้อ่านนะ อาจจะเข้าใจ
มากขึ้น  

 
ธิดารัตน์ : แต่ละที่ก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ อย่างทางใต้เข้าใจว่าเซ้นซทิีฟ เพราะเขาเพิ่ง
รวมกับเราได้ไม่นาน เพราะเมื่อก่อนก็เป็นแคว้นหนึ่ง รัฐหนึ่ง รัฐปัตตานีค่ะ 

 
ชุติมา : จากที่ท ามาก็ไปเจอข้อมูลส่วนหนึง่ว่า ชาวมุสลิมจะมผีู้น าของเขา และเมื่อเรารวมกัน เราก็ไป
ปลดผู้น าเขาออก 

 
ธิดารัตน์ : คือช่วงเวลาน้ัน สยามค่อนข้างยิ่งใหญ่ในแถบนี้ สยามกับพม่า และตอนน้ันพวกทีเ่ขาล่า
อาณานิคมเขาเอาไปไมห่มด เอาโซนทีเ่ป็นมลายูไปไมห่มด เอาแค่ที่เป็นมาเลเซียไป แล้วก็เหลือติง่
หนึ่ง โซนปัตตานีตรงนั้นที่มาเป็นประเทศไทย เลยข้าใจได้ว่า ส่วนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไทย 
ประกอบกบัถูกปฏิบัติอย่างนั้นด้วย และด้วยความที่ไทยพยายามสร้างความเป็นชาตินิยม แบบไม่ได้
ศึกษาค่ะ ว่าเราจะไปชาตินิยมกบัพื้นที่ทีเ่ขาเพิง่จะเข้ามาเปน็ประเทศไทยขนาดน้ันก็ยาก เขากเ็ลย
รู้สึกว่าแบบ เขาเหมือนเป็นคนอีกโซนหนึ่งประมาณนี ้

 
ชุติมา : จุดหนึ่ง คือความหวาดระแวงเนอะ เหมอืนเราไประแวงคนทีเ่ข้ามาใหมเ่ลยปฏิบัติกบัเขาแบบ
นั้น 

 
 ธิดารัตน์ : แต่เราก็ดันไปเอาเขามานะ  
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ชุติมา : นั่นสิคะ ค่ะ ต่อมาก็อยากทราบความเห็นในมมุของน้องมาเรยีมค่ะว่า คิดว่าการนับถือศาสนา
ของเราส่งเสริมชีวิตเรา เกื้อหนุนชีวิตเราอย่างไรบ้าง และในอีกมุมหนึ่งเคยสร้างผลกระทบใหเ้ราไหม
คะ 

 
 

ธิดารัตน์ : ถ้าในมุมของหนูหนูโอเคนะ เพราะว่าไม่ได้มีการบงัคับว่าต้องเคร่งครัดขนาดน้ี ต้องท าแบบ
นี ้ๆ ตอนเด็ก ๆ มีบังคับบ้าง แต่ว่า พอเราโตค่ะ เราศึกษา เรารูส้ึกด้วยตัวเอง และเราก็เปลี่ยนตัวเอง 
และเราก็รูส้ึกว่าถ้าไม่ท าเราจะรูส้ึกแย่ เมือ่ก่อนเรากม็ีขาด ๆ เกิน ๆ บ้าง เรือ่งการปฏิบัติตามศาสนกจิ 
ก็เข้าใจว่าสงัคมกรงุเทพด้วย สังเกตว่าจะไม่ค่อยมีใครคลมุผมนะ ที่กรงุเทพฯ เรากเ็หมือนกัน แต่เราก็
มานั่งว่าท าดีไม่ท าดี สุดท้ายเราไมท่ า เรากม็าคิดว่า นี่เราเปน็อิสลามแค่ช่ือเหรอ? ถ้าเราศรัทธาเราก็
ต้องปฏิบัตจิรงิ ๆ จัง ๆ แล้วเราก็ภูมิใจที่เราไม่ได้เป้นคนทั่ไปในสังคมที่ไหลตามกัน สังคมส่วนใหญ่ท า
อะไรก็ท าตามกัน เราภูมิใจในตัวเองที่ได้รู้จกัวิเคราะห์เองว่าอะไรดีหรือไม่ดสี าหรับเรา และเราได้ลง
มือท า  
 
ชุติมา : แล้วเคยมีผลกระทบไหมคะ 

 
ธิดารัตน์ : ก็มบี้าง เคยมเีพื่อนมาทักนะ คือเมือ่ก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ผ้าคลมุผม ตอนนี้เพื่อนก็จะถาม ใส่
ท าไม ถอดออกเถอะ ประมาณนี้ เหมือนกับท าให้เรามสีังคมที่แคบลง ในช่วงแรก ๆ ทีเ่พื่อนไมเ่ข้าใจ 
ว่าเราท าแบบนี้ท าไม ท าไมต้องไปเคร่งอะไรขนาดน้ีด้วย ด้วยสังคมของเด็กไทยด้วยรเึปล่า ที่ถ้าใครสกั
คนท าอะไรแปลกไปนิดหนึ่งกจ็ะถูกตราหน้าหรือท าบางอย่างใส่ เราก็เลยต้องพิสจูน์ตัวเองว่าอย่างไร
เรากจ็ะเป็นแบบนี้ต่อไป พอเราท าไปก็ชิน สุดท้ายก็ไมม่ีอะไร ก็แค่เราเปลี่ยนตัวเองและแค่ไม่
ละลาบละล้วงกันแค่นั้น  

 
ชุติมา : ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนอะ 

 
ธิดารัตน์ : ใช่ค่ะ และจรงิ ๆ หนูคิดว่า ในสังคมวัยรุ่นควรมกีารให้การศึกษาเกี่ยวกบัสทิธิส่วนบุคคล
มาก ๆ เด็กไทยจะติด จะเข้าใจว่า คนดี คนที่ถูกต้องคือคนทีท่ าตามสังคมทั่วไป แล้วจะเป็นอย่างนี้กัน
เยอะ แล้วก็เป็นกันเยอะมากด้วยตอนน้ี คือหนูเองก็ไม่ได้ท างานศิลปะเพื่อเด่น เพื่อเก่งกว่าคนอื่น แต่
ท าเพื่อไดเ้ผยแพร่อะไรบางอย่าง ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแตร่วมถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่ผู้คนควรจะปฏิบัติต่อ
กัน  
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ชุติมา : ก็คือเราไม่ไดจ้ ากัดว่างานเราท าเพื่อคนมุสลิม 
 

ธิดารัตน์ : จริง ๆ ก็คือ ยิ่งเป็นคนนอกค่ะ เราย่ิงอยากให้มารบัรู้เลย เพราะถ้าเขาได้รู้ หรือได้ศึกษา
บ้าง อาจจะช่วยผ่อนคลายจุดที่มีความขัดแย้งลง หรือถ้าพูดเอียง ๆ เอือ้ต่อมสุลมิก็คือ เราอาจจะได้
ประชากรมสุลมิเพิม่ ได้เผยแพร่ศาสนาผ่านงานศิลปะ  

 
ชุติมา : แม่พี่มีแอบถามนะคะ ว่าซาบซึ้งขนาดไหนแล้ว 

 
ธิดารัตน์ : เหมือนหนูก็เรียนโรงเรียนวัด ก็จะมีวิชาที่มีพระมาสอน หนูก็ได้รู้อะไรหลาย ๆ อย่าง คือเรา
ก็ได้เข้าใจศาสนาอีกศาสนา และเรากล็องเทียบว่าตรงไหนทีเ่หมอืน ตรงไหนที่ต่าง  

 
ชุติมา : ช่วงที่เรียนปรญิญาตรีค่ะ พี่กเ็รียนวิชาปฐมวัย อาจารย์กพ็าไปศึกษาดูงานโรงเรียน ๆ หนึ่ง 
ซึ่งในใบงานที่แจกก่อนเราจะไป เขามีค าถามว่า ท าไมโรงเรยีนนี้มีกิจกรรมหน้าเสาธงแค่ร้องเพลงชาติ 
ท าไมถึงไม่มีการสวดมนตร์ไหว้พระ ปรากฏว่าเมื่อไปถึงกพ็บว่า โรงเรียนตัง้อยู่ในชุมชนพหุ 50% ของ
เด็ก ๆ ที่โรงเรียนคือไทยพุทธ และอีก50% คือไทยมุสลิม และวิชาเรียนกจ็ะไมม่ีวิชาพระพุทธศาสนา 
แต่จะเรีนวิชาศาสนาที่ให้เดก็ ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศาสนากัน ซึ่งโรงเรียนนั้นคือ 
ระดับช้ันอนุบาลเลยนะคะ เดก็ยังเล็ก และเขาจัดการเรียนการสอนดีมาก 

 
ธิดารัตน์ : เดี๋ยวนี้โรงเรียนเอกชนที่มรีะบบอย่างนี้ คือดีมากเลยค่ะ ระบบแบบนี้ดีต่อเด็กมากเลยนะ 
แต่ว่าค่าเทอมแพงมาก  

 
ชุติมา : ซึ่งพอพี่ได้ไปเห็นตรงนั้นเลยรู้สกึเหมือนเราเป็นเด็กยุคเก่าไปแล้ว ทั้งที่โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
มุสลิมนะ แต่ก็ยังไม่ได้มีแบบนี้ มีวิชาเรียนพระพทุธศาสนา แล้วเพื่อนทีเ่ป็นมุสลิมก็ตอ้งเข้าเรียนด้วย 
ก็เรียนกันได้ แต่นึกอีกมุมหนึ่งก็ไม่แฟร ์

 
ธิดารัตน์ : ไม่รูส้ิคะพี่ แล้วแต่ ถ้าเป็นโรงเรียนโซนกรงุเทพฯ จะมีโรงเรียนสุเหร่าก็จะสอนอสิลามศึกษา 
แต่ถ้าเป็นโรงเรียนวัดก็จะสอนพระพทุธศาสนา หนูก็เรียนดว้ย แต่ก็จะมีพิเศษให้ วันศุกร์ทีพ่าเด็กไป
วัด เด็กมุสลมิก็แยกมามัสยิดได้  

 
ชุติมา : อันน้ีเป็นนโยบายเลยหรือเปล่าคะ พี่เคยได้ยินแค่ใส่ชุดไทย แต่ก็ไม่ทันนะคะ 
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ธิดารัตน์ : ใช่ค่ะ ใส่ชุดไทยด้วย ไปวัดไปมัสยิด ไปสวดปฏิบตัิกันจรงิจงัเลย แต่คือน่าเสียดายนิดหนึ่ง
ค่ะ อันน้ีหนูไม่ได้จะว่านะคะ 

 
ชุติมา : ไม่เป็นไรค่ะ เชิญเลย 

 
ธิดารัตน์ : ประเทศไทยก็มีคนพุทธเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม ก็มหีลายคนที่ละเลย เราน่ีต้องสอนศาสนา
พุทธให้เพือ่นที่นับถือศาสนาพุทธอีกที จรงิ ๆ คือน่าเสียดาย เขาน่าจะได้ศึกษาแก่นแท้ของพุทธ คือ
น่าสนใจนะ พอเราไปมาหลายประเทศ บางประเทศที่คนนับถือพุทธเยอะที่ไม่ใช่ประเทศไทยค่ะ หนูก็
ได้เห็นมุมมองหลาย ๆ อย่างที่น่าสนใจ ตอนไปญีปุ่่นมาก็ไปเจอศาสนาเทนรเิกียว ไม่ใช่พุทธค่ะ แต่ดู
เหมอืนพุทธมากเลยนะ เรียกวัดว่าโบสถ์ เป็นศาสนาอะไรไมแ่น่ชัด มีการเข้าไปไหว้ที่วัดทุกวัน แต่ใน
วัดก็จะไม่มรีูปเคารพอะไรเลย เห็นแล้วก็น่าสนใจดี ท าให้เราได้เห็นว่ามีความศรัทธามากมายบนโลกนี้  

 
ชุติมา : ประเทศไทยไม่ค่อยเปิดเรื่องความเช่ือด้วยค่ะ ตามความคิดส่วนตัว อย่างตอนนี้ก็รูส้ึกปวดหัว
กับเรื่องของการพยายามผลักดันให้ศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติมากเลย คือเท่าทีเ่ห็นตอนน้ี 
ส านักพุทธก็ไม่ไดท้ าอะไรในสายตาพี่นะคะ เวลามีข่าวเสื่อมเสีย ก็ไม่มีการออกมาเคลือ่นไหว ก็ไม่ว่า
นะ ถ้าจะตั้ง แต่เราแค่มีความรูส้ึกว่าเป็นองค์กรที่ยงัไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดเพือ่
พระพุทธศาสนาที่แทจ้ริง ซึง่กเ็คยถกเรื่องนี้กบัผู้ใหญเ่ขาก็ให้ความเห็นว่า ถ้าต้ังข้ึนมาได้ไม่ได้น่าห่วง
เลย แต่จะน่าห่วงตรงคนที่เข้ามาบรหิาร เราไม่รู้ว่าเขาสุจริตไหม ทัศนคติของเขาต่อศาสนาอื่นเป็น
อย่างไร เราไมอ่าจทราบขอบเขตการท างานนั้นได้เลย เดี๋ยวเกิดต้ังข้ึนมาแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลง
อะไรในระดบัใหญ่ ๆ ก็น่ากลัว 

 
ธิดารัตน์ : เหมือนสมัยจอมพลป.นะคะ ที่ไม่เอาชามสุลมิก็แบนไปเลย 

 
ชุติมา : ใช่ค่ะ ที่ใต้ก็มีการห้ามพูดยาวี บังคับการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยนะ แล้ววัดทุกวัดตอนน้ี
ก็แปะป้ายสนับสนุนหมดเลย ในขณะที่พอพีเ่ดินเข้าวัดไปกับแม่ก็เจอพระสบูบหุรี่ พระที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามศีลตามข้อก าหนด 

 
ธิดารัตน์ : จริง ๆ คือเขาควรจะตอ้งปลง และห่างของพวกนีเ้นอะ 

 
 ชุติมา : เลยท าให้นึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกบัผลงานของพี่อนุพงษ์ จันทร ที่เขาวาดภิกษุสันดานกา ค่ะ พี่
ก็เคยคุยกับพระทีบ่้านนอกแถวบ้าน ว่าที่กรงุเทพฯ พระหลาย ๆ ท่านไม่พอใจภาพน้ีมากเลย ท่านคิด
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ยังไง ท่านก็ตอบว่า ท่านเฉย ๆ นะ ไม่ได้อะไร ด้านดี ๆ พระด ีๆ เขาก็ไม่ได้มาว่าอะไรนี่ พระอย่างใน
ภาพน่ีก็มี ใคร ๆ ก็ทราบ แล้วจะเดอืดร้อนท าไม ก็เห็นด้วยกบัท่านนะ แล้วก็อีกอันหนึง่ที่อยากทราบ
ค่ะ ตอนนี้จะเห็นว่าความส าเรจ็ของศิลปินมุสลิมก าลังมาเปน็ชุด ๆ มาพร้อม ๆ กันหลายคน หนูมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปรากฏการณ์นี้อย่างไรคะ คิดว่าแนวโน้มจะเป็นไปในทิศไหน 

 
ธิดารัตน์ : เพิ่มข้ึนก็ดีนะคะ แต่หนูอยากใหม้าในแนวทางเรื่องของการสง่เสรมิศาสนา อันน้ีไม่ได้บอก
ว่าแนวทางงานของตัวเองดีนะคะ คือหนูไม่อยากใหม้าพูดเรือ่งเช้ือชาติเพื่อให้เกิดปัญหาอีก คือไม่ว่า
จะเป็นเจตนาที่ดีหรือไม่ดี แต่เรื่องเป็นเรื่องทีล่ะเอียดอ่อน บอบบาง คือมอียู่ในสถานการณ์ทั่วโลกค่ะ 
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยกบัความเป็นมาลยู แต่ทั่วโลกกเ็หมือนกัน เป็นมสุลมิเหมือนกันด้วยซ้ า แต่มี
ปัญหากันเพราะ เช้ือชาติ อย่างเช่นตรงอิสราเอล ปาเลสไตน์ หรืออย่างยิว ครสิต์ มุสลิม อะไรแบบนี้ 
ทั้งทีเ่รามรีากเดียวกัน คือเป็นเรื่องของเช้ือชาติ ชนชาติเลย แล้วหลาย ๆ อย่างก็เกี่ยวพันกับ
ประวัติศาสตร์ คือเราควรเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อแก้ไขปจัจุบัน ไม่ใช่เอามาเป็นแผลในใจเพื่อสร้าง
แผลใหม่อีก จะไม่มีอะไรไปมากกว่าการสูญเสียเรื่อย ๆ  สญูเสียไปมากกว่าเดิม 

 
ชุติมา : พี่นึกถึงหนงัเรื่อง where to invade next ค่ะ หนูได้ชมไหม พี่รู้สกึทึ่งกับประเทศตูนิเซีย
มาก ๆ ซึ่งเป็นประเทศมสุลมิที่มีความเจริญสูงมาก 

 
ธิดารัตน์ : จริง ๆ ประเทศมุสลิมก็เจริญทุกประเทศนะคะ ในส่วนเมียนมาก็ก าลงัพฒันาอยู่ บรูไน 
มาเลเซีย เจรญิหมดเลย 

 
ชุติมา : ใช่ค่ะ ที่ตูนีเซียก็คือเหตุการณ์ที่ได้ดูคือรัฐบาลมีการออกร่างนโยบายบางอย่างที่มีการจ ากัด
กรอบสตรีมากข้ึน แล้วผูห้ญงิทั้งประเทศก็ไม่ยอม เราเป็นศาสนิกที่ดเีช่นเดียวกันอย่าเอาศาสนามา
เป็นข้ออ้างในการลิดรอนเรา ซึง่สุดท้ายก็ยกร่างไป ไม่ท า ซึง่ก็โอเคไม่มอีะไรแล้ว แต่ปรากฏว่ารัฐบาล
ลาออกเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกิดข้ึน ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องท าก็ได้ ก็สุดท้ายเขาก็ไม่ได้บังคับใช้นโยบายน้ันน่ี
นา แต่ค าตอบเขาคือ ไม่ได้หรอก เขาสร้างบาดแผลให้กบัจิตใจผูห้ญิงในประเทศไปแล้ว ซึ่งพี่คิดว่าสุด
ยอดมาก 

 
ธิดารัตน์ : จริง ๆ ทุกประเทศเขากเ็ป็นแบบนั้นนะคะ ยกเว้นประเทศไทย  

 
ชุติมา : ที่เยอรมันกเ็จง๋มากค่ะ มีการเอาข้อมูลจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในสงคราม การฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์มาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ  เช่น มีช่ือนายทหารคนหนึง่ พร้อมสกลุ และต่อว่าด้วยข้อมูล คนน้ี เคย
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ฆ่าคนตายไปกี่คน เคยฆ่าชาวยิวไปกี่คน คนน้ีเคยทรมานคนน้ัน  คือทุกอย่างคือเรือ่งจริงหมด เขาท า
เพื่อเตือนใจ ใหส้ิ่งทีบ่รรพบรุุษเคยท าผิดพลาดมาคอยเตอืนใจลูกหลานไม่ให้ท าผิดพลาดอีก ซึ่ง
ตอนท้ายของหนงัก็มกีารล้อเลียนว่า ลองนกึว่าเป็นประเทศคุณสิ เราก็นึกตาม นายกคนที่เท่านั้น ๆ 
ของประเทศไทย ช่ือนายจุด ๆ  ๆ  เคยท าการปราบปรามเหตุการณ์การชุมนมุประชาชนด้วยความ
รุนแรงท าให้คนตายไปจุด ๆ  ๆ คนนะ คือ ไม่ได้ค่ะ ประเทศเราท าไม่ได้ กลายเป็นว่าเรื่องแบบนีเ้รา
รับไม่ได้กัน เราไม่กล้าเผชิญหน้าความจริง 

 
ธิดารัตน์ : พี่เคยฟงัเพลงญี่ปุ่นเพลงหนึง่ไหมคะ ทีเ่กี่ยวกับผกัชี จริง ๆ เขาก็พูดถึงประเทศไทยในแง่
ของ ผักชีโรยหน้านะ แต่เขาก็แสดงออกมาแบบข า ๆ  เหมือนไม่จรงิจังนะ แต่แฝงอยู ่

 
ชุติมา : ใช่ค่ะ ๆ  เพื่อนส่งมาให้ดู ก็ข าและจุกตามกันไปเนอะคะ ค่ะ ทีนี้ตอนนี้หนูมีโปรเจคในอนาคต
ไหมคะ 

 
ธิดารัตน์ : ก็มีค่ะ ยังคงท าเรื่องเดิม และคือหนูพยายามจะไปชุมชนมุสลิมของประเทศต่าง ๆ  เพื่อดู
ความแตกต่างค่ะ คือหนูอยากย้อนไปหาราก เหมือนบางประเทศทีเ่ขาไม่มีปญัหาเรื่องศาสนาค่ะ เขามี
การสอนหรือการปลูกฝังอย่างไร บ่มเพาะทัศนคติอย่างไรต่อคนรุ่นหลงั ซึ่งส าคัญมากต่อการพัฒนาใน
อนาคต ก็คือจะมองรวม ๆ กว้าง ๆ ค่ะ ศึกษาลักษณะสงัคมแต่ละที่ ในหลาย ๆ ประเทศมาท างาน ก็
คิดไว้ว่าจะเป็น อินสตอลเลช่ัน 3 มิติ อยากท าอะไรที่แบบสะกิดใจคนดูก่อนอย่างแรก อารมณ์
เหมอืนกับจากทีเ่คยท างานเป็นช้ินงานก็น ามาสูง่านที่เป็นดอคคิวเม้นท์ อาจจะมาเสวนา อภิปรายงาน
แบบนี้กัน  

 
ชุติมา : ฟังแล้วดูเป็นสเกลงานที่ยิง่ใหญ่ ดูกว้างขวางและครอบคลมุมาก 

 
ธิดารัตน์ : ใช่ค่ะ ๆ  หนูก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า คือหนูจะท าช้ินเดียวเลยทัง้เทอม เป็นอินสตอลอัน
เดียวเลย 

 
ชุติมา : อันน้ีคือโปรเจ็ตปรญิญาโทเนอะ 

 
ธิดารัตน์ : ใช่ค่ะ 

 
ชุติมา : ค่ะ และคือตัวพี่ค่ะ ไม่ใช่มุสลิม ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม หนูมีอไรแนะน าพี่ไหมคะ? 
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ธิดารัตน์ : พี่อยากรู้อะไรคะ 

 
ชุติมา : หลักปรัชญาของศาสนาประมาณนี้ค่ะ เพราะพื้นฐานเรามีไมม่าก บางเรื่องพออ่านแล้วก็ยาก
ที่จะเข้าใจ พอจะมีหนงัสอืที่อ่านช่วยส่งเสริมความเข้าใจไหมคะ 

 
ธิดารัตน์ : มีค่ะมี ๆ  เดี๋ยวหนสู่งให้ได้ค่ะ มีออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะสง่ให่พีท่าง
ออนไลน์ก็ได้ค่ะ หนูเองก็ศึกษาอะไรร่วมหลายอย่างมาก ทัง้ประวัติศาสตร์ ทั้งคนค่ะ ศึกษาความเป็น
คน เราไปบังคับไม่ได้ ก็จะมีแบบ คนพุทธทีเ่ป็นพทุธเฉพาะในบัตรประชาชน มุสลิมกม็ีเหมือนกันค่ะ 
ไหนจะเรื่องเช้ือชาติอีก ความเป็นปัจจเจกที่แยกย่อยต่าง ๆ  อย่างเหตุการณ์การกราดยิงผบับาร์ชาว
เกย์ที่อเมริกาค่ะ คือเขาเป็นมสุลมิก็จริง แต่เขากเ็ป็นเกย์เหมอืนกับทกุคนที่ได้รับผลกระทบ คือเขา
ทะเลาะกันในบริบทของความเป็นเกย์กัน แต่พอแค่เขาเป็นมุสลิมปุบ้ สื่อกลบัยกเรื่องความเป็นมุสลิม
ของเขาข้ึนมา คือเป็นเรื่องของกระแสสงัคม การปลกูฝงัทางสังคม แล้วมีข้อเสีย คือข้อเสียต่อตัวเอง
นะคะ คือมุสลมิจะไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเองเพือ่ใหเ้ป็นไปกบักระแสหลัก กระแสสังคมส่วนใหญ่ เหมือน
เขากลัวมสุลมิแพร่ขยาย ก็มทีั้งข้อดี ข้อเสียพี่  
 
ชุติมา : วันน้ีรบกวนเท่านีก้่อน แล้วเดี๋ยวอย่างไร พี่อาจต้องรบกวนหนูอีกนะคะ ขออนุญาตไว้เลยค่ะ 

 
ธิดารัตน์ : ได้ค่ะพี่ ยินดีมากค่ะ 

 
ชุติมา : ขอบคุณมากค่ะ 
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ถอดความบันทึกเสียงจากการสมัภาษณ ์กามลีะ อิละละ  

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  
(26 กรกฎาคม 2559)  
 
ชุติมา :  จากที่ได้ชมงานของน้องกามีอ จะเห็นเป็นภาพเจ้าสาวมุสลิม ตอนที่สร้างสรรค์งานศิลปะแต่
ครั้งแรงบันดาลใจ หรือว่าแนวความคิดหลัก มาจากไหนคะ 
 
กามีละ :  เป็นเรื่องของผูห้ญงิค่ะ ผู้หญิงกบัการแต่งงานทีเ่ป็นของคู่กนั ผู้หญงิพอถึงจุด ๆ หนึ่งก็ตอ้ง
คิดเรื่องแตง่งาน การมีชีวิตคู่ แล้วผู้หญิงจะละเอียดอ่อนกบัเรื่องนี้มาก ผู้หญิงจึงคิด คิดมาก คิดแล้ว
คิดอีก เหมือนหนูอยู่ในเหตุการณ์ในสามจังหวัด ก็มีส่วนเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเหมอืนกัน ยิ่งมามี
เหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตในงาน 
 
ชุติมา :  คือก าลังจะแต่งงานหรือคะ 
 
กามีละ : ในงานเลยค่ะ ก าลงัแต่งงาน ก็คือเจ้าบ่าวถูกยิงจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดอยู่ พูดถึงในส่วน
ของคนที่เป็นเจ้าสาวในวันน้ัน ในวันที่ควรจะมีความสุข เจ้าสาวควรจะมีความสุข กลายเป็นว่า เป็น
วันที่มีความทุกข์ ความผิดหวัง ทรมาน เรือ่งราวตรงนี้เลยเปน็แนวเรื่อง ท าใหเ้กิดเนื้อหาในงานเรา 
เมื่อมีแนวเรื่อง เรากเ็ลยสร้างเนือ้หาของเราข้ึนมา พูดถึงในเรื่องผู้หญิง จิตใจ เรื่องของภายในมากกว่า 
เพราะว่า พอเรามามองถึงตัวเองว่า ชีวิตของเราละ่จะเป็นยังไง ท าให้เราเกิดความรูส้ึกกลัวในตรงนั้น 
ความรู้สึกตรงนั้นเลยเปราะบางส าหรบัผูห้ญงิมาก 
 
ชุติมา :  อันน้ีคือเหตุการณ์ของคนใกล้ตัวรึเปล่าคะ 
 
กามีละ : เจ้าบ่าวเป็นคนแถวบ้านค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเพียงอย่างเดียวนะคะ พวก
ปัญหาในครอบครัวด้วยเหมือนกัน คนข้างบ้าน คนในหมู่บ้าน ปัญหาเยอะมาก เป็นปัญหาส่วนตัวที่
ไม่ใช่แคเหตุการณ์ความรุนแรง ปัญหาการชีวิตคู่ค่ะ จะเยอะมาก ความส าเรจ็ในการใช้ชีวิตคู่มีน้อย 
อยู่ในอัตราต่ า มีการหย่าร้าง ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความสุข คนที่เรารูส้ึกว่าได้รับผลกระทบมากทีสุ่ด
คือ ผู้หญงิ ค่ะ ผู้หญงิพอแต่งงานแล้วเราย่อมตัง้ความหวังที่คู่ชีวิตเรา ที่ผู้ชายซึ่งเหมอืนเป็นเสาหลัก
ของเรา แต่พอผู้ชายไม่มีความรบัผิดตรงนั้น ก็ท าให้ผูห้ญงิได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีให้เห็นเยอะมากใน
หมู่บ้าน 
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ชุติมา :  เป็นปรากฏการณ์ที่เพิง่เกิดข้ึน หรือคุณกามเีองเห็นมาตลอดช่วงชีวิตคะ 
 
กามีละ : ก็ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ สังเกตต้ังแตจ่ าความได้ จนถึงตอนนี้เรารูส้ึกกบัลกึซึ้งมากขึ้น เพราะ 
เราก็โตแล้ว 
 
ชุติมา : ค่ะ จากการที่บิวได้ชมงานของคุณกามี เทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์งานเป็นเอกลักษณ์มากเลย 
ตอนที่ได้เลือกใช้เทคนิคนี้ มีที่มาเป็นอย่างไรคะ 
 
กามีละ : คือเทคนิค ได้มาจากความบังเอิญมาก บังเอิญสุด ๆ เลยค่ะ เพราะว่าตอนน้ันในปัตตานี จะมี
การคัดเลือกนักศึกษา 2 คน ให้ไปแข่งดาวเด่นบัวหลวง อาจารย์ก็คัดเลือกหนูไปเป็น 1 ในน้ัน และ
ด้วยเทคนิคเราที่ยงัไม่ลงตัว เราเลยต้องรบีคิดให้ได้ ต้องท าให้ได้ ตอนนั้นก็ยังท าบนเฟรมธรรมดาค่ะ 
ท าบนผ้าใบธรรมดา ดรออิ้งลงไปเลย แล้วทีนี้ผลยังไม่ถึงค่ะ อาจารยจ์ึงแนะน าให้หาอะไรที่อยูข้่าง ๆ 
เรา เราหันไปเห็นเพื่อนข้าง ๆ ใช้เทคนิคดินสอพอง เราก็อยากท าบ้าง เพราะว่าด้วยความพื้นของมัน 
เราสามารถขัดใหล้ะเอียดได้ ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราลองดรออิ้งบนพื้นแบบนี ้น่าจะสวยนะ เรากล็องค่ะ 
แตท่ีนี้เกิดปญัหาคือ ดินสอพองมีพื้นความเหลือง เราจะท ายังไงในส่วนไฮไลท์ให้ขาว จนตอนน้ันงาน
เกือบจะพงัค่ะ เราก็แบบไหน ๆ ก็จะพังแล้ว ก็ใหพ้ังไปเลยละกัน หนูก็เอาเครือ่งมือวู้ดคัทค่ะ มาแกะ 
ๆ  แล้วอาจารย์กม็าเห็น และบอกว่า เอ้อ อย่างนี้ดี อย่างนีส้วยเลย ก็เลยเป็นที่มาของเทคนิคทีม่ีความ
บังเอิญมาก และได้น าออกไปใช้ในการประกวดบัวหลวงเป็นครั้งแรก  
 
ชุติมา : ตอนนั้นอาจารย์ที่แนะน าคืออาจารย์ท่านไหนคะ 
 
กามีละ : อาจารย์เจะ324ค่ะ  
 
ชุติมา :  ต่อมาค าถามนี้น่ีคือ มีที่มาจากที่สมัภาษณ์อาจารยเ์จะอับดลุเลาะค่ะ ท่านบอกว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองในพื้นที่บางครอบครัวก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทีลู่กหลานเลือกเรียนศิลปะค่ะ จึงอยากทราบ
ในมุมของคุณกามีว่าท าไมถึงเลอืกเรียน ท าไมถึงเลือกที่จะท างานศิลปะคะ 
 

                                                             
324 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 



  415 

กามีละ : คือรุ่นหนู โชคดีกว่าหน่อยทีเ่รามี อ.เจะ ให้เห็นเปน็ตัวอย่าง เป็นแบบอย่างใหเ้ราได้ รุ่นพี่
หลาย ๆ คน อ.คีต์ตา อ.ปรัชญ์ อ.น3ุ25 เลยกลายเป็นว่าเราไม่คอ่ยมีปัญหา เพราะว่า เราสามารถบอก
ได้ว่า เรียนแล้วไปท าอะไร ท างานศิลปะได้ เป็นอาจารย์ได้ สามารถสอนได้  ไม่ได้แพ้สาขาวิชาอื่นเลย 
อ.เจะก็รุ่นบุกเบิกเลยค่ะ รุ่นหนเูป็นรุ่นที่ 9 แล้ว และเบาใจ แม้ว่าแนวทางของเราตอนน้ันจะยงัไม่
ชัดเจนมาก และที่บ้านเราเองก็ไม่ได้บังคับมาก จบไปต้องท างาน จบไปต้องท านู่นนี่ ปัญหาก็คือ คน
ข้างบ้าน พวกคนรอบ ๆ บ้าน เราไมรู่้จะตอบค าถามเขายังไง  
 
ชุติมา :  ต่อมาด้วยความที่ศิลปินทีบ่ิวศึกษา เป็นศิลปินมสุลมิ มีบางทา่นที่ไม่ใช่แต่งานก็แสดงออกถึง
วิถีมุสลิมชัดเจน คุณกามีคิดว่า ศิลปะของชาวมุสลิมได้ใหอ้ะไรแก่สังคมบ้าง และมีแนวโน้มทีจ่ะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสงัคมบ้างไหมคะ 
 
กามีละ : หนูว่าศิลปินเป็นตัวที่ท าให้คนเข้าใจ ถ้าคนในพื้นที่อยู่กันอยา่งนี้ ไม่มีคนสร้างงานศิลปะเลยก็
จะไม่มีคนเข้าใจว่าในพื้นที่นี่เป็นยังไง วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เหตุการณ์เป็นยังไง แล้วหนูมองว่าการที่
คนมาสร้างสรรค์อย่างคนมุสลิมแบบโดยที่เอาวิถีชีวิตของตัวเองมาถ่ายทอด จะเหมือนเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองไปด้วย อย่างหนู หนูก็ท าก้ ากึ่ง จะมีเรื่องของศาสนานิด ๆ เรื่องของการ
ใช้ชีวิตคู่ตามหลักศาสนาอิสลามเป็นยังไง เราสามารถอธิบายได้ให้กับคนที่ไม่ใช่มสุลิม แต่กส็ามารถ
ปฏิบัติได้นะ รู้สึกเหมือนเป็นการเผยแพร่ศาสนาไปด้วย  
 
ชุติมา : จากตอนน้ีที่ทั่วโลกมีกระแสของการเป็นมุสลิมโฟเบยี จากข่าว จากอะไรหลาย ๆ อย่าง 
อย่างเช่นคนในครอบครัวของบิวเองทีเ่ป็นพุทธ แต่ถ้าไม่จ าเป็นก็จะไม่มีการคบค้ากับชาวมสุลมิ ซึ่งตัว
เราโตมาแบบนั้น และเห็นจริง ๆ ว่าบางส่วนมีคนมุสลิมได้รบัผลกระทบ แล้วในส่วนของคุณกามีค่ะ มี
ไหมคะที่การนับถือศาสนาของเราเคยสร้างผลกระทบใหเ้รา และในอีกทางหนึง่คือมสี่วนไหนทีส่่งเสริม
ชีวิตเรา 
 
กามีละ :  จริง ๆ ในศาสนา ทุกคนทีเ่ป็นมสลุิมจะเข้าใจว่าห้ามท างานศิลปะ ห้าม ห้ามเลย ห้ามวาด
ภาพเป็นคน แต่พอเราไปศึกษาจรงิ ๆ แล้ว เขาแค่บอกว่าจะท าอะไรกท็ าได้แต่อย่าไปเคารพนบัถือ 
เหมอืนที่เขาบอกว่าไม่ใหป้ั้น เขากลัวแค่ว่าคนน่ะจะไปเคารพบูชานับถือ คือทุกคนเข้าใจค าว่าศิลปะ
แค่ตรงนั้น ทีนี้พอเราอธิบายว่าไม่ใช่แค่นั้น ศิลปะมีอะไรอีกเยอะมาก เป็นการสร้างสรรค์นะ ช่วย
ยกระดับจิตใจคนนะ  
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ชุติมา :  ก่อนที่จะท าวิจัยกเ็คยไปอ่านเจอมาว่า พระอัลลอฮทฺรงสร้างมนุษย์ข้ึนมา ทีนี้การทีจ่ะวาด
หรือปั้นมนุษย์กจ็ะท าไม่ได้เพราะว่าเป็นการลอกเลียนความสามารถของพระอัลลอฮ ฺ
 
กามีละ : จริง ๆ อันน้ีหนูมองโดยส่วนตัวค่ะ ว่าทุกอย่างอยู่ที่เจตนา เราท าเพื่ออะไร ถ้าเราท าเพื่อ
สร้างสรรค์เพื่อท านุบ ารุงจิตใจตัวเอง ก็แล้วแต่ค่ะ ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา ส่วนอกีด้านหนึ่งก็คือศาสนา
กับศิลปะค่ะ เป็นของควบคู่กันไป อาจารย์เจะเคยบอกว่า ในชีวิตของเรา อันดับแรกคือศาสนาของเรา 
ให้เอาไว้อันดับแรกเลย ที่สองก็คือ พ่อกับแม่ ทีส่ามอาจารยข์อได้ไหม ให้เป็นศิลปะค่ะ ซึง่เราถูกสอน
มาแบบนี้ และเราก็เช่ืออย่างนีจ้ริง ๆ นอกจากพระเจ้าของเราแล้ว พ่อแม่เราแล้ว ก็มีศิลปะนี่ อาจารย์
ก็สอนว่า ถ้าเราเช่ือในสิ่งใด สิง่นั้นก็จะใหส้ิ่งดีดีกบัเรา และหนูก็เช่ืออย่างนีจ้รงิ ๆ  
 
ชุติมา :  ในฐานะที่คุณกามีเป็นส่วนหนึง่ของการเคลื่อนไหวของศิลปนิมุสลิมในแวดวงศิลปะร่วมสมัย
ไทย มองแน้วโน้มในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรคะ 
 
กามีละ :  อนาคตก็ต้องดกีว่าเดิมค่ะ แน่นอน ก็จะมีคนที่ประสบความส าเร็จเยอะกว่าน้ี น่าจะมีศิลปะ
ใหม่ ๆ  สากลมากขึ้น แสดงออกทางความคิดมากข้ึน ประมาณนี้ค่ะ และหลงั ๆ ศิลปะที่ปัตตานีทีม่ี
การน าเหตุการณ์ความไมส่งบมาท างานศิลปะ กเ็ริม่โดนอาจารย์ กรรมการต่าง ๆ สวนทางว่าท าไม
ต้องเอาเรื่องนี้มาท าอีกแล้ว ท าไมต้องเอาความเศร้าแบบนีม้าท า ไม่สร้างสรรค์ทางความรู้สกึ ซึ่งเราก็
เสียความรูส้ึกนะคะ เพราะเป็นเรือ่งทีก่ระทบใจเรา สะเทือนใจเรามาก เขาก็แค่แซว ๆ นะคะ ไม่มี
อะไรมาก 
 
ชุติมา :  แล้วตอนนี้นอกจากโปรเจ็คจบของปริญญาโท ยังมีโปรเจ็คงานศิลปะอะไรเพิม่เติมในอนาคต
ไหมคะ 
 
กามีละ :  ตอนนี้ก็จากที่ดรออิ้งค่ะ อาจารยท์ี่นี่เขาก็อยากให้เราเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นบ้าง ให้ลองใช้
วัสดุอย่างอื่นบ้าง เราก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากผ้าที่เราชอบอยู ่ก็เลยเอาผ้าทีเ่ราใช้อยู่มาท า โดยที่เอา
รูปทรงเจ้าสาวมา แต่ไม่มีคนแล้ว แค่ชุดเจ้าสาวมาท างาน  
 
ชุติมา :  ยังมีดรออิ้งเข้ามาร่วมด้วยไหมคะ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการไปเลย 
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กามีละ : เปลี่ยนไปเลยค่ะ แต่ก็ยังท าเรื่องผูห้ญงิอยู่ และเรากร็ูส้ึกเสียดายเทคนิคเก่า ไม่อยากทิง้ไปเลย 
อย่างน้อยคือจุดเริม่ต้นของเรา 
 
ชุติมา :  ต่อมาคือ ค าถามนี้จะถามทุกคนเลย เนื่องจากบิวไม่ได้นับถอืศาสนาอิสลาม เป็นชาวพุทธ ที่
ท าวิจัยเรือ่งนีเ้พราะใกล้ชิดสนใจ พอจะมีค าแนะน าอะไรเพิม่เติมส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ไหมคะ 
 
กามีละ :  หนูเคยอ่านเจอหนงัสอืค่ะ เป็นหนังสือของอสิลามทีเ่อาไว้ให้คนที่ไม่ใช่อิสลามได้อ่าน อ่าน
แล้วจะเข้าใจง่ายมาก เดี๋ยวหนูจะส่งไปให้นะคะ 
 
ชุติมา :  และตอนน้ีคือวิจัยบิวก าลังไปได้ประมาณหนึง่แล้ว และได้มองเห็นกลุม่ของศิลปินจากการ
แบ่งเนื้อหาที่ศิลปินน าเสนอในผลงานคร่าว ๆ  เป็น 4 กลุ่ม ก็คือ 1.ปรัชญาศาสนา 2.ผู้หญงิ เพศ
สถานะ 3.วิถีชีวิตชาวมสุลิม 4.เหตุการณ์ความไม่สงบ และจากที่น้องกามีแจง้เมือ่ครู่นี้ก็คือ ท าเรื่อง 
ผู้หญิง แต่มีที่มา ความสะเทือนใจมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 
กามีละ : ใช่ค่ะ 
 
ชุติมา :  ตัวเราเองค่ะถ้าหากไม่ได้มเีหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึน เราก็มีความประทับใจในเพศหญิง
อยู่แล้วรึเปล่าคะ 
 
กามีละ :  ใช่ค่ะ ๆ คือเรามีโครงอยู่แล้ว เราท าเรื่องผูห้ญงิอยู่แล้วตั้งแต่แรก ท าเป็นเรือ่งชุดของสตรี ที่
เราประทบัใจ หนูก็พยายามหาชุดที่เป็นวัฒนธรรม ชุดรายอที่เราใส่ในวันปีใหม่ของอสิลาม ชุดที่ส าคัญ
กับผูห้ญงิ ก็ท าไปเรื่อย ๆ แต่เรายังไมล่งตัว ยังไม่ลงรอย พอมีเรือ่งเข้ามาเลย เออ ชุดเจ้าสาว แล้วเรา
ก็ชอบอยู่แล้ว ตอนนั้นเราก็เก็ตเลย คือสะเทือนจรงิ ๆ นะ เรารับรู้ถึงความเศร้า รับรู้ถึงความสญูเสีย  
 
ชุติมา :  แล้วตอนนี้ในชุมชนน้ันยังมีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ไหมคะ 
 
กามีละ : ในหมูบ้านเลยคือไมม่ีค่ะ มีรอบนอกที่นาน ๆ ทีถึงจะเกิดข้ึน 
 
ชุติมา : โอเคค่ะ ส าหรับวันน้ีก็ขอรบกวนเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากเลยค่ะ 
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชุติมา พรหมเดชะ 
วัน เดือน ปี เกิด 19 เมษายน 2534 
สถานท่ีเกิด นครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา 2538  โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"  

2546   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   
2552   สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
2556   ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที ่4 ซอยพฒันา 3 ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000 

ผลงานตีพิมพ์ 2557   - หนังสือ “ส ีสรรค์ ชุมชน : ณ บ้านคีรีวง”  โครงการศิลปะสู่
ชุมชนครั้งที ่9 ป ี2557 โดย หอศิลปม์หาวิทยาลัยศิลปากร    
2558   - บทความ “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชุ
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ในหนังสือ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
    - บทความประกอบนิทรรศการ “CORONET ส ีแสงเทียน” ณ 
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ ่รัชโยธิน 
กรุงเทพฯ  
    - บทความประกอบนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ประจ าคระ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร “๖๐ พรรษา 
องค์เจ้าฟ้าหญงิสริินธร”   
2559   - บทความ “จากธรรมชาติ” ประกอบนทิรรศการ “จาก
ธรรมชาติ” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ ่
รัชโยธิน กรุงเทพฯ  
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รางวัลท่ีได้รับ 2541   รางวัลชมเชย The 18th International children Art 
exhibition 1998   
2542   รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายส ี“หอจดหมายเหต ุ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท”์   
2554   รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คร”ู  
2556   ร่วมแสดง นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ป ี2556”   
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