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 ในปัจจุบนัสงัคมท่ีเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมเดิมท่ีมี
อยู่ เราสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านการแสดงออกของผูค้นในสังคม เช่นไม่ได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ี ละเลยต่อการทบทวนตนเองบนพ้ืนฐานและแก่นแท้ในธรรมนูญแห่งชีวิต น าพาซ่ึงความ
ประพฤติและปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงัภาพผูห้ญิงมุสลิมท่ีปรากฏบนโลกอินเตอร์เน็ต  เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นการ
แต่งกายของผูห้ญิงมุสลิมหลายคนแต่งกายท่ีขดัต่อหลกัการปฏิบติัในศาสนาอิสลาม เช่น การใส่ฮิญาบแต่ใส่เส้ือ
แขนสั้น หรือใส่กางเกงรัดรูป เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคมมุสลิมปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองของการแต่งกาย
คือ จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่าย “24:31 (แสงสวา่ง)” ชุดน้ีโดยน าเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึง
ความไม่ถูกตอ้งในการแต่งกาย ตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกระตุน้ ตกัเตือน
และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในจิตใจซ่ึงน าไปสู่การตั้งค  าถาม คน้หา และทบทวนหลกัค าสอนถึงความหมายท่ี
แทจ้ริงและขอบเขตในการแต่งกายของศาสนาอิสลามก่อนท่ีฮิญาบจะกลายเป็นแค่แฟชัน่ตามกระแสนิยมซ่ึง
แทจ้ริงแลว้ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งการตกัเตือน    
 ขอบเขตของการศึกษา  สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประการ ประการแรก คือ ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตในเร่ืองการแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิมจากคมัภีร์อลักุรอานเป็นแกนหลกัส าคญัในการ

ส ารวจ ประการท่ีสอง คือ ขอบเขตของรูปแบบ โดยน าเสนอผ่านส่ือภาพถ่ายเชิงความคิด (Conceptual 

Photography) ใชก้ารจดัแสงไฟในสตูดิโอ จดัท่าทางการแสดงออกของนางแบบโดยมีการใชผ้า้ด ามาปกปิด

ร่างกาย ในการสร้างผลงาน วธีิวทิยาท่ีผูว้จิยัใชป้ระกอบดว้ย  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากคมัภีร์อลักรุอาน  2. การ

สัมภาษณ์  3. เก็บขอ้มูลภาคสนาม 4. การเขียนภาพร่าง 5. การสร้างผลงานภาพถ่าย 6. การวิเคราะห์ผลงาน 

ส าหรับผลของการศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ีประกอบดว้ยผลงานเป็นภาพถ่าย จ านวน  8  ภาพ โดยท่ี

ทุกภาพมีขนาดเท่ากนัคือ กวา้ง 100 เซนติเมตร และยาว 150 เซนติเมตร ผลงานชุด 24:31 (แสงสวา่ง) น้ีน าเสนอ

เจตนาท่ีแทจ้ริง คือการตกัเตือน เพื่อให้สังคมผูห้ญิงมุสลิม ตระหนัก คน้หา และเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี  

และคน้พบแสงสวา่งท่ีแทจ้ริง โดยผา่นส่ือและภาษาทางทศันศิลป์ อนัไดแ้ก่ศิลปะภาพถ่าย 
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  As the world has become rapidly modernized, existing cultures are being affected. Such impacts are 
reflected through social behavior. People may forget their responsibilities. They may forget to examine 
themselves, to review the core of life. When that happens, wrongdoings occur. Online pictures of general 
Muslim women, in their fashionable wear of tight pants or a short-sleeved shirt and a hijab, which is are 
against the Islamic practice. Problems in the modern Islamic world are the inspiration behind this collection of 
photography: 24:31 (Light). Wrongdoings, based on the religious belief, are reflected in the work to give out 
warnings and reminders that are aimed to trigger inner conflicts, to raise questions, to spur searches and to 
initiate the revision of the real meaning of the preaching regarding the Islamic way of dressing. And that 
should happen before the hijab becomes  a fashion. Islam, in fact,  is the religion of  warnings. 
 To conduct the study, the process is divided into two parts: the content and the method. That is, the 
content is mainly based on how Islamic women are dressed according to the Al-Quran, and the method used to 
express the content is conceptual photography, which takes place under specifically set up lights in a studio. 
Models are covered either partly or entirely with black cloth. In the work creation, the process is divided into 
six stages: analyzing the Al-Quran, conducting interviews, collecting field information, drafting, taking 
photographs, and analyzing the work. The study outcome is shown through the creation of the work: eight 
photographs that come in the same width and length of 100X150 cm. The 24:31 series, titled “Light,” is aimed 
to motivate Muslim women to realize themselves, search for themselves and improve themselves so that they 
will find the true light through media and visual: arts.  
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กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี จากความ
อนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมิต รองศาสตราจารยสุ์ธี คุณาวิชยานนท์ อาจารย ์    
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และ อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีคอยให้
ค  าแนะน าปรึกษา แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมถึง  ศาสตราจารยป์รีชา เถาทอง  รองศาสตราจารย์
สุรศกัด์ิ  เจริญวงศ ์รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พะยอมแยม้ รองศาสตราจารยพ์ิเชษฐ์ ปรียก์ล่ิน ท่ีคอย
เป็นก าลงัใจห่วงใยใหค้วามช่วยเหลือ เสมอมารวมถึงอาจารยทุ์กๆท่าน 
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ ทั้งคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์และคณะ
ศึกษาศาสตร์  รวมถึงเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือ
ติดต่อประสาน งานให้มาโดยตลอด ขอขอบคุณสังคมในร้ัวมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีท าให้
เขา้ใจธรรมชาติมากยิง่ข้ึนในการเรียนในมหาวทิยาลยั 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ พอ่ แม่ และครอบครัว ท่ีคอยสนบัสนุนการเรียนการท างาน เสมอมา 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดี และทุกท่านท่ีไดก้ล่าวมาน้ีขอให้ทุกท่านไดพ้บเจอ

แต่ส่ิงดีงาม ขา้พเจา้ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี                                     
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