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  อ าพรรณี  สะเตาะ : 24:31(แสงสวา่ง).อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และ  
ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน.89 หนา้. 
 
 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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 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
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เขา้ใจธรรมชาติมากยิง่ข้ึนในการเรียนในมหาวทิยาลยั 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ พอ่ แม่ และครอบครัว ท่ีคอยสนบัสนุนการเรียนการท างาน เสมอมา 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดี และทุกท่านท่ีไดก้ล่าวมาน้ีขอให้ทุกท่านไดพ้บเจอ

แต่ส่ิงดีงาม ขา้พเจา้ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี                                     
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
  บทบาทของมนุษยน์ั้นมีความแตกต่างกนัตามส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายน าไปสู่หนทางแห่ง
ความศรัทธา มนุษยไ์ม่สามารถเดินอยูใ่นหนทางท่ีถูกตอ้งได ้ถา้หากมนุษยน์ั้นยงัขาดความเขา้ใจท่ี
ถ่องแทใ้นบทบาทของตนเอง ตราบใดท่ียงัขาดความเขา้ใจ มนุษยน์ั้นตอ้งตั้งสติ ใช้สติปัญญาใน
การตั้งค  าถามถึงส่ิงท่ีเราเป็นวา่เรามีจุดก าเนิดอยา่งไร ด ารงชีวิตเพื่อใคร ปลายทางชีวิตไปไหนและ
การรับมอบหมายนั้น คือการรับมอบหมายจากใคร เม่ือเราคน้หาค าตอบไดแ้ลว้นั้น เราจะเร่ิมเขา้ใจ
บทบาทของตวัเองมากข้ึนวา่เราจะด ารงอยูอ่ยา่งไรในโลกน้ี โลกซ่ึงเป็นเพียงแค่ทางผา่นท่ีกา้วไปสู่
โลกหนา้ท่ีคือ เป้าหมายของมนุษยท่ี์แทจ้ริง 
 ศาสนาอิสลาม มีคมัภีร์อลักุรอานท่ีเป็นประตูไปสู่หัวใจท่ีบริสุทธ์ิ คือธรรมนูญในการ
ด ารงชีวิตจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.)1 (พระผูเ้ป็นเจา้) ให้มุสลิม (ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม) นั้นด ารงชีวิต
ตามบทบญัญติัและส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายน ามาซ่ึงเหตุและผลในการด ารงชีวติ โดยมีตน้แบบในการ
ด ารงชีวิติคือท่านศาสดามูฮมัมดั (ซ.ล.)2 อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดก้ล่าวไวก้บัอาดมัซ่ึงเป็นมนุษยค์นแรก
ของโลก ว่า “หลงัจากน้ีแล้ว ถา้มีแนวทางจากฉันมายงัเจา้ แล้วผูใ้ดปฏิบติัตามแนวทางของฉัน 
พวกเขาก็ไม่ตอ้งหวาดกลวั แต่ผูใ้ดปฏิเสธแนวทางของฉนัพวกเขาจะไดอ้ยูใ่นนรก”3 ซ่ึงชดัเจนวา่ 
เรามีธรรมนูญจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีน าในทางปฏิบติัตน  และการอยูร่่วมกนั  หากมุสลิม
นั้นยงัละเลยค าสั่งสอนจากพระองค์ ผูน้ั้นก็จะถูกลงโทษในวนัอาคีเราะห์  (โลกหน้า) ดงันั้น การ

                                                           

 1 ซ.บ ยอ่มาจาก “ซุบฮานะฮุวะตะอาลา” ความหมายคือ มหาบริสุทธ์ิแด่พระองคผ์ูท้รงไวซ่ึ้งความสูงส่ง
ยิง่ เป็นค าสรรเสริญกล่าวต่อทา้ยช่ือพระองคอ์ลัลอฮฺ และจากน้ีไปผูว้จิยัจะเขียนเป็นค ายอ่ (ซ.บ) ต่อทา้ยพระ
นามอลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
 2 ซ.ล  ยอ่มาจาก “ซ็อลลลัเลาะฮฮุ์อาลยัฮิวะซลัลมั” ความหมายคือ ขออลัลอฮทรงประทานความสนัติ
แก่ท่านนบีมูฮมัมดั ใชส้ าหรับท่านศาสดามูฮมัมดั (ซ.ล) และจากน้ีไปผูว้จิยัจะเขียนเป็นค ายอ่ (ซ.ล) ต่อทา้ย
ท่านนบีมูฮมัมดั ซ็อลลลัเลาะห์ฮุอาลยัฮิวะซลัลมั 
 3 บรรจง  บินกาซนั,ประวตัศิำสตร์อสิลำมและโลกมุสลมิ,พิมพค์ร้ังท่ี2(กรุงเทพฯ:อลั – อะมีน,2549),6 
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ทบทวนบทบาทและหน้าท่ีของมุสลิมทุกคน บนโลกท่ีขบัเคล่ือนไป ในภาวะท่ีผูค้นถูกครอบง า
ด้วยกลอุบายในหลาย ๆ ด้าน  ล้วนแต่จะดึงจิตใจให้ตกต ่าลงโดยลืมไตร่ตรองชีวิตตวัเอง บน
พื้นฐานและแก่นแท้ในธรรมนูญแห่งชีวิต ท่ี อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ได้ทรงประทานลงมาแก่มวล
มนุษยชาติ แทจ้ริงการตกัเตือนกนัและกนั ในการประพฤติตนท่ีอยู่ในหนทางของพระองค์คือ
หนา้ท่ีของมุสลิมทุกคน  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัท่ีเจริญกา้วหน้าไป ท าให้ผูค้นลุ่มหลง หลงทางไปกบักระแสนิยมของสังคม 
วฒันธรรมใหม่ ท่ีเขา้มาแทรกแซงส่ิงเดิม ท าให้ผูค้นในสังคมขาดความเขา้ใจบทบาทและละเลย
ความศรัทธาของตนเอง น าพาซ่ึงการประพฤติและปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่งผลถึงภาพลกัษณ์ความ
เขา้ใจแก่นแทข้องศาสนาท่ีบิดเบือนไป ดงัภาพผูห้ญิงมุสลิมท่ีปรากฏบนส่ืออินเตอร์เน็ต บนทอ้ง
ถนนทัว่ไป แสดงให้เห็นถึงกระแสนิยมเร่ืองการแต่งกายในเวลาปัจจุบนั กระแสแฟชัน่กบัการเขา้
มาของวฒันธรรมใหม่นั้นเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมบางส่วน 
อาจจะเดินตามกระแสแฟชัน่นิยม ผ่านการแต่งกายท่ีขดัต่อหลกัการปฏิบติัในศาสนาอิสลาม เช่น 
การใส่ผา้คลุมแต่ใส่เส้ือแขนสั้น หรือใส่กางเกงรัดรูป ฯลฯ การแต่งกายเช่นน้ีท าให้ภาพลกัษณ์ของ
ศาสนาถูกบิดเบือนไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ควรน าไปสู่ความอ่อนแอในจิตใจของผูห้ญิงกลุ่มนั้นไปใน
ท่ีสุด  
 
วตัถุประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์  
 กระบวนการท างานศิลปะภาพถ่ายชุดน้ีเป็นไปเพื่อตอ้งการให้ผูห้ญิงมุสลิมสร้างความ
ตระหนกัถึงการปฏิบติัท่ีไม่ถูกไม่ควรในสังคมปัจจุบนั ผา่นภาพถ่ายท่ีแสดงออกถึงความขดัแยง้ 
กบับทบญัญติัท่ีมีอยู่ในคมัภีร์อลักุรอาน เพื่อให้กลุ่มผูห้ญิงมุสลิม ตั้งค  าถาม และทบทวนบทบาท
ของตนเอง และ ผูว้ิจยัไม่สามารถเพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมุสลิมท่ีขาดสติ ถูกครอบง า 
ละเลย ขาดความเขา้ใจ ทั้งน้ีเพื่อการตกัเตือน ในส่ิงท่ีอาจจะเลยเถิดและตอ้งการสร้างความเขา้ใจ
ให้บรรดาผูห้ญิงมุสลิมบางส่วนไดท้บทวนส ารวจตวัเองคลุมร่างกายและจิตใจไปพร้อมกนั รวม
ไปถึงมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการของแต่งกายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และก่อให้เกิดความถูกตอ้งใน
การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
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ขอบเขตในกำรสร้ำงสรรค์  
 1. ด้ำนเนือ้หำ แสดงออกถึงความขดัแยง้ในเร่ืองของหลกัการปฏิบติั และขอบเขตของการ
เปิดเผยร่างกายของผูห้ญิงมุสลิม นอกเหนือจากหลกัปฏิบติัท่ีได้ระบุไวค้มัภีรอลักุลอานโดย
แนวความคิดหลกั คือ ตอ้งการตกัเตือนกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมในปัจจุบนัให้มีการตระหนกัถึงบทบาท
ของตนเองในหนทางท่ีถูกตอ้งบนพื้นฐานของความศรัทธาท่ีย  าเกรงโดยขา้พเจา้ไดพ้ฒันารูปแบบ
ในการแสดงออกใหต้รงกบัเจตนาความรู้สึก ความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด 
 2. ด้ำนรูปแบบ ใช้เทคนิคการจดัแสงถ่ายภาพสตูดิโอเพื่อตอ้งการจงัหวะและอารมณ์
ความรู้สึกของตวัเอง เป็นหลกัในการถ่ายทอด ซ่ึงง่ายต่อการควบคุมภาพรวมในเร่ืองของอารมณ์ 
และจงัหวะภายในภาพใหต้รงกบัเจตนาของตวัเองมากท่ีสุด 
 
วธีิกำรศึกษำ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากคมัภีร์อลักรุอาน 
2. การสัมภาษณ์ 
3. เก็บขอ้มูลภาคสนาม 
4. การเขียนภาพร่าง 
5. การสร้างผลงานภาพถ่าย 
6. การวเิคราะห์ผลงาน 
 

วธีิกำรและขั้นตอนในกำรสร้ำงสรรค์  
 1.พฒันาแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  1.1 รวบรวมขอ้มูลตวัอยา่ง ของภาพถ่ายของผูห้ญิงมุสลิมกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมไป
ถึงศึกษาคมัภีร์อลักุรอานท่ี ไดร้ะบุถึงขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิม เพื่อเรียบเรียงความคิด และพฒันา
ภาพร่าง  
  1.2 การพฒันาและวเิคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรคเ์ป็น 
  1. ระยะท่ี 1 ก่อนวทิยานิพนธ์ 
  2. ระยะท่ี 2 ก่อนวทิยานิพนธ์ 
   3. ระยะท่ี 3 ก่อนวทิยานิพนธ์ 
 2 .สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
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 3. น าเสนอผลงานโดยการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์สู่สาธารณะชน 
แหล่งข้อมูลทีน่ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์  
 1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
  คมัภีร์อลักรุอาน  
  หนงัสือเก่ียวกบัผูห้ญิงมุสลิม  
  บทสัมภาษณ์จากนกักฎหมายอิสลาม และ อาจารยส์อนศาสนาอิสลาม  
 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนาม  
  ส ารวจการแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิมในพื้นท่ีของประเทศไทย 
  
วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
 1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา 
  คอมพิวเตอร์  
  กลอ้งดิจิตอล  
  ไฟสตูดิโอ 
  โปรแกรม PHOTOSHOP 
 2. วสัดุท่ีใชใ้นการศึกษา  
  ผา้สีด า 
  สมุดบนัทึก  
  ดินสอ ปากกา 
  นางแบบ  
   
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ                                                                                                                                                          
 1.ไดพ้ฒันาทกัษะแนวความคิดดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานจนไดผ้ลงานท่ีมีรูปแบบเฉพาะ                                              
 2.ไดเ้รียนรู้ถึงหลกัค าสอนในคมัภีร์อลักรุอานถึงขอบเขตของการแต่งกายของผูห้ญิง
มุสลิม ถ่ายทอดแนวความคิดในรูปแบบทศันศิลป์                                                                                                               
 3.ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายคือผูห้ญิงมุสลิมมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการแต่งกายในทิศทางท่ีดีข้ึน                                             
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

   ในปัจจุบนัทุกอยา่งถูกเปล่ียนผา่นไปผูค้นเดินตามกระแสนิยมมากข้ึน รวมถึงวฒันธรรม
ต่างๆ เร่ิมเขา้มามีบทบาทครอบง าจนท าให้ผูค้นลืมความเป็นพื้นฐานเดิมของตนเองท่ีศรัทธารวม
ไปถึงผูห้ญิงมุสลิม และบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมเดิมนั้นถูกเปล่ียนแปลงไป ผูค้นเร่ิมละเลย ละทิ้ง 
และละเมิดต่อส่ิงท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ท าให้เกิดความศรัทธาแค่
เพียงเปลือกนอก ส่ิงเหล่าน้ี พบเห็นบ่อยคร้ังมากข้ึนเร่ือยๆ ผา่นการแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิมใน
สังคม อาทิ การโพสท่าถ่ายภาพแต่งกายไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต และตามทอ้งถนนต่างๆ ท่ีใส่
เส้ือผา้แขนสั้นในขณะท่ีมีผา้คลุมอยูบ่นศีรษะ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดห้ยิบยกประเด็นปัญหาใน
สังคมมุสลิมในเร่ืองของการแต่งกายท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาและขดัแยง้ในหลกัค าสอนจาก 
คมัภีรอลักุรอานท่ีไดบ้ญัญติัไว ้ดว้ยเหตุท่ีตอ้งการตั้งค  าถามถึงบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมท่ีได้รับ
มอบหมายในขอบเขตของศาสนาอิสลามรวมไปถึงการตกัเตือน เฝ้าระวงั กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน 
 
ผู้วจัิยได้แบ่งข้อมูลในการสร้างสรรค์ออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี ้
 1.การแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิม                                                                                                      
  1.1 พระมหาคมัภีร์อลักรุอาน                                                                                                                                    
  1.2 บทความและหนงัสือวชิาการ 
  1.3 บทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายอิสลามและอาจารยส์อนศาสนาอิสลาม 
 2. ศิลปะภาพถ่าย    
  2.1 ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด                                                                                                                    
  2.2 อิทธิพลการท างานสร้างสรรคจ์ากศิลปิน      
     
   1. การแต่งกายของผู้หญิงมุสลมิ                                                                                                          
 1.1 คัมภีร์อลักรุอาน เป็นแกนหลกัส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อ
น ามาอา้งอิงถึงบทบญัญติัท่ีไดร้ะบุไวจ้ากคมัภีร์อลักรุอานโดยคมัภีร์อลักรุอานนั้นเป็นธรรมนูญ
จากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ท่ีไดป้ระทานลงมาสู่มวลมนุษยชาติ ซ่ึงเหล่าบรรดาผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม
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ตอ้งยดึถือปฏิบติัตามเพราะคือแกนหลกัส าคญัของความศรัทธาในเน้ือหาของคมัภีร์อลักุรอานนั้น
ไดแ้บ่งเน้ือหาออกมาเป็นสามหมวดไดแ้ก่  

1. หลกัการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.) และความเร้นลบัท่ีมีอยูใ่นและนอกกาละเทศะ  
2. พงศาวดารของประเทศชาติก่อนอิสลามและค าพยากรณ์ส าหรับอนาคตกาล  
3.นิติบญัญติัส าหรับมนุษยท่ี์จะตอ้งน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ในงานวจิยัช้ินน้ีผูว้จิยัจะเลือกศึกษาเน้ือหาหมวดท่ี 3 ของคมัภีร์อลักรุอานเท่านั้นอนัไดแ้ก่
นิติบญัญติั ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นบท ท่ีเรียกว่า “ซูเราะฮ์” ซ่ึงมีทั้งหมด 114 ซูเราะฮ์ แต่ละซูเราะฮ์
แบ่งเป็นวรรคสั้ นยาวไม่เท่ากัน เรียกว่า “อายะฮ์” และมีทั้งหมด 6236  อายะฮ์ ตามการนับ
มาตรฐาน ซ่ึงซูเราะฮ์ในคมัภีร์อลักุรอานท่ีได้เลือกมาอา้งอิงในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นคือซู
เราะฮ์อนันูร ซ่ึงเป็นบญัญติั มะดะนียะฮ มี 64 อายะฮ์ ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮ์อนันูรคือ 
กล่าวถึงกฎขอ้บงัคบั หรือระเบียบต่างๆ ท่ีมีความหมายทางดา้นนิติบญัญติั การช้ีแนะแนวทางท่ี 
ถูกต้องทางด้านมารยาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจเก่ียวกับปัญหาโดยทัว่ไปและ
โดยเฉพาะ ซ่ึงสมควรแก่บรรดามุสลิมจะตอ้งไดรั้บการอบรมรายบุคคล และหมู่คณะ ซูเราะฮน้ี์ได้
กล่าวถึงบญัญติัต่างๆ ท่ีส าคญั และขอ้ช้ีแนะโดยทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัครอบครัว ซ่ึงเป็นสาระส าคญัใน
การเสริมสร้างสังคมท่ียิง่ใหญ่ 

ซูเราะฮ์อนันูร ไดอ้ธิบายถึงมารยาทของสังคม ซ่ึงจ าเป็นแก่บรรดามุสลิมจะตอ้งยึดมัน่ 
เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตส่วนตวัและโดยทัว่ไป เช่น การขอนุญาติก่อนจะเขา้บา้นผูอ่ื้น การลด
สายตาลง การรักษาอวยัวะเพศ ขอ้ห้ามในการเขา้สังคมปะปนกนัระหวา่งชายกบัหญิงแปลกหน้า 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาครอบครัวมุสลิมและบา้นมุสลิม ให้อยู่ในสภาพท่ีบริสุทธ์ิและปกปิด และ
ปฏิบติัตามบญัญติัของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) อยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ถูกล่วงเกิน มิให้เกิด
ความระส ่ าระสายภายในครอบครัวตลอดจนความเส่ือโทรมทางมารยาท อนัจะน ามาซ่ึงการบ่อน
ท าลายประชาชาติในขั้นสุดทา้ย 
 โดยสรุปแลว้ ในซูเราะฮน้ี์ไดแ้กปั้ญหาส าคญัหน่ึงของสังคม นัน่คือ ปัญหาครอบครัว และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย ตลอดจนส่ิงกีดขวางทางและปัญหาต่างๆ ท่ีจะไปสู่ความเส่ือมโทรม 
และความหายนะในท่ีสุด นอกจากน้ีในซูเราะฮ์ยงัประมวลไว้ด้วยการมีมารยาทอันสูงส่ง
ขอ้แนะน าท่ีมีคุณค่าสูง ตลอดจน หลกัการแห่งการด ารงชีวิตท่ีดีเด่น เพราะความส าคญัและความ
ประเสริฐของซูเราะฮ์น้ีท่านอุมรัอิบนุอลัค็อฏฏอบค่อลีฟะฮคนท่ีสองจึงได้มีสาสน์ถึงชาวเมือง
กฟูะฮในประเทศอิรักวา่  พวกท่านจงอบรมสั่งสอนบรรดาสตรีของพวกท่านดว้ยซูเราะฮอ์นันูร 
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            ซูเราะฮ์อันนูร มีความหมายว่า แสงสว่างเพราะในซูเราะฮ์น้ีมีรัศมีแห่งดวงประทีป
ของอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ทั้งน้ีดว้ยการตราบญัญติัต่างๆ เก่ียวกบัขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัทางดา้น
มารยาท ตลอดจนความดีงามของมนุษย ์ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นบ่อเกิดแห่งดวงประทีปของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ท่ีมีต่อปวงบ่าวของพระองค ์และความเป็นเมตตาปรานีอยา่งเป่ียมลน้ของพระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ทรงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดิน ขอพระองค์ทรงประทานแสงสวา่งแก่ดวงใจ
ของเราดว้ยดวงประทีปแห่งคมัภีร์ของพระองคท์่านดว้ยเทอญโอพ้ระเจา้แห่งสากลโลก4 

 จากซูเราะฮ์อนันูร ซูเราะฮ์ท่ี 24 นั้นจะมีอายะฮห์น่ึง คืออายะฮ์ท่ี 31 ไดก้ล่าวถึงมารยาท
ของบรรดาสตรีในอิสลามวา่ 
 

ا  َ. هُنَا  إِ هُنَا  َوَّلا  يُْبدِينَا  زِينَتَ ِهنَا  وَيَحْفَْظنَا  فُُروَج ِمنْا  أَبَْصاِر وَقُل  لِّْلُمْؤمِنَاتِا  يَغْضُْضنَا  
ِهنَا  ِهنَا  أَوْا  آبَاِئ هُنَا  إَِّلا  لِبُُعولَتِ ِهنَا  َوَّلا  يُْبدِينَا  زِينَتَ ِهنَا  عَلَى ا  جُيُوبِ هَا  وَلْيَْضرِْبنَا  بُِخُمِر مِْن هَرَا   َما  َظ
ِهنَا  ِهنَا  أَوْا  بَنِي  أََخَواتِ ِهنَا  أَوْا  بَنِي  إِْخَوانِ ِهنَا  أَوْا  إِْخَوانِ ِهنَا أَوْا أَبْنَاءِا  بُُعولَتِ ِهنَا أَوْا أَبْنَائِ أَوْا آبَاءِا بُُعولَتِ
َجالِا  أَوِا  الطِّْفلِا  الَذِينَا  ِمنَا  الرِّ ةِا   رَْب هُنَا  أَوِا  التَابِعِينَا  غَْيرِا  أُولِي  اْْلِ مَلََكتْا  أَْيَمانُ َما   ِهنَا  أَوْا   أَوْا  نَِساِئ
ِهنَا  وَتُوبُوا  ِمن  زِينَتِ َما  يُخْفِينَا   ِهنَا  لِيُعْلَمَا   هَُروا  عَلَى ا  َعْوَراتِا  النَِّساءِا  َوَّلا  يَْضرِْبنَا  بِأَْرجُلِ لَمْا  يَْظ
هَا اْلُمْؤمِنُونَا لَعَلَُكمْا تُفْلُِحونَا     إِلَى ّللَاِا َجمِيًعا أَيُّ

                   
ความวา่ 
และจงกล่าวเถิดมุฮมัมดัแก่บรรดามุอมิ์นะฮ์ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต ่า และ

ให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผยเคร่ืองประดบัของพวกเธอ เวน้แต่ส่ิงท่ีพึง
เปิดเผยได ้และให้เธอปิดดว้ยผา้คลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนา้อกของเธอ และอยา่ให้เธอเปิดเผย
เคร่ืองประดบัของพวกเธอ เวน้แต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชาย
ของพวกเธอ หรือลูกชายสามีของพวกเธอ หรือพี่ชายนอ้งชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชาย
นอ้งชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่สาวนอ้งสาวของพวกเธอ หรือพวกผูห้ญิงของพวกเธอ หรือ
ท่ีมือขวาของพวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี) หรือคนใชผู้ช้ายท่ีไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือ
เด็กท่ียงัไม่รู้เร่ืองเพศสงวนของผูห้ญิง และอย่าให้เธอกระทืบเทา้ของพวกเธอ เพื่อให้ผูอ่ื้นรู้ส่ิงท่ี
                                                           

 4 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็น

ภาษาไทย (นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์, ฮ.ศ.1419),844. 
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พวกเธอควรปกปิดในเคร่ืองประดบัของพวกเธอ และพวกเจา้ทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออลัลอฮฺ 
(ซ.บ.) เถิด โอ ้บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย เพื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บชยัชนะ5 

จากอายะฮท่ิ 31 น้ีผูว้ิจยัจะขอแยกประโยคค าอธิบายจากคัมภีร์อลักรุอานดังต่อไปน้ี 
ประโยคท่ี 1 “และจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุอ์มินะฮ์ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต ่า 
และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ เว้นแต่ส่ิงที่พึง
เปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศรีษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้เธอเปิดเผย
เคร่ืองประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชาย
ของพวกเธอ หรือลูกชายสามีของพวกเธอ หรือพี่ชายน้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชาย
น้องชายของพวกเธอหรือลูกชายของพีส่าวน้องสาวของพวกเธอ”6 

หมายถึง พระองค์ทรงใช้ให้บรรดามุอ์มินะฮ์(สตรีในอิสลาม)ลดสายตาและรักษาทวาร
ของนาง และทรงใชมิ้ให้พวกเธอเปิดเผยเคร่ืองประดบัแก่คนแปลกหนา้ เวน้แต่ส่ิงท่ีพึงเปิดเผยได ้
โดยไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจท่ีไม่ดี อิบนมสัอูด กล่าววา่ เคร่ืองประดบัมีสองชนิด เคร่ืองประดบั
ชนิดท่ีหน่ึง คนอ่ืนจะมองมนัไม่ไดน้อกจากสามี เช่น แหวนและก าไล เคร่ืองประดบัชนิดท่ีสองคือ
เคร่ืองประดบัท่ีคนแปลกหน้ามองได้คือส่วนภายนอกของเส้ือผา้ กล่าวกนัว่าความมุ่งหมายคือ 
ใบหน้าและมือทั้งสองขา้ง เพราะทั้งสองส่ิงนั้นมิใช่เป็นส่ิงพึงสงวน อลับยัฏอวีย ์กล่าวว่า ความ
จริงแลว้ทั้งสองส่ิงนั้นอนุญาตใหผู้อ่ื้นมองเธอ นอกจากสามีและผูท่ี้แต่งงานกบัเธอไม่ได ้เวน้แต่ใน
กรณีท่ีจ าเป็น เช่น เพื่อการรักษาพยาบาลและการเป็นพยาน 

นอกจากน้ีอายะฮท่ี์ 31 ไดส้ร้างขอ้ยกเวน้ให้กบักลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีผูห้ญิงมุสลิมไม่
จ าเป็นตอ้งปกปิดผมไดจ้ากประโยคดงัต่อไปน้ี 

 ประโยคท่ี 2 “หรือพวกผู้หญงิของพวกเธอ” หมายถึง พวกผูห้ญิงท่ีเป็นมุสลิมะฮ (ผูห้ญิง
มุสลิมดว้ยกนั) 
 ประโยคท่ี 3  “หรือมือขวาของพวกเธอครอบครอง(ทาสและทาสี)” หมายถึง ทาสีมุชริ
กะฮ (ทาสหญิง) 

                                                           
5 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย 

(นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์, ฮ.ศ.1419),844.  
 6 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย 
(นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์, ฮ.ศ.1419),855. 
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 ประโยคท่ี 4 “หรือคนใช้ผู้ชายที่ไม่มีความรูสึกทางเพศ”  หมายถึง ผูมี้สติฟ่ันเฟือนหรือ
โรคประสาท โดยไม่สนใจเร่ืองเพศ 
 ประโยคท่ี 5 “หรือเด็กที่ยังไม่รู้เร่ืองเพศสงวนของผู้หญิงและอย่าให้เธอกระทืบเท้าของ
พวกเธอเพื่อให้ผู้อื่นรู้ส่ิงที่พวกเธอควรปกปิดในเคร่ืองเคร่ืองประดับของพวกเธอ” กล่าวคือ อิบนุ
อบับาสกล่าวว่า สตรีในสมยัญาฮิลียะฮ (สมยัป่าเถ่ือนก่อนอิสลาม) เม่ือเดินผ่านฝูงชนเธอจะ
กระทืบเทา้เพื่อให้ผูค้นไดย้ินเสียงก าไลเทา้ของนาง ดงันั้นอลัลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงห้ามมิให้กระท า
เช่นนั้น เพราะมนัเป็นการกระท าของชยัฏอน7 (มารร้าย)   
 ดังนั้นบทบาทสตรีในอิสลามปรากฏเด่นชัดในคมัภีร์อลักุรอานถึงหลักการประพฤติ
ปฏิบติัในสังคมถึงขอบเขตของบรรดาสตรี  ในการปกปิดร่างกาย กล่าวคือ “และให้เธอปิดด้วยผ้า
คลุมศรีษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอและอย่าให้เธอเปิดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ” นัน่
หมายความวา่ส่ิงท่ีนอกเหนือจากขอบเขตน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ควรฝ่าฝืน แต่ส าหรับผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดฝ่้า
ฝืนต่อค าบญัชาของพระองค ์ ความยอ้นแยง้ไดเ้กิดข้ึนภายในจิตใจอนัเน่ืองมาจากการตระหนกัว่า
ตวัเองปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง การส านึกผิดนั้นแทจ้ริงอลัลอฮฺ (ซ.บ.) กล่าวไวว้่า “และแทจ้ริงขา้เป็นผู ้
อภยัอย่างมากมายแก่ผูลุ้แก่โทษ และศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง” หมายถึง ในอายะฮน้ี์เป็นการสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้แก่ผูท่ี้ตกอยู่ในห้วงแห่งการ
หลงผดิและการฝ่าฝืนดว้ยการช้ีแจงถึงทางออกและอยา่หมดหวงั8 จากคมัภีร์อลักุรอานจากซูเราะฮ
ท่ี 20 อายะฮท่ี์ 82 
 1.2 บทความและหนังสือวิชาการ  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัผูห้ญิงมุสลิม 
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาขอ้เท็จจริงถึงขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิมในการปฏิบติัและเง่ือนไขในสังคม 
หน่ึงในหลกัการปฏิบติั คือ ผูห้ญิงมุสลิมทุกคนตอ้งสวมใส่ฮิญาบ ซ่ึงฮิญาบในศาสนาอิสลาม คือ 
การปกคลุม ปกปิด และการคลุมฮิญาบ จึงหมายถึงการคลุมศีรษะของผูห้ญิงมุสลิม ซ่ึงศาสนา
อิสลามไดร้ะบุไวว้า่ ผูห้ญิงมุสลิมตอ้งคลุมฮิญาบเพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิดและปกคลุม
ให้มากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การส ารวมในการปฏิบติัตนในสังคม  โดยการคลุมฮิญาบของผูห้ญิง
มุสลิมจะสามารถเปิดเผยใบหน้าและฝ่ามือไดเ้ท่านั้น(คมัภีร์อลักุรอาน ในบทท่ี 24 :31 ซูเราะฮ์
                                                           

 
7 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย 

(นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์,ฮ.ศ.1419),854. 
 8 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย 
(นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์,ฮ.ศ.1419),754. 
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อลันูร)  การปิดใบหนา้ท่ีเราเรียกกนัวา่ บุรกา้, นิกอบ นั้นเป็นทศันะท่ีกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมบางกลุ่มท่ี
ปฏิบติัเพื่อปกปิดตวัเองมากยิง่ข้ึนในการป้องกนัตนเองจากฟิตนะห์ คือ ความไม่ดีไม่งามทางสังคม 
เช่นการรุกรานทางสายตาของเพศตรงขา้ม เพื่อปกป้องเกียรติภูมิ ความมีศกัด์ิศรีของผูห้ญิงมุสลิม
อยา่งแทจ้ริง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งลกัษณะการคลุมศรีษะในแต่ละประเภทของผูห้ญิงมุสลิม 
ท่ีมา : BBC NEWS, French MPs vote to ban Islamic full veil in public,2010,accessed September 24, 
2013, available from http://www.bbc.co.uk/news/10611398 
 
 นอกจากน้ีแลว้การคลุมศีรษะยงัมีเง่ือนไขในการคลุมฮิญาบตามบญัญติัศาสนา ซ่ึงวารสาร
บาโฮตอชัช่า ไดก้ล่าวไวใ้นบทความ “การคลุมฮิญาบท่ีตอ้ง” ไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. ฮิญาบต้องปกปิดร่างกายทั้งหมด ยกเว้นทีอ่นุญาตให้เปิดได้ ค  าด ารัสของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ความว่า “โอ ้นบีเอ๋ย  จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจา้และบุตรสาวของเจา้ และบรรดาหญิงของ
บรรดาผูศ้รัทธาใหพ้วกนางดึงเส้ือคลุมของพวกนางลงมาปิดตวัของพวกนาง นัน่เป็นการเหมาะสม
กว่าท่ีนางจะเป็นท่ีรู้จกั เพื่อท่ีพวกนางจะไม่ถูกรบกวนและอลัลอฮทรงเป็นผูอ้ภยัผูท้รงเมตตา
เสมอ”  
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 ส าหรับอายะฮ์แรกเป็นการระบุอย่างชัดเจนถึงความจ าเป็นในการปกปิดส่ิงท่ีเป็น
เคร่ืองประดบั เม่ืออยูต่่อหน้าคนท่ีไม่ใช่ มะฮฺรอม9 นอกจากส่ิงท่ีเปิดเผยได ้โดยไม่ไดเ้จตนาถือว่า
นางไม่มีบาปเม่ือรีบท่ีจะปกปิดมนั   ท่านฮาฟิช อิบนู กะซีรไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ ตฟัซีรของท่าน 
(อธิบายอายะฮข์า้งตน้)หมายความว่า “พวกนางจะตอ้งไม่เปิดเผย ส่ิงใดท่ีเป็นเคร่ืองประดบั แก่
บุคคลท่ีสามารถแต่งงานกนัได ้นอกจากส่ิงท่ีไม่สามารถจะท าการปกปิดได”้ ซ่ึงส่ิงท่ีไม่สามารถ
ปกปิดไดคื้อ ใบหนา้และฝ่ามือนัน่เอง 
                 2.  ผ้าคลุมฮิญาบต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมัน ค  าด ารัสของอลัลอฮฺ (ซ.บ.)         
ความวา่ “พวกนางอยา่ไดเ้ปิดเผยเคร่ืองประดบัของพวกนาง” ส าหรับอายะฮน้ี์ครอบคลุม เส้ือผา้ท่ี
สวมใส่แลว้ดึงดูดความสนใจ ซ่ึงมีเคร่ืองประดบัท่ีท าให้บรรดาผูค้นเกิดความสนใจตอ้งช าเลือง
สายตามองเส้ือผา้ของนาง และหลกัฐานท่ีมายืนยนัในเร่ืองดงักล่าว ค าด ารัสของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ความวา่     “และพวกนางจงอยูใ่นบา้นของพวกนาง และพวกนางอยา่ไดท้  าการอวดโฉมเหมือนกบั
การอวดโฉมของคนยุคงมงายแรก ๆ”  จากซูเราะฮอ์ลัอะซาบ อายะฮท่ี์ 33 กล่าวคือ โดยท่ีสตรีใน
ยุคก่อนอิสลามนั้นไดอ้อกไปนอกบา้นเพื่ออวดความงามของพวกเธอ เปิดเผยส่วนท่ีไม่สมควรจะ
เปิดเผย 
 3. เนือ้ผ้าจะต้องไม่บาง  เน่ืองจากการปกปิดถือวา่ยงัไม่เกิดข้ึน เม่ือส่ิงท่ีน ามาปกปิดยงับาง
อยู่ ส าหรับการสวมเส้ือผา้ท่ีบางเป็นการท าให้ฟิตนะ (ความไม่ดี) เพิ่มข้ึนและยงัถือว่าเป็นการ
ประดบัประดาอยู่ ส าหรับเร่ืองดงักล่าวท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) ไดก้ล่าววา่ “จะปรากฏข้ึนในช่วง
ทา้ยๆ ของประชาชาติของฉัน ผูห้ญิงท่ีสวมเส้ือผา้แต่ยงัเหมือนเปลือยกายอยู่ บนศีรษะของพวก
นางนั้นคลา้ยกบัโหนกอูฐ พวกท่านจงสาปแช่งพวกนาง เพราะวา่ พวกนางนั้นถูกสาปแช่ง”  
ท่านอิบนู อบัดุลบิรไดก้ล่าววา่ ท่านนบีไดห้มายถึงผูห้ญิงท่ีสวมใส่เส้ือผา้ และเส้ือผา้นั้นบางอยู ่ไม่
สามารถปกปิดเอาเราะห์ได้ดงันั้นพวกนางก็เป็นผูท่ี้สวมใส่เส้ือผา้แต่ในความเป็นจริงก็เหมือน
เปลือยกายอยู ่  
 4. เส้ือผ้าจะต้องไม่รัดรูป จนเห็นทรวดทรง เพราะจุดประสงค์ของการใชใ้ห้คลุมฮิญาบ 
คือ ตอ้งการปกป้องผูห้ญิงจากความไม่ดีงามจากการเปิดเผยอาเราะห์ (สรีระร่างกายของผูห้ญิง) 
ดงันั้นหากไม่สวมใส่เส้ือผา้ท่ีกวา้งแล้ว ก็ถือว่าไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองน้ี การใส่เส้ือผา้ท่ี
รัดรูป ถึงแมจ้ะปกปิดผิวหนงัแต่ยงัคงเปิดรูปร่างทรวดทรง หรือเปิดเผยบางส่วนของรูปร่างการ

                                                           

 9 มะฮฺรอม คือ บุคคลท่ีเป็นเพศตรงขา้ม หา้มแต่งงานดว้ยและถือวา่เป็นญาติท่ีมีความใกลชิ้ดกนัท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ในเร่ืองของการคลุมฮิญาบต่อหนา้เขาเหล่านั้น 
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แต่งตวัท่ีรัดรูปไม่สามารถท าใหร้อดพน้จากสายตาผูช้ายได ้และยงัเชิญชวนสายตาท่ีมองมาดว้ยกบั
การมองนั้นเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ส่ิงไม่ดี ดงันั้นการแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ท่ีไม่รัดรูปจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  
 5. ต้องไม่ใส่เคร่ืองหอม น ้าหอม มีหะดีษ์10 มากมายท่ีห้ามผูห้ญิงไม่ให้ใส่น ้ าหอมเม่ือนาง
ออกจากบา้น และขอน าเสนอหลกัฐานท่ีมีสายรายงานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดงัต่อไปน้ี มีรายงาน
จากท่านอาบีมูซา อลัอชัอารียไ์ดก้ล่าววา่ ท่านร่อซูลุลลอฮ11 ไดก้ล่าววา่ “ผูห้ญิงคนใดก็ตามท่ีนาง
นั้นไดใ้ส่น ้ าหอม แลว้นางไดผ้า่นไปยงัผูค้น (หมายถึงผูช้าย) เพื่อท่ีจะให้พวกเขาไดรั้บกล่ินหอม
ท่ีมาจากตวันาง ก็เท่ากบัวา่นางนั้นเป็นผูท่ี้ผดิประเวณี”  มีรายงานจากท่านซยัหนบั อซัซอกอฟียะห์ 
แทจ้ริงท่านนบีนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.)  กล่าวว่า “เม่ือผูห้ญิงคนใดจากพวกนางได้ออกไปยงัมสัยิด 
ดงันั้นพวกนางก็อยา่ไดใ้ส่น ้าหอม”  มีรายงานจากท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) ไดก้ล่าววา่ “ผูห้ญิงคนใด
ก็ตาม ท่ีนางนั้นไดใ้ส่น ้ าหอมนางอย่าไดม้าละหมาดอีดร่วมกบัพวกเรา”  มีรายงานจากท่านมูซา 
บิน ยาซารจากท่าน อาบูฮูรัยเราะห์ แทจ้ริงผูห้ญิงคนหน่ึงไดผ้่านมายงัเขา แลว้กล่ินของนางก็ได้
โชยมา (หมายถึงกล่ินน ้าหอม) ท่านอาบูฮูรัยเราะห์กล่าววา่ โอห้ญิงสาวผูห้ยิ่งยโส เธอตอ้งการท่ีจะ
ไปมสัยิดใช่ไหม? ผูห้ญิงคนนั้นตอบว่า ใช่แลว้ท่านอาบูฮูรัยเราะห์ ถามนางวา่ เธอใส่น ้ าหอมใช่
ไหม? นางตอบว่า ใช่ อาบูฮูรัยเราะห์กล่าวเธอจงกลบัไป แลว้ไปอาบน ้ า (เพื่อจดักล่ินน ้ าหอม) 
เพราะว่าแทจ้ริงฉันได้ยิน ท่านรอซูลุลลอฮ กล่าวว่า “ไม่ว่าผูห้ญิงคนใดก็ตามท่ีนางได้ออกไป
มสัยดิแลว้กล่ินของนาง (หมายถึงกล่ินน ้ าหอม) ไดโ้ชยออกไป อลัลอฮฺ (ซ.บ.) จะรับละหมาดจาก
นางนั้น ก็ต่อเม่ือนางไดก้ลบัไปยงับา้นของนาง แลว้นางอาบน ้า (เพื่อขจดักล่ินน ้าหอม)”   
 หะดีษ์ไดช้ี้ให้เห็นว่า การใส่น ้ าหอมมกัจะใส่ตามร่างกายและเส้ือผา้ โดยเฉพาะหะดีษ ท่ี
ไดก้ล่าวถึงการใชน้ ้ าหอมท่ีเส้ือผา้เป็นการเฉพาะ สาเหตุท่ีห้ามใส่น ้ าหอมเน่ืองจากการใส่น ้ าหอม
ของผูห้ญิงจะมากระตุน้อารมณ์ความตอ้งการทางเพศ โดยนกัวิชาการไดน้ าเร่ืองการใส่น ้ าหอมไป
รวมอยูใ่นความหมาย ของการใส่เส้ือผา้ท่ีสวยงามท่ีมีการประดบัประดาดว้ยเคร่ืองประดบัและมี
ความหายรวมอยูก่บัการปะปนผูช้าย 
 6. จะต้องไม่เป็นการแต่งกายเลยีนแบบผู้ชาย ในหะดีษไ์ดมี้ค ากล่าวถึงการสาปแช่งผูห้ญิง
ท่ีท าตวัเลียนแบบผูช้ายในการแต่งตวั หรือเร่ืองอ่ืนๆ รายงานจากท่านอาบูฮูรัยเราะห์ไดก้ล่าวว่า 
“ท่านร่อซูลุลลอฮ ไดส้าปแช่งผูช้ายท่ีเลียนแบบการแต่งกายของผูห้ญิง และผูห้ญิงท่ีแต่งกายแบบ
ผูช้าย” มีรายงานจากท่านอลัดุลลอฮ อิบนู อมัร ไดก้ล่าววา่ ฉันไดย้ินท่านร่อซูลุลอฮ กล่าววา่ “ไม่

                                                           

 10 หะดีษ ์คือ ค าพดู การกระท า การยอมรับ ทุกส่ิงท่ีพาดถึงท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) 
 11 มนุษยผ์ูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ใหท้ าหนา้ท่ีเผยแพร่ศาสนาของพระองค ์
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ถือว่าเป็นพวกของเรา บรรดาผูห้ญิงท่ีไปเลียนแบบพวกผูช้าย และบรรดาผูช้ายท่ีเลียนแบบพวก
ผูห้ญิง” มีรายงานจากท่าน อิบนูอบับาสไดก้ล่าววา่ “ท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.)  ไดส้าปแช่งบรรดาผูท่ี้
ท  าตวัเหมือนผูห้ญิง(กะเทย) จากบรรดาผูช้ายและสาปแช่งพวกท่ีท าตวัเหมือนผูช้าย จากบรรดา
ผูห้ญิง และท่านไดก้ล่าววา่ใหพ้วกท่านไล่พวกเขาออกจากบา้น และมีอีกส านวนหน่ึงท่านนบีมูฮมั
มดั (ซ.ล.)ไดส้าปแช่ง บรรดาผูห้ญิงท่ีท าตวัเหมือนผูช้ายและบรรดาผูช้ายท่ีท าตวัเหมือนผูห้ญิง” มี
รายงานจากท่าน อบัดุลลอฮ อิบนูอุมรั ได้กล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮ ได้กล่าวว่า “ บุคคลสาม
ประเภทพวกเขาจะไม่ไดเ้ขา้สวรรคแ์ละอลัลอฮฺ (ซ.บ.) จะไม่มองไปยงัพวกเขาในวนักิยามะห์ ผูท่ี้
เนรคุณต่อพอ่แม่ ผูห้ญิงท่ีท าตวัเหมือนผูช้าย และบรรดาผูช้ายท่ีไม่สนใจครอบครัว” มีรายงานจาก
ท่านอิบนู อาบีมาลีกะช่ือจริงของเขาคือ อบัดุลลอฮ อิบนุ อุบยัดา เขาไดก้ล่าววา่ ไดมี้คนกล่าวกบั
ท่านหญิงอาอิชะห์ รอฏิยลัลอฮู อนัฮา ว่า “แทจ้ริงผูห้ญิงท่ีนางสวมรองเทา้นั้น (หมายถึงรองเทา้
เหมือนผูช้าย) ท่านร่อซูลลอฮไดส้าปแช่ง ผูห้ญิงท่ีท าตวัเหมือนผูช้าย” ส าหรับหะดีษ์ท่ีกล่าวมาน้ี
เป็นหลักฐานท่ีบ่งช้ี ถึงการห้ามผูห้ญิง ซ่ึงครอบคลุมการเลียนแบบการแต่งกายและส่ิงอ่ืนๆ 
สมควรท่ีมุสลิมตอ้งรู้หลกัฐานท่ีถูกตอ้งในขอ้น้ี ซ่ึงอยู่มีมากมายในอลักุรอาน และอซัซุนนะห์
(แนวทางในการปฏิบติั) และหากว่าในอลักุรอานกล่าวไวแ้บบรวม ๆ ไม่ละเอียดมากแน่นอนอซั
ซุนนะห์จะมาอธิบายอลักุรอานอยูเ่สมอ 
 7. อย่าแต่งกายเลยีนแบบบรรดาผู้หญิงที่ปฏิเสธศรัทธา เม่ือไดมี้การก าหนดในบทบญัญติั
วา่ ไม่อนุญาตส าหรับบรรดามุสลิมไม่ว่าชายหรือหญิง ไปเลียนแบบประเพณีหรืองานร่ืนเริงการ
เฉลิมฉลอง หรือการเลียนแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายเฉพาะส าหรับผูป้ฏิเสธ ถือวา่เป็น
กฎเกณฑท่ี์ส าคญัอยา่งยิง่ในบทบญัญติัอิสลาม ในปัจจุบนัมุสลิมจ านวนมากท่ีออกนอกกฏเกณฑ์น้ี
จนกระทัง่ถึงขั้นไปขอความช่วยเหลือจากบรรดาผูป้ฏิเสธในเร่ืองของศาสนาและท าหน้าท่ีสร้าง
ความเขา้ใจใหก้บัคนต่างศาสนา ทั้งท่ีไม่มีการความรู้ในศาสนา ท าให้เกิดความผิดเพี้ยน โนม้เอียง
ไปยงัค่านิยมของชาวยุโรปท่ีปฏิเสธศรัทธาเป็นสาเหตุท่ีท าให้ต่างชาติเขา้มามีอ านาจเหนือบรรดา
มุสลิมและท าการยึดครองประเทศของพวกเขา ดงัค าด ารัสของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ความว่า “แทจ้ริง
พระองคจ์ะไม่เปล่ียนแปลงกลุ่มชนหน่ึงกลุ่มชนใด จนกวา่พวกเขาจะเปล่ียนแปลงตวัของพวกเขา
เอง”12 จาก(ซูเราะฮฺ อรัเราะดฺ อายะฮฺท่ี 11) กล่าวคือ อลัลอฮฺ (ซ.บ.) จะมิทรงให้ความโปรดปราน

                                                           

 12 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็น
ภาษาไทย (นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์,ฮ.ศ.1419),585.  
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ของพระองคสู์ญส้ินไปจากกลุ่มใด เวน้แต่กลุ่มชนนั้นจะทรยศต่อความโปรดปรานของพระองค ์
ดว้ยการเอาของแปลกปลอมของเลวเขา้มาแทนท่ี 
 8. เส้ือผ้าน้ันต้องไม่เป็นเส้ือผ้าชุฮเราะห์หมายถึง สวมใส่เพื่อการโออ้วด เส้ือผา้ท่ีราคาแพง
เกินความจ าเป็นและฟุ่มเฟือย มีหะดีษ์ของอิบนุ อุมรัรอฏิยลัลอฮอนัฮุไดก้ล่าวว่า ท่านร่อซูลลอฮ 
ไดก้ล่าวา่ “ใครท่ีสวมเส้ือผา้ชุฮเราะห์ หมายถึงสวมใส่เพื่อการโออ้วด เส้ือผา้ท่ีราคาแพงเกินความ
จ าเป็นและเป็นการฟุ่มเฟือยในโลกดุนยา (โลกปัจจุบนัน้ี) อลัลอฮฺ (ซ.บ.) จะสวมใส่ให้เขาใน      
วนักิยามะห์ (โลกหนา้) เส้ือผา้แห่งความตกต ่า หลงัจากนั้นพระองคไ์ดใ้หไ้ฟลุกท่ีเส้ือนั้น13  
 จากเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ระบุไวน้ั้นคือองค์ประกอบทั้งหมดในเง่ือนไขการปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้งของผูห้ญิงมุสลิม การขาดซ่ึงเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงนั้นถือวา่การปฏิบติันั้นไม่สมบูรณ์แบบ 
และถ้าสังคมมุสลิมทุกวนัน้ีคิดว่าการคลุมฮิญาบนั้นแค่การคลุมศีรษะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้
มองดูเง่ือนไขต่อจากน้ีคงเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงไม่เพียงแต่ตวับุคคลเท่านั้นแต่การประพฤติท่ีไม่
ถูกตอ้งน้ีน าพาซ่ึงการลดทอนหลกัการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงในศาสนาอิสลาม  
 
 1.3 บทสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายอิสลามและอาจารย์สอนศาสนาอิสลาม                      
ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทางดา้นกฎหมายอิสลามนอกเหนือจากการคน้หาจากท่ีมาแหล่งอ่ืนๆ 
เพื่อศึกษาการแสดงทศันคติบทบาทของสตรีในอิสลามในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงประวติัศาสตร์
อิสลามท่ีโยงเขา้มาสาเหตุดงักล่าวท่ีท าใหมี้ผลกระทบถึงปัจจุบนั  
  ดร.อณสั อมาตยกุล คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายอิสลาม และเป็นอาจารยป์ระจ า ภาควิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ
สัมภาษณ์ไปเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ณ.โรงแรมรีเจน้ท ์กรุงเทพฯ  ไดก้ล่าวถึงสตรีในอิสลาม
วา่  “ เราตอ้งรู้จกัสตรีในความเป็นจริงก่อนท่ีจะรู้จกัสตรีในอิสลาม สตรีในความเป็นจริงมีค าตอบ
หลายค าตอบ  เช่น สตรีในสายตาตะวนัตก, สตรีในสายตาของอารยธรรมต่างๆ สตรีของในศาสนา
ต่างๆ เพียงแต่ว่าเราจะตอ้งยอมรับก่อนหน้าน้ีว่าปัจจุบนัน้ี อารยธรรมตะวนัตกไดค้รอบง าโลก 
การศึกษา ตะวนัตกไดค้รอบง าสติปัญญาและโลกทศัน์ของผูค้น ดงันั้นผูค้นในประเทศต่างๆ ใน
สังคมต่างๆ หรือมุมไหนของโลก เวลาจะมองสตรี จึงไม่ไดม้องสตรีจากอารยธรรมเดิมของตวัเอง 
ไม่ว่าจะเป็นจีน โรมนั เกาหลี หรือแมแ้ต่เป็นคนไทยเองก็ไม่ไดม้องสตรีจากอารยธรรมไทย เป็น
คนไทยแต่มองสตรีแบบท่ีตะวนัตกเซ่ียม (ครอบง า) และจะเป็นการผดิอยา่งยิ่งการท่ีไม่ไดม้องสตรี

                                                           

 13 บาโฮตอชัช่า, “การคุลมฮิญาบท่ีถูกตอ้ง,” อลั-อตัฟาล 1, 3 (มกราคม 2556): 8-15. 
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แบบตะวนัตกครอบง าใหม้อง และทั้งหมดน้ีคือ สตรีในความเป็นจริง จากค ากล่าว เราจะเห็นไดว้า่
ความเข้าใจท่ีเรามีต่อสตรีนั้น อาจจะเป็นความเข้าใจท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและ
วฒันธรรมจริงท่ีห้อมลอ้มสตรีเหล่านั้นอยู่ ดร.อณัสไดก้ระตุน้ให้ผูว้ิจยัเห็นว่าการมองและเขา้ใจ
สตรีตอ้งท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของเธอ หาใช่การเอามุมมองท่ีถูกสร้างจากสังคมอ่ืนมาวดั
และประเมินคุณค่าของเธอ 
 ดร.อณสั ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ก่อนท่ีจะมาเป็นสตรีในพุทธ อิสลาม คริสต ์ถา้เราไม่เขา้ใจจุดน้ี
การพดูคุยก็จะไม่มีทางบริบูรณ์ เพราะเราจะคุยกนัคนละดา้น เราจะพูดถึงสตรีในเวทีไหน และทุก
วนัน้ีเรามองสตรีจากเวทีอะไร จากพื้นฐานอะไร จากโลกทศัน์อะไร เม่ือเขา้ใจจุดน้ีแลว้ เราจะเขา้สู่
จุดต่อจากน้ี ดงันั้น เราตอ้งตกลงกนัก่อนวา่สตรีในความเป็นจริงนั้นเป็นมาอยา่งไร จากค ากล่าวน้ี
ท าใหผู้ว้จิยัชดัเจนมากยิง่ข้ึนถึงทิศทางในการมองสตรีในโลกของความเป็นจริง  
 เพื่อท่ีจะมองสตรีอย่างถูกต้อง ดร.อณัส มีค าแนะน าดังต่อไปน้ี ก่อนท่ีเราจะมีสตรีใน 
อารยธรรมตะวนัตก เราควรจะมองสตรี ในภาพกลางๆ ก่อนจะเป็นศาสนาใดก็ตามจะเป็น  อารย
ธรรมใด ๆในโลกก็ตาม คือ 1.มองสตรีในฐานะของส่วนหน่ึงของสังคม  2. ตอ้งมองวา่เธอตอ้งรัก
นวลสงวนตวั  3. ตอ้งมองว่าเธอมีพนัธกิจและภาระกิจในการสร้างสรรพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ
สังคม และยงัมีอีกหลายหนา้ท่ี ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีในอารยธรรมตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มุมมองจากอารยธรรมเหล่าน้ีหมดไป  สตรีไดป้รากฏภาพในบทบาทใหม่ 
เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะตอ้งมองสตรีในสังคมก่อนว่าเราก าลงัพูดถึงสตรีในช่วงเวลาใดพูดถึงสตรี
หลงัจากถูกครอบง าของตะวนัตกและจะมองสตรีในช่วงเวลาใดและอารยธรรมใด จากค ากล่าว
ผูว้จิยัเขา้ใจถึงมุมมองท่ีมีต่อสตรีไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใดก็ตามจากความเป็นจริง จนถึงปัจจุบนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเม่ืออารยธรรมตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัสตรีเหล่านั้น 
 ปัจจุบนัสตรีมุสลิมถูกครอบง าจากวฒันธรรมอ่ืนมาก ดร .อณัส มีความคิดเห็นต่อการถูก
ครอบง าวา่ เวลาเราพูดถึงการครอบง าฟังดูไม่สวยงาม แต่เราจะฟังส่ิงสวยงามหรือเราจะฟังความ
เป็นจริง ถา้เราฟังส่ิงสวยงามเราจะหลีกเล่ียงการถูกครอบง า ในการมองโลกในสมยัใหม่ มองโลก
ในเสรีภาพ สมยัเจริญแล้ว คือการมองแบบเล่ียงความเป็นจริง แต่ถ้ามองความเป็นจริงเราถูก
ครอบง า  ประการต่อไปคือแฟชัน่ เป็นอะไรมาจากไหน แฟชัน่คือเป็นการแสดงออกส่วนหน่ึงของ
การครอบง าของตะวนัตก แลว้ตะวนัตกเป็นอย่างไร  เราตอ้งเขา้ใจตะวนัตกเพราะฉะนั้น แฟชัน่
เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกของความเป็นตะวนัตก จากค ากล่าวขา้งตน้วฒันธรรมตะวนัตกคือ
วฒันธรรมท่ีท าใหส้ตรีเหล่านั้นถูกครอบง า  
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 ดร.อณัสไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของตะวนัตกไดอ้ยา่งน่าสนใจ มีรายละเอียดดงัน้ี ตะวนัตก
เป็นอย่างไร การท่ีจะเป็นตะวนัตกไดคื้อ พวกเขาตอ้งเรียนรู้ความเป็นกรีซ และพวกเขาจะแสดง
ตวัตนเป็นกรีซท่ีดี ใครเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดคนนั้นจะเจริญไดดี้ท่ีสุด น่ีคือความแตกต่างระหวา่งยุโรป
ตะวนัตกและยโุรปตะวนัออก  ยโุรปตะวนัตกมีเสรีภาพมากกวา่ มีความเป็นประชาธิปไตยมากกวา่ 
เพราะฉะนั้นใครเป็นกรีซมากกว่าจะเจริญกว่า ความแตกต่างระหว่างอเมริกากับยูโกสลาเวีย 
แมก้ระทัง่รัสเซียเองก็เพิ่งโตข้ึนมา คนเหล่าน้ีจะตอ้งแสดงบทบาทความเป็นกรีซ  ดงันั้นกรีซเป็น
อยา่งไรคือ 1. ตอ้งให้ความส าคญักบัวตัถุนิยม 2. ดูหม่ินในส่ิงท่ีมองไม่เห็น 3.ใส่ใจรสชาติดุนยา  
(โลกน้ี) เช่นเคร่ืองเสียงตอ้งดีทีสุด ภาษาพระเรียกวา่ “โลกียะ” น ้ าหอมจะบ่งบอกรสนิยม ไม่ใช่ท่ี
เอาไมม้าเผาท าน ้าหอม และเราก็จะถูกสอนใหเ้กลียด เพราะเราถูกครอบง าใหเ้ปล่ียน เช่นเราอาจจะ
เห็นผา้สาระบนั (ผา้โตะ๊ครู) เวลาสะพายก็จะต่างกบัเนคไท เวลาแขวนผา้สาระบนัแลว้จะดูรกรุงรัง  
แต่เนคไทจะดูเนียบ เพราะทั้งหมดน้ีคือการใส่ใจดุนยา(โลกน้ี)  4. บา้สิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี สิทธิ
เด็ก สิทธิผูป่้วย สิทธิผูบ้ริโภค จนเกินความพอดี 5. บา้ชาตินิยม การท าอีบาดะห์ของกรีซนั้นคือ
การละเล่น เพราะฉะนั้นเคา้จะไม่มีการกูรโชรวต่์ออลัลอฮฺ (ซ.บ.)  จะร้องร าท าเพลง (อลักรุอาน
บอกวา่ แทจ้ริงการท าฮจัญข์องพวกญาฮีลียะห์(พวกไม่รู้ศาสนา) เป็นเพียงการละเล่นและการร้อง
ร า ตีกลอง) ทั้งหมดน้ีคือตะวนัตก จากค ากล่าวของ ดร.อณัส ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจความเป็นตะวนัตก 
และความแตกต่างระหวา่งอารยธรรมต่าง ซ่ึงกรีซเป็นตนแบบของอารยธรรมตะวนัตก ท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ มาจนถึงปัจจุบนั 
 ดร.อณสั ยงัยกตวัอยา่งการครอบง าอารยธรรมตะวนัตกท่ีมาจากกรีซท่ีมีผลกระทบ รวมถึง
ประเทศไทย กล่าวคือ ดว้ยเหตุน้ีธงชาติมาจากไหน ทุกประเทศตอ้งมีธงชาติ ประเทศท่ีเป็นสมาชิก
สหประชาชาติตอ้งมีธงชาติ ธงชาติเป็นทุกอย่างของการครอบง า ประเทศอิสลามมีทั้งหมด 57 
ประเทศ 57 ธงชาติ  ทั้งหมดน้ีคือการบา้ชาตินิยม เช่น ประวติัศาสตร์ไทย ประเทศไทยไม่เคยมีธง
เม่ือฝร่ังเศสล่องเรือมาจะตอ้งติดธงท่ีป้อมแม่น ้ าเลยชกัธงฮอลนัดาข้ึนแลว้ฝร่ังเศสก็ปฏิเสธเลยเอา
ธงฮอลนัดาลงเอาธงตุรกีข้ึนดว้ยธงสีแดง จากนั้นก็ไดพ้ฒันาใส่ชา้งลงไปในธงแดง รัชกาลท่ี 6 ได้
น าช้างออกเป็นธงไตรรงค์ ซ่ึงอดีตก่อนเราไม่มีธงชาติแต่เพราะฝร่ังมีเราเลยตอ้งมีบา้ง โดยจบั
ทิศทางไม่ถูกน่ีคือการครอบง า ไม่ไดค้รอบง าของเร่ืองของแฟชัน่ ครอบง าแมก้ระทัง่แต่ละประเทศ
ตอ้งมีธง เพราะบา้ชาตินิยม  
 ดว้ยเหตุน้ีเอง ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบอะไร มาจากไหน มาจากกรีซ ในท่ีสุดเรา
ก็ตอ้งท าตวัเองใหเ้ป็นแบบกรีซ เพราะเราก าลงัถูกครอบง าถา้เราไม่ท าตามก็จะถูกถือวา่ตกต ่าน่ีคือ
ท่ีมา จากนั้นมนัก็ท าให้เราสูญส้ินตวัตน ไม่ว่าจะเป็นพุทธเดิม อิสลามเดิม คริสต์เดิม โดยทุกคน
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ต้องเติบโตมาและมองแบบกรีซ มองชาตินิยม วตัถุนิยม  จากค ากล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยมองเห็น
ภาพรวมไดช้ดัข้ึนถึงท่ีมาท่ีไปของการถูกครอบง าในอดีตจนมาถึงการเปล่ียนแปลงหลายๆ อย่าง
ส่งผลถึงประเทศไทยถึงระบบการปกครองจนมาถึงปัจจุบนั 
 ดร. อณัส ยงักล่าวถึงประเทศกรีซอีกต่อไปวา่ ส่ิงท่ีไดก้ล่าวมา 5 ขอ้ถึงกรีซในความเป็น
จริงแล้ว อยู่ในกรอบของ 2 อย่างคือ ความเป็นมนุษยนิ์ยม และวตัถุนิยม มุนษยนิยมคือ มนุษย์
ส าคญักวา่ชารีอะห์(กฎหมายอิสลาม) มนุษยเ์ป็นสูญกลาง มนุษยส์ าคญักวา่ และไดย้กตวัอยา่งถึง
มนุษยนิ์ยมไดอ้ยา่งน่าสนใจในประเด็นท่ีเกิดข้ึนวา่ ท าไมชาติตะวนัตกตอ้งอนุญาตให้มีการแปลง
เพศ เพราะวา่เม่ือหมอไดต้รวจแลว้พบว่าผูป่้วยนั้นโนม้เอียงไปมีเพศตรงขา้มกบัท่ีตวัเองมีมนุษย์
นิยมเห็นว่าให้ความส าคญักบัคนน้ี หรือโรงพยาบาลหมอท่ีถือวา่เป็นคนดีเก่ง ตอ้งมานัง่ฟังความ
คิดเห็นท่ีเรากรอกลงไป เพราะเป็นมนุษยนิ์ยม มนุษยมี์ความส าคญัมากข้ึน ดร.อณัสไดเ้ช่ือมโยง
เขา้มาสู่ประเทศไทยเก่ียวกบัมนุษยนิ์ยมว่าไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ท่ี
บา้นเมืองจะฟังตาสีตาสา จากค ากล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัพบวา่ความเป็นอารยธรรมตะวนัตก ความเป็น
กรีซไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบนัจนในท่ีสุดแลว้เราคือมนุษย์
นิยมโดยไม่รู้ตวั จากผลของการครอบง าของกรีซ ต่อจากน้ีไปดว้ยเหตุน้ีน าไปสู่ผูห้ญิงก่อนหนา้ท่ี
ผูห้ญิงจะคลุมฮิญาบ   
 ดร.อณัสไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนหนา้ท่ีผูห้ญิงจะคลุมฮิญาบ เช่ือมโยงเขา้มาสู่ผูห้ญิงใน
ศาสนาอิสลามไดอ้ยา่งน่าใจวา่ ในอิสลามผูห้ญิงมีความเป็นมาอย่างไร ล าดบัของผูห้ญิงผูช้ายใคร
มาก่อนกนั ศาสนาอิสลามไดก้ล่าวไวว้่าอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดท้รงสร้างอาดมัก่อน พระองคท์รงตรัส
ต่อมาลาอิกะห์ (เทวทูต)วา่“พึ่งร าลึกเถิดในประวติัศาสตร์ถึงวนัในอดีตเม่ือคร้ังท่ีพระเจา้ พระองค์
ประทบับนบลัลงัค์ และตรัสแก่บรรดาผูท่ี้ห้อมลอ้มพระองค์วา่ บดัน้ีทุกอย่างในจกัรวาลบริบูรณ์
หมดแลว้เรา (พระเจา้) จะวางผูแ้ทนของเราบนโลกน้ีนั้นคือ โครงการมุนษย ์ดงันั้นเม่ือเราไดส้ร้าง
เคา้มาแลว้ และไดเ้ป่าวิญญาณของเราลงไปในเคา้แลว้ เจา้จงกราบเถิด แลว้ก็เป็น“อาดมั” จากนั้น
อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดใ้ห้อาดมัหลบัไปและพระองคท์รงชกัซ่ีโครงดา้นซ้ายข้ึนมา สร้างเป็น ฮาวา คือ
ภรรยาของอาดมั ดว้ยเหตุน้ีผูช้ายมาก่อน และน่ีคือผูห้ญิงในความเป็นจริงเป็นอยา่งไรก่อน ส าหรับ
ศาสนาอิสลาม จากค ากล่าวขา้งตน้ อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดส้ร้างอาดมั เป็นมนุษยค์นแรก และไดส้ร้าง
ฮาวาจากซ่ีโครงของอาดมั ด้วยเหตุน้ีเองศาสนาอิสลามเช่ือว่า ผูช้ายมาก่อนผูห้ญิง ทั้งหมดน้ีคือ
ความเป็นจริงในศาสนาอิสลาม  
 เม่ือไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของผูห้ญิงของศาสนาอิสลามแลว้นั้น ดร.อณัสจึงไดก้ล่าวถึง
ความเป็นมาของผูห้ญิงส าหรับกรีซเป็นอย่างไร ใครมาก่อนใครมาหลงั ในกรีซทฤษฏีของ “ชาร์ 
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ดาวิน” มายงังยั นัน่คือ มนุษยม์าจากลิงและลิงมาจากไหนส าหรับตะวนัตก ทั้งหมดพฒันามาจาก
สัตวเ์ซลลเ์ดียวซ่ึงมนัมาจากกรีซก่อนตั้งแต่ เม่ือ 3000 ปีท่ีแลว้ ชาร์ ดาวิน  เอาทฤษฏีกรีซมาพฒันา
ใหม่ นัน่คือ เม่ือวตัถุธาตุในจกัรวาลน้ีไดเ้จอกบั ดิน น ้ า ลม ไฟ 4 อยา่ง ไดเ้จอกบัความร้อน ความ
เยน็ ความช้ืน ความแห้ง สลบัไปมาเม่ือหลายล้านปีจึงเกิดส่ิงมีชีวิตข้ึน เกิดเป็นวตัถุธาตุสารพนั
อยา่ง สลายตวัไปเร่ือยๆ เกิดเป็นหิน หินแกรนิตเป่ือยจนเป็นหินชั้น หินชั้นเป่ือยจนกระทัง่เป็นดิน
โคลนบวกกบัน ้ า น ้ าสัดไปสัดมา เจอแสงแดด ออกซิเจนกลายเป็นส่ิงมีชีวิตเล็กๆ สัตวเ์ซลล์เดียว
ในทะเล คล่ืนซัดไปมานับลา้นๆ ปี สัตวเ์ซลล์เดียวก็แข็งแรงข้ึนมากกลายเป็นแมงกระพรุนและ
คล่ืนซดัไปมาซดัแมงกระพรุน กระแทกกบัทราย หิน ท าให้เปลือกมนัแข็งข้ึนเหมือนเต่า และเม่ือ
มนัข้ึนมาวิ่งบนชายหาดวิ่งๆ ไป เกร็ดมนัก็เป็นปุ่ยแข็งข้ึนมาเป็นเมน้ วิ่งไป ขนเมน้ก็ปุ่ยข้ึนมาเป็น
ไก่ ไก่แลว้เป็นนก นกก็เป็นลิงแลว้ก็มาเป็นคน น่ีคือวิทยาศาสตร์ พิสูจน์โดยการหาฟอสซิลมาใส่
พิพิธภณัท์  ซ่ึงด้วยเหตุน้ีในความเป็นตะวนัตกผูห้ญิงและผูช้ายจึงเกิดมาพร้อมกนัในสัตวเ์ซลล์
เดียวท่ีพฒันาข้ึนมา  ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกท่ีจะให้คนทั้งสองคนเท่ากนั และมนัเป็นความเป็นธรรม
ท่ีคนสองคนน้ีจะตอ้งเท่ากนัมีสิทธิจะโหวตเท่ากนั จากค ากล่าว เราจะเห็นไดว้า่ผูห้ญิงส าหรับกรีซ
นั้นมาจากสัตวเ์ซลลเ์ดียว ดงัน้ีผูห้ญิงและผูช้ายมีสิทธิเท่าเทียมกนั เพราะฉะนั้นจะเป็นการผิดอยา่ง
มากท่ีจะไปลิดรอนสิทธิของผูห้ญิง เลือกปฏิบติัทางเพศ ผูห้ญิงสามารถแต่งตวัเหมือนผูช้าย เพราะ
สองฝ่ายไต่เตา้มาพร้อมๆ กนั ตั้งแต่เม่ือลา้นปีท่ีแลว้ ถา้เป็นอยา่งนั้นในความเป็นจริงเราก็ยอมรับ 
 ดร.อณัส อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผูห้ญิงในมุมมองของกรีซ และผูห้ญิงในแบบ
ศาสนาอิสลาม วา่มีท่ีมาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ศาสนาอิสลามไดก้ล่าวไวว้า่ อาดมั
มาก่อน แต่ทั้งหมดน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความศรัทธา ศรัทธาไหม ยอมรับไหม กล่าวคือ เม่ือเรายอมรับและ
ศรัทธาแลว้ เราก็ตอ้งท าความเขา้ใจถึงท่ีมาวา่ มุสลิมหมายถึงอะไร มุสลิมคือผูจ้  านนตนต่ออลัลอฮฺ 
(ซ.บ.) และอิสลาม เพราะฉะนั้นการท่ีต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.)ไดก้ล่าวไวว้่าผูห้ญิงมาหลงัจากผูช้ายเรา
ตอ้ง “จ านน” จากค ากล่าวนั้น ท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ศาสนาอิสลาม คือ ศาสนาแห่งการจ านนตนต่อพระ
เจ้า เม่ือพระเจ้าได้กล่าวถึงท่ีมาว่า ผูห้ญิงมาหลงัจากผูช้าย เราซ่ึงเป็นมุสลิมก็ต้องจ านนต่อส่ิง
เหล่าน้ี  
 จากค าอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปท่ีมีความแตกต่างระหวา่งผูห้ญิงในแบบตะวนัตกและผูห้ญิงใน
แบบอิสลาม ว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ดร.อณัส ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงศาสนาอิสลามท่ีตอ้งจ านนตน
โดยยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี กล่าวคือผูห้ญิงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.  ผูห้ญิงท่ีไม่เคยผา่นการ
สมรส  2.  ผูห้ญิงท่ีผา่นการสมรส(ในกฏหมายอิสลาม) ผูห้ญิงท่ีไม่เคยผ่านการสมรสหากเธอจะ
แต่งงานเธอจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง แต่ผูห้ญิงท่ีผา่นการสมรสมาแลว้ เช่นอายุยงันอ้ยก็



19 
 

 
   

ตาม อายุเพียง 16 ปี สามีเสียชีวิต เธอเป็นม่าย การท่ีเธอจะแต่งงานใหม่แมอ้ายุเธอยงัน้อย แต่ถา้
ผ่านการสมรสแล้วไม่ตอ้งขออนุญาตผูป้กครอง เธอสามารถขออนุญาตตวัเธอเอง มนัต่างกัน
อยา่งไรส่ิงเหล่าน้ีจ  านนไหม ถา้จ านนแมว้า่คุณจะเป็นนกัวทิยาศาสตร์หญิง นกับินอวกาศหญิง คุณ
ตอ้งขออนุญาตผูป้กครอง เพราะคุณยงัไม่เคยแต่งงานมาก่อนคุณจ านนต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.) จากค า
ดงักล่าว เราอาจจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลาม ให้เกียรติสตรีในการปกป้องดูแลตนเอง โดยตอ้งมี
ผูป้กครองดูแล แต่ถา้บรรลุนิติภาวะแลว้ หมายถึง ผา่นการแต่งงานแลว้ก็สามารถตดัสินใจไดด้ว้ย
ตนเอง ทั้งหมดน้ีคือศาสนาอิสลามท่ีให้การปกป้องผูห้ญิง และทั้งหมดน้ีเราต้องจ านนตนต่อ   
อลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
 ดร.อณสั ยงักล่าวอีกวา่ระหวา่งอิสลามและความเป็นกรีซนั้นแตกต่างกนั ส าหรับกรีซแลว้
จะสามารถอนุญาตตนเองได ้เน่ืองจากมาจากจุดเดียวกนั  เพราะฉะนั้นประเด็นน้ีละเอียดอ่อนท่ีสุด
ตอ้งใชเ้วลามากท่ีสุด เราถึงจะเห็นความดี ความชอบธรรมในอิสลาม ดว้ยเหตุน้ีเองในตะวนัตกเรา
ถึงจะตอ้งเขา้ใจก่อน เราตอ้งรู้จกัเขา้ใจคนอ่ืนก่อนวา่ตกลงท่ีผูห้ญิงก็หย่าไดเ้พราะเคา้คิดว่าทุกคน
ไต่เตา้มาพร้อมกนั ไม่มีใครก าหนดสิทธิ ทุกคนต่างท่ีจะอยู่รอดให้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีพระบญัญติัใด 
ใครจะใส่ยาว ใส่สั้ น แค่ไหน ก็เน่ืองจากว่าทุกคนตอ้งเอาตวัรอดพร้อม ๆกนั แต่ศาสนาอิสลาม
ไม่ใช่ ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งการจ านนตน ซ่ึงมีความคลา้ยกบัพระพุทธศาสนาคือบุคคลตอ้ง
ละวางตวัตน ละวางอตัตาตนไม่มีอตัตาไม่มีหวัโขนไม่ยึดมัน่ถือมัน่ และปล่อยวาง แต่การปล่อย
วางไม่รู้ว่าจะจ านนใคร แต่ศาสนาอิสลามไดร้ะบุไวว้่าตอ้งจ านนต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.) ซ่ึงประหน่ึง
ธรรมะอนับริบูรณ์ เพราะฉะนั้นมีส่วนเป็นพุทธในอิสลามแต่อิสลามนั้นมีความบริบูรณ์ จากค า
กล่าวขา้งตน้เราอาจจะตอ้งเขา้ใจท่ีมาท่ีไปก่อนว่าเป็นอย่างไร ถึงจะเขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าศาสนา
อิสลามเป็นอยา่งไร 
 ดร.อณัส ให้ค  าอธิบายท่ีมาของศาสนาอิสลามเก่ียวกับสตรีมุสลิมถึงขอบเขตในการ
เปิดเผยสรีระร่างกายและความแตกต่างระหวา่งการคลุมศรีษะของผูห้ญิงมุสลิมวา่ท าไมถึงมีความ
แตกต่างกนั กล่าวคือดว้ยเหตุน้ีเองเม่ืออาดมัและคู่ครองของอาดมั (ฮาวา) ไดมี้ลูกหลานอาดมัจึงได้
สืบทอดมาเป็นชนรุ่นต่างๆ จนกระทั้งศาสนานั้นบริบูรณ์ ธรรมะมาบริบูรณ์ในสมยัอิสลาม แต่
ความบริบูรณ์นั้นก็คือ ท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) ได้กล่าวว่าส าหรับสตรีเป็นสาวแล้วเธอสามารถ
เปิดเผยตัวเธอต่อสาธารณะชนได้ “เพยีงแค่หน้าและมือของเธอ” ดังน้ันจึงต้องจ านนต่อพระผู้เป็น
เจ้า กค็ือ “ถ้าใส่เส้ือแขนส้ันแสดงว่าไม่จ านน” เป็นการละเมิด แต่ถามวา่เป็นมุสลิมไหมก็ยงัคงเป็น
มุสลิมอยู่ ก็คือเธอสามารถเปิดหน้าและฝ่ามือ เพียงแต่ว่าในการตีความในศาสนาอิสลาม นัก
กฎหมายอิสลามก็จะตีความจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ว่ามีแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีเธอไม่สามารถเปิดเผย
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ใบหนา้ต่อคนแปลกหนา้ได ้เช่น เร่ืองท่ีบรรดาสาวกท่ีเป็นผูห้ญิงกั้นม่าน ในการสอนหนงัสือ กั้น
ม่านเวลาท่ีคนมาท่ีบา้น ท าให้คนท่ีมาไม่เห็นหน้าเธอ เพราะมีม่านท่ีกั้นอยู่ก็ยึดถึงประเด็นนั้น 
น าไปยงัเม่ือเธอเดินไปท่ีไหนก็มีม่านกั้นอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นการปิดหน้าก็คือการยกม่าน
เคล่ือนท่ีได้ยา้ยไปไหนด้วย ซ่ึงเป็นทศันะ บางคนก็บอกว่าทศันะความสมบูรณ์แบบอยู่ท่ีปิด
ทั้งหมด เปิดหนา้และมือ แต่บางคนก็บอกวา่มีความจ าเป็นตอ้งเอาม่านบงัไปดว้ยหรือคนบางกลุ่มก็
บอกวา่หนา้และมือเปิดได ้แต่ถา้ปิดถือวา่ศาสนาส่งเสริมหรืออาสาท าเพิ่ม และจะมีหลกั ๆ  
 3 ประเภท คือ 1.ถือวา่ศาสนาบงัคบั 2. ศาสนาส่งเสริมให้ท าเพิ่ม 3.ศาสนาไม่ไดพู้ดถึง พูดถึงแต่
เพียงวา่สามารถเปิดใบหนา้และฝ่ามือได ้ในประเด็นน้ีทั้งหมด ก็จะถูกตีความจากผูอ้ทัธาธิบายพระ
คมัภีร์และการอธิบายพระคมัภีร์ไม่ไดอ้ธิบายแค่ตวับทของโองการจากซูเราะฮเ์หล่านั้นเท่านั้น แต่
ไดอ้ทัธาธิบายส่ิงท่ีเรียกวา่ตน้แบบ คือแบบฉบบัท่านศาสดามูฮมัมดั (ซ.ล.)และแบบฉบบัของสาย
รายงานและสาวก ดงันั้นในบรรดาหลกัฐานทั้งหมดน้ีไม่วา่จะเป็นซูเราะฮอ์ลันูรก็ดีและแบบฉบบั
ของสาวกเหล่าน้ีและบรรดาภรรยาของท่านศาสดา  ท่านเหล่านั้นไดก้ั้นม่านระหวา่งตวัเองและคน
แปลกหนา้ในขณะท่ีสอนหนงัสือ ซ่ึงท าให้คนจ านวนหน่ึงยึดถือวา่ตอ้งกั้นม่าน ดว้ยเหตุน้ีผูท่ี้เห็น
วา่มีความจ าเป็น ไปไหนมาไหนก็ตอ้งมีม่านติดไปดว้ย  
 ส่วนบางคนก็บอกวา่ถา้มีค าสั่งให้ดึงผา้มาคลุมศรีษะมาคลุมท่ีหน้าอกนั้นก็คือไปไหนมา
ไหนก็ได้ และตอ้งดึงผา้มาคลุมท่ีหน้าอกให้เรียบร้อยไม่ให้ร่างกายโชวรู์ปร่างและ  มีฮาดีษ์ใน
ตน้แบบคือส่วนของร่างกายท่ีเปิดเผยไดคื้ออลักรุอานเป็นขอ้เตือนสติ แต่การให้รายละเอียดของ
การเตือนสติคือฮาดิษ์ ซ่ึงในฮาดิษบ์อกวา่สตรีเม่ือบรรลุวยัสาวแลว้สามารถเปิดเผยใบหน้าต่อคน
แปลกหน้าได้คือใบหน้าและฝ่ามือ เพราะฉะนั้น ใบหน้าและฝ่ามือจะไปขยายตวัโองการพระ
คมัภีร์ทั้งหมด คือตอ้งเขา้ใจพระคมัภีร์อลักรุอาน ตวัอย่างเช่น โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย “เม่ือ
ทั้งหลายลุกข้ึนนมสัการจงลา้งมือ ลา้งหน้า ลา้งแขน จงลูบศีรษะและลา้งเทา้ของเจา้” แต่ว่าการ
ละหมาดไม่ได้บอกว่ากอดอกอย่างไร โค้งอย่างไร ให้สลามอย่างไร ในอัลกุรอานไม่มี 
เพราะฉะนั้น ไม่ไดดู้จากในอลักุรอานอยา่งเดียว ตอ้งดูจากตวั  
ฮาดีษ์ โองการท่ีลงมาให้บรรดาท่านภรรยาของท่านศาสดานั้นได้ปกปิดร่างกายต่อบรรดาคน
แปลกหนา้ และไดม้าเสริมอยูใ่นฮาดีษท่ี์ศาสนานั้นไดพ้ดูถึงไวว้า่ เม่ือสตรีนั้นถึงวยัสาวและปรากฏ
ตวัต่อสาธารณะชนไดน้ั้น สามารถปรากฏไดแ้ค่หน้าและมือ แต่สาวกบางคนก็ถือว่าภรรยาของ
ท่านศาสดานั้นไดก้ั้นม่าน เม่ือกั้นม่านก็ไม่สามารถมีใครเห็นหน้าของท่านได ้ในระหว่างท่ีนาง
สอนหนงัสือ เพราะฉะนั้นมีความจ าเป็นท่ีตอ้งให้คนอ่ืน กั้นม่านไปดว้ย ม่านก็จะติดตวัตลอดใน
เวลาเดินปิดหนา้ไป ดงันั้นการกั้นม่านมี 2 ทศันะ คือ  1. เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าคือตอ้งกั้นม่าน 2. เป็น
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การส่งเสริมใหก้ั้นม่าน ดงันั้นสตรีท่ีปิดหนา้เป็นสตรีท่ียึดแบบใดแบบหน่ึงก็คือ 2.1 เธอเช่ือวา่เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งท า 2.2 เธอเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีศาสนาส่งเสริมใหท้ าและเธออาสาท่ีจะท ามากกวา่ เพราะฉะนั้น
เราจะเห็นสังคมมุสลิมปฏิบติับนบรรทดัฐานน้ี   
 ดร.อณัสได้สรุปถึงท่ีมาท่ีไปว่าเราตอ้งเขา้ใจก่อนว่าค าสอนกบัคนปฏิบติั คนเป็นปุถุชน 
การปฏิบติัของคนเป็นการแสดงออกของความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพของมุนษยแ์ตกต่างกนั และจะ
เขา้ใจบริบทและความส าคญัแตกต่างกนั คนบางคนจึงท าอย่างน้ี คนบางคนท าอย่างนั้น ทุกอย่าง
เป็นเร่ืองของมนุษยอ์าจจะตอ้งแยกการกระท าและตวับทท่ีจะน าไปใช ้และการน าไปใชน้ั้นข้ึนอยู่
กบัตวับุคคลวา่จะน าไปใชม้ากนอ้ยแค่ไหน แต่ตอ้งเขา้ใจตวับทวา่เป็นอยา่งน้ี และการน าไปใชน้ั้น
แตกต่างกนั เช่น คลุมผา้ลายดอกไม ้ ผา้สี ผา้ด า ทุกอย่างคือการน าไปใช้ แต่ความพยายามท่ีจะ
จ านนต่ออลัออฮฺ (ซ.บ.) ไม่เท่ากนั “ในอิสลามก็มีความเป็นมุนษยนิยมแต่มุนษยน้ี์ตอ้งไม่กบทต่อ
ซารีอะห์(กฎหมายอิสลาม) จากค ากล่าวขา้งตน้ เราจะเห็นไดว้่า ศาสนาอิสลามตอ้งจ านนตนต่อ 
อลัลอฮฺ (ซ.บ.) เป็นอนัดบัหน่ึงและตอ้งมีความเขา้ใจถึงหลกัการขอบเขตของศาสนาอิสลามท่ีได้
ก าหนดหลงัจากนั้นคือการน าไปใชป้ฏิบติั ซ่ึงจะปฏิบติัตนไดม้ากไดน้อ้ยข้ึนอยูก่บัตวับุคคล ส าคญั
ท่ีเราผูเ้ป็นมนุษยต์อ้งมีความเขา้ใจหลกัความเป็นจริงถึงหลกัค าสอนของศาสนาเป็นส าคญั 
  ดร.อณสั ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงแนวความคิดของอารยธรรมตะวนัตก รวมถึงผลกระทบท่ีเขา้มาสู่
ประเทศไทยในเร่ืองของการแต่งกายและประเด็นสาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างอิสลามและ
ตะวนัตก ดงัน้ี แฟชัน่ส าหรับประเทศไทยในอดีต ประเทศไทยไม่มีแฟชัน่เกิดข้ึน เพราะเราไม่มี
ความคิดเร่ืองมุนษยนิยมและธรรมชาตินิยม ยกเวน้ตะวนัตกส่ิงท่ีมาจากตะวนัตกมนุษยนิ์ยม  คือ 
ส่ิงท่ีให้ความส าคญักบัมุนษยแ์ละคน ดงันั้นในสังคมตะวนัตกเร่ิมมีแฟชัน่เม่ือศตวรรษท่ี 18 เร่ิม
พฒันาแลว้ว่าแต่ละคนในสังคมยุโรปใส่ใจในความเป็นมนุษยข์องตวัเอง โดยอยากให้สังคมและ
โลกมามองตวัเองวา่สมบูรณ์แบบ ลีลา ท่าทาง ทั้งหมดและเส้ือผา้ทั้งหมดตอ้งดูสมบูรณ์แบบ เช่น
ชุดเจา้สาวตะวนัตก ตอ้งเป็นชุดสีขาวท่ีใส่แลว้ตอ้งบ่งบอกวา่สตรี บรรลุความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ในวนันั้น (ไม่มีชุดอ่ืนอีกแลว้) และธรรมชาตินิยม คือ ชุดจะตอ้งลอ้ไปกบัธรรมชาติ เช่นชุดกีฬา
วา่ยน ้าตอ้งเขา้รูปและเขา้ไปกบัธรรมชาติไม่ตา้นน ้ า ทวนน ้ า ดงันั้น มนุษยจ์ะปรากฏตวัอยา่งไรใน
ฤดูใบไมผ้ลิจึงไดคิ้ดแทรนด์ข้ึนมาว่า ฤดูร้อนตอ้งแต่งตวัอย่างไร ฤดูหนาวตอ้งแต่ตวัอย่างไร ส่ิง
เหล่าน้ีไม่เกิดในโลกอ่ืน โดยเฉพาะจากตะวนัตก เพราะฉะนั้นคนไทยจะไม่มีความคิดในเร่ืองน้ีเลย 
ตั้งแต่รัชกาลท่ี 4  ไม่มีใครเห็นวา่ทรงผมน่าเกลียดอยา่งไร ฟันด าอยา่งไร เพราะไม่มีความคิดแบบ
มนุษยนิ์ยม และประเด็นตรงน้ีจึงกลายเป็นความขดัแยง้ระหวา่งอิสลามและตะวนัตก รวมถึงการ
เขียนลอ้เลียนท่านนบีมูฮมัมดั (ซ.บ.) ก็อยูบ่นความคิดน้ี วา่เป็นมนุษย ์มนุษยย์อ่มมีความบริบูรณ์ มี
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ติได ้หยอกเยา้ได ้มีลอ้เลียนได ้เพราะฉะนั้นจะเอาใครก็ไดม้าลอ้เลียนเพราะคิดวา่เป็นมนุษยแ์ละ
ทั้งหมดน้ีคือ การท่ีสังคมไทยไม่เขา้ใจอิสลาม ไม่วา่จะอยูใ่นระบบการเมือง การธนาคาร เราไม่เคย
เรียนรู้ว่าอิสลามต่างกบัตะวนัตกอย่างไร เวลาเรียนตะวนัตกเราก็ไม่เคยรู้ว่าตะวนัตกเป็นแบบน้ี
เพราะอะไร เรารู้อยา่งเดียววา่ ถึงเวลาเราตอ้งเปล่ียนแฟชัน่แลว้  ในอดีตเม่ือรัชกาลท่ี4 -5 คนไทย
จะเปล่ียนแปลงแฟชัน่ตามตะวนัตก ก็จะไดย้ินค าวา่ “เขา้อีรอบใหม่” ตะวนัตกพฒันามาเป็นเวลา
หลายร้อยปี แต่คนไทยคือขา้มคืน เพราะฉะนั้นคนก็จะมาถามวา่คุณหลวงไปไหนล่ะคุณหลวงไป
กระทรวงแต่เช้าวนัน้ีตอ้งใส่รองเทา้คชัชู หุ้มส้น ใส่เกียก ใส่ถุงเทา้ เพราะว่ากระทรวงเขา้อีรอป
หมดแลว้นัน่หมายถึงวา่ เขา้สู่ความเป็นยุโรป คนโบราณพูดไม่ได ้ไม่สามารถใชท้กัษะในการพูด
ภาษาต่างประเทศ และทั้งหมดนี้คือที่มาของเด็กที่บริโภคนิยม ท าไมตอ้งเป็นเกาหลี ญ่ีปุ่น ท าไม
ทรงผมตอ้งเป็นสีแดง เพราะเราไม่รู้ เรารู้อยา่งเดียววา่วนัน้ีเราตอ้งเป็นถา้ไม่อยา่งนั้นแลว้เราจะเป็น
คนลา้หลงัไม่ทนัสมยั เป็นคนไม่มีพกัพวก ตวัอย่างเช่น ท าไมฟีฟ่ากบัมุสลิมตอ้งทะเลาะกนัเร่ือง
กางเกงบอลเพราะวา่ฟีฟ่ามองวา่มีสรีระอยา่งน้ีเวลาเตะบอลหัวเข่าควรยน่ข้ึนไดใ้ห้เป็นธรรมชาติ
นิยมเพื่ออ านวยธรรมชาติของสรีระร่างกายและลีลาในการเคล่ือนไหว แต่มุสลิมบอกวา่ไม่ไดโ้ดย
ในทางปฏิบติัแลว้ตอ้งเลยหัวเข่าและเช่นเดียวกนัเคยเห็นชุดว่ายน ้ ามุสลิมไหม ท่ีคลุมหมดทั้งตวั
ท าไมฝร่ังไม่ให้เล่นและห้ามลงน ้ า เพราะเคา้บอกว่าไม่มีความเป็นมนุษย ์เช่นเดียวกบับูรกา้ฝร่ัง
บอกวา่ความเป็นมนุษยอ์ยูต่รงไหน เพราะฉะนั้น ฝร่ังตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 จะตอ้งมีวฒันธรรมของ
คนแต่ละคนตอ้งวางตนในสังคมเพื่อใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพท่ีบริบรูณ์  บุคลิกภาพท่ีบริบรูณ์คือความ
เป็นมนุษยท่ี์บริบูรณ์ ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งเลือกวา่จะเป็นอยา่งไรจะเป็นตะวนัตกจะเป็นตะวนัออก
หรือจะเป็นอิสลาม  จากค าดงักล่าวเราตอ้งเขา้ใจความเป็นอารยธรรมตะวนัตกวา่เป็นอยา่งไรและ
ส่งผลอย่างไรกบัประเทศไทย รวมถึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองค่านิยมต่างๆ ทั้งการแต่งกาย การ
บริโภค หรือวฒันธรรมใหม่ หากเรายงัขาดความเขา้ใจ อาจท าให้เราสูญเสียความเป็นตวัตนเดิม
ของตนเอง ไปในท่ีสุด  
 จากการสัมภาษณ์ ดร. อณสั อมตยกุล ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ถึงเร่ืองราวทางประวติัศาสาตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีมาท่ีไปในเร่ืองของสตรีในอิสลามนั้น ท าให้เราสามารถเขา้ใจสาเหตุได้อย่าง
ชัดเจนส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมผูห้ญิงมุสลิมปัจจุบนั ผูว้ิจยัขอสรุปประเด็นดงักล่าวไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. สตรีในบริบทต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั 
 2. ขาดความเขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไปของวฒันธรรมตะวนัตก  
 3. การถูกครอบง าจากวฒันธรรมตะวนัตก 
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 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เราสามารถเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมไทยใน
เร่ืองของการแต่งกาย แฟชัน่ รวมไปถึงผูห้ญิงมุสลิมในปัจจุบนั จนท าใหก้ารบริโภคนิยม วตัถุนิยม
เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนและส่งผลต่อสังคมต่างๆ ตวัแปรท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงของกลุ่ม
คนในสังคมคือการ ถูกครอบง า โดยไม่รู้ตวั ของตะวนัตกตั้งแต่อดีตท่ีส่งผลมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงถา้
สังคมมุสลิมยงัละเลย ต่อการศึกษาท าความเขา้ใจรากฐานตนเองแลว้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากข้ึนและจะสูญส้ินตวัตนไปในท่ีสุด  
 ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์อาจารยส์รายทุธ อุปมา ซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจ า อยูท่ี่โรงเรียนศรัทธา
ธรรม และไดส้ัมภาษณ์ไปเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 ณ.โรงแรมรีเจน้ท ์กรุงเทพฯ ถึงปัญหาของ
ผูห้ญิงมุสลิมในเร่ืองของการแต่งกายในปัจจุบนั อาจารยส์รายุทธไดแ้สดงทศันะท่ีสอดคลอ้งกบั 
ดร.อณสั หลายประการดงัต่อไปน้ี  
  “ฮิญาบแปลว่าเคร่ืองกั้น โดยรากศพัทข์องมนั เราเคยไดย้ินฮาดิษท์่านนบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) 
เคยพูดวา่ “ดุอาอฺของคนท่ีถูกอธรรมเม่ือเขาขอดุอาอฺแลว้จะไม่มีฮิญาบระหวา่งเขากบัอลัลอฮฺ คือ
ไม่มีเคร่ืองปิดกั้น เพราะฉะนั้นฮิญาบจึงเป็นชุดท่ีมุสลิมะห์ถูกบญัญติัใหส้วมเพื่อปกป้องเกียรติของ
นาง กั้นระหว่างสายตาของคนท่ีไม่ใช่ญาติสนิทหรือสามี หรือพี่สาวน้องสาวท่ีสามารถเห็น
สัดส่วนท่ีพึงสงวนของนางได ้ฮิญาบก็จะอยู่ในความหมายน้ี ถา้พูดถึงทางวิชาการจะมากกว่าผา้
คลุม ซ่ึงแปลวา่การแต่งกายท่ีไม่อวดโฉม ซ่ึงนอกจากการสวมผา้คลุมท่ีจะตอ้งดึงลงมาถึงหนา้อก 
ก็จะตอ้งหมายถึงการระมดัระวงัในการสวมเส้ือผา้บางหรือรัดรูป หรือใส่เคร่ืองประดบัจนเกินงาม
สะดุดสายตาเพศตรงข้าม   จากค าดังกล่าวอาจารย์สรายุทธได้พูดถึงขอบเขตของฮิญาบว่ามี
ความส าคญัอยา่งไรกบัผูห้ญิงทุกคนโดยนอกจากความส าคญัแลว้อาจารยส์รายุทธ ให้แยกประเด็น
ไวอ้ยา่งน่าสนใจถึงความเป็นธรรมชาติของผูช้ายท่ีมีต่อผูห้ญิงและไดก้ล่าวดงัน้ี 
 ผู ้หญิงอาจไม่เข้าใจว่าผู ้ชายมีบางอย่างในเร่ืองของความเร็ว ความคิด ความรู้สึก 
จินตนาการ แต่อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงรู้ พระองคใ์ห้ทรงบญัญติัเพื่อรักษาความปลอดภยัและให้เกียรติ
ผูห้ญิงเป็นอยา่งมาก ผูห้ญิงอาจจะไม่ไดคิ้ดเร่ืองน้ี เช่นเร่ืองน ้ าหอม ในฮะดีษค์่อนขา้งใชค้  ารุนแรง
วา่ ถา้มีผูห้ญิงใส่น ้าหอมเดินเขา้ไปยงักลุ่มผูช้าย เพื่อให้พวกเขาไดด้มกล่ินน ้ าหอมนั้น ถือวา่ผูห้ญิง
คนนั้นเป็นผูห้ญิงส าส่อน ความรู้สึกของผูช้ายจะเร็วมากส าหรับเร่ืองแบบน้ี ดงันั้นเรือนร่างของ
ผูห้ญิงก็เช่นเดียวกันผูช้ายต่อให้อายุมากขนาดไหน มีครอบครัวแล้วก็ตามไม่ได้เป็นท่ีน่าไวใ้จ
ส าหรับเร่ืองน้ีเลย จากขอ้ความน้ีศาสนาอิสลามเขา้ใจความเป็นธรรมชาติของผูห้ญิงและผูช้ายและ
ท าไมอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดท้รงใหผู้ห้ญิงคลุมฮิญาบ  
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 อาจารยส์รายุทธไดพู้ดถึงฮิญาบในทศันะคติของอาจารยว์า่ “ผมคิดว่าชุดของมุสลิมะห์ท่ี
คลุมฮิญาบ นั้นชุดนั้นจะตอ้งไม่เป็นเคร่ืองประดบัของมนัเอง  แต่ส่วนใหญ่ถูกประดบัดว้ยเคร่ือง
เพชรนิลจินดา สีสัน เลือกสี เห็นแลว้สะดุดตาอยากเห็นคร้ังท่ีสองผิดเจตนารมณ์ ถึงแมชุ้ดไม่รัดก็
ตาม ในยุคสมยัใหม่ผูห้ญิงยิ่งจ  าเป็นตอ้งอยู่บนมาตรฐานของฮิญาบท่ีถูกตอ้ง เราย่อมไม่พอใจท่ี
ผูห้ญิงท่ีเดินผ่านนั้นกลายเป็นอาหารตาของผูช้าย โดยสามารถเทียบความรู้สึกว่าหากนางเป็น
บรรดาลูกสาวของเรา หรือญาติผูห้ญิงของเรา เรายอ่มไม่พอใจ คนอ่ืนก็ตอ้งเป็นเช่นนั้น ดงันั้นใน
ยคุปัจจุบนัท่ีทุกอยา่งเปล่ียนไป ผูห้ญิงมุสลิมทุกคนอาจจะตอ้งอยูบ่นมาตรฐานของฮิญาบท่ีถูกตอ้ง 
และอาจารยไ์ดก้ล่าวถึงลกัษณะการแต่งกายของผูห้ญิงเพิ่มเติมอีกวา่ 
 “ผมมีความรู้สึกชดัเจนกบัการให้เกียรติระหวา่งผูห้ญิงท่ีแต่งตวัไม่เรียบ ร้อยและผูห้ญิงท่ี
แต่งตวัเรียบร้อย  เช่น บางโรงเรียนใหน้กัเรียนวยัรุ่นใส่ฮิญาบแลว้ ใส่เส้ือแขนสั้น ผิดสัดส่วนมนัดู
พิกลพิการ เขาไม่เขา้ใจเจตนารมณ์ไม่เขา้ใจวา่ผูช้ายมีธรรมชาติเป็นแบบไหน ในอายะฮอ์ลักุรอาน
ไดบ้ญัญติัให้มุสลิมะฮฺ จากค ากล่าวขา้งตน้นั้นท าให้สรุปไดว้า่เราตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของผูช้าย
และผูห้ญิง เม่ือเราเขา้ใจแลว้จะไปสู่การปฏิบติัตนเองบนมาตรฐานท่ีถูกตอ้งจากคมัภีร์อลักรุอาน 
 ทั้งน้ีอาจารยส์รายุทธไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูห้ญิงมุสลิมอีกว่า พูดแต่พองาม อย่างดดั
เสียงให้เพราะเกินไป พูดในค าพูดท่ีเหมาะสม พอดีๆ อยา่ท าเสียงอ่อนหวานดว้ยจริต เพราะท าให้
บางคนท่ีใจเป็นโรคเกิดความคิดอกุศลต่อนาง ซ่ึงทั้งหมดน้ีอลัลอฮฺ (ซ.บ.) รู้วา่ส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูช้าย
เป็นเร่ืองท่ีเร็วมาก เพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้น เราจะตอ้งป้องกนั แกไ้ขไม่ทนั ถา้เป็นเร่ืองละเมิด
ทางเพศแลว้ไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ลว้ เพราะฉะนั้นสังคมท่ีถูกย ัว่ยุดว้ยแรงขบัดนัทางเพศตอ้งเป็น
สังคมท่ีตอ้งระมดัระวงัใหม้ากๆ ในเร่ืองของส่ือต่างๆ ตวัของผูห้ญิงเองท่ีอยูใ่นสังคมนั้นจะตอ้งไม่
กลายเป็นเคร่ืองกระตุน้ทางเพศดว้ยตวัของนางเองภายใตช่ื้อ แฟชัน่  เพราะฉะนั้นมุสลิมะห์จะตอ้ง
ไม่ถูกแฟชัน่ดึงนางออกไปเป็นเคร่ืองมือในความพอใจของนางโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นางก าลงัเขา้
ไปสู่ส่ิงท่ีอนัตรายโดยไม่รู้ตวั ใจเขา ใจเรา ดงันั้นอาจารยไ์ดเ้ตือนสติกบัผูห้ญิงมุสลิมกบัสังคมท่ีถูก
ย ัว่ยุดว้ยการขบัเคล่ือนทางเพศ จนท าให้มองผูห้ญิงแค่เคร่ืองกระตุน้ทางเพศ โดยผา่นการแต่งกาย 
แฟชัน่ ท่ีย ัว่ย ุและไม่ถูกไม่ควรอาจารยส์รายทุธไดย้กตวัอยา่งความรู้สึกของตนเองเม่ือส่ิงน้ีเกิดกบั
คนรักคนรอบตวัดงัน้ี ผมจะเจ็บปวดถา้ลูกสาวของผมถูกประพฤติไม่เหมาะสมกบัคนท่ีไม่รู้เป็น
ใครมองดว้ยสายตาท่ีหยาบโลน ผมจะรู้สึกเจบ็ปวด และเราก็ถูกสอนไม่ใหป้ฏิบติัเช่นนั้นกบั 
มุสลิมะห์คนอ่ืนๆ  ฮะดิษท่ี์เด็กหนุ่มคนหน่ึง ขออนุญาตท่านนบีเพื่อท าซินา คนท่ีอยู่ขา้งท่านนบี
โกรธมาก แต่นบีกลบับอกว่าน าเขามาใกล้ๆ ฉนั และท่านนบีถามเขาว่า ท่านจะพอใจไหมถา้ส่ิงน้ี
เกิดข้ึนกบัมารดาของท่าน เด็กหนุ่มตอบว่าไม่พอใจ  ท่านนบีก็ว่าคนอ่ืนก็เช่นกนั พี่สาวของท่าน 
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น้องสาวของท่าน ท่านนบีพูดถึงญาติสนิทของเคา้ท่ีเป็นผูห้ญิงหมดเลย  นบีก็วางมือบนหน้าอก
ของเขา และขอดุอาอฺให้อลัลอฮฺ(ซ.บ.) อภยัโทษแก่บาปของเขา ท าความสะอาดหัวใจของเขา 
ปกป้องอวยัวะเพศของเขา หลงัจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นไดก้ล่าวว่าไม่มีบาปไหนท่ีเขาจะรังเกียจ
เท่ากบัการผดิประเวณี น่ีเองท่ีเรียกวา่ ใจเคา้ใจเรา มองผูห้ญิงคนอ่ืน ก็เปรียบกบันอ้งสาวเรา 
 อาจารยส์รายุทธไดก้ล่าวตอนทา้ยถึงความรู้สึกของการแต่งกายของผูห้ญิงวา่   ดว้ยเช่นน้ี
ฮิญาบจะช่วยปกป้องคนไดง่้าย ความรู้สึกผม ถา้มุสลิมะห์แต่งกายเรียบร้อยถูกล่วงละเมิดเกียรติ
ของเขาบนถนน ผมจะปกป้องนาง แมผ้มจะเสียชีวิต ฮิญาบคือชุดแห่งเกียรติยศ ผมตอ้งปกป้อง
นอ้งสาวในอิสลามของผม  ผมค่อนขา้งเป็นลบกบัการเดินแฟชัน่โชวข์องชุดมุสลิมะห์ แมว้า่อาจมี
เจตนาท่ีดี แต่กฏในการท างานอิสลามนั้นเป้าหมายท่ีดีตอ้งมีวธีิการท่ีดีดว้ย ดงันั้นเราจึงสรุปไดจ้าก
ค าสอนอิสลามว่า ฮิญาบคือสัญลกัษณ์ของความตกัวา (ย  าเกรง) “สรายุทธ อุปมา” กล่าวในบท
สัมภาษณ์ 
 จากบทสัมภาษณ์ของอาจารยส์รายุทธ อุปมา ท่ีไดก้ล่าวถึงประเด็นของผูห้ญิงมุสลิมถึง
การแต่งกายสรุปประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1.ความหมายของฮิญาบ ท่ีมากกวา่ผา้คลุมศีรษะธรรมดาทัว่ไป 
 2. ผูห้ญิงมุสลิม จะตอ้งไม่กลายเป็นเคร่ืองกระตุน้ทางเพศดว้ยตวัของนางเองภายใตช่ื้อ
แฟชัน่   
 3. ผูห้ญิงมุสลิม จะตอ้งไม่ถูกแฟชัน่ดึงนางออกไปเป็นเคร่ืองมือในความพอใจของนางแต่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 4. การเตือนสติในสังคมผูห้ญิงมุสลิม ท่ีอาจจะท าใหปั้ญหาน้ีบานปลายไปจนไม่สามารถท่ี
จะแกไ้ขปัญหาได ้ 
 ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นการยืนยนัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนของสังคมมุสลิมในปัจจุบนัน้ีมี
ความสอดคล้องกับมุมมองของผูว้ิจ ัยในการเฝ้าสังเกตการแต่งกาย ท่ีมีแนวโน้มในการเป็น
เคร่ืองมือในการกระตุน้ทางเพศตรงกนัขา้ม และผูว้จิยั มีความคิดเห็นอยา่งยิง่ในส่ิงท่ี อาจารย ์ 
สรายทุธไดก้ล่าวไวก้บัผูห้ญิงมุสลิมวา่ “ถา้ไม่ดีพร้อมคุณอยา่ใส่ฮิญาบไดไ้หม มนัขายศาสนา”  
 และจากการสัมภาษณ์ ดร.อณัส อมาตยกุล และ อาจารยส์รายุทธ อุปมา ผูว้ิจยัสรุปปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองของการแต่งกายของผูห้ญิงในปัจจุบนัไดด้งัต่อไปน้ี 
 “ครอบง า” การถูกครอบง าท่ีส่งผลมาถึงปัจจุบนักับกระแสแฟชั่นนิยมในมุมมองทาง
ประวติัศาสาตร์ในอดีตจนมาถึงปัจจุบนัน้ีวา่เกิดจากการครอบง าของอารยธรรมตะวนัตกท่ีตอ้งการ
เปล่ียนแปลง ความคิดของมนุษย ์จนลืมรากฐานเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีสังคมมุสลิม
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ไม่ไดศึ้กษาพื้นฐานของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งจริงจงั ซ่ึงทุกอยา่งส่งผลท าใหส้ังคมมุสลิมทุกวนัน้ีถูก 
“ครอบง า” 
 “เคร่ืองมือ”  ปัญหาของผูห้ญิงมุสลิมในทุกวนัน้ีถือว่าเป็นเคร่ืองมือในความพอใจของ
ตนเองดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ น ามาซ่ึงการคลอ้ยตามท่ีผดิและน าไปสู่ส่ิงท่ีอนัตรายโดยไม่รู้ตวั  
 ดงันั้นการศึกษารากฐานเดิมของตนเองนั้นมีความส าคญัการศึกษาบทบญัญติัคมัภีรอลั  
กุรอานหรือประวติัศาสตาร์ต่างๆในอดีตควบคู่ไปนั้นท าใหเ้ราไม่ถูกครอบง าและในขณะเดียวกนัก็
ไม่เป็นเคร่ืองมือในการน าไปสู่ความตกต ่าไปในประชาชาติมุสลิม    
 
  2. ศิลปะภาพถ่าย   
 2.1 ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด 
 2.2 อทิธิพลจากศิลปินภาพถ่าย 
  2.1 ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด  (Conceptual Photography) อาจารยภ์ูมิกมล  
ผดุงรัตน์14 ได้เขียนบทความเก่ียวกบัศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิดว่า “เป็นค าจ ากัดความกวา้งๆ 
ครอบคลุม หลากหลายรูปแบบ และทั้งหมดจะถูกเรียกเป็น “ศิลปะภาพถ่าย” หรือ Fine art 
photography การแยกแยะระหวา่ง ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด กบังานท่ีไม่ใช่ ให้ดูท่ี “เจตนา” ของ
การสร้างงานนั้นข้ึนมา ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด จะสะทอ้นถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจของศิลปินหรือ
ช่างภาพ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจจะเป็นความเห็นทางการเมือง การวิจารณ์สังคม อารมณ์
ความรู้สึก เร่ืองส่วนตวัหรืออะไรก็ตามท่ีพวกเขาตอ้งการจะน าเสนอ ไม่มีขีดจ ากดั ไม่มีกฏเกณฑ ์
สามารถใช้รูปแบบงานภาพถ่ายท่ีมีอยู่ในทุกประเภท” และอาจารย์ภมิกมล ผดุงรัตน์ได้กล่าว
ยกตวัอยา่งการแยกเจตนาของงานในภาพถ่ายเชิงความคิดวา่  “ดงัค ากล่าวของ Man Ray “ปลดล็อค
ประตูทุกบานท่ีเจอ และเดินไปอย่างอิสระในทุกท่ี  ยกตวัอย่างงานโฆษณา วตัถุประสงค์เพื่อ
โฆษณาสินคา้ถึงแมใ้นภาพถ่ายโฆษณาบางช้ินจะมีสไตล์ของช่างภาพอยูช่ดัเจน แต่ก็เป็นแค่สไตล ์
ไม่เก่ียวกบั “ความเป็นงานเชิงความคิด” เพราะไม่ไดส้ะทอ้นมิติหรือความคิดของช่างภาพคนนั้น 
ๆ ถึงจะแอบสอดแทรกความคิดเห็นลงไปบา้งหรือจะบอกวา่ ตวัโฆษณาตวันั้นมีคอนเซปลึกล ้าสุด
พิสดาร แต่โดยเจตนางานโฆษณามีไวเ้พื่อโฆษณาสินคา้อยูดี่ หรือภาพถ่ายแฟชัน่ท่ีเห็นทัว่ไป จริง
แล้วคือภาพพอทเทรต (Portrait) ท่ีถ่ายข้ึนมาเพื่อโฆษณาขายสินคา้ เส้ือผา้ โดยเจตนายงัเป็น

                                                           

 
14 ภูมิกลม ผดุงรัตน,์ Conceptual photography และ Fine art photography,เขา้ถึงเม่ือ 9 เมษายน 

2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://stabbytwo.blogspot.com/2012/04/chapter-15.html 
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ภาพถ่ายโฆษณา อย่างไรก็ตาม ตวัอย่างทั้งสองขา้งตน้ยงัมีขอ้ยกเวน้ เม่ือช่างภาพรวบรวมงาน
โฆษณา แฟชั่นต่างๆ ของเขาเป็นหมวดหมู่และดูมีเน้ือหา มีจุดยืนร่วมกันท่ีสามารถสะท้อน
แนวความคิด หรือมิติส่วนตวัของเขา งานเหล่านั้นอาจะเปล่ียนสถานะสู่ภาพถ่ายเชิงความคิดได้
เช่นกนั”   
 นอกจากน้ียงัไดมี้การสัมภาษณ์คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ  ศิลปินภาพถ่ายของไทย  ถึงค า
จ ากดัความของ 15ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิดวา่ คือ “งานท่ีเนน้ความคิด มาเป็นอนัดบัแรก และมี
การแสดงออกผา่นส่ือภาพถ่าย บางคร้ังงานเหล่าน้ีไม่ไดเ้นน้ถึงช่างเทคนิค และงานประเภทน้ีคนท่ี
คิดอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่างภาพหรือคนถ่ายก็ได ้ เพียงแต่การใชค้วามคิดสร้างสรรคง์านศิลปะ
โดยท่ีใชภ้าพถ่ายเป็นส่ือในการถ่ายทอดงานประเภทน้ี”    
 สรุปไดว้่าศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด (Conceptual Photography) คือ  การท างานศิลปะ
โดยสะทอ้นแนวความคิดจากบริบทต่าง ๆ รอบตวัของศิลปิน เป็นหลกั ใชภ้าพถ่ายเป็นเคร่ืองมือ
ในการถ่ายทอดส่ือสารใหค้นดู ผา่นส่ือประเภทน้ี ซ่ึงเจตนา เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการแยกแยะประเภท
ของงานท่ีเป็นศิลปะภาพถ่ายหรือไม่อยา่งไร  ส าหรับงานศิลปะนิพนธ์ชุดน้ี สะทอ้นความรู้สึกต่อ
ผูห้ญิงมุสลิมถึงการแต่งกายท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นแกนหลกัในการท างาน มีเจตนาตอ้งการตกัเตือน
ผูห้ญิงมุสลิมในสังคม โดยเลือกใชภ้าพถ่ายเป็นเคร่ืองมือในการตั้งค  าถามให้กบักลุ่มผูห้ญิงมุสลิม 
ถึงประเด็นน้ี 
 2.2 อิทธิพลการท างานสร้างสรรคจ์ากศิลปิน 
 Parastou Forouhar เป็นศิลปินหญิงชาวอิหร่าน เธอเกิดในปี 1962 ในเมืองเตหะราน ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เธอไดเ้ติบโตมาในครอบครัวท่ีมีความสนใจในดา้นการเมือง 
เพราะพอ่แม่ของเธอเป็นแกนน าพรรค Herb-e-Mellate Iran ซ่ึงเป็นฝ่ายคา้นของรัฐบาล นอกจากน้ี
แลว้ พอ่ของเธอไดท้  างานให้กบัคณะปฏิวติัรัฐบาลชัว่คราวของ Mehdi Bazartgan ในความคิดเห็น
ต่าง พ่อของเธอได้เขียนวิพาษ์วิจารณ์ รัฐบาลอิหร่านและรัฐธรรมนูญในปี 1979 ในปี 1998 
ครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายในบา้นของพวกเขา โดยหน่วยลบัของอิหร่าน และการตายของ
ครอบครัวเธอ เกิดจากการวิพากษ์ วิจารณ์ รัฐบาล สร้างการกระตุน้ ความโกรธให้กบัรัฐบาล 
น าไปสู่ความตายในท่ีสุด    การเสียชีวิตของคนในครอบครัวของเธอเป็นแรงกระตุน้ให้เธอ ลุก
ข้ึนมาประทว้งรัฐบาลอิหร่าน ผา่นการแสดงออกในหลายๆ รูปเเบบของเธอ ใน   ปี 2009 เธอได้
กลบัไปเมืองบา้นเกิดของเธอ ท่ีเตหะราน เพื่อจดังานระลึกถึงพ่อ แม่ของเธอ หลงัจากนั้นเธอไดถู้

                                                           

 15 มานิต ศรีวานิชภูมิ,ศิลปินภาพถ่ายแนวหนา้ของไทย.สมัภาษณ์,30 มิถุนายน 2556. 
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คุมขงัรัฐบาลไดมี้การยึดหนงัสือเดินทาง เธอไดถู้กสอบสวน  และถูกกล่าวหาวา่เป็นผูดู้หม่ิน รัฐ
อิสลาม หลงัจากนั้นเธอไดถู้กเนรเทศออกจากประเทศของเธอ และไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมาใน 
ประเทศอิหร่านอีกเลย  ปัจจุบนัเธอท างานท่ีสตูดิโอของเธอท่ีเมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนั เธอ
ไดท้  างานศิลปะอยา่งต่อเน่ือง โดยแรงบนัดาลใจในการท างานของเธอเกิดข้ึนมาจากสภาพสังคม 
ครอบครัวของเธอท่ีผ่านมา กบัสังคมอิหร่าน การกระตุน้ส่ือความหมายในงานศิลปะของเธอ 
รวมถึงความรุนแรง ความไม่เท่าเทียมในความคิดของเธอ ผา่นผลงานของเธอในหลายๆ รูปแบบ 
ท่ีเป็นการตั้งค  าถามเรียกร้องย ัว่ยใุหเ้กิดการคน้หาในงานของเธอ16     
 งานศิลปะของเธอไดมี้การแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น ภาพพิมพดิ์จิตอล ,ภาพถ่าย , 
การจดัวาง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย งานทั้งหมดน้ีแรงบนัดาลใจหลกัเกิดจากพื้นฐาน การวิพากษ ์
วจิารณ์ในสังคมอิหร่านเกือบทั้งส้ิน เช่น งาน ภาพพิมพดิ์จิตอลของเธอ ชุด Papillon (ผีเส้ือ ) 2010 
ส าหรับงานชุดน้ีเธอไดน้ าช่ือแรกของแม่มาตั้งเป็นช่ือผลงาน ซ่ึงช่ือแม่ของเธอในภาษาอิหร่านมี
ช่ือวา่ ผีเส้ือ โดยมีรูปแบบในการ ใชภ้าพวาดเเบบดิจิตอล ในการสร้างภาพผููห้ญิงเปลือย ผกูต่อๆ 
กนั กบัพื้นหลงัต่อกนัจนเป็นปีกผีเส้ือ งานช้ินน้ีเป็นการระลึกถึงแม่ของเธอกบัเหตุการณ์ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึน17 
 
 

                                                           

 16 Lauren, Feminist Art Archive, Accessed May 20,2013,Available from 
http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/laurens-test-post/ 
 17 Lauren, Feminist Art Archive, Accessed May 20,2013,Available from 
http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/laurens-test-post/ 

http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/laurens-test-post/
http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/laurens-test-post/
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ภาพท่ี 2  Papillon Collection. digitalprints. 2010 ของศิลปิน Parastou Forouhar                                                                       
ท่ีมา  :  Parastou Fourouhar, Papillon Collection,accessed May 20,2013,available from 
http://www.parastou-forouhar.de/english/Works/Papillon/2010-Papillon-Collection/ 

 งานชุดภาพวาดดิจิตอล ช่ือวา่ สัญลกัษณ์ Schilder (Signs) งานชุดน้ีเธอไดส้ร้างข้ึนมาใน
รูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบักฏจราจรท่ีเขา้ใจไดง่้ายมากในระดบัสากล ซ่ึงภาพสัญลกัษณ์สากล
เหล่าน้ีท าให้คนดูทุกภาษาเขา้ใจได ้ เธอตอ้งการส่ือสารท่ีแตกต่างจากสัญลกัษณ์จราจรทัว่ไป ท่ี
สามารถเห็นไดต้ามการจราจร ภาพสัญลกัษณ์ดงักล่าว แสดงรูปผูห้ญิงท่ีไม่มีหนา้อยูใ่นผา้คลุมยาว 
สามารถอา้งอิงได้ ถึงผูห้ญิงในตะวนัออกกลาง จากภาพผูห้ญิงในชุดผา้คลุม ถูกจ ากดัไวใ้นพื้นท่ี
เล็ก ๆ เปรียบเทียบได้กบัว่าพื้นท่ีของผูช้ายท่ีมีมากกว่า และงานชุดน้ีเช่นเดียวกนัเธอก าลัง
วพิากษว์จิารณ์ความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่ง ผูห้ญิงและผูช้ายในสังคมเดิมของเธอ 

 

 

 

http://www.parastou-forouhar.de/english/Works/Papillon/2010-Papillon-Collection/
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ภาพท่ี  3  Signs–seriesb of digital drawings 2004 ของศิลปิน Parastou Forouhar                                                                     
ท่ีมา  :    Parastou Forouhar,Signs,  May 21,2013,available from http://www.parastou-
forouhar.de/english/Works/schilder/        

 เธอมีผลงานอีกมากหมายและหลายรูปแบบในการท างานศิลปะนอกเหนือจากท่ีได้
ยกตวัอย่างในเบ้ืองตน้ ซ่ึงผลงานเกือบทุกช้ิน มีแรงบนัดาลใจจากความรู้สึกในอดีตท่ีเกิดข้ึนกบั
ครอบครัว และบา้นเกิดของตนเอง ในประเทศอิหร่าน ผลงานท่ีขา้พเจา้มีความสนใจท่ีส่งผลต่อ
งานของขา้พเจา้ในเร่ืองรูปแบบการน าเสนอนั้นคือ ผลงานชุด Freitag ( Friday) โดยรูปแบบของ
งานนั้น เป็นงานภาพถ่ายขนาดใหญ่ ท่ีประกอบไปดว้ยการจดัวางส่ีส่วน ส าหรับรายละเอียด
เร่ืองราวในภาพนั้นจะมีมือท่ีโพล่ออกมาก ซ่ึงเห็นไดว้า่น้ิวโป้งดูเหมือนก าลงัจบัผา้อยู ่และในภาพ
ดูเหมือนวา่ให้ความส าคญักบัการเคล่ือนไหวของผา้ นอกจากน้ีลายท่ีตกแต่งบนผา้ดูหรูหรา  ซ่ึง
แสดงถึงรายละเอียดถึงลวดลายสีด าบน พื้นผวิสีด า ของเน้ือผา้ของชุดมุสลิม อยา่งไรก็ตาม ลายพบั
หรือการเคล่ือนไหวของผา้ยงัคงไม่ชดัเจน ค าถามท่ีส าคญั คือมือท่ีเห็นในภาพก าลงัถือผา้ หรือ
ก าลงัดึงผา้ออก ยงัคงเป็นค าถามท่ีตอบไม่ได ้ ส าหรับวฒันธรรมแห่งการปกปิด ความส าคญัของ
การมองเห็นเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัมากส่วนต่างๆ ในร่างกาย สามารถ น าเสนอออกมาในเชิง
สัญลกัษณ์ซ่ึงไม่แสดงอธิบายออกมาเป็นค าพูดได ้อาจจะกล่าวไดว้า่สัญลกัษณ์ดงักล่าวคือ อวจนะ
ภาษาท่ีแฝงดว้ยคุณค่า และความหมายในตวัของมนัเอง ในทางศาสนาเช่ือวา่วนัศุกร์เป็นวนัของ
ชาวมุสลิม และวนัอาทิตยเ์ป็นวนัของชาวคริสเตียน หลายคนเช่ือว่าวนัดงักล่าวเป็นวนัแห่งการ
พกัผอ่น ใชเ้วลากบัครอบครัว ยงัไรก็ดีวนัศุกร์เป็น วนัสวดภาวนา (การละหมาดยาว) ของมุสลิม
ในมสัยดิ นอกจากน้ีผูส้อนศาสนาจะพดูต่อสาธารณะชนนบัพนั ต่อการละหมาด18 

                                                           

 18 Parastou Fourouhar, Freitag,Accessed May 16,2013, Available from http://www.parastou-
forouhar.de/english/Works/freitag/ 
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ภาพท่ี 4  Freitag ( Friday)  ของศิลปิน Parastou Forouhar                                                                                                                                                                                                   
ท่ีมา  :     Parastou Fourouhar, Freitag (Friday),accessed May 20,2013,available from 
http://www.parastou-forouhar.de/english/Works/freitag/                                                                                                                                    

 

ภาพท่ี 5  Freitag ( Friday) Hamburger Bahnhof – Berlin  2003  ของศิลปิน  Parastou Forouhar                                                  
ท่ีมา:   Parastou Fourouhar, Freitag (Friday),accessed May 20,2013,available from 
http://www.parastou-forouhar.de/english/Works/freitag/         

 ผูว้ิจยัได้รับอิทธิพลจากขนาดของภาพในผลงานชุด Freitag (Friday) ซ่ึงงานชุดน้ีใช้
เทคนิคการถ่ายภาพ ในการส่ือความหมายให้กบัผูช้ม ดว้ยภาพถ่ายท่ีมีขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นส่ี
ส่วน ในรายละเอียดของภาพนั้นจะมีมือท่ีโพล่ออกมาจากม่านเพียงบางส่วน ซ่ึงท าให้ผลงานช้ินน้ี
ดูน่าคน้หา ถึงเร่ืองราว ความหมายท่ีอยูด่า้นหลงัของม่าน และดว้ยขนาดของภาพท่ีใหญ่เท่ากบัฝา
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ผนงัท าใหรู้้สึกไดถึ้งพลงัของภาพ และรายละเอียดของผา้ท่ีศิลปินตอ้งการท่ีจะแทรกถึงนยัยะต่างๆ
เขา้ไปในผลงาน ความรู้สึกของผูว้จิยัต่อผลงานช้ินน้ีคือ ศิลปินอาจจะตอ้งการบอกถึงขอบเขตของ
สถานท่ีในมสัยดิท่ีมีการปกปิดระหวา่งหญิงและชาย  รวมไปถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมอิหร่าน 
ส าหรับภาพน้ีแลว้อาจจะดูขดัแยง้กบัความรู้สึกของผูว้ิจยัในเร่ืองของ ประสบการณ์ ความเช่ือท่ี
อาจจะ เเตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่รูปแบบในการน าเสนอดว้ยภาพท่ีมีขนาดใหญ่มากนั้น ท าให้ผูว้ิจยัมี
ความสนใจ และส่งผลต่องานของผูว้จิยัในการแสดงงานศิลปะภาพถ่ายในคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการให้คน
ดูปะทะ เพ่งเล็ง วิเคราะห์ คน้หาค าตอบกบัรายละเอียดภาพของข้าพเจา้ท่ีต้องการส่ือสารผ่าน
ผลงานของขา้พเจา้ในคร้ังน้ี  

 Shirin Neshat เป็นศิลปินหญิงชาวอิหร่านเธอเกิดท่ีเมือง Qazvin ในปี 1974  เธอไดไ้ป
ศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลยั California  และเม่ือปี 1982 เธอส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโทดา้นวิจิตรศิลป์ (Master in Fine Art) และหลงัจากนั้น เธอยา้ยไปอยูท่ี่นิวยอร์ค  
ต่อมาในปี 1990  เธอได้กลบัไปยงัประเทศอิหร่านหลงัจากท่ีไม่ได้เดินทางกลบัไปราว 12 ปี 
เน่ืองจากความวุน่วายทางการเมืองจากการปฏิวิติท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผลกระทบจากสงครามระหวา่ง
ประเทศอิหร่าน และประเทศอิรัก ทั้งหมดนั้นจึงส่งผลต่อแรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะของ
เธอ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดส้ะทอ้นความตอ้งการถึงประเทศอิหร่านในรูปแบบใหม่ เขา้ใจรากฐานทาง
สังคม และเช่ือมโยงกบัอดีตต่างๆ ของเธอ ผ่านผลงานศิลปะ อาทิ ภาพถ่าย, วิดิโอ และหนงัสั้ น 
เปิดประเด็นเก่ียวกบัวฒันธรรมร่วมสมยัของอิสลาม อตัลกัษณ์ของอิสลามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเธอ
ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัผูห้ญิงมุสลิม 

 ผูว้ิจยัมีความสนใจประเด็นทางสังคมของศิลปิน ซ่ึงศิลปินไดห้ยิบยกประเด็นทางสังคม
ในประเทศอิหร่านส่ิงท่ีผูว้ิจยัสนใจคือ ประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงมุสลิมในบริบทของศิลปินถึงความ
ไม่เท่าเทียม ของผูห้ญิง ในแนวคิดท่ีแสดงออกทางลบ กบัการไม่เห็นดว้ยในระบบการปกครอง
แบบอิสลามในมุมมองของเธอ โดยจบัประเด็นเหล่าน้ีน ามาสร้างงานศิลปะของเธอ เช่นเดียวกนั
ผูว้ิจยั มีมุมมองอีกมุมหน่ึงในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นมุสลิมและมีความสนใจในประเด็นผูห้ญิงมุสลิม
เช่นเดียวกนั ถึงแมใ้นความเป็นจริงของแนวความคิดนั้นจะต่างกนัโดยส้ินเชิงก็ตาม  ส่ิงเหล่าน้ีท า
ให้ผูว้ิจยัอยากเรียนรู้มุมมองของศิลปินและรูปแบบการท างานรวมไปถึงรายละเอียดการท างาน
ของเธอเก่ียวกบัการเลือกใช้ผูห้ญิงมุสลิมเป็นแกนหลกันยัยะในการส่ือสารกบัคนดูอย่างไร จาก
ตวัอยา่งงานผลงานชุดท่ีหน่ึง คือ ไม่มีผ้าคลุมหน้า ( Unveiling ) ผลงานชุดน้ีเธอไดใ้ห้ความส าคญั
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กบัผา้คลุมซ่ึงเก่ียวกับเรือนร่างท่ีมองเห็นหรือมองไม่เห็น ในแนวความคิดของเธอนั้นในทาง
ตรงกนัขา้มคือ การปกปิดท าให้ร่างกายของผูห้ญิง เป็นจุดสนใจ ส าหรับผลงานชุดน้ีเธอไดน้ าบท
กวขีองนกักวสีตรีนิยมท่ีมีช่ือวา่ Forough Farokhzad  บทกวขีองเธอเป็นการ เหยี่ยดหยามในแบบท่ี
ไม่มีผูห้ญิงคนไหนกลา้ พูดเปิดเผยแบบน้ีมาก่อนซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวในกวีคือความรู้สึกของผูห้ญิงกบั
ความตอ้งการทางเพศ19 

 
ภาพท่ี 6    ผลงาน Unveiling  ของศิลปิน Shirin Nashat  
ท่ีมา  :     Shirin Neshat, Unveiling 1993, accessed May 21, 2013, available from 
http://whitney.org/Collection/ShirinNeshat/2000267 
 
  ผลงานชุดท่ีสองคือ สตรีแห่งอัลลอฮ ( Women of Allah)  ส าหรับผลงานชุดน้ีไดน้ าเสนอ
เร่ืองของความเป็นส่วนตวั และความเป็นสาธารณะของผูห้ญิง ท่ีตอ้งอยู่อาศยัภายใตก้ฎศาสนาท่ี
เคร่งครัดเพราะเธอรักพระเจา้และดว้ยความรักจึงก่อให้เกิดความรุนแรง เร่ืองน้ีคือผูท่ี้ยอมสละชีพ
เพื่อความรักการเมืองในรูปเห็นได้ว่าผูห้ญิงก่ออาชญากรรมบทกวีในภาพน้ีแต่งโดย Tehereh  
Saffarzadeh ผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัผูห้ญิง ท่ีถูกพิสูจน์วา่การกระท าความผิด วา่พวกเขารู้สึก
เหมือนถูกปลดให้ไปอยูใ่นอีกชนชั้นภายใตข้อ้บงัคบัทางสังคม ตามหลกัของการปฏิวติัไดอ้า้งว่า

                                                           

 19 Shadi Sheybani, Women of Alleh:Converstion with Shiring Neshat,, Accessed May 21, 2013, 
Available from http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno 
=act2080.0038.207;rgn=main;view=text;xc=1;g=mqrg 

http://whitney.org/Collection/ShirinNeshat/2000267
http://whitney.org/Collection/ShirinNeshat/2000267
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno
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การท่ีผูห้ญิงต้องใส่ผา้คลุมเพราะเพื่อป้องกันการเป็นเหยื่อทางเพศ นอกจากน้ีผา้คลุมยงัเป็น
สัญลักษณ์ทางการเมืองท่ีแสดงถึงการต่อต้านวฒันธรรมโลกตะวนัตก ยงัประเด็นของความ
แขง็แกร่งของผูห้ญิงและความภาคภูมิใจของผูห้ญิง การมีส่วนร่วมในการปฏิวติัเพื่อ สิทธิของพวก
เธอ แต่ในท่ีสุดเธอก็เป็นเพียงผูท่ี้ตอ้งอยูแ่ต่ในบา้น20  

       
 

ภาพท่ี 7   ผลงาน Women of Allah ของศิลปิน Shirin Nashat                                                                                                         
ท่ีมา :  Shirin Neshat, Women of Allah, accessed May 21, 2013, available from 
http://feministifythis.wordpress.com/2013/01/30/shirin-neshat-women-of-allah/ 
 
 ผลงานทั้งสองชุดของเธอ  ไดใ้ชเ้ทคนิคกระบวนการถ่ายภาพเป็นรูปแบบในการน าเสนอ
โดยมีการเขียนบทกวี ลงบนจุดต่างๆ ของเรือนร่างผูห้ญิง โดยอกัษรวิจิตรแบบเปอร์เซ่ียน เธอได้
แรงบนัดาลใจน้ีมาจากการสักในตะวนัออกกลางและอินเดีย เช่นผูห้ญิงเขียนมือ และฝ่ามือ ในงาน
เฉลิมฉลองต่างๆ แต่ในงานของเธอแสดงถึงการตายของผูห้ญิงมุสลิม ส่ิงท่ีจารึกลงบนผิวหนงัดู
เหมือนสวยงาม แต่เธอไดเ้ขียนบทความท่ีใหค้วามรู้สึกเฉพาะในท่ีน้ี บทความแสดงถึงวรรณกรรม
ดา้นประวติัศาสตร์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการด้ินรนต่อการอดกลั้นต่อสภาพการเมือง บทกวีในภาพให้
ความหมายและเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงเสียงของผูห้ญิงท่ีโดนปิดบงัโดยผา้คลุมผม โดยภาพของ
เธอทั้งหมดไดใ้หค้วามส าคญักบั ร่างกาย , ผา้คลุม , ขอ้ความ ซ่ึงการเขียนของเธอลงบนผูห้ญิงแต่ 

                                                           

 20 Shadi Sheybani, Women of Alleh:Converstion with Shiring Neshat,, Accessed May 21, 2013, 
Available from http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno 
=act2080.0038.207;rgn=main;view=text;xc=1;g=mqrg 

http://feministifythis.wordpress.com/2013/01/30/shirin-neshat-women-of-allah/
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno
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ละคนภาพเหล่านั้นให้ความหมายเฉพาะในแต่ละผลงานเธอเธอกล่าววา่ “ความเรียบง่ายของภาพ
สามารถอธิบายส่ิงท่ีซบัซอัน” ส่ิงเหล่าน้ีจึงไดส่้งผลกระทบต่องานของเธอหลายๆ ชุดเธอเลือกใช้
ภาพถ่ายขาวด า เพื่อตอ้งการแสดงให้เห็นการแบ่งแยกอย่างชัดเจน และเธอยงัสนใจท่ีจะเอาส่ิง
ต่างๆ มาเปรียบเทียบกนั เพื่อสร้างมโนภาพ21 
 ผูว้ิจยัมีความสนใจรูปแบบการถ่ายภาพของ Shirin  ในการเลือกใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเรียบง่าย
แต่มีความหมายท่ีเฉพาะและชดัเจนในตวัสัญลกัษณ์ เช่น ผูห้ญิง ผา้คลุม บทกวี ผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบั
ค ากล่าวท่ีวา่ความเรียบง่ายของภาพสามารถอธิบายส่ิงท่ีซบัซ้อนไดอ้ยา่งดี จากผลงานภาพถ่ายของ
เธอจึงส่งผลในการท างานของผูว้จิยัในการเลือกรูปแบบในการท างานของผูว้ิจยัดว้ยความเรียบง่าย 
ขององคป์ระกอบ และการเลือกใชส้ัญลกัษณ์เฉพาะในการส่ือความหมาย  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้ฉพาะรูปแบบในการท างานของศิลปินมาประยุกตใ์ชก้บั
งานในคร้ังน้ี แต่ส าหรับมุมมองหรือแนวความคิดท่ีมีต่ออิสลามนั้นแตกต่างกนั ผูจ้ยัท างานบน
พื้นฐานท่ีผูว้ิจยันบัถือศาสนาอิสลามและมีเจตนาท่ีจะสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มผูห้ญิงมุสลิมให้อยู่
ในพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง และจากแนวความคิดของศิลปินทั้งสองท่าน ท่ีไดย้กตวัอยา่งมานั้นอาจจะเห็น
ไดว้า่เร่ืองราวหรือแนวความคิดนั้นมีการต่อตา้นการปกครอง และศาสนาอิสลามอยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ี
ผูว้จิยัและศิลปินมีความแตกต่างกนัส าหรับมุมมองของศาสนาอิสลาม ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทาง
สังคม ของแต่ละฝ่ายจากบริบทรอบตวัท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้อย่าง
ชดัเจน  จากการท างานในคร้ังน้ีอาจจะท าให้ผูช้มมีมุมมองเพิ่มอีกดา้นจากผลงานของผูว้ิจยัใน
มุมมองของผูห้ญิงมุสลิม ของโลกแห่งความเป็นจริง  
 จากการไดศึ้กษาพื้นฐานเก่ียวกบัแนวความคิด และอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ศิลปะภาพถ่ายชุดน้ีจะประกอบไปดว้ย คือ อิทธิพลจากสังคมผูห้ญิงมุสลิม อิทธิพลจากคมัภีร์อลักรุ
อาน และอิทธิพลจากรูปแบบผลงานของศิลปิน จากอิทธิพลของสังคมผูห้ญิงมุสลิมเกิดจากการ
สังเกตเห็นการแต่งกายท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาอิสลามน าไปสู่การตั้งค  าถามถึงขอบเขต
ของการแต่งกายในคมัภีร์อลักรุอานว่าดว้ยเร่ืองของการปกปิดร่างกาย วิเคราะห์และศึกษาในเชิง
ลึก แสดงออกผ่านส่ือศิลปะภาพถ่าย เชิงความคิดผ่านผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ี โดยน าไปสู่การ
พฒันารูปแบบผลงานต่อไป                                                 

                                                           

 21 Lauren, Feminist Art Archive.Accessed May 19,2013, Available from 
http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/laurens-test-post/ 



 

ตารางท่ี 1 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคข์องศิลปิน 
 

ล าดบัท่ี ช่ือศิลปิน วตัถุประสงค ์ รูปแบบ วเิคราะห์ วธีิการ 

1 
 
 
 
 

Parastou Fourouhar ผลงานสร้างสรรคท่ี์เกิดจาก
พื้นฐานการวพิาษว์จิารณ์
สังคมอิหร่านรวมถึงการ
ปกครองในแบบศาสนา
อิสลาม 

ภาพถ่ายเชิง
ความคิด 

เป็นภาพถ่ายท่ีมีขนาดใหญ่แบ่ง
ออกเป็นส่ีส่วนโดยใชมื้อท่ีโพล่
ออกมาจากผา้ม่านขนาดภาพท่ีมี
ขนาดใหญ่มากมีผลต่อคนดูถึง
รายละเอียดท่ีศิลปินตอ้งการ
ส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ภาพถ่ายสตูดิโอ 

2 Shirin Nashat ผลงานสร้างสรรคท่ี์ตอ้งการ
สะทอ้นถึงประเทศอิหร่าน
ในรูปแบบใหม่ เปิดประเด็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมร่วมสมยั
ของอิสลามและอตัลกัษณ์
ความเป็นผูห้ญิงมุสลิม 

ภาพถ่ายเชิง
ความคิด 

เป็นภาพผูห้ญิงมุสลิมท่ีคลุม
ฮิญาบ ท่ีมีบทกวเีขียนบน
ร่างกายของผูห้ญิงใชรู้ปแบบ
การจดัวางท่ีดูเรียบง่าย
สัญลกัษณ์ท่ีชดัเจนและสามารถ
ส่ือสารความหมายไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

 
ภาพถ่ายสตูดิโอ 
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บทที ่3 

 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลงานสร้างสรรคโ์ดยใช้ศิลปะภาพถ่ายในการ
น าเสนอมีการถ่ายทอดถึงปัญหาทางสังคมมุสลิมในการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมตามหลกัการของ
ศาสนาอิสลาม อนัเน่ืองมาจากการถูกครอบง า กระแสนิยม แฟชัน่ จึงเป็นท่ีมาของรูปแบบในการ
น าเสนอของการถ่ายภาพชุดน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความขดัแยง้ของการปฏิบติัตน
ของผูห้ญิงมุสลิมบนพื้นฐานขอบเขตจากคมัภีร์อลักรุอาน ดังนั้นการจดัวางองค์ประกอบของ
ภาพถ่าย การเลือกวสัดุ โทนสี จึงมีความหมายในทางปฏิปักษ์ ซ่ึงสัญลกัษณ์ทั้งหมดท่ีไดเ้ลือกมา
นั้นจึงมีความเช่ือมโยงกบัการแสดงออกและนยัยะท่ีตอ้งการถ่ายทอดผา่นการถ่ายภาพโดยเลือกใช้
การถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อการควบคุมทิศทางของแสงท่ีตอ้งการให้มีความสัมพนัธ์กบัอารมณ์
โดยรวมของภาพให้ตรงกบัเน้ือหาการส่ือความหมายตามเจตนารมณ์ ความรู้สึกของตนเองให้
สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
วธีิการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
 1.พฒันาแนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน      
  1.1 รวบรวมขอ้มูล   
  1.2 การพฒันาและวเิคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์     
        2.สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์    
   3.น าเสนอผลงานโดยการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์สู่สาธารณะ 
 
1.พฒันาแนวความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน                                                                                                           
 1.1 การรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลหลายประเภทท่ีเอ้ืออ านวยในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ , เก็บขอ้มูลเป็นภาพถ่ายทั้งภาคสนามและจาก
อินเตอร์เน็ต, วธีิการถ่ายภาพในสตูดิโอ,รูปแบบในการสร้างสรรค ์ไดแ้ก่มุมกลอ้ง และเทคนิคการ
ถ่ายภาพ  
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมยา่นรามค าแหง                              
   

 
 

ภาพท่ี 9  ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมยา่นรามค าแหง                 
              
 ภาพท่ี 8 และ 9 แสดงให้เห็นผูห้ญิงมุสลิมท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง โดยถ่ายท่ีบริเวณริม
ฟุตบาทในยา่นรามค าแหง กรุงเทพฯ  ซ่ึงผูห้ญิงทั้งสองคนไดส้วมเส้ือแขนสั้นเปิดเผยบริเวณส่วน
แขนแต่ขณะเดียวกนันั้นคลุมฮิญาบซ่ึงการแต่งกายในลกัษณะน้ีถือว่าขดัต่อหลกัการของศาสนา
อิสลาม 
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ภาพท่ี 10  ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมบริเวณสนามกีฬาหวัหมาก 
 
 ภาพท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นผูห้ญิงมุสลิมในบริเวณสนามกีฬา แห่งประเทศไทย (หวัหมาก) ซ่ึง
การแต่งตวัท่ีไม่ถูกตอ้งโดยการเปิดเผยแขนจากขอ้ศอกไปถึงขอ้มือ และบริเวณส่วนขาจากหวัเข่า
ลงไปถึงส่วนเทา้ ซ่ึงการแต่งกายลกัษณะน้ีขดัต่อหลกัการของศาสนาอิสลาม 
 

 
ภาพท่ี 11 ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมบนอินเตอร์เน็ต                            
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ภาพท่ี 12 ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมบนอินเตอร์เน็ต 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ตวัอยา่งภาพถ่ายผูห้ญิงมุสลิมบนอินเตอร์เน็ต 
 
 ภาพท่ี 11, 12, 13 คือภาพถ่ายของผูห้ญิงมุสลิมท่ีโพสภาพตนเองเขา้สู่อินเตอร์เน็ต  
ซ่ึงลักษณะน้ีในหลักการอิสลามแล้วตอ้งห้าม เร่ืองของการโอ้อวด และเร่ืองของการแต่งกาย  
กล่าวคือ การโออ้วด มีหะดีษของอิบนุ อุมรัรอฏิยลัลอฮอนัฮุไดก้ล่าววา่ ท่านร่อซูลลอฮ ไดก้ล่าวา่  
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ใครท่ีสวมเส้ือผา้ชุฮเราะห์ หมายถึงสวมใส่เพื่อการโออ้วด เส้ือผา้ท่ีราคาแพงเกินความจ าเป็น และ
เป็นการฟุ่มเฟือยในโลกดุนยา (โลกน้ี) อลัลอฮฺ (ซ.บ.)nจะสวมใส่ให้เขาในวนักิยามะห์ (โลกหนา้)
เส้ือผา้แห่งความตกต ่า หลงัจากนั้นพระองคไ์ดใ้หไ้ฟลุกท่ีเส้ือนั้น23 
 ดงันั้นนอกจากการแต่งกายท่ีไดร้ะบุถึงขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิมในคมัภีร์  อลักุรอานแลว้ 
ยงัคงมีเง่ือนไขต่างๆ ของผูห้ญิงมุสลิมท่ีตอ้งเรียนรู้เง่ือนไขเหล่าน้ี ส าหรับภาพถ่ายท่ียกตวัอยา่งมา
นั้นคือการแสดงความโออ้วดผ่าน อินเตอร์เนต ซ่ึงเป็นเร่ืองตอ้งห้ามส าหรับเง่ือนไขของศาสนา
อิสลามเช่นเดียวกนั 
 
 1.2 การพฒันาและวเิคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ 
 การสร้างภาพร่างผลงาน  มีการสร้างภาพร่างๆ คร่าว ๆ โดยใชโ้ปรแกรมในคอมพิวเตอร์
ในการจดัวางรูปแบบ และองคป์ระกอบของภาพ โดยใชไ้ฟในสตูดิโอเพื่อการจดัวาง ทิศทางของ
แสง น ้าหนกั และต าแหน่งของแบบท่ีตอ้งการการน าเสนอ ซ่ึงในแต่ละภาพซ่ึงมีความแตกต่างกนั
เพื่อใหภ้าพถ่ายนั้นตรงตามความตอ้งการความรู้สึกมากท่ีสุด 

 
  ภาพท่ี  14  ภาพตวัอยา่งการจดัแสงในสตูดิโอ 

                                                           

 
23

 บาโฮตอชัช่า, “การคุลมฮิญาบท่ีถูกตอ้ง,” อลั-อตัฟาล 1, 3 (มกราคม 2556): 8-15. 
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 การจัดวางองค์ประกอบ  ใช้หลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ โดยแบ่งเส้นแกนทางด่ิงหรือ
ทางราบในพื้นท่ีภาพ 2 เส้น วางจุดเด่นหรือจุดสนใจหลกัของพื้นท่ีภาพให้อยูส่่วนกลางของภาพ 
เป็นหลกั  
 ส าหรับผลงานชุดน้ีใช้ในเร่ืองราวของการเน้นจุดเฉพาะ ท่ีโดดเด่นในเร่ืองของสรีระ
ร่างกายโดยการใช้น ้ าหนกัของแสงเงา เพื่อให้ไดอ้ารมณ์ความรู้สึก ความงามบนความขดัแยง้ท่ี
แตกต่างผา่นทศันะธาตุต่างๆ สามารถจ าแนกออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี  
 เนือ้หาสาระ ในการสร้างสรรคง์านศิลปะภาพถ่าย ผูว้ิจยัไดแ้รงบนัดาลใจมาจากปัญหาใน
สังคมของผูห้ญิงมุสลิมในทางปฏิปักษ์ ท่ีมีการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมผ่านการแสดงออกในการ
ถ่ายภาพในรูปแบบท่ีขดัแยง้กบับทบญัญติัของศาสนาอิสลามอยา่งชดัเจนผา่นศิลปะภาพถ่ายชุดน้ี 
 รูปทรง  ผูว้ิจยัสนใจรูปทรงอินทรีย ์(Organic form) ของผูห้ญิงท่ีแสดงให้เห็นรูปทรงท่ี
สวยงามเจริญเติบโตได ้
 ผ้า  ผูว้ิจยัไดใ้ชผ้า้ผืนใหญ่ในการคลุมร่างกายของตวัแบบทั้งหมด และมีการจดัวางผา้ลง
ไปบนพื้นเพื่อปกปิดร่างกายผูห้ญิง ส าหรับความหมายของผา้ท่ีคลุมร่างกายของแบบนั้น  มาจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ในชีวิตประจ าวนัในขณะท่ีมีการยืนละหมาด  นั้นคือ ผา้ท่ีคลุมปกปิด
ร่างกายในขณะท่ีท าการละหมาดนั้นจะทิ้งตวัมาจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า อย่างสง่างาม คือการลุกข้ึนยืน
เพื่อเคารพ ร าลึกถึงอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  แต่ตราบใดท่ีผา้ผืนนั้นทิ้งตวัลงบนพื้น กระจดักระจาย โดย
ไม่ไดถู้กการน ามาใชล้ะหมาดหรือร าลึกถึงอลัลอฮฺ(ซ.บ.)  เปรียบเสมือนเคา้ผูน้ั้นไดล้ะเลยในค าสั่ง 
และขาดการร าลึกถึงอลัลอฮฺ(ซ.บ.) ซ่ึงเป็นท่ีมาของผา้ท่ีกองอยู่กบัพื้นในการแสดงออกถึงการ
ปกปิดร่างกายท่ีขาดความศรัทธาท่ีแทจ้ริง เป็นเพียงผา้ผืนธรรมดาท่ีปิดร่างกายและขาดการภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ.)นัน่เอง 
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ภาพท่ี 15 ตวัอยา่งภาพถ่ายของผนืผา้ของผูห้ญิงยนืละหมาด 
ท่ีมา  :  Mehri Behrouz, Iranian women pray in western Tehran,accessed  May 25,2013,available  
from http://www.yourmiddleeast.com/news/muslim-states-agree-to-historic-un-statement-on-
women_13696 
 
 สีด า ในคมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวไวใ้น ซูเราะฮ์อลันิสา (4:14)  ความว่า “และผูใ้ดฝ่า
ฝืนอลัลอฮและรสูลของพระองคแ์ละละเมิดขอบเขตของพระองคแ์ลว้ พระองคก์็จะให้เขาเขา้นรก
โดยท่ีเขาจะอยูใ่นนั้นตลอดกาลและเขาจะไดรั้บการลงโทษท่ียงัความอปัยศให้แก่เขา” นั้นหมายถึง
วา่ผูท่ี้ฝ่าฝืนท่ีเขา้อยูใ่นข่ายผูป้ฏิเสธศรัทธานั้น เขาผูน้ั้นจะตอ้งตกนรก24  ซ่ึงถา้เราจิตนาการถึงนรก 
เราจะหวาดวิตก จะมีความมืด จึงเป็น “สีด า”25ดังนั้นการเลือกผา้สีด า คือเจตนาท่ีต้องการส่ือ
ความหมายของผลท่ีไดจ้ะไดจ้ากการละเมิด ละเลย ถึงขอบเขตท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ไดก้  าหนดไว ้
 มุมกล้อง ส าหรับงานชุดน้ีเลือกการใชมุ้มกลอ้ง คือมุมสูง (Bird eyes view)  คือมุมกลอ้ง
ท่ีถ่ายจากดา้นบนแลว้มีการกดตวักลอ้งให้ตวัแบบนั้นอยูใ่นมุมท่ีดูตกต ่าหรือมุมล่าง  เพื่อตอ้งการ
ให้เนน้ความรู้สึกท่ี หดหู่ ดูต ่าตอ้ย ไม่มีความส าคญั  ในอารมณ์โดยรวมของภาพกบัความอารมณ์
ของความขดัแยง้ ในดา้นลบ กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมผูห้ญิงมุสลิมปัจจุบนั 

                                                           

 24 สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย,หนังสือพระมหาคมัภีร์อลักรุอานพร้อมค าแปลเป็น
ภาษาไทย (นครมาดีนะห์:ศูนยก์ษตัร์ฟะฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอานแห่งนครมาดีนะห์,ฮ.ศ.1419),176.  
 25 อนสั อมาตยกลุ, อาจารยป์ระจ าภาควชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล.
สมัภาษณ์, 30 มิถุนายน 2556. 

http://www.yourmiddleeast.com/news/muslim-states-agree-to-historic-un-statement-on-women_13696
http://www.yourmiddleeast.com/news/muslim-states-agree-to-historic-un-statement-on-women_13696
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ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งภาพถ่ายมุม Bird eyes view ของศิลปิน Irving Penn                                                                                                 
ท่ีมา  :   Irving Penn, Street Findings New York, 1999, accessed May 28,2013, available from 
http://masters-of-photography.com/P/penn/penn_findings_full.html 
 

http://masters-of-photography.com/P/penn/penn_findings_full.html
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ภาพท่ี 17  ตวัอยา่งภาพถ่ายมุม Bird eyes view ของศิลปิน Henri Cartier-Bresson                                                                         
ท่ีมา  :  Henri Cartier-Bresson, Mass Warsaw, Poland", 1956  accessed May 28,2013, available 
from http://whitehotmagazine.com/articles/cartier-bresson-peter-fetterman-gallery/2152 
 
 เทคนิค ใช้เทคนิคการถ่ายภาพสตูดิโอ เพื่อง่ายต่อการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโดยรวม
ของภาพตามท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ โดยใชไ้ฟสองดวงในการจดัแสง และการจดัแสงนั้นไดใ้ชล้กัษณะ
การจดัแสงแบบ LOW KEY คือ ภาพถ่ายลกัษณะหน่ึงท่ีให้ความรู้สึก ลึกลับ26 รุนแรง ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เน้ือหา แสงเงา ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอ 
 
 
 

                                                           

 26 สมชาย พรหมสุวรรณ,หลกัการทศันศิลป์,พิมพค์ร้ังท่ี1 (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2548),153. 

http://whitehotmagazine.com/articles/cartier-bresson-peter-fetterman-gallery/2152
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ภาพท่ี 18 ตวัอยา่งภาพถ่าย Low Key  ของศิลปิน Albert Watson                                                                                                    
ท่ีมา  :  Albert Watson, Golden Boy 1990, accessed May 28,2013, available from  
http://christinemcleanphotography.wordpress.com/2011/02/10/inspirational-photographer-
albert-watson/ 
 

 
 

ภาพท่ี  19  ตวัอยา่งภาพถ่าย Low Key  ของศิลปิน Albert Watson                                                                                                        
ท่ีมา  :  Albert Watson, Christy Turlington , accessed May 28,2013, available from  
http://www.guyhepner.com/artists/#!ART32/Albert-Watson-/COL122/Icons-/PIE732/Christy-
Turlington 

http://christinemcleanphotography.wordpress.com/2011/02/10/inspirational-photographer-albert-watson/
http://christinemcleanphotography.wordpress.com/2011/02/10/inspirational-photographer-albert-watson/
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ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งภาพถ่าย Low Key  ของศิลปิน Irving Penn                                                                                                         
ท่ีมา  :  Irving Penn, Miles Davis, accessed May 28,2013, available from  
http://www.copypasteculture.com/2012/11/irving-penn/ 
 
 สัญลักษณ์ส่ือความหมาย   สัญลกัษณ์คือตวัแทนของความรู้สึกท่ีตอ้งการส่ือสารให้เป็น
เร่ืองราวท่ีคนดูอาจจะรับรู้ไดห้รือไม่ได ้การใชส้ัญลกัษณ์นั้นข้ึนอยูก่บัตวัศิลปินเองท่ีอาจจะตอ้งมี
ประสบการณ์ของตนเองและสังคมร่วมดว้ย จึงจะเกิดสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือความหมายในตวังาน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี สัญลกัษณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายคือนยัยะท่ีตอ้งการ
แอบแฝงถึงสรีระท่ีต้องห้ามในศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอิสลามเรียกว่า เอาเราะฮฺ คือ ส่วน
อนาจาร หรืออวยัวะพึงสงวน ส าหรับบรรดาผูห้ญิงมุสลิม ตอ้งปกปิดร่างกายยกเวน้ใบหนา้และฝ่า
มือเท่านั้ น ซ่ึงเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามท่ีได้ก าหนดไว ้การแสดงออกในงานชุดน้ี  
ตอ้งการใหค้นดูเกิดความขดัแยง้ภายในใจถึงหลกัการและขอบเขตของศาสนาอิสลาม น าพาซ่ึงการ
คน้หาความหมายท่ีแทจ้ริงในอลักรุอาน 
 
 
 
 

http://www.copypasteculture.com/2012/11/irving-penn/
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1.2 การพฒันาและวเิคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ 
 ผูว้ิจยัได้หยิบยกประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมผูห้ญิงมุสลิมในเร่ืองของการแต่งกาย 
เป็นแนวความคิดหลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการทดลองรูปแบบในการน าเสนอผลงาน
เพื่อให้สอดคลอ้งและเกิดขั้นตอนของการพฒันาในแต่ละช่วงไดผ้่านการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
แกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ระยะที ่1 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี เป็นระยะเร่ิมต้นท่ีข้าพเจ้าได้ค้นหารูปแบบในการ
น าเสนอผลงาน ซ่ึงประเด็นท่ีขา้พเจา้ตอ้งการกล่าวถึงคือ การแต่งตวัของวยัรุ่นในย่านแฟชัน่ตาม
หา้งสรรพสินคา้   เพื่อท าการถ่ายภาพในระยะแรก โดยมีนางแบบท่ีแต่งตวัไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ
ของศาสนาอิสลาม มีส่วนร่วม ในพื้นท่ีหา้งสรรพสินคา้  เพื่อให้เกิดความขดัแยง้กนัของความรู้สึก 
และเป็นการสะทอ้นถึงการแสดงออกของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมในขณะนั้น โดยไดใ้ชแ้สงธรรมชาติ
ในการถ่ายภาพในระยะน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 21 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
 
 ส าหรับภาพน้ีผูว้ิจยัเลือกสถานท่ีหน้าห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวร์ิด ซ่ึงสถานท่ีน้ีวยัรุ่น
มกัจะแต่งตวัท่ีทนัสมยั  แปลกแหวกแนว ไม่ซ ้ ากนั ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งความเป็นจริงและ
ผลงาน ส าหรับภาพน้ีฉากหลงัเป็น display ของร้านเส้ือผา้  ซ่ึงอยู่ในแนวความคิดของงานท่ี
ตอ้งการแสดงความแตกต่างของนางแบบกบัแฟชัน่ท่ีทนัสมยั โดยจดัให้นางแบบใส่เส้ือไม่มีแขน 
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เพื่อเปิดเผยใหเ้ห็นท่อนแขน  มีน ้าหนกัขาวข้ึนจากผา้คลุมหนา้ท่ีนางแบบไดส้วมใส่ เพื่อจะไดมี้ค่า
น ้ าหนกัเฉล่ียไม่มีค่าเปรียบต่างจดัเกินไป ในภาพรวมของภาพ แสดงความรู้สึกท่ีขดัแยง้ระหว่าง
หลกัการของศาสนาอิสลามท่ีได้ระบุไว้การจดัท่าทางตอ้งการให้นางแบบหันหน้าไปสามในส่ี 
เพื่อให้เห็นมิติของนางแบบ ท่ีได้น ้ าหนักโทนต่อเน่ืองจากแสงท่ีมาจากด้านข้างซ้ายมือของ
นางแบบมุมสูง 45 องศา ซ่ึงจะไดแ้สงไม่แรงจดันกั เหมาะส าหรับการถ่ายภาพท่ีไม่ตอ้งการให้เกิด
ความเปรียบต่างกันมากนัก  ให้นางแบบใช้กล้องมือถือเพื่อถ่ายภาพผู ้คนท่ีเดินเข้ามาใน
หา้งสรรพสินคา้ ดว้ยท่าทางปกติของการถ่ายภาพจากมือถือทัว่ไป เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ โพสท่า
ในอิริยาบถท่ีก าลงัจะถ่ายภาพผูค้นท่ีก าลงัเดินผา่นไปมา ตามปกติของคนทัว่ไป แลว้เลือกมุมท่ีลง
ตวั ทั้งท่าทางและแสงเงาตามแนวความคิดดงักล่าวเบ้ืองตน้  
 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 ก่อนท าวทิยานิพนธ์             



50 

 

 
   

 
 

ภาพท่ี 23  ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
 
 ส าหรับภาพท่ี 22 ผูว้ิจยัตอ้งการให้นางแบบหยุดน่ิงเพื่อส ารวจดูบริเวณโดยรอบทัว่ๆไป 
ของห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงผูค้นมกัจะเดินดูและมองหาส่ิงท่ีสนใจจากบริเวณรอบขา้งของห้าง จาก
นางแบบท่ีอยูใ่นบริเวณนั้น  และนางแบบโพสท่าสบายๆ ผอ่นคลาย คลา้ยกบัการมองคน้หาอะไร
บางอยา่ง โดยหนัหนา้มามองท่ีกลอ้งและเพ่งสายตามายงัแนวแกนกลอ้ง ในระดบัสายตา และการ
ยนืใหล้ าตวัอยูใ่นสามส่วนส่ีกบัศรีษะ การยนืใหป้ลายเทา้แยกออกจากกนัเป็น 11.00 น. และ 13.00 
น.จุดสนใจในภาพให้นางแบบมีความโดดเด่น ให้เห็นถึงความส าคัญของเน้ือหาและการ
แสดงออกตามแนวความคิดของงานในบริเวณรอบขา้งไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนโดย ปล่อยให้
ผูช้มคิดคลอ้ยตามในเร่ืองของแนวความคิดจากท่ีดูงานและประสบการณ์เดิมของผูดู้ ท าให้ภาพมี
ความถามและค าตอบอยูใ่นตวัของมนัเอง 
 ส าหรับภาพท่ี 23  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการยืนหยุดน่ิงเหมือนกนัการจดัแสดงท่าทางไม่
สมจริงกบัสภาพความเป็นจริง ซ่ึงผูค้นท่ีมาเดินจะมีการหยุดน่ิงและเคล่ือนไหวตลอดจึงได้ให้
นางแบบเดิน ตามทิศทางเส้นสีขาวของพื้นถนนทางเดินหนา้ห้างเพื่อให้ดูมีพลงัมากข้ึน นางแบบ
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อยูใ่นระยะฉากหนา้และเห็นคนท่ีเดินออกจากห้างจะมีขนาดเล็กกวา่และทิศทางการเดินแตกต่าง
ใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ทั้งในรูปแบบและเน้ือหาตามความคิดของขา้พเจา้ 

 
ภาพท่ี 24 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
          

 
ภาพท่ี 25 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
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 ส าหรับภาพท่ี 24  เลือกสถานท่ีท่ีมีรูปลกัษณ์ยงัคงอยูใ่นยา่นวยัรุ่น ท่ีมกัมารวมกนั ตาม
แนวความคิดเดิม เลือกหาฉากหลงัท่ีแตกต่างจากเดิมให้มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหา  จะเห็นไดจ้าก
ภาพท่ีมีน ้ าหนักไล่เรียงตามโทนสีและเส้นสาย เน้นรูปทรงและบริเวณว่าง เน้นการจัด
องคป์ระกอบให้ดูหยุดน่ิงจากพื้นท่ีเป็นโทนสีเทา เป็นโครงสร้างของสามเหล่ียมซ่ึงโยงยึดให้ภาพ
หยดุน่ิงและมีพลงั ส าหรับภาพท่ี 25  เนน้สภาพความเป็นจริงของสถานท่ีมกัมีผูค้นมาพกัผอ่น เดิน
เล่นเพื่อผอ่นคลาย จึงไดน้ าเอาวตัถุธาตุซ่ึงเป็นเด็กอ่อนอยูใ่นภาพเป็นสัญญะแสดงออกถึงสถานท่ีมี
ผูค้นมาพกัผอ่น ทุกเพศทุกวยั ให้เห็นความแตกต่างของนางแบบและเด็กอ่อนในเร่ืองของส่ิงท่ีไม่
ปรุงแต่งกับนางแบบท่ีมีการปรุงแต่ง ให้เห็นถึงจริตของวยัรุ่นท่ีมกัแสดงออกตรงกันข้ามกับ
วฒันธรรมอนัดีงาม 
 สรุปการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์
งานศิลปะภาพถ่ายในระยะแรก พบวา่สถานท่ี และสภาพแสงนั้นมีผลต่ออารมณ์ ความน่าสนใจ
และจุดเด่นในภาพ  ท าให้ตวันางแบบถูกลดทอนความน่าสนใจ ด้วยฉากหลงัท่ีรบกวน ท าให้
ภาพรวมของงานยงัไม่ตรงตามความตอ้งการท่ีเน้นถึงตวันางแบบ และการแต่งกาย ภาพรวมใน
ระยะน้ียงัไม่ตรงตามความตอ้งการของตนเองมากนกั  จึงไดมี้การปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 
 
ระยะที ่2 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
 จากการวเิคราะห์ปัญหาผลงานในระยะแรกนั้น จึงไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการท างานใน
ระยะน้ี โดยปัญหาในระยะแรกท่ีเกิดข้ึนคือ ฉากหลงัท่ีท าให้ จุดเด่นของภาพท่ีเป็นนางแบบถูก
ลดทอนไป ซ่ึงระยะน้ีไดมี้การหาสถานท่ีท่ีไม่มีผูค้น ฉากหลงัท่ีเป็นพื้นพนงัเรียบของพื้นท่ี เพื่อมี
ความตอ้งการสร้างจุดเด่นของนางแบบมากยิง่ข้ึนในการแสดงออกวา่ดว้ยเร่ืองของการแต่งกาย  
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ภาพท่ี 26 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2  ก่อนท าวทิยานิพนธ์      
                                    

 
 

ภาพท่ี 27 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2  ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
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 ส าหรับภาพท่ี 26 , 27 ระยะน้ีลดทอนความเป็นจริงของสถานท่ีลง เพิ่มสัญลกัษณ์ของ
ความแตกต่าง ใชพ้ื้นพนงัเรียบ มีสีสันมาแทนความขดัแยง้โดยเลือกใชสี้คู่ตรงกนัขา้มกนัมาใชใ้ห้
เห็นถึงความแยง้ตามความรู้สึกของผูดู้ท่ีจะมองเห็นสีจดัจา้นเด่นกวา่ตวันางแบบ แต่ก็เอาสีแดงของ
รองเทา้มาลดความจดัจา้นลงเพื่อให้ภาพไม่มีความเปรียบต่างจนเกินไป ตามแนวความคิดตั้งแต่
เร่ิมตน้แต่ความลงตวัยงัไม่สมบูรณ์เป็นเอกภาพความรู้สึกไม่กลมกล่อม ไดแ้ต่เน้ือหาและสาระ
ความงามทางสุนทรียะศาสตร์ยงัไม่เด่นชดั 
 สรุปในการท างานระยะท่ี 2  วา่ การท างานในระยะน้ียงัขาดความงามทางศิลปะ  ซ่ึงการ
ท างานนั้นตอ้งไดท้ั้งรูปแบบและเน้ือหาของศิลปะในตวัของมนัเองไม่ใช่รูปแบบตามส่ิงท่ีตาเห็น
โดยทัว่ไป   จึงได้ทบทวนเร่ืองเน้ือหา แนวคิดของงาน รวมถึงรูปแบบในการน าเสนอผลงาน
น าไปสู่การพฒันาผลงานในระยะต่อไป  
 
ระยะที ่3 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์  
 หลงัจากได้วิเคราะห์ถึงผลงานในระยะท่ี 2  ถึงภาพรวมดา้นเน้ือหาและรูปแบบ  จึงเป็น
ท่ีมาในการกลบัไปทบทวนหลกัค าสอนและการประพฤติปฏิบติัถึงขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิมใน
ศาสนาอิสลาม  รวมถึงสัญญะท่ีตอ้งการส่ือสาร ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเน้ือหา แนวความคิด เช่น 
เร่ืองของผา้  สี และสรีระท่ีตอ้งหา้ม ท าใหก้ารวเิคราะห์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ถ่ายภาพจากการถ่ายนอกสถานท่ี เป็นการถ่ายภาพในสตูดิโอ เพื่อเน้น เร่ืองราวรายละเอียดท่ี
ต้องการน าเสนอ โดยจัดแสงไฟในสตูดิโอ ท่ีสามารถควบคุมทิศทางแสงได้ตามท่ีต้องการ
แสดงออก จึงไดพ้ฒันางานต่อไป โดยไดข้อ้สรุปดงัน้ี  
 
 รูปแบบในการท างาน      
  สถานที ่จากการไดท้  างานในระยะท่ีผา่นมา การเลือกใชส้ถานท่ีนั้นมีผลต่อการท างาน ซ่ึง
ฉากหลงัท่ีรบกวนตวันางแบบ จากการไดล้องเปล่ียนพื้นหลงัใหเ้รียบก็ตาม  แสงเงานอกสถานท่ี ก็
ยงัไม่ความสัมพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สึกโดยรวมของภาพ ซ่ึงภาพรวมของงานยงัไม่ตรงตามความ
ตอ้งการ ผูว้ิจยัได้มีการเปล่ียนรูปแบบการถ่ายภาพจากการถ่ายภาพนอกสถานท่ีเปล่ียนเป็นการ
ถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อเนน้ ตวัแบบ ท่าทาง และสรีระ ท่ีตอ้งการแสดงออกใหม้ากยิง่ข้ึน 
 แสง ในการถ่ายภาพแสงคือปัจจยัส าคญัในเร่ืองของอารมณ์ในภาพท่ีสามารถส่ือสารกบั
คนดูได้ถึงเร่ืองราวภายในภาพ จากการท่ีท างานในคร้ังแรกนั้น ท าให้เข้าใจได้เข้าใจปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัแสงเงาท่ีไม่อ านวยต่อการถ่ายภาพในชุดน้ี และเราก็ไม่สามารถควบคุมแสงได ้
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ผูว้ิจยัจึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบนั้นโดยการเลือกถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อง่ายต่อการควบคุมแสงเงาให้
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกมากท่ีสุด 
 การแต่งกาย การแต่งกายคือปัจจยัส าคญัในการแสดงออกของนยัยะในเร่ืองของการปกปิด 
จากการท่ีขผู้ว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองแต่งกายแฟชัน่ ทัว่ไปในการถ่ายท างานคร้ังแรก ผลท่ีไดคื้อ ส่ิงท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการเนน้คือ การแสดงออกของตวันางแบบนั้น ไม่ค่อยชดัเจน คลุมเครือ กระดา้ง  ดูเป็นการจง
ใจกบัการน าเสนอท่ีมองแลว้ตรงจนเกินไปขาดสัญญะท่ีชดัเจนและไม่ค่อยตรงกบัความตอ้งการ
มากนกั ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเร่ืองราวความหมายถึงการปกปิด ปกคลุม ของผา้ในคมัภีร์อลักรุอาน 
เป็นแกนหลกัส าคญั แลว้มาวิเคราะห์ในเร่ืองของผา้ การเลือกใชสี้ผา้  และไดพ้ฒันาแนวความคิด
นั้นในการท างานคร้ังต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 28 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 ก่อนท าวทิยานิพนธ์                       
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  ภาพท่ี  29  ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
 
 ส าหรับภาพท่ี 28 ผลงานระยะท่ี 3 ผูว้จิยัไดเ้ปล่ียนรูปแบบการถ่ายภาพโดยเลือกการถ่าย 
ภาพในสตูดิโอเป็นหลกั เพื่อง่ายต่อการควบคุมทิศทางแสง อารมณ์ภาพรวมภายในภาพ โดยการ
แต่งกายนั้นไดใ้ห้นางแบบสวมใส่ผา้บูรกา้ (ผา้คุลมหน้า) และปิดเฉพาะส่วนบนของร่างกาย ให้
นางแบบโพสท่ายนืสบายๆโดยหนัหลงัใหก้บัมุมกลอ้งท าใหส้รีระส่วนขาท่ีตอ้งการเนน้นั้นเด่นชดั
มากยิง่ข้ึน และส าหรับภาพท่ี 29 ไดจ้ดัวางให้นางแบบยืนตรงกลางภาพเช่นเดียวกนั แลว้ไดส้ั่งให้
นางแบบโพสท่าทางโดยหนัทานดา้นขา้ง เพื่อรับกบัแสงดา้นซ้ายย  ้าเนน้ส่วนของดวงตา และเรียว
ขาของนางแบบเป็นหลกั 
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ภาพท่ี 30 ผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3  ก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
 
 ส าหรับภาพท่ี 30   ผูว้ิจยัไดใ้ห้แบบนัง่ลงกบัพื้นแลว้ใชจ้งัหวะของเรียวขาตะแคงรับมุม 
ในการสร้างความรู้สึกผอ่นคลายดูเป็นธรรมชาติและเนน้รูปทรงของขาไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 สรุปการท างานระยะท่ี 3 ผูว้ิจยัมีความชดัเจนมากข้ึนในเร่ืองของรูปแบบการน าเสนอ ผล
จากการไดว้ิเคราะห์ระยะท่ีผ่านมาไดข้อ้สรุปว่า การเปล่ียนใชรู้ปแบบการถ่ายภาพในสตูดิโอ ท า
ให้สามารถควบคุมทิศทางแสงไดต้ามความตอ้งการและสามารถเน้นสัดส่วน สรีระ ร่างกายของ
ผูห้ญิง ใหมี้ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน แสงช่วยในการสร้างบรรยากาศท่ีดูลึกลบัโดยเลือกใชผ้า้สีด า 
เป็นสัญญะในการสร้างเร่ืองราวของผลงาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในแนวความคิดไดเ้ป็น
อยา่งดี แต่ส าหรับลกัษณะท่าทางในระยะน้ี ขา้พเจา้มีความรู้สึกว่า วิธีการน าเสนอนั้นยงัดูดิบและ
การเสนอท่ีตรงจนเกินไป คลา้ยกบัการเปิดกล่องเฉลยบางส่ิงบางอยา่งให้คนดูรู้ ขาดชั้นเชิง และดู
รุนแรงเกินไปหากเราตอ้งการแสดงออกถึง สรีระร่างกายตอ้งหา้มบนพื้นฐานท่ีผูว้จิยันบัถือ 
ศาสนาอิสลามจึงไดมี้การพฒันาผลงานในขั้นต่อไป 



 
 

 
   

 ตารางท่ี 2 สรุปการท างานการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนช่วงวทิยานิพนธ์ 
ระยะการท างาน ผลงาน จุดเด่น จุดดอ้ย การพฒันา 
ระยะท่ี 1 ก่อน
วทิยานิพนธ์ 

 

 

 

แนวความคิดหลกัคือการสะทอ้น
เร่ืองการแต่งกายท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม 
ในขณะ โดยใหน้างแบบแต่งกาย
เปิดเผยสรีระตอ้งหา้ม โดยมีผา้
คลุมฮิญาบอยูเ่ป็นศรีษะ เลือกฉาก
นอกสถานท่ี หนห้า้งสรรพสินคา้ 
ยา่นแฟชัน่ โดยมีการจดัวาง
องคป์ระกอบของภาพใหน้างแบบ
ยนือยูต่รงกลางของภาพ  ใชแ้สง
ธรรมชาติ ท่ีมีค่าเปรียบต่างไม่
มากนกั ภาพรวมของผลงานดู
ขดัแยง้กบัความจริง ตรงตาม
แนวความคิดในเบ้ืองตน้ 
 

ฉากหลงัรบกวนตวันางแบบ ท า
ใหจุ้ดเด่นของภาพถูกลดทอนลง
ไป รวมไปถึงสภาพของแสนอก
สถานท่ีในระยะน้ีมีค่ควาเปรียบ
ต่างค่อนขา้งต ่า ท าใหอ้ารมณ์ใน
ภาพดูไม่โดดเด่นโดยเฉพาะตวั
นางแบบ 

เน่ืองจากปัญหาในระยะน้ีคือ
สถานท่ีและสภาพขอโครงสร้าง
แสงท่ีท าใหน้างแบบขาดความ
โด่ดเด่นจึงคน้หาสถานท่ีใหม่ใน
การถ่ายท าในระยะต่อไปโดย
ค านึงถึงสถานท่ีฉากหลงัและ
โครงสร้างของแสงเป็นหลกั 
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 ตารางท่ี 2 สรุปการท างานการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนช่วงวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ระยะกา
ท างาน 

ผลงาน จุดเด่น จุดดอ้ย การพฒันา 

ระยะท่ี 2 
ก่อน

วทิยานิพนธ์ 
 

   

         

ระยะน้ีลดทอนความเป็นจริงของ
สถานท่ีลงเพิ่มสัญลกัษณ์ขอความ
แตกต่างใชฉ้ากหลงัโดยเป็นพนงั
เรียบ มีสีสันมาแทนความขดัแยง้
โดยเลือกสีคู่ตรงขา้มกนัมาใชใ้ห้
เห็นถึงความขดัแยง้ตามความรู้สึก
เพิ่มจุดเด่นใหก้บัตวันางแบบได้
อยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 

ขาดความงามทางศิลปะ ซ่ึงการ
ท างานนั้นตอ้งอาศยัรูปแบบใน
การน าเสนอและเน้ือหาร่วมดว้ย 
ไม่ใช่เพียงอาศยัรูปแบบตามส่ิงท่ี
ตามองเห็น เพียงอยา่งเดียว ส่วน
การจดัวางองคป์ระกอบของภาพ 
นั้นใหน้างแบบยนืโพสท่าส่วน 
กลางของภาพ ดูจงใจจนเกินไป
ขาดความเป็นธรรมชาติ และ
ความงามอยา่งส้ินเชิงอารมณ์ 
 

ระยะต่อไปทบทวนเน้ือหา
แนวความคิด รวมถึงรูปแบบ
ในการน าเสนอ ค านึงถึง
สัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการส่ือสาร
ใหมี้ความเช่ือมโยงกบัเน้ือหา 
แนวความคิดโดยจะมีการ
เปล่ียนเทคนิควธีิการน าเสนอ
ผลงานถ่ายภาพนอกสถานท่ี
เป็นถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อ
ง่ายต่อการควบคุมทิศทางแสง
อารมณ์ความรู้สึกใหต้รงตาม
แนวความคิดใหม้ากท่ีสุด 
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 ตารางท่ี 2 สรุปการท างานการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนช่วงวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ระยะกา
ท างาน 

ผลงาน จุดเด่น จุดดอ้ย การพฒันา 

ระยะท่ี 3 
ก่อน

วทิยานิพนธ์ 

   

      
 

 

ส าหรับระยะน้ี จุดเด่นในภาพ
คือตวันางแบบโดยมีการจดัวาง
องค์ประกอบของภาพโดยใช้
ฉากหลงัสีด ารวมถึงผา้คลุมสีด า 
ให้นางแบบยืนโพสท่า  ตรง
กลางของภาพเน้น ถึงส รีระ
ต้องห้ามท่ีได้ระบุไว้ โดยให้
นางแบบโพสท่าทางยืนตรงและ
หันด้ า นข้ า ง  ร ว มไป ถึ ง ให้
นางแบบนั่งกับพื้นเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมชาติมากข้ึนโดย
จดัแสงไฟให้แสงนั้นช่วยย  ้าเนน้
ส่วนต่างๆของสรีระนางแบบให้
โดดเด่นไดเ้ป็นอยา่งดี 

วธีิการแสดงออก โพสท่าของ
นางแบบนั้นยงัดูดิบและตรง
จน เ กินไป  ข าดชั้ น เ ชิ ง  ดู
รุนแรงทางความรู้สึก หาก
ต้องการแสดงออกถึงสรีระ
ร่างกายต้องห้ามบนพื้นฐาน
ความรู้สึกของข้าพเจ้าท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม 

คน้หาขอ้มูลเชิงลึก วิเคราะห์ 
การท างานในช่วงท่ีผ่านมา 
ศึ กษ า อิท ธิพล ต่ า งๆ  เ ช่ น 
คมัภีร์อลักรุอาน สภาพสังคม
ผูห้ญิงมุสลิม ศิลปิน น าไปสู่
การวิ เคราะห์กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานจนค้นพบ 
รู ป แ บ บ  เ น้ื อ ห า ใ น ก า ร
แสดงออกและไดพ้ฒันาไปสู่
ผลงานวทิยานิพนธ์ต่อไป 
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 สรุปผลงานสร้างสรรคก่์อนวทิยานิพนธ์นั้นผูว้ิจยัยงัไม่ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงลึกเพียงแต่
เกิดขอ้สงสัยในเร่ืองการแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิมเท่านั้นขาดการวิเคราะห์ถึงเน้ือหาอยา่งจริงจงัท า
ให้การแสดงออกถึงเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการถ่ายทอดนั้นยงัไม่ตรงตามความตอ้งการมากนัก จาก
ขอ้ผิดพลาดท่ีผ่านมา ท าให้ขา้พเจา้ได้มีการพฒันาผลงาน น าไปสู่การคน้หาขอ้มูลเชิงลึก ศึกษา
อิทธิพลต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัไดรั้บเช่น อิทธิพลจากสภาพสังคมผูห้ญิงมุสลิม อิทธิพลจากคมัภีร์อลักรุอาน 
และอิทธิพลจากผลงานของศิลปิน ทั้งหมดน้ีได้มีการวิเคราะห์น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน คน้พบรูปแบบในการแสดงออก และไดมี้การพฒันาในผลงานวทิยานิพนธ์ต่อไป 
 
2. การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 24:31 (แสงสวา่ง) มีจุดเร่ิมตน้ของแรงบนัดาลใจมาจาก
การแต่งกายท่ีไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูล โดยมี
คมัภีร์อลักรุอานท่ีเป็นแกนหลกัส าคญัในการศึกษาถึงขอบเขตในการเปิดเผยร่างกายของผูห้ญิง
มุสลิมจากการไดว้เิคราะห์ผลงานจากระยะก่อนวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นมาจนมาถึงกระบวนการถ่ายทอด
แนวความคิด จึงไดเ้กิดการพฒันางานในรูปแบบท่ีผูว้ิจยัตอ้งการส าหรับงานวิทยานิพนธ์ กล่าวโดย
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 เนื้อหา  คือ แสดงให้เห็นถึงสรีระ ร่างกายของผูห้ญิง ท่ีใช้ผา้คลุมสีด า ปกปิดร่างกายท่ีไม่
ควรเปิดเผยไดต้ามหลกัการศาสนาอิสลาม  แต่ยงัคงเปิดเผยสรีระร่างกายเพียงบางส่วนท่ีตอ้งห้าม 
เช่น เท้า แขน เส้นผม หัวไหล่ หัวเข่า และการโอ้อวดสัดส่วนของตัวแบบ (รัดรูป) เป็นการ
แสดงออกท่ีเกินขอบเขตการเปิดเผยในศาสนาอิสลาม 
 การจัดวางองค์ประกอบ ภาพทั้งหมดในงานชุดน้ีมีการจดัวางองค์ประกอบท่ีคลา้ยคลึงกนั
คือ จดัวางตวันางแบบไวต้รงกลางของภาพเพื่อสร้างจุดเด่นของสรีระร่างกาย เป็นสัญลกัษณ์หลกัท่ี
ตอ้งการแสดงออก โดยในแต่ละภาพจะมีสัญญะแทรกเขา้ไปถึงสรีระร่างกายท่ีต้องห้าม ซ่ึงได้
เปิดเผยไว ้  
 เทคนิค ใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอโดยมีการเลือกใชมุ้มสูง Bird Eye View ตอ้งการ
ใหน้างแบบดูตกต ่าในความรู้สึก เลือกใชแ้สงไม่จดัจา้นเพื่อท าใหบ้รรยากาศของภาพมีอารมณ์คลอ้ย
ตามกบัความรู้สึกจากท่าทางของนางแบบ ท่ีดูแลว้เยา้ยวน ภาพท่ีไดจ้ะให้ผลในแนวทางของภาพใน
ลกัษณะของ Low Key ให้แสงตกกระทบผิวของนางแบบให้ดูสวา่งสดใสให้น ้ าหนกัความเปรียบ
ต่างระหว่างโทนสีของผา้กับร้ิวรอยของผา้ซ่ึงดูแล้วเกิดความขัดแย้งในความกลมกลืนของ
ความรู้สึกท่ีแสดงออกจากภาพ  
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3. น าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์สู่สาธารณะ 
 ได้มีการจดัแสดงนิทรรศการภายใตช่ื้อโครงการนิทรรศการ "NA NA"โดยจดัแสดงใน
ระหวา่งวนัท่ี 24 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 ณ. PSG ART GALLERY มหาวิทยาลยัศิลปากร วงั
ท่าพระ กรุงเทพฯ 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพโพสเตอร์นิทรรศการ NA NA
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บทที ่ 4 
 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 ผลการด าเนินงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุด 24:31 (แสงสวา่ง) มีจุดเร่ิมตน้มาจากความ
เป็นปฏิปักษใ์นการแสดงออกของผูห้ญิงมุสลิมบนพื้นฐานหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีท าให้ผูว้ิจ ัยได้ค้นพบ แนวความคิดและรูปแบบวิธีการท่ีจะแสดงออกทางศิลปะ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะห์ผลงานดา้นเน้ือหา คือ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีช่ือวา่ “24:31 แสง
สว่าง”  ในความหมายนั้นมาจากคมัภีร์อลักรุอาน กล่าวคือ   24:31 คือ บทท่ี 24 วรรคท่ี 31 ใน
คมัภีร์อลักรุอาน ซ่ึงในบทน้ีของคมัภีร์อลักรุอาน มีช่ือวา่ “แสงสวา่ง”    ส่วนค าวา่ “แสงสวา่ง” คือ 
รัศมีแห่งดว้ยประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ในบทน้ีกล่าวถึงกฎขอ้บงัคบั หรือ ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีมีความหมายทางดา้นนิติบญัญติั การช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งทางดา้นมารยาททางสังคมแก่
บรรดามุสลิมส าหรับช่ืองาน “24:31 แสงสวา่ง” นั้นเป็นเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความตอ้งการให้ผูช้มเกิด
ขอ้สงสัย  ตั้งค  าถาม กบัช่ือผลงาน น าไปซ่ึงการคน้หาหลักค าสอนท่ีจะโยงเขา้ไปสู่เน้ือหาใน
คมัภีร์อลักรุอาน ผลงานภาพถ่ายชุดน้ี ค่อนขา้งท่ีจะน าเสนอไปในดา้นปฏิปักษ์ กบัหลกัค าสอน
ของศาสนา คลา้ยกบัการน ากระจกมาสะทอ้นสังคมผูห้ญิงมุสลิมในปัจจุบนัผา่นการแต่งกายท่ีดู
เหมือนจะปกปิด แต่ในความเป็นจริงแลว้เปิด ซ่ึงค าวา่ “ปิดแต่เปิด” เป็นส่ิงท่ีตอ้งการสะทอ้นการ
แสดงออกผ่านผลงานภาพถ่ายชุด “ 24:31 แสงสว่าง ” โดยหากสังเกตจากภาพท่ีไดถ่้ายทอด
ออกมานั้นมองดูผ่านๆ แล้วรู้สึกได้ว่าภาพน้ีปกคลุมไปด้วยผา้ไปหมด ซ่ึงหมายถึงว่า ไม่แสดง
อาการเปิดเผยแต่อย่างใด แต่ท าไมผูว้ิจยัถึงได้ให้ค  านิยามสั้ นๆ กบัภาพถ่ายชุดน้ีว่า ปิดแต่เปิด 
กล่าวคือในค าบญัญติัในคมัภีร์อลักรุอานใน บทท่ี 24 วรรคท่ี 31 ไดร้ะบุถึงขอบเขตของผูห้ญิง
มุสลิมในการแต่งกาย โดยไดก้ล่าววา่“พระองคท์รงใชใ้ห้บรรดาผูห้ญิงมุสลิม ลดสายตาและรักษา
ทวารของนางและทรงใช้มิให้พวกเธอเปิดเผยเคร่ืองประดับแก่คนแปลกหน้า เวน้แต่ส่ิงท่ีพึง
เปิดเผยได ้โดยไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจท่ีไม่ดี  
 “อิบนมสัอูด กล่าววา่ เคร่ืองประดบัมีสองชนิด คือ ประการท่ีหน่ึง เคร่ืองประดบัท่ีคนอ่ืน
จะมองไม่ไดน้อกจากสามี เช่น แหวนและก าไล , ประการท่ีสอง คือ เคร่ืองประดบัท่ีคนแปลกหนา้
มองได ้คือส่วนของภายนอกของเส้ือผา้ กล่าวกนัว่า ความมุ่งหมายคือ ใบหนา้และมือทั้งสองขา้ง 
เพราะทั้งสองส่ิงนั้นมิใช่เป็นส่ิงพึงสงวน” และ “ อลับยัฏอวีย ์กล่าววา่ ความจริงแลว้ทั้งสองส่ิงนั้น
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อนุญาตให้ผูอ่ื้นมองเธอ นอกจากสามีและผูท่ี้แต่งงานกบัเธอไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น 
เพื่อการรักษาพยาบาลและการเป็นพยาน”  
 ดงันั้นจากขอบเขตของการเปิดเผยของสตรีในอิสลามคือ ไม่สามารถเปิดเผยส่วนอ่ืนๆ 
ของร่างกายได ้ยกเวน้ใบหน้าและฝ่ามือ เท่านั้น แต่ถา้มาเปรียบเทียบกบัการแต่งกายของผูห้ญิง
มุสลิมในสังคมปัจจุบนันั้น ผูว้ิจยัสังเกตไดว้า่บางส่วนท่ีใชผ้า้คลุมศรีษะแค่เป็นการปกปิดเส้นผม
เท่านั้น แต่ไม่ได้ค  านึงถึงส่วนประกอบอ่ืนของร่างกายเลย อาจจะด้วยละเลย เพิกเฉย หรือการ
ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมใหม่ การถูกครอบง าต่างๆ  ท าให้ค  านิยามของการปกปิดร่างกายท่ี
คมัภีร์อัลกรุอานได้ระบุไวน้ั้ นถูกลดทอน เพราะการแสดงออกของผูห้ญิงมุสลิมในปัจจุบัน 
ทั้งหมดน้ีไม่ได้ถูกมองแค่ภาพลกัษณ์ของตวับุคคลแต่จะน าไปซ่ึงการบิดเบือนและสร้างความ
เข้าใจผิดให้คนต่างศาสนา ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดในหลักการปฏิบติัตนในหนทางของศาสนา
อิสลาม คือ การฝ่าฝืนหลกัค าสอนในคมัภีร์อลักรุอาน ดงันั้น การปิด หรือปกปิด ไม่ไดห้มายถึงแค่
ศีรษะหรือเส้นผม จะรวมไปถึงส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายดว้ย  
 ส าหรับงานชุดน้ีผูว้ิจยัได้แสดงออกถึงการปกปิด ปกคลุมดว้ยผา้ แต่ในขณะเดียวกนัถ้า
สังเกตเขา้ไปยงัรายละเอียดในภาพแล้วจะพบว่ามีการเปิดเผยของอวยัวะร่างกายท่ีตอ้งห้าม ใน
ขอบเขตของคมัภีร์อลักรุอาน บ่งบอกถึงการปกปิดจริง แต่มีการเปิดบางส่วนของร่างกายน้ีไป จึง
เป็นท่ีมา ในการ “ ปิดแต่เปิด”เป้าหมายท่ีส าคญัในการท างานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีคือ “เจตนา” คือ
เจตนาท่ีตอ้งการตกัเตือนพี่นอ้งมุสลิม ซ่ึงการตกัเตือนนั้นเป็นหนา้ท่ีของมุสลิมทุกคนกล่าวคือ ใน
หะดีษท่ี์ 7 (การตกัเตือนคือเสาหลกัของศาสนา) ความวา่ “จากท่านอบู รุก็อยยะฮ นั้นคือ ตะมีม อิบ
นุเอาส อดั- ดาวยี ์เราะฏิยลัลอฮ อนัสุ เล่าวา่ : ท่านนบี  มูฮมัหมดั ซอลฯ  กล่าววา่ “ศาสนา คือ การ
ตกัเตือน” พวกเราถามวา่ : เพื่อใครล่ะ? ท่านนบีมูฮมัมดั(ซ.ล.) ตอบว่า “เพื่ออลัลอฮฺ (ซ.บ.)  เพื่อ
คมัภีร์ของพระองค ์เพื่อศาสนาทูตของพระองคเ์พื่อบรรดาผูน้ ามุสลิมและเพื่อบรรดามุสลิมทัว่ไป”
หะดีษบนัทึกโดยมุสลิม23    
 ค าวา่ หะดีษ์ คือ ค าพูด การกระท า การยอมรับ และคุณลกัษณะ ตลอดจนชีวประวติัของ
ท่านนบีมูฮมัหมดั ซอลฯ , ท่านอิบนุหะญรั อลั-อสัเกาะลานีย์ให้นิยามของหะดีษ์ว่า “ทุกส่ิงท่ี
พาดพิงถึงท่านนบีมูฮมัหมดั ซอลฯ24  ดงันั้น จากหะดีษ์น้ี เห็นว่าผูว้ิจยัคือมุสลิมคนหน่ึง ท่ีไม่                                                                                                                                                                                          
สามารถเพิกเฉยต่อการละเลยในการกระท าของพี่น้องผูห้ญิงมุสลิมในสังคม เพราะการตกัเตือน

                                                           

 
23 มุสลิม, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงศาสนานั้นคอืการตกัเตอืน, เลขท่ี:95  

 24 อาจารยอ์นัวา สะอุ, ความรู้เกีย่วกบัหะดษี, เขา้ถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.mureed.com/Hadis/hadis1.htm 

http://www.mureed.com/Hadis/hadis1.htm
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นั้นคือหน้าท่ีของผูว้ิจยัและหน้าท่ีของบรรดามุสลิมทุกคนให้อยู่ในหนทางของศาสนาท่ีดี เพราะ
การตกัเตือนคือเสาหลกัของศาสนาอิสลาม           
 2. วิเคราะห์ผลงานดา้นความงามทางศิลปะ การส่ือสารผลงานสร้างสรรค์ส าหรับผลงาน
ชุดน้ี เป็นการแสดงออกถึงนัยยะท่ีปฏิปักษ์ทางดา้นความรู้สึกจากประสบการณ์ของผูว้ิจยั  และ
พื้นฐานตามหลกัการของศาสนาอิสลาม รวมไปถึงการแสดงออกของรูปทรง ทศันะธาตุต่าง ๆ โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี หลกัการในการจดัวางของผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งหมด 8 ภาพใชห้ลกัการ
เดียวกันในการจดัวาง คือ การจดัวางแบบดุลยภาพ  จากหนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ของ
อาจารยช์ลูด น่ิมเสมอ กล่าวว่า “ ดุลยภาพโดยทัว่ไป หมายถึงการถ่วงน ้ าหนกั หรือแรงปะทะท่ี
เท่ากนั แต่ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน และพอเหมาะ
พอดีของส่วนต่างๆ ในรูปทรง หรือในงานศิลปะช้ินหน่ึง และส่ิงส าคญัในการก าหนดดุลยภาพใน
ภาพคือ เส้นแกน (Axis) เส้นแกนเป็นโครงสร้างท่ีเห็นไม่ไดด้ว้ยตาแต่เห็นไดด้ว้ยจินตนากร ส่วน
ภาพท่ีมีดุลยภาพ คือ ภาพท่ีมีรูปทรงอยูใ่นเส้นแกนด่ิง โดยในภาพส่ีเหล่ียมผืนผา้วา่งๆ เราจะรู้สึก
ในเส้นแกน ดงัน้ี เส้นแกนทางด่ิง (Vertical Axis) เส้นแกนทางราบ (Horizontal Axis)”25 และ
อาจารยช์ลูด ยงัระบุเพิ่มเติมในหนงัสือองคป์ระกอบของศิลปะอีกวา่ “ถา้เราจะจินตนาการเส้นแกน
ข้ึนใหม่ เป็นเส้นแกนทางด่ิงอยา่งเดียว 2 หรือ 3 เส้นก็อาจท าได ้โดย ศิลปินสมยัเรอแนส์ซองซ์
หลายคนชอบแบ่งเส้นแกนของภาพท านองน้ี เป็นการจดัภาพท่ีมีดุลยภาพมีความมัน่คง เพราะ
อาศยัเส้นแกนทางด่ิงเป็นหลกั ช่องกลางเป็นบริเวณประธาน เป็นส่วนท่ีมีความเด่นในภาพ สอง
ช่องข้างๆ ช่วยประกอบส่วนประธานให้ส าคญัยิ่งข้ึน”26 ส าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ี ผูว้ิจยั
ตอ้งการสร้างจุดเด่นของภาพท่ีอยูค่ลา้ยจะตรงกลางภาพของทุกภาพโดยไดใ้ชห้ลกัการแบบ  
ดุลยภาพ ซ่ึงใช้เส้นแกนทางด่ิง และ เส้นแกนทางราบ แบ่งช่องเส้นแกน 2 เส้นในพื้นท่ีของภาพ 
ซ่ึงช่องท่ีเป็นส่วนกลางของภาพคือส่วนของจุดเด่นหรือประธานของภาพในการน าเสนอเร่ืองราว 
และผลงานชุดน้ีใช้สรีระร่างกายของผูห้ญิงซ่ึงเป็นรูปทรงส่ิงท่ีตอ้งการเน้นให้เป็นจุดเด่นหลกัท่ี
ส าคญัส าหรับผลงานชุดน้ี 
 

                                                           

 
25 ชะลูด น่ิมเสมอ,หนังสือการจดัวางองค์ประกอบศิลป์,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพไ์ทยวฒันา

พานิช จ ากดั,2531),130-131. 
 26 ชะลูด น่ิมเสมอ,หนังสือการจดัวางองค์ประกอบศิลป์,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพไ์ทยวฒันา
พานิช จ ากดั,2531),132. 
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ภาพท่ี 32 ภาพตวัอยา่งการจดัวางแบบดุลยภาพในการใชเ้ส้นแกนแนวราบ (Horizontal Axis) 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ตวัอยา่งการจดัวางแบบดุลยภาพในการใชเ้ส้นแกนแนวด่ิง (Vertical Axis) 
 

 นอกจากน้ีแลว้ผูว้จิยัวเิคราะห์ภาพรวมของผลงานสร้างสรรคเ์พื่อให้เห็นถึงวธีิการในการ
จดัวางรวมถึงเน้ือหาและองคป์ระกอบท่ีตอ้งการแสดงออกในแต่ละภาพทั้งหมดดงัน้ี 



 
 

 
   

ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์  
ภาพท่ี ภาพผลงานสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
1 

 

 
 

 
ภาพน้ีเปิดเผยสรีระส่วนเทา้และดวงตา
ของนางแบบ ซ่ึงเทา้สรีระส่วนหน่ึงท่ี
หา้มเปิดเผย และใหน้างแบบทาเลบ็เทา้ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีศาสนาอิสลามได้
หา้มไวเ้น่ืองจากความสะอาดในเร่ือง
ของการละหมาด 

 

 
ภาพน้ีใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ โดยใชเ้ส้นแกนแนวราบ แบ่งช่องเส้นแกน
แนวนอน 2 เสน้โดยวางจุดเด่นคือนางแบบไวต้รงกลางภาพ ให้นางแบบนอนราบ
ลงกบัพ้ืน ใชผ้า้สีด าคลุมตวัทั้งหมดส่วนเทา้ของนางแบบขา้งหน่ึงยื่นออกไปจาก
ผา้ให้เห็นส่วนเท้า และอีกขา้งหน่ึงซ่อนอยู่ในผา้สร้างจุดเด่นเฉพาะส่วนเท้าท่ี
ต้องการแสดงออก  ลักษณะของภาพน้ีมีเส้นราบท่ีเฉียงเล็กน้อยด้านล่าง ให้
ความรู้สึกไม่มัน่คง ไม่สมบูรณ์ เป็นเสน้ท่ีขนานกบัสรีระร่างกายของนางแบบ และ
ส่วนกลางของภาพคือสรีระร่างกายเป็นตวัแบ่งกั้นระหวา่งดา้นบนท่ีเป็นเสน้ท่ีคดท่ี
หกัเหอยา่งกะทนัหนั ใหค้วามรู้สึกถึงความรุนแรง เคล่ือนไหวอยา่งไม่เห็นระเบียบ 
ความขดัแยง้ในภาพในเร่ืองของทิศทางต่างๆ คือส่ิงท่ีตอ้งการพูดถึงสภาวะความ
ไม่สมบูรณ์ของผูห้ญิงมุสลิมในเร่ืองของการแต่งกายท่ีไม่ถูกตอ้ง  ภาพน้ีใชแ้สง
เฉียงดา้นหนา้ (Semi front lighting) ท าเพื่อใหเ้ห็นส่วนเทา้และร้ิวรอยของผา้ สร้าง
มิติของภาพมากข้ึน โดยรวมของแสงส าหรับภาพน้ีเป็นแสงท่ีมีค่าเปรียบต่างต ่า 
สร้างความรู้สึกคลุมเครือ ดูปิดบังแต่เปิดเผยสรีระบนพ้ืนฐานของขอบเขตใน
เน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงออก 
 
 
 

6
7

 



 
 

 
   

ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
2 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีแสดงออกถึงส่วนท่ี เ กินจาก
ข้อมือ ซ่ึงคือสรีระส่วนหน่ึงท่ีห้าม
เปิดเผย และให้นางแบบทาเล็บมือ
เช่นเดียวกนั ทั้งหมดน้ีคือส่ิงตอ้งหา้ม 

 
ใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ ใชเ้สน้แกนแนวด่ิง โดย แบ่งช่องเสน้แกนแนวตั้ง 
2 เสน้ วางจุดเด่นคือนางแบบไวต้รงกลางของภาพ  ใหน้างแบบนอนราบลงกบัพ้ืน 
ใชผ้า้สีด าคลุมร่างกายของนางแบบ เนน้ใหผ้า้สีด าคลุมแนบล าตวัของนางแบบ
เพ่ือใหเ้นน้รูปทรงของเรือนร่างของผูห้ญิงใหเ้ด่นชดัมากยิง่ข้ึน โดยใหน้างแบบยืน่
มือออกจากผา้สร้างจุดเด่นโดยการเนน้ส่วนเฉพาะของส่วนท่ีเกินจากขอ้มือลงไป 
ภาพน้ีใชแ้สงท่ีมีค่าเปรียบต่างท่ีต ่า ใหค้วามรู้สึกคลุมเครือ ดูลึกลบั  เนน้สรีระ
ตอ้งหา้มส่วนขอ้มือ ลงไปโดยการใช ้แสงเฉียงดา้นหนา้ (Semi front lighting)  เพื่อ
สร้างมิติของสรีระและร้ิวรอยของผา้ ใหเ้ด่นชดัมากข้ึน ส าหรับภาพรวมของภาพน้ี 
จะเห็นชดัเจนในเร่ืองของเสน้มีลกัษณะหลายเสน้ท่ีจบักลุ่มกนัและเคล่ือนไหวไป
ในทิศทางต่างกนัใหค้วามรู้สึกต้ืนลึก วุน่วาย ขดัแยง้ สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
ตอ้งการแสดงออก 
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
3 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีตอ้งการแสดงออกส่วนคือเสน้
ผมซ่ึงเป็นสรีระตอ้งหา้มเปิดเผย  
 

 
ภาพรวมในภาพน้ีมีการใช้เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว  ไม่สมบูรณ์ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงออก โดยเส้นจากดา้นขวาล่างของภาพเฉียง
ข้ึนไปอยูป่ลายสุดของเสน้ทิศทางการเคล่ือนไหวคือเสน้ผม ซ่ึงเป็นจุดเด่นของภาพ
ท่ีตอ้งการแสดงออกรวมถึงสรีระร่างกายของผูห้ญิงท่ีจดัวางให้อยู่ตรงกลางของ
ภาพ โดยใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ แบ่งช่องเสน้แกนแนวตั้ง 2 เสน้ คลา้ยกนั 
ให้นางแบบนอนราบลงบนพ้ืน ใช้ผา้สีด าคลุมตวัทั้ งหมด เน้นให้ผา้แนบล าตวั
นางแบบเพ่ือให้เห็นเรือนร่างชัดเจนมากข้ึน ปล่อยเส้นผมออกมาด้านซ้ายของ
นางแบบ ใชแ้สงเฉียงดา้นหนา้ (Semi front lighting)  ย  ้าเส้นผมท่ีสยายออกมาให้มี
ความเด่นชดัระหวา่งเสน้ผมใหมิ้ติมากข้ึน ภาพทั้งหมดเป็นแสงท่ีมีค่าเปรียบต่างท่ี
ต ่าใหค้วามรู้สึกลึกลบั  เป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
4 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีเปิดเผยส่วนแขนซ่ึงเป็นสรีระ
ตอ้งหา้มเปิดเผย 

 
สร้างมิติในภาพโดยใชแ้สงเฉียงดา้นหลงั (Semi back lighting) เพ่ือเนน้จุดเด่นใน
ภาพคือส่วนท่อนแขนและสรีระร่างกายของนางแบบ โดยการใหน้างแบบนอนราบ
ลงบนพ้ืน ใชผ้า้สีด าคลุมตวัทั้งหมด เนน้ให้ผา้คลุมแนบล าตวันางแบบเพื่อให้เนน้
เรือนร่างและให้นางแบบยกแขนข้ึนด้านซ้ายข้างศีรษะโชว์ส่วนท่อนแขนให้
เด่นชดัมากยิง่ ส าหรับภาพน้ีโดยรวมมีการใชเ้ส้นลกัษณะฟันปลา ให้ความรู้สึกถึง
การเคล่ือนไหวรุนแรง ในพ้ืนท่ีดา้นซา้ยและดา้นขวาของนางแบบ  ใชห้ลกัการจดั
วางแบบดุลยภาพ แบ่งช่องเสน้แกนแนวตั้ง 2 เสน้ จดัวางนางแบบไวต้รงกลางของ
ภาพเพื่อใหเ้ป็นจุดเด่นของสรีระร่างกายของนางแบบเป็นแกนหลกัส าคญั   
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
5 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีเปิดเผยสรีระส่วนของหัวไหล่ซ่ึง
เป็นสรีระตอ้งหา้มเปิดเผย 

 
ส าหรับภาพน้ีมีเสน้หลายเสน้จบักลุ่มกนัและเคล่ือนไหวไปมาในทิศทางต่างกนัให้
ความรู้สึกถึงต้ืนลึก โดยใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ แบ่งช่องเส้นแกนแนวตั้ง 
2 เสน้ โดยมีจุดเด่นของภาพคือส่วนหวัไหล่  และสรีระร่างกายของผูห้ญิง มีการจดั
วางท่าทางใหน้างแบบนอนราบลงบนพ้ืน ใชผ้า้สีด าคลุมตวัทั้งหมด โดยเนน้ให้ผา้
คลุมแนบล าตวันางแบบเพื่อให้เห็นรูปทรงของเรือนร่างมากข้ึน ให้นางแบบยก
หัวไหล่ข้ึนเล็กนอ้ยในการโพสท่าทาง ใชแ้สงเฉียงดา้นหลงั (Semi back lighting) 
เพ่ือใหเ้ห็นร้ิวรอยของผา้ และสดัส่วนร่างกายของนางแบบไดเ้ห็นรายละเอียดและ
มีมิติชัดเจนมากข้ึน ภาพให้ค่าเปรียบต่างของแสงต ่า ให้ความรู้สึกลึกลบัและ
รุนแรงสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวแสดงออก 
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
6 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีเปิดเผยถึงหัวเข่าของนางแบบ
เป็นสรีระตอ้งหา้มเปิดเผย 

 
มีการจดัวางจุดเด่นของภาพไวต้รงกลางของภาพ คือสรีระร่างกายผูห้ญิงและหวัเข่า
ท่ีโผล่มาเล็กนอ้ยจดัท่าทางโดยให้นางแบบนอนราบลงใชผ้า้สีด าคลุมตวัโดยให้
นางแบบนอนท่าปกติแลว้ยกหัวเข่าดา้นหน่ึงข้ึนสูงให้พน้จากผา้ท่ีคลุมไวใ้ห้เห็น
หัวเข่าเพียงเล็กนอ้ยและขาอีกขา้งหน่ึงเหยียดตรงกบัพ้ืน ใชห้ลกัการจดัวางแบบ
ดุลยภาพ แบ่งช่องเส้นแกนแนวตั้ง 2 เส้น โดยตรงกลางของภาพคือนางแบบซ่ึง
เป็นแกนหลกัส าคญัของเน้ือหา ใชแ้สงเฉียงดา้นหลงั (Semi back lighting) เพื่อ
ตอ้งการเน้นรายละเอียดของผ้าและสรีระร่างกายของผูห้ญิงให้มีมิติมากยิ่งข้ึน 
ส าหรับภาพน้ีมีเส้นท่ีเป็นวงรี ท่ีโอบอุม้ตวันางแบบ ท่ีให้ความรู้สึกถึงพลงังานน่า
คน้หา ส าหรับภาพน้ี 
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
7 

 
 
 

 

 

 
ภาพน้ีไม่มีการเปิดเผยสรีระท่ีตอ้งห้าม
เลย เวน้แต่รูปทรงของตวัร่างกายของ

นางแบบท่ีดูเยา้ยวน 

 
ส าหรับภาพน้ีใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ ซ่ึงใชเ้สน้แกนแนวด่ิง โดย แบ่งช่อง
เสน้แกนแนวตั้ง 2 เสน้ วางจุดเด่นคือนางแบบไวต้รงกลางของภาพ  เพ่ือใหส้รีระ
ร่างกายของผูห้ญิงเป็นจุดเด่นหลกัในการแสดงออก  และใหน้างแบบนอนราบกบั
พ้ืน แลว้ใชผ้า้คลุมสีด าคลุมตวันางแบบทั้งหมด ใหน้างแบบยกหวัเข่าดา้นหน่ึงข้ึน
เพื่อเนน้รูปร่างของนางแบบมากยิง่ข้ึน ภาพรวมของภาพน้ีมีเสน้หลายเสน้ท่ีจบั
กลุ่มกนัและเคล่ือนไหวในทิศทางต่างกนั ใหค้วามรู้สึกถึงมิติ ต้ืนลึก ไดเ้ป็นอยา่งดี  
ใชแ้สงเฉียงดา้นหนา้ (Semi front lighting) เพ่ือใหเ้ห็นร้ิวรอย  สร้างมิติของผา้ และ
สดัส่วนร่างกายของนางแบบไดม้ากยิง่ข้ึน   
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
ภาพท่ี ภาพผลงาสร้างสรรค ์ แนวความคิด การจดัวางองคป์ระกอบ 

 
8 

 
 
 

 

 

 
เนน้ส่วนท่ีรัดแนบชิดกบัร่างกายขอ
ผูห้ญิงซึงเป็นส่ิงตอ้งหา้มของศาสนา
อิสลามดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึงภาพน้ีเป็น
ภาพสุดทา้ยของงานชุดน้ีท่ีขา้พเจา้มี
ความตั้งใจท่ีจะท้ิงค าถามกบัผูช้ม 
ท่ีสุดแลว้ต่อใหเ้ราจะปกปิดร่างกาย
ทั้งหมดโดยไม่เห็นอะไรเลยนั้นเรา
ยงัคงตอ้งค านึงถึงปัจจยัมารยาทขอ้อ่ืนๆ 
ร่วมดว้ยในกาประพฤติปฏิบติัตนใน
หนทาง 

 

 
ภาพน้ีจะมีเสน้ทแยง และเสน้นอนค่อยๆ เปล่ียนแปลงกลายเป็นเสน้โคง้อยา่งชา้ 
ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ  โดยใชห้ลกัการจดัวางแบบดุลยภาพ ซ่ึงใชเ้สน้
แกนแนวด่ิง โดย แบ่งช่องเสน้แกนแนวตั้ง 2 เสน้ วางจุดเด่นคือนางแบบไวต้รง
กลางของภาพ  เพ่ือใหส้รีระร่างกายของผูห้ญิงเป็นจุดเด่นหลกัในการแสดงออก 
ใหน้างแบบนอนราบลงกบัพ้ืน ใชผ้า้สีด าคลุมร่างกายทั้งหมด โดยไม่มีการเปิดเผย
สรีระใด ๆ ส าหรับภาพน้ี เนน้เพียงสรีระร่างกายท่ีชดัเจนโดย ยกหวัเข่าข้ึนและอีก
ดา้นหน่ึงวางเรียบกบัพ้ืน ใชแ้สงเฉียงดา้นหลงั (Semi back lighting) เพื่อตอ้งการ
เนน้รายละเอียดของผา้และสรีระร่างกายของผูห้ญิงใหมี้มิติมากยิง่ข้ึน ภาพโดยรวม 
มีความเปรียบต่างท่ีต ่า ใหค้วามรู้สึก ปิด แต่ เปิดตามเน้ือหาท่ีตั้งไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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 ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 1                                                                                            
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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   ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 2                                                                                           
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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  ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 3                                                                                            
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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   ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี  4 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 4                                                                                            
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 



79 
 

 
   

   ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี  5 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 5                                                                                       
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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   ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี  6 
 

 
 

ภาพท่ี  37 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 6                                                                                                  
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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   ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 38 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 7                                                                                                 
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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  ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพท่ี  8 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ผลงานร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ภาพท่ี 8                                                                                             
   ขนาด        100 x 150 เซนติเมตร                                                                                                           
   ปี พ.ศ.       2555                                                                                                                                        
   เทคนิค       ภาพถ่ายสตูดิโอ                                                                                                                      
   ช่ือศิลปิน   อ าพรรณี  สะเตาะ 
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สรุปผลการวเิคราะห์งานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุด 24:31 (แสงสวา่ง) ดงัน้ี 
 1. สรุปการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคด์า้นเน้ือหา ผลงานชุดน้ีจุดเร่ิมตน้มาจากการไดพ้บ
เห็นการแต่งกายของผู ้หญิงมุสลิมท่ีไม่ถูกต้องตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงการ
แสดงออกเหล่านั้นคือการฝ่าฝืนต่อหลกัค าสอน และลว้นเป็นการปฏิปักษ์ต่อหลกัค าสอนทั้งส้ิน 
การปฏิปักษ์และการฝ่าฝืนคือเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัแสดงออกผ่านผลงานชุดน้ี โดยใช้สรีระร่างกายท่ี
ต้องห้ามท่ีดูเหมือนจะปิดและเปิดเผย เป็นแกนหลักส าคญัในการแสดงออก เพื่อเป็นกระจก
สะท้อนสังคมผูห้ญิงมุสลิมปัจจุบนั น าไปสู่การตั้งค  าถาม คน้หาค าตอบในคมัภีร์อลักรุอานท่ี
แทจ้ริง  
 2. สรุปการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรคด์า้นทางความงามเชิงศิลปะ  การเลือกใชรู้ปทรง
และทศันะธาตุในการแสดงออกผา่นผลงานชุดน้ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของการสร้างสรรค์
ผลงานกล่าวคือ การใช้เส้นส่วนใหญ่ของภาพถ่ายทั้งหมดให้ความรู้สึกท่ีรุนแรง สับสน วุ่นวาย 
เคล่ือนไหว เพื่อตอ้งการแสดงออกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อการปฏิปักษ์ต่อหลกัค าสอนในเร่ืองของ
การแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิม  ใหค้วามรู้สึกลึกลบั สร้างมิติของสรีระร่างกายและพื้นผิวของผา้ กบั
แสงท่ีมีความเปรียบต่างต ่า โดยมีการจดัวางแบบดุลยภาพ สร้างจุดเด่นคือสรีระร่างกายของผูห้ญิง
วางไวต้รงกลางของพื้นท่ีภาพ ใหค้วามรู้สึกถึงปะทะ ส่งผลต่อความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี  
 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชุด 24:31 (แสงสว่าง) การแสดงออกทางด้าน
เน้ือหาและสุนทรียศาสตร์ของความงามนั้นมีความสอดคลอ้งกนั โดยใชก้ารปฏิปักษ์ เป็นเน้ือหา
หลกัส าคญัในการแสดงออกซ่ึง สอดคลอ้งกบัเจตนาท่ีตอ้งการแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะภาพถ่ายชุดน้ี 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

สรุป 
 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ (24:31 แสงสวา่ง) เกิดจากการเฝ้าระวงัศาสนาของตวัผูว้ิจยั
เอง พบว่าปัจจุบนัน้ีกระแสเร่ืองการแต่งกายส่งผลต่อผูค้นในสังคมกบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีท าให้การบริโภคกระแสแฟชั่นนิยม จากวัฒนธรรมอ่ืนมีมากข้ึน 
เช่นเดียวกบัสังคมผูห้ญิงมุสลิมในทุกวนัน้ี จากการไดพ้บเห็นการแต่งกายของผูห้ญิงมุสลิม ตาม
ทอ้งถนนทัว่ไป ส่ือ อินเตอร์เน็ต ต่างๆ แลว้นั้นพบว่ามีการแต่งกายท่ีเกินขอบเขต มีการเปิดเผย
สรีระบางส่วนท่ีตอ้งหา้มในศาสนาอิสลาม ท าใหผู้ว้จิยัไดต้ั้งค  าถามถึงขอบเขตในเร่ืองของการแต่ง
กาย น าไปสู่การคน้หาขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิมในหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงปัญหาเร่ือง
การแต่งกายท่ีเกินขอบเขตของผูห้ญิงมุสลิมนั้นเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ชุดน้ี ส าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีถ่ายทอดผลงานผ่านการถ่ายภาพท่ีเรียกว่า ภาพถ่ายเชิง
ความคิด (Conceptual Photography) โดยเน้ือหาของผลงาน และการถ่ายทอดความงามทางศิลปะ
นั้น น าเสนอความเป็นปฏิปักษท์ั้งส้ิน  ใชเ้ทคนิคจดัแสงในสตูดิโอ เพื่อการควบคุมแสงเงา และมิติ 
ของภาพถ่าย ให้ความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีต้องการแสดงออกมากท่ีสุด ทั้ งน้ี การ
แสดงออกถึงการปฏิปักษท์ั้งทางดา้นเน้ือหาและความงามทางดา้นศิลปะนั้น มีเจตนาเพื่อตอ้งการ
ใหเ้ป็นกระจกท่ีสะทอ้นพฤติกรรมดงักล่าว ก่อใหเ้กิดการตั้งค  าถามกบัเน้ือหาและสุนทรียศาสตร์ท่ี
ไดน้ าเสนอ ไปสู่การคน้หาค าตอบของความศรัทธาจากภายในสู่ภายนอก 
 
 อภิปราย 
 ผูว้ิจยัเลือกใชภ้าพถ่ายในการถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ซ่ึงจากความคิดรวบยอดทั้งหมด
ของการแสดงออกของผลงานชุดน้ีเจตนาส าคญัคือการตกัเตือนกลุ่มผูห้ญิงมุสลิม เป้าหมายคือให้
เกิดการตั้งค  าถามน าไปสู่การคน้หาหลกัค าสอนท่ีแทจ้ริงในคมัภีร์อลักรุอาน ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนลกัษณะของผูช้มท่ีสามารถจะเขา้ถึงเน้ือหาสาระของผลงานไดดี้นั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิม
ของผูช้มร่วมดว้ย ผูว้จิยัจึงไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มดงัน้ี 
 1. ผูช้มท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม  
 2 .ผูช้มท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม 
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 1.ผู้ชมที่นับถือศาสนาอิสลาม  สัมภาษณ์ นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นปีท่ี 5 สัมภาษณ์ไปเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556   ณ.มหาวิทยาลยั
รังสิต จ.ปทุมธานี ได้กล่าวถึงผลงานว่า “ คร้ังแรกท่ีเห็น คือเขา้ใจว่ามนัคือการสะท้อนสังคม
มุสลิมเราแต่พอมาคิดวเิคราะห์อีกที มนัขดัๆ ต่อหลกัการ เพราะมนัปิดจริง แต่มนัมีส่วนท่ีตามหลกั
ศาสนาแล้วตอ้งปิด เปิดอยู่ อีกทั้งมนัเห็นเป็นทรวดทรงของนางแบบ กลวัและเกรงว่าคนท่ีไม่
เขา้ใจในหลกัการจะคิดต่าง”  และไดส้ัมภาษณ์ นางสาวศรีลา สะเตาะ นกัศึกษาคณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ระดบัปริญญาโท สัมภาษณ์ไปเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2556 ณ.โรงพยาบาล
รามาธิบดี กรุงเทพฯ ไดก้ล่าวถึงผลงานวา่ “เม่ือเห็นภาพชุดน้ีคร้ังแรก ท าให้ดิฉนัเกิดความสงสัยวา่
การปิดเรือนร่างของผูห้ญิงแต่สามารถมองเห็นเรือนร่างนั้นมนัถูกตอ้งกบัหลกัการศาสนาแลว้หรือ 
แต่เม่ือไดอ่้านคอนเซ็ป จึงท าใหเ้ขา้ใจวา่ภาพชุดน้ีเป็นการแสดงเพื่อตกัเตือนพี่นอ้งมุสลิมนั้นเอง” 
 ผลจากการไดส้ัมภาษณ์กลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามทั้งสองท่านพบวา่จะเกิดปฏิกิริยา
โต้ตอบกับการแสดงออกได้ดี โดยสังเกตได้ว่าการวิเคราะห์ผลงานทั้ งสองท่านนั้นจะเลือก
วเิคราะห์ถึงเน้ือหา ขอบเขต ของหลกัการของศาสนาอิสลามเป็นส าคญั  
 2. ผู้ชมที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม สัมภาษณ์ อาจารยพ์ิพฒัน์ ล้ิมประไพพงษ์ อาจารย์
สอนภาพถ่าย มหาวทิยาลยัรังสิต สัมภาษณ์ไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 ณ.มหาวทิยาลยัรังสิต 
จ.ปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงผลงานวา่ “ ภาพถ่ายชุดน้ีให้ความรู้สึกปิดมากกว่า เพราะดว้ยโทนสีด า ท่ี
ให้ความรู้สึกลึกลับมากกว่าท่ีภาพชุดน้ีจะพูดถึงประเด็นของการเปิด” และได้สัมภาษณ์ นาย
นภสินธ์ุ ศิลป์อโณทยั นกัศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต สัมภาษณ์ไปเม่ือ
วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 ณ.มหาวิทยาลยัรังสิต จ.ปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงผลงานวา่ “ถึงแมว้า่ผูห้ญิงถูก
ปกปิดดว้ยการปกคลุม ปิดบงัดว้ยผา้สีด าแต่ยงัท าใหเ้ห็นรูปทรงของผูห้ญิงท่ีซ่อนอยู”่ 
 ผลจากการไดส้ัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้ไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามทั้งสองท่านพบว่ามีปฏิกิริยา
โตต้อบในเร่ืองของสุนทรียศาสตร์มากกว่าเน้ือหาเร่ืองราวท่ีซ่อนไว ้ทั้งน้ีเกิดจากความเขา้ใจใน
เร่ืองของเน้ือหาจากพื้นฐานเดิมของผูช้มเอง  
 กล่าวโดยสรุปว่าผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะเกิดความเขา้ใจ ถึงเน้ือหาท าให้ดูแล้ว
ซาบซ้ึง จะเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ เขา้ใจส่ิงท่ีซ่อนเร้นในภาพไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะพื้นฐานส าคญัของ
ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามจะเขา้ใจขอบเขตในเร่ืองของการแต่งกายในเบ้ืองตน้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะตอ้ง
คลุมฮิญาบ(คลุมศีรษะ)ท่ีเป็นสัญลกัษณ์พื้นฐานอยูแ่ลว้ ท าใหผู้ท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเขา้ใจเน้ือหา
ของผลงานไดดี้กว่า ส่วนผูช้มท่ีไม่ได้นบัถือศาสนาอิสลามอาจจะเขา้ใจในรูปแบบ ตามส่ิงท่ีตา
มองเห็น แต่อาจจะไม่เขา้ใจเน้ือหา สัจธรรมท่ีซ่อนอยูข่า้งในภาพ ซ่ึงอาจจะขาดความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง
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ได้น้อยกว่าเน่ืองด้วยพื้นฐานของความเช่ือ ศาสนานั้นมีความแตกต่างกนั ส าหรับค านิยามของ
ผูว้ิจยัในผลงานชุดน้ี ท่ีพูดถึงลักษณะของการ ปิดแต่เปิด นั้น พบว่าคนท่ีไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลาม จะมีความรู้สึกขดัแยง้กับส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการส่ือสาร และอาจจะไม่เข้าใจส่ิงเหล่าน้ีได ้
ดงันั้น พื้นฐานในการเขา้ถึงเน้ือหาของผลงานชุดน้ี ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของผูช้มในการนบัถือศาสนา 
ซ่ึงทั้งน้ีลว้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของผูว้ิจยัในการสร้างสรรค์ผลงานคือ ผูท่ี้นบั
ถือศาสนาอิสลาม 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมจากการศึกษาแนวความคิดของศิลปิน 
น ามาสู่การวิเคราะห์จากประสบการณ์ตรงของผูว้ิจยั และท าการทดลองรูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน โดยเลือกการถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ผ่านการถ่ายภาพในสตูดิโอ เพื่อตอบสนอง
เร่ืองราว เน้ือหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการถ่ายทอด ผนวกกบัการวิเคราะห์ถึงข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง รูปแบบจนเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ทั้ง
เน้ือหา และวิธีการน าเสนอ และสามารถน าผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีพฒันาผลงานในรูปแบบ
ภาพถ่ายเชิงความคิดต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคมมีมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของศาสนา ล้วนแต่จะท าให้
ศาสนาเส่ือมเสีย หรือบิดเบือนไป  เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีสามารถน าประเด็นดงักล่าวนั้น มาเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งน้ี การเฝ้าระวงัศาสนานั้นล้วนแต่เป็นหน้าท่ีของคนใน
ศาสนาเพื่อท าให้ศาสนานั้นปราศจากส่ิงท่ีไม่ดีออกไปพร้อมกับการแสดงออกให้ประจกัษ์ต่อ
สังคมเพื่อการตกัเตือนผา่นผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆได ้       
          2.ส าหรับผลงานสร้างสรรค์ 24:31 (แสงสวา่ง) ไดใ้ช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นรูปแบบในการ
น าเสนอผลงาน ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีเฉพาะในการน าเสนออีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ทั้งน้ีก็สามารถศึกษา
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันาผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจดัวาง ร่วมกบัภาพถ่าย หรือ
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถพฒันาต่อไปได ้
 3.เพื่อท่ีจะส่ือสารกบัคนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามต่อไปในอนาคตการใช้ความรู้เป็น
ส่ิงจ าเป็น เช่น ตวัผูว้ิจยัอาจจะเขียนบทความประกอบในสูจิบตัร รวมถึงการจดั “ศิลปินเสวนา” 
เพื่อใหค้วามรู้และแลกเปล่ียนทศันะกบัทางศาสนาอ่ืนๆ  
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