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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

มสัยิดเป็นศาสนสถานท่ีใชป้ระกอบพิธีศาสนกิจของศาสนาอิสลาม “มสัยิด” เป็นคาํทบั
ศพัท์ จากภาษาอาหรับ คาํว่า “Musjid” ซ่ึงมีความหมายถึง สถานท่ีโน้มกายลงบนพื้น หรือการ
ละหมาด ดงันั้นความหมายเดิมของมสัยิดไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมแต่อย่างใด แต่
เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมทางศาสนา จึงมีความจาํเป็นสําหรับชุมชนเพ่ืออาํนวย
ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรม1 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมอิสลามแตกต่างออกไปตามแต่ละถ่ินท่ีอยู่อาศยั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศและองค์ประกอบของวิถีชีวิตการอยู่อาศยั และเกิดการดดัแปลง  
เพื่อประโยชน์ใชส้อย สถาปัตยกรรมอิสลามท่ีโดดเด่นไม่ไดมี้เพียงอาคารมสัยิดเท่านั้น แต่ยงัมี
สถานท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เช่น พระราชวงั สถานท่ีสาํหรับสอนศาสนา      
สถานท่ีพกัคนเดินทาง และสถานท่ีตอ้นรับแขก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดก่้อเกิดรูปทรงทางสถาปัตยกรรม   
ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัมสัยดิ แต่มีรูปแบบการใชส้อยท่ีแตกต่างออกไป  

มสัยิดเกิดจากรูปลกัษณ์แห่งความศรัทธา อนัเป็นสถานท่ีหลอมรวมจิตใจให้ยึดอยู่ใน
หลกัปฏิบติั และเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่การศรัทธาท่ีแทจ้ริงนั้นอยู่ท่ีการ 
ยอมรับดว้ยจิตใจ ดว้ยวาจา พร้อมทั้งปฏิบติั2 

จากช่ือวิทยานิพนธ์ จากภายนอกสู่ภายใน สู่ศรัทธา แสดงถึงแก่นแทข้องความศรัทธา    
จากภายในตวัตนมาสู่การแสดงออกตามช่ือวิทยานิพนธ์ดงัน้ี 

จากภายนอก คือรูปลักษณ์จากสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการ       
เจริญเติบโตของเมืองสภาพสังคม ส่ิงเร้าต่างๆ และการศรัทธาท่ีเกิดจากการยอมรับในส่ิงท่ีไดรั้บ 
การบอกกล่าว หรือการเห็นคลอ้ยตาม โดยไม่ไดรั้บรู้รายละเอียดของส่ิงท่ีศรัทธา 

สู่ภายใน  คือการศรัทธาในส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้เขา้ใจในรายละเอียดจากคุณสมบติัของส่ิงท่ีศรัทธา  
สู่ศรัทธา  คือวิถีแห่งการดาํรงชีวิตท่ีเกิดจากการยอมรับดว้ยจิตใจดว้ยวาจา พร้อมทั้งปฏิบติั 

                                                 
1 ปัญญา เทพสิงห์ ศิลปะเอเซีย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2548), 125. 
2 อิมรอน มะลุลีม ปรัชญาอสิลาม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพท์างนาํ, 2534), 10. 
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ความเป็นมาและความสําคญัของเร่ืองทีศึ่กษา 
 

 ความศรัทธาจากศาสนา เป็นส่ิงกระตุ้นเตือนใจ ให้ยึดเหน่ียวอยู่ในคุณความดี              
เป็นแนวทางท่ีดีในการดาํเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน มสัยิดเป็นศาสนสถานท่ีสําคญัทาง 
ศาสนาอิสลามเป็นสถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนา หลอมรวมคาํสอนทางศาสนา 
และเผยแพร่แก่นความสาํคญัทางศาสนาอิสลาม  

 ในสภาพสังคมปัจจุบนั ความวุ่นวายของสังคมเมือง ทาํให้คนเราหลงไปกบัสภาพสังคม 
การแก่งแยง่ ความขดัแยง้ ความหลุมหลงกบัส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่จนไม่เห็นคุณค่าความดีงาม ส่ิงผดิชอบชัว่ดี
ของการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

 การอยู่ร่วมกนัในสังคม ทาํให้ขา้พเจา้เห็นถึงความแตกต่าง ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  
จนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา ท่ีแสดงออกถึง   
ความศรัทธาในศาสนา  ท่ีตอ้งรู้จกัแก่นแทข้องความสําคญั จากภายในตวัตนมาสู่ภายนอก        
เพื่อให้เกิดพลงัแห่งความศรัทธา ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบของหลกัคาํสอน 
สะท้อนผ่านรูปทรงเชิงสัญลักษณ์มัสยิด  บนร่องรอยความแตกร้าว  บนพ้ืนผิว  ผสมผสาน
กระบวนการการสร้างสรรคเ์ทคนิคปอก ขดู ขีด พื้นผวิ บนพื้นดินสอพอง  
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคน้ควา้และทดลองสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ดว้ยการขูด
ขีด พื้นผวิ บนพื้นดิน สอพอง ในมุมมองของตน 

2. เพื่อเป็นส่ิงกระตุ้นเตือนใจ ตระหนักถึงคุณค่าของความดีงามท่ีเร่ิมจากภายใน        
สู่ภายนอก และยึดมั่นในความศรัทธา เพื่อไม่ให้หลุ่มหลงไปกับโลกมายา และเห็นถึงคุณค่า        
จากหลกัคาํสอน ทางศาสนา   

3. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน และนําไปสู่การบนัทึก      
ผลการสร้าง สรรคผ์ลงานไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 รูปทรงท่ีเกิดจากความศรัทธาในศาสนาอิสลาม การสร้างสรรคผ์ลงานผา่นรูปทรงเชิง
สัญลกัษณ์ มสัยิดเป็นการนาํรูปทรงทางสถาปัตยกรรมอิสลามบางส่วนของมสัยิด มาสร้างสรรค์
ผลงาน ให้เกิดพลงัแห่งความศรัทธา เพื่อให้ตระหนักถึงคาํหลกัสอน และเป็นคติเตือนใจในการ 
ดาํรงชีวิต จากเปลือกนอก สู่ภายในตวัตน ผา่นการสร้างสรรครู์ปแบบและเทคนิควิธีการเฉพาะตน   
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ขอบเขตการศึกษา 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดก้าํหนดขอบเขตของงาน ไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา แสดงถึงคุณค่าและความดีงาม ในความศรัทธาของศาสนาอิสลาม 
เพื่อกระ ตุน้เตือนการปฏิบติัตนในการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

 2.  ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ การสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัท่ีเกิดจาก
รูปแบบ ความคิดจากประสบการณ์ การคน้ควา้ทดลองผสมผสานเทคนิควิธีการสร้างสรรค ์ขดู ขีด 
พื้นผวิ บนพื้นดินสอ พอง และสีอะคริลิก ตามลกัษณะการแสดงออกเฉพาะตน  
 
ขั้นตอนการศึกษา 

 วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ไดแ้บ่งงานอยา่งเป็นขั้นตอน สรุปโดยสังเขป 
ดงัน้ี 

1. การศึกษาด้านขอ้มูล ศึกษาและรวบรวมลายละเอียดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
อิสลาม ท่ีสนใจ ทั้งสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจากตะวนัออกกลาง เช่น 
ตุรกี อิหร่าน เป็นตน้ ศึกษา คาํสอนทางศาสนา อิสลาม และหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ 

2.  ลาํดบัขอ้มูลวิเคราะห์ ทดลองปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบของรูปทรงโครงสร้าง 
องคป์ระกอบ และทดลองศึกษา ทิศทางของรูปทรงและพ้ืนผิว เพื่อให้เช่ือมโยงจนเกิดโครงสร้าง
องคป์ระกอบโดยรวม 

3. ทาํแบบร่าง แลว้นําเสนอผลงานเพ่ือรับการวิจารณ์ และแก้ปัญหาพร้อมทั้งการ
พฒันาแบบร่างจนสมบูรณ์ 

4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
5.  ปฏิบติังานจริง 
6.  เกบ็รวบรวมขอ้มูล ปัญหา การแกไ้ข และการพฒันาผลงานเพ่ือทาํงานภาคเอกสาร 

 
วธีิการศึกษา 

 1. ศึกษาค้นคว้าและทําความเข้าใจเ ก่ียวกับความศรัทธา  โดยมี รูปทรงทาง
สถาปัตยกรรม อิสลาม วิถีชีวิต และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์

 2.  รวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ ตาํรา รวมทั้งขอ้มูลจากการคน้ควา้คาํสอนทางศาสนา
อิสลาม นาํมาพฒันาแนวความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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3.  กาํหนดขอบเขตในการทาํงานและการนาํเสนอ พิจารณาถึงวิธีการแสดงออกทาง
รูปแบบ แนวความคิด องคป์ระกอบและเทคนิค ใหส้ามารถแสดงออกไดต้รงตามอารมณ์ ความรู้สึก 
ภายในจิตใจของขา้พเจา้ไดม้ากท่ีสุด 

4.  สร้างสรรคผ์ลงานจริง ดว้ยวิธีการทางดา้นจิตรกรรมส่ือผสมแบบร่วมสมยั  
5.  วิเคราะห์ถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่อง นํามาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาผลงานให้มีความ

สมบูรณ์ท่ีสุด 
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บทที ่2  
 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
	 การสร้างสรรคท่ี์เกิดจากการรับรู้การเขา้ใจ ในการแสดงถึงความเช่ือความศรัทธาใน
รูปแบบสัญลกัษณ์จากมโนคติของขา้พเจ้า ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี      
และความศรัทธาทางศาสนาหลอมรวมเป็นการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จากภายนอก สู่ภายใน           
สู่ศรัทธา” ในรูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีไดรั้บอิทธิผลทางรูปแบบจากสถาปัตยกรรมอิสลาม หรือ 
Islamic Art และลวดลายประดบัประดาท่ีผสมผสานรูปทรงพนัธ์ุพฤกษาและรูปทรงเรขาคณิต เพื่อ
เกิดความหมายแห่งความศรัทธา 
 
ทีม่าของแนวความคดิและแรงบันดาลใจ     

การสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บอิทธิผลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมอิสลาม ท่ีผสมผสานความเช่ือ
ความศรัทธาในการดาํรงชีวิต ให้อยู่ภายใตข้องหลกัคาํสอนหรือ รุก่นอีหม่าน (คือหลกัศรัทธาท่ี   
ถูกบัญญัติไวใ้นคมัภีร์อัล-กรุอ่าน) ของความศรัทธาทางศาสนาอิสลามโดยใช้สัญลักษณ์จาก 
รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นมสัยดิ พระราชวงั หรือ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
ท่ีแสดงถึงรูปทรงทางสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางศาสนาอิสลาม อีกทั้งยงัเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความศรัทธา เพราะความศรัทธาในท่ีน้ีนอกจากเป็นความศรัทธาท่ีเกิดจาก
ศาสนาแลว้ ยงัเป็นความศรัทธาท่ีเกิดจากความงดงาม ท่ีกลมกลืนของสถาปัตยกรรม เตือนจิตใจ    
ใหนึ้กถึงคุณงามความดีในการดาํรงชีวิตของสงัคมปัจจุบนั  
  
ทศันคติเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 การแสดงออกทางทศันธาตุมีความสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของผูส้ร้างสรรค ์ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อแรงบนัดาลใจและอารมณ์ความรู้สึกสู่ผลงานสร้างสรรค์ เช่น การอยู่
ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีวุ่นวาย การรับอิทธิผลทางความคิดตามกระแสนิยมจนลืมรากเหง้า
ขนบประเพณีและความศรัทธาในศาสนาส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กถ่ายทอดสู่การสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์
เพื่อสะทอ้นเน้ือหา ความเป็นตวัตนของผูส้ร้างสรรคค์วามเป็นอตัลกัษณ์ทางดา้นรูปแบบตลอดจน 
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วิธีการนาํเสนอผา่นทศันธาตุทางศิลปะโดยไม่คาํนึงถึงความเป็นจริงในดา้นความหมายแต่แสดงถึง
นยัยะการแทนความหมายของสญัลกัษณ์ ในกระบวนการการสร้างสรรคต์ามมโนคติของขา้พเจา้ 

ตามทศันคติเก่ียวกับการสร้างสรรค์เป็นมูลฐานสําคญัท่ีจะตอ้งกล่าวถึงก่อนส่ิงอ่ืน
เพราะศิลปะ คือ การสร้างสรรคใ์นแนวทางใดแนวทางหน่ึง ศิลปะไม่ใช่การลอกเลียนแบบไม่ว่าส่ิง
ท่ีลอกเลียนนั้นจะเป็นธรรมชาติ ความคิดหรือตวัอย่างของผูอ่ื้นงานศิลปะแบบรูปธรรมหรือแบบ
เหมือนจริงเป็นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนในโลก โดยอาศยัรูปทรงจากของจริงในธรรมชาติเป็นจุด
บนัดาลใจ ส่ิงใหม่น้ีก็คือ ความคิดหรือจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก หรือความงามท่ีเป็นทศันะ
ของศิลปิน ส่ิงใหม่น้ีกคื็อ รูปทรงของธรรมชาติท่ีผสมกบับุคลิกภาพของศิลปินแลว้ หรือรูปทรงของ
ธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนไปตามจุดหมายในการแสดงออกของศิลปินงานสร้างสรรค์จึงเป็นงาน
ตน้แบบไม่ซํ้าแบบใคร ไม่ซํ้าแบบธรรมชาติ ไม่ซํ้าแมแ้ต่แบบของตนเอง1 

 
อทิธิพลจากแรงบันดาลใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมอสิลาม 
 คาํว่าอิสลามนั้นมาจากรากศพัทภ์าษาอาหรับว่า “สะละมะ” ซ่ึงหมายถึงความสงบสุข
หรือการยอมจาํนนดงันั้นในดา้นนิรุกติศาสตร์จึงหมายถึงการยอมจาํนนตนเองต่อพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อ
จะไดบ้รรลุถึงความสงบสุข อิสลามไม่ใช่ความเช่ือแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่เป็นวิถีชีวิต 
เพราะมุสลิมไม่สามารถแยกชีวิตตนออกจากอิสลาม (มุสลิมเป็นคาํท่ีใชเ้รียกผูน้บัถือศาสนาอิสลาม) 
หรือไม่สามารถรับอิสลามไวเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวิต หากแต่เป็นทั้งชีวิตหรือเป็นระบบนาํใน
การดาํเนินชีวิต ฉะนั้นอิสลามจึงจดัเป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากองค์ประกอบตามหลกัศรัทธาทาง
ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะซ่ึงความศรัทธาน้ีจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบแห่งพฤติกรรมหรือวิถีในการ
ดาํเนินชีวิต2 
 วฒันธรรมก่อเกิดวิถีในการดาํเนินชีวิต (Ways of life) หรือรูปแบบแห่งพฤติกรรมของ
มนุษยอ์นัเป็นมรดกทางสังคมท่ีมนุษยไ์ดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา วฒันธรรมหล่อหลอมระบบ
การดาํเนินชีวิตท่ีทุกคนในสังคมเกิดความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และ ขนบประเพณี ในศาสนาและ
วฒันธรรม เน่ืองจากมนุษย์มกัสร้างและเปล่ียนแปลงประเพณีวฒันธรรมอยู่เสมอตามค่านิยม
(Value)อิสลามจึงวางหลกัการไวว้่า ส่ิงใดท่ีเป็นประเพณีอนัเก่ียวเน่ืองกบัศาสนากิจหรือวฒันธรรม
อิสลามท่ีไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้ เป็นส่ิงท่ีมุสลิมไม่สามารถแปลเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ ตามอาํเภอใจ
หรือตามคนส่วนใหญ่ในสงัคมนั้นๆและจะตอ้งปฏิบติัตามประเพณีท่ีถูกกาํหนดนั้นใหถู้กตอ้ง 

																																																								
1
	ชลูด น่ิมเสมอ องค์ประกอบของศิลปะ(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์มรินทร์, 2553), 342.	

2 เสาวนีย ์จิตตห์มวด วฒันธรรมอสิลาม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพท์างนาํ, 2535), 8. 
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 กล่าวไดว้่าอิทธิพลจากวิถีชีวิตและวฒันธรรมอิสลามนั้น เป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานชุด จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา ท่ีแสดงถึงความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา จาก
วิถีการดาํรงชีวิตในศาสนาอิสลาม ท่ีมีวฒันธรรมและความศรัทธาเป็นรากฐานของดาํรงชีวิตเกิดจาก
การเรียนรู้และเขา้ใจ ไม่ใช่เพียงแค่การทาํตามหรือเห็นคลอ้ยตามและไม่รู้ในส่ิงท่ีตนเองศรัทธา 
 ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป็นสังคมแบบพหุ
วฒันธรรมท่ีประกอบไปดว้ยหลายเช้ือชาติหลากหลายศาสนาท่ีผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยมีศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุด วิถีการดาํรงชีวิตและวฒันธรรมอิสลาม จึงมี   หลกั
ปฏิบติัในการแสดงออกอย่างชดัเจน การกาํหนดวนัพิธีกรรมของศาสนาอิสลามถือเป็น         วนั
สําคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีกาํหนดไวเ้พื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณ การภาวนา การศรัทธา        
ท่ีขา้พเจา้เช่ือว่าศาสนาไดก้าํหนดหลกัปฏิบติัและหลกัคาํสอนไว ้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต   
ได้อย่างสงบสุข ทั้ งทางกายและทางใจ ตอบสนองร่างกาย จิตใจ สมาธิ ปัญญา ให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวทางท่ีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตนจากความเช่ือ             
ความศรัทธาท่ีเราเขา้ถึงไดจ้ากความเป็นจริงในประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มของสังคมในปัจจุบนั      
สู่กระบวนการสร้างสรรคใ์นรูปลกัษณ์แห่งความศรัทธาในศาสนาอิสลาม 
 
ภาพข้อมูลอทิธิผลเกีย่วกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมในศาสนาอสิลาม 
 

 
 
ภาพท่ี  1  ภาพแสดงลกัษณะการประกอบศาสนกิจการละหมาดร่วมกนั 

 แรงบนัดาลใจจากความศรัทธาของขา้พเจ้า ชายมุสลิมตอ้งไปฟังคุฎบะฮฺ (การอบรม
เก่ียวกบัศาสนา) และละหมาดญุมอะฮฺ (การละหมาดร่วมกนั)ในวนัศุกร์ซ่ึงเป็นวนัสาํคญัในอิสลาม 
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ภาพท่ี  2 ภาพแสดงลกัษณะวิถีชีวติการละหมาดร่วมกนัในวนัสาํคญัทางศาสนา 

 แรงบนัดาลใจจาก ความศรัทธาของขา้พเจา้ วนัอีด มีความหมายวา่ ท่ีกลบัมาเวียนมา ในหน่ึงปี 
มุสลิมจะมีวนัท่ีเวียนมาเพ่ือการฉลอง การร่ืนเริงใน 2 วาระคือ วนั อีดิลฟิตรฺ และอีดิลอฏัฮา  

 

 
 

ภาพท่ี  3 ภาพแสดงลกัษณะวิถีชีวติการละหมาดร่วมกนัในวนัสาํคญัทางศาสนา 
 แรงบนัดาลใจจาก ความศรัทธาของขา้พเจา้ 
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อทิธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมอสิลาม   
ศิลปะอิสลาม หมายถึงศิลปะท่ีทาํข้ึนภายใตอิ้ทธิพลของศาสนาอิสลาม จากตน้กาํเนิด

ของศาสนาอิสลามอยู่ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ชาวอาหรับจึงเป็นชนชาติท่ีมีบทบาทอย่างสูงของ
การกาํเนิดวฒันธรรมอิสลาม อย่างไรก็ตามชาวอาหรับไม่ไดเ้ป็นเจา้ของศิลปะอิสลามเท่านั้น ยงัมี
ชาติอ่ืนๆ ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามและมีบทบาทต่อการสร้างสรรค์ศิลปะอิสลาม ดังเช่น ตุรกี 
อิหร่าน ซีเรีย  อิสราเอล อินเดีย และ อินโดนีเซีย เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏอยู่มากทางตะวนัตกของทวีป
เอเซีย ศาสนาอิสลามเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมต่างๆของชาวมุสลิม อีกทั้งยงัเป็นกรอบ
ปฏิบติัของการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดงันั้นศิลปะอิสลามรวมถึงสถาปัตยกรรมอิสลามจะแตกต่าง
กนัไปตามวฒันธรรมและสังคมในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงแต่ละประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม
จะยดึหลกัปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั3 

สถาปัตยกรรมอิสลามมีพื้นฐานจากหลกัคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อการจดัห้วงจงัหวะ 
(Rhythm) ช่องวา่ง (Space) อยา่งสมํ่าเสมอ และมีความงามอยา่งเอกภาพ ผนงัแบนเรียบเปิดโล่งมีทิว
เสาลอ้มรอบลานดา้นใน การตกแต่งไม่วิจิตรหยดยอ้ย แสดงถึงการผสมผสานระหว่างรูปทรงเลขา
คณิตกบัความเรียบง่าย ซ่ึงนาํมาประยุกตใ์ชส้อยแตกต่างกนั โดยทัว่ไปสถาปัตยกรรมอิสลามแบ่ง
ออกได้หลายประเภทตามหน้าท่ีใช้สอย ดังเช่น ศาสนสถานหรือมสัยิด (Mosque) หอคอยมินาเรต 
(Minaret) สถานท่ีสอนศาสนาและกฎหมายอิสลาม (Madrasa) สถานท่ีพกัคนเดินทางหรือพ่อคา้ 
(Caravanserai) สถานท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยือน (Mausoleum) พระราชวงัและบา้นพ้ืนเมือง สาํหรับ
มัสยิดโดยทั่วไปประกอบไปด้วยห้องพิธี  มิหรับ  หอคอยมินาเรต  อ่างนํ้ ามินบาร์  รูปแบบ
สถาปัตยกรรมประกอบดว้ย อาร์ชโคง้ (Arch) วอลต ์(Vault) และหลงัคาโดม (Dome) เปิดช่องเวา้
ดา้นหน้าหลายช่อง มีลานโล่งอยู่ใจกลาง การตกแต่งเนน้ลวดลายเลขาคณิต ลายพนัธ์ุพฤกษา ลาย
อกัษรอาหรับ  

สถาปัตยกรรมเกิดจากการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมประเพณี รวมถึงลกัษณะทาง
ภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมอิสลามไม่ไดก้าํหนดเป็นรูปแบบท่ีตายตวั แต่ข้ึนอยูก่บัถ่ินท่ีอยูอ่าศยับน
หลักศรัทธา ท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผูน้ับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก แต่มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีการส่งต่อทางอิทธิผลถึงกนั ทั้งจากสงคราม การขยายอาณาเขต รวมถึงการคา้ขาย 
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีไดน้าํวฒันธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแพร่ขยายออกไป
ยงันานาประเทศ จนเป็นเอกลกัษณะ 
 

																																																								
3
 ปัญญา เทพสิงห์ ศิลปะเอเซีย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 121. 
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ภาพประกอบอทิธิพลและรูปแบบสถาปัตยกรรมอสิลาม 
 

 
 
ภาพท่ี  4 แสดงถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลามโดยแบ่งออกไดต้ามประเภทของการใชส้อย 
  

 
  
ภาพท่ี  5 ภาพแสดงภาพลกัษณะสะพาน รูปทรงจากสถาปัตยกรรมอิสลาม Khwaja Bridge, Isfahan Iran. 
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ภาพท่ี  6  ภาพแสดงลกัษณะถึงรูปทรงอารชโ์คง้ (Arch) ในลกัษณะต่าง ๆ 
  

 
 
ภาพท่ี  7 ภาพแสดงลกัษณะถึงรูปทรงอารช์โคง้ (Arch) การผสมผสานรูปทรงจากการซํ้ า ทางหลกั

คณิตศาสตร์ เกิดเป็นรูปทรงใหม่ ท่ีงดงามในงานสถาปัตยกรรมอิสลาม4 

																																																								
4 Giovanni Curatola/Johanna Kreiner.Islamic Art (Scala Group S.p.a, 2011), 67. 
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ภาพท่ี  8 ภาพแสดงลกัษณะและตาํแหน่งของ มิหรับ (Mihrab) และ อิวาน (Iwan)  
 

มิหรับ (Mihrab) คือจุดรวมสายตาในการประกอบพิธีการละหมาด โดยปกติแล้ว       
บริเวณมิหรับจะมีอีหม่านยนือยู ่เพื่อเป็นผูน้าํในการประกอบพิธีละหมาด มกัอยูผ่นงัตอนในสุด       มิ
หรับโดยทัว่ไปหมายถึงช่องเวา้ (Niche) ท่ีลึกเขา้ไปยงัผนงั แต่เดิมใชว้สัดุง่าย เช่นไม ้และไดพ้ฒันา
เป็นหิน และมีการออกแบบแตกต่างกนั รอบนอกมกัทาํเป็นกรอบส่ีเหล่ียมประดบัดว้ยลวดลาย       ท่ี
สวยงาม เช่น อกัษรอาหรับ และ ลวดลายพรรณพฤกษา จดัว่าเป็นส่วนประกอบท่ีสร้างความงดงาม 
ก่อนถึงมิหรับยงัมีประตูเป็นทางผา่นเรียกว่า อิวาน (Iwan) เช่ือมติดกบัผนงัคลา้ยซุม้ประตูดา้นหนา้
ของซุม้มกัสร้างอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมพื้นผา้เสมอ และไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 

 
 

ภาพท่ี  9 ภาพแสดงลกัษณะของมิหรับ การผสมผสานลวดลาย สีสัน และรูปทรง เพื่อเป็นจุดรวมสายตา 
ในการประกอบพิธีละหมาด ก่อใหเ้กิดสมาธิและความศรัทธา 
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ภาพท่ี 10  ภาพแสดงลกัษณะของซุม้ประตู อิวาน  
 

 
 
ภาพท่ี 11  ภาพแสดงลกัษณะของเสา มินาเรตในแบบต่าง ๆ 
 
 มินาเรตหรือหอคอยจดัเป็นส่วนประกอบ มีความโดดเด่นจดัไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์สาํคญั
ท่ีแสดงถึงศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ความโดดเด่นข้ึนอยูก่บัความสูงชะลูดและลกัษณะเฉพาะ  
ท่ีมองเห็นได้ในระยะไกล มินาเรตใช้เป็นหอกระจายเสียง (อาซาน) เชิญชวนให้ชาวมุสลิมมา
ประกอบพิธีการละหมาด นอกจากนั้นยงับ่งบอกถึงเวลาในการละหมาด มินาเรตมีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอกภายในมีบนัใดเวียนข้ึน ไปยงัห้องกระจายเสียง มกัสร้างให้มีรูปแบบกลมกลืนไปกบั
มสัยดิ 
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ภาพท่ี 12 ภาพแสดงลกัษณะการซํ้าของรูปทรงอารชโ์คง้ ในสถาปัตยกรรมอิสลาม Humayun’s Tomb 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ภาพแสดงลกัษณะรูปทรงของโดมและอาคาร    
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ภาพท่ี 14 ภาพแสดงลกัษณะรูปทรงของโดมและอาคาร Dome of The Rock, Jerusalem  
 

 
 
ภาพท่ี  15 ภาพแสดงถึงประติมากรรมท่ีเกิดจากสัญลกัษณ์รูปทรงของโดม The Martyrs’ Monument, 

Baghdad 
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ภาพท่ี 16  ภาพแสดงถึงการซํ้าท่ีเกิดจากรูปทรงเดียวกนัทาํใหเ้กิดมิติ ในงานสถาปัตยกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพแสดงรูปทรงและร่องรอยท่ีเกิดจากการกลดักล่อนตามธรรมชาติ 
 
 
 
 



17	

ลวดลายพนัธ์ุพฤกษา เรขาคณติ และอกัษรอาหรับในสถาปัตยกรรมอสิลาม  
 การตกแต่งลวดลายในสถาปัตยกรรมอิสลามนั้ น ไม่มีการใช้รูปคนหรือรูปสัตว ์
เน่ืองจากกฎของศาสนาอิสลามท่ีหา้มไม่ใหท้าํรูปจาํลองรูปเคารพ การตกแต่งส่วนใหญ่จึงใชล้วดลาย
ลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงช่างตอ้งอาศยัประสบการณ์ความรู้สึก ทั้งในดา้นการผสานสี การเลือกวสัดุ พื้นผิว 
และแรงดลใจในการออกแบบ ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏข้ึนตั้งแต่สมยัเร่ิมตน้ของศาสนาอิสลาม     แต่ส่ิงท่ี
เห็นไดช้ดัในการตกแต่งคือการเน้นบริเวณช่องเวา้ภายในกรอบสีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวตั้งดว้ยลาย
กระเบ้ืองโมเสก (Mosaic) ซ่ึงได ้รับแบบอย่างจากเปอร์เซียและเมโสโปเตเมีย จนปรากฏ   ให้เห็น
เป็นค่านิยมสูงสุดของการตกแต่งมสัยิด โดยทัว่ไป ลวดลายท่ีปรากฏให้เห็นในงานสถาปัตยกรรม
หรืองานประยกุตศิ์ลป์อ่ืนๆ ของศิลปะอิสลามนั้น จะมี 3 ลกัษณะใหญ่คือพนัธ์ุพฤกษา เรขาคณิต และ
อกัษรอาหรับ 
 1.  ลวดลายพนัธ์ุพฤกษา (Floral Ornament) เป็นการนาํเสนอส่วนต่างๆ ของพนัธ์ุไม ้
ดงัเช่นก่ิง กา้น ดอก เถา มาจดัองคป์ระกอบใหมี้จงัหวะต่อเน่ือง และมีขนาดแตกต่างกนั โดยทัว่ไป มี 
2 ลกัษณะ คือ การจดัจงัหวะซํ้ากนั และการกระจายรัศมี 

 2.  ลวดลายเรขาคณิต (Geometrical Ornament) เป็นการนาํเส้นตรง เส้นซิกแซ็ก เส้นโคง้ 
มาจัดให้เป็นรูปเหล่ียม วงรี วงกลม หรือนามธรรม โดยจัดจังหวะให้ซํ้ ากันอย่างต่อเน่ือง และ
คาํนึงถึงความงดงามของช่องไฟ โดยทัว่ไปสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และสําคญัในเอเชียตะวนัตก    
นิยมลวดลายเรขาคณิต กบัการตกแต่งพื้นผวิภายนอกอาคาร จึงถือเป็นลวดลายยอดนิยมและโดดเด่นมาก
ของการตกแต่งสถาปัตยกรรมอิสลาม  

 3.  ลวดลายอกัษรอาหรับ (Calligraphic Ornament) เป็นการประดิษฐอ์กัษรอาหรับ    ให้
เป็นลวดลายอกัษรส่วนใหญ่นํามาจากถอ้ยคาํในคาํภีร์อลักุรอ่าน ผูอ้อกแบบตอ้งคาํนึงอย่างมาก
เก่ียวกบัความเหมาะสมของพื้นท่ีในการตกแต่ง และการประดิษฐ์ให้สวยงาม อ่านง่าย เพราะหาก
ประดิษฐ์จนเสียรูปก็อาจมีความหมายเปล่ียนไป ลวดลายอกัษรจึงพบเห็นน้อยกว่าลวดลายอ่ืนๆ     
แต่สามารถนาํมาตกแต่งให้เกิดความงามได ้และดีกว่าลวดลายอ่ืนๆ ท่ีให้คุณค่าทั้งความงามและ
ความหมายเชิงศาสนา การตกแต่งโดยใชอ้กัษรอาหรับจึงปรากฏในงานศิลปะอิสลามเท่านั้น  

การประดบัประดาให้เกิดความงามเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ในพลงัแห่งความ
ศรัทธาท่ีเกิดข้ึน รูปทรง สีสนั และลวดลายทางสถาปัตยกรรมอิสลาม ท่ีผสานกนัลงตวักบับรรยากาศ
และ สภาพแวดลอ้มเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จากรูปทรงเรขาคณิตท่ีเกิดจาก
เหล่ียมมุมของ ดอก ไม ้ก่ิง ก้าน ประกอบกับเป็นลวดลายท่ีตอ้งมีความชาํนาญเพื่อให้เกิดความ
สมมาตรในการประกอบแผน่โมเสกแต่ละแผน่ หรือแมก้ระทั้งการแกะสลกัไมเ้พื่อใหเ้กิดลวดลาย 
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ภาพประกอบลวดลายพนัธ์ุพฤกษา และ รูปทรงเรขาคณติ ในสถาปัตยกรรมอสิลาม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18  ภาพแสดงตวัอยา่งลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต5 

 

																																																								
5 Markus Hattstein and Peter Delius.Islam Art and Architecture. (Tandem VerlagGmbh, 

2004),150. 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงตวัอยา่งลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต 
 

 
 

ภาพท่ี 20  แสดงตวัอยา่งลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 21 ภาพแสดงตวัอยา่งลวดลายพนัธ์พฤกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพแสดงตวัอยา่งลวดลายพนัธ์พฤกษา 
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2. การศึกษารูปทรงและลวดลายจากสถาปัตยกรรมอิสลาม  
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาโครงสร้าง รายละเอียด ของรูปทรง

และลวดลายจากสถาปัตยกรรมอิสลาม มีความสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในความแตกต่าง      
ของรูปทรง สัญลกัษณ์ต่างๆในสถาปัตยกรรม และรับรู้ถึงความหมาย ท่ีมา ท่ีเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค ์ขา้พเจา้ใชว้ิธีการวาดเส้นในการศึกษาโครงสร้างทางรูปทรง โดยเฉพาะรูปทรงจาก 
สถาปัตยกรรม และลวดลายประดบัประดา เพื่อใหเ้กิดการฝึกฝนและพฒันาทกัษะในการสร้างสรรค์
ผลงาน และสามารถนําลวดลายและรูปทรงสัญลักษณ์ ผสมผสานในรูปแบบกระบวนการ
สร้างสรรค ์ใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนข้ึน 

3. การสร้างภาพร่างผลงาน 
 ขั้ นตอนในการจัดทําภาพร่างน้ีถือเป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิงท่ีใช้ในการประกอบการ 
สร้างสรรค์เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์จริง รวมถึงข้อมูล 
จากหนังสือ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจดบนัทึกด้วยพื้นฐานทางการวาดเส้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในกระบวนการทาํภาพร่างต่อไป 

 การสร้างภาพร่างเพื่อตอบสนองความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์เปรียบเสมือน 
การจดบนัทึกทางความคิด ความรู้สึก ในมุมมองท่ีหลากหลาย และคิดวิเคราะห์เพ่ือหาความลงตวั 
ในการจดัองคป์ระกอบของผลงานสร้างสรรค ์ ทั้งน้ีการจดัทาํภาพร่างจะช่วยให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ 
ในกระบวนการการสร้างสรรค์ และนํามาปรับใช้ในขั้นตอนการปฏิบติังานจริงต่อไป จากการจดัทาํ   
ภาพร่างไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี  

 3.1 ระยะของการจดบนัทึกดว้ยการวาดเส้น เป็นการจดัวางจงัหวะ ความสมดุล
ทางรูปทรง เพื่อใหเ้กิดเอกภาพในการสร้างสรรคม์ากท่ีสุด ก่อนท่ีจะดาํเนินสู่ขั้นตอนต่อไป 

 3.2 ระยะของการนาํภาพร่างวาดเส้นมาทดลองเทคนิควิธีการสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
โดยกาํหนดโครงสี ระยะและนํ้ าหนกั จุดเด่น จุดรอง โดยเทคนิควิธีการเฉพาะตน เพ่ือให้ภาพร่าง
ของผลงาน เกิดความสมบูรณ์ท่ีสุด ก่อนท่ีจะนาํไปปรับขยายในการสร้างสรรคผ์ลงานจริงต่อไป  

4. การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  
นาํภาพวาดเส้นร่างท่ีสร้างข้ึนมาวาดลงบนแบบเพ่ือขยายสู่ผลงานจริงโดยอาศัย 

กระบวนการสร้างสรรค์ผ่านวสัดุและเทคนิควิธีการการขูด ขีด พื้นผิวบนพื้นดินสอพอง โดยให ้
ความรู้สึกเป็นตวันาํผสมผสานเทคนิคต่างๆ ในแต่ละชั้นของสีบนพ้ืนผิวดินสอพอง จนประสาน 
เช่ือมโยงกับเน้ือหา เร่ืองราว และอารมณ์ความรู้สึก ท่ีต้องการส่ือความหมาย จากการศึกษาค้นคว้า 
และรวบรวม สําหรับการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และความลงตัวอย่างมีเอกภาพ 
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น้ันคือความรู้สึกถึง ความศรัทธา ท่ีเกิดจากภายในตวัตน เช่ือมโยงสู่การแสดงออก ทั้งจากภายในสู่ภายนอก
เกิดเป็นความศรัทธา 
ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้า ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํราวิชาการ 
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตลอดจนรูปทรงสัญลกัษณ์สถาปัตยกรรม เป็นแบบอย่างทาง
โครงสร้างเพื่อถ่ายทอดรูปทรงจากแรงบันดาลใจสู่คุณค่าและความหมายทางสัญลักษณ์ 
โดยการนาํขอ้มูลต่างๆ ผสมผสานความคิด ความรู้สึก ความหมายในการสร้างสรรค ์เพื่อแสดงออก 
ตามความรู้สึกส่วนตน  ในลักษณะผลงานศิลปะไทยมุสลิมแบบจิตรกรรมวัสดุผสมโดยกาํหนด 
องค์ประกอบด้วยทัศนธาตุต่าง  ๆดังน้ี 

1. รูปทรง ถือเป็นส่วนท่ีเป็นรูปธรรมของงานศิลปะเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุด 
อยา่งหน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ รูปทรงเกิดจากโครงสร้างท่ีใชใ้นการแสดงถึงความหมาย 
ในท่ีน้ีคือรูปทรงทางโครงสร้างจากสถาปัตยกรรม โดยขนาดของรูปทรงกาํหนดความสําคญัของ 
ส่ิง ท่ีจะส่ือความหมาย  รูปทรงขนาดใหญ่ย่อมมีปริมาตรทางรูปทรงมากกว่าและมี พ้ืนท่ี        
ผลงานมากกว่าจึงเกิดเป็นจุดเด่นในผลงาน ส่วนรูปทรงขนาดเล็กจะกระจายตัวอยู่โดยรอบ 
เกิดการซํ้า การคล่ีคลายตดัทอน ออกไปใน ความรู้สึก จากรูปแบบการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้  

2. เส้น เป็นทัศนธาตุเบ้ืองต้นท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเส้น            
แสดงความรู้สึกไดท้ั้งดว้ยตวัของมนัเอง และดว้ยการสร้างรูปทรงต่างๆ ข้ึน เส้นกาํหนดขอบเขต 
ของพ้ืนท่ีว่างในการสร้างสรรค์ท่ีสร้าง รูปร่าง รูปทรง สร้างทิศทางความเคล่ือนไหวในผลงาน   
และสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง รูปทรง กบัพื้นผวิ     

3. สีและน้ําหนัก ในผลงานขา้พเจา้แบ่งสีและนํ้ าหนักออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ จาก
โครงสร้าง รูปทรง พื้นผวิ และบรรยากาศ โดยกาํหนดโครงสีของภาพโดยรวมทั้งหมด ดว้ยการให้ 
อารมณ์และความรู้สึกเป็นตวัผสานเร่ืองราวจากการสร้างสรรค ์ในลกัษณะการใชสี้โทนอุ่นในการ 
สร้างบรรยากาศโดยรวม เพื่อแสดงถึงความสงบจากภายในสู่พลังแห่งความศรัทธา และใช้สี 
ในรูปทรงท่ีเป็นสีคู่ตรงกนัขา้ม เพื่อก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และเนน้ใหเ้กิดจุดเด่นและจงัหวะในภาพ 
ทางความรู้สึก เกิดการผสาน จากค่านํ้าหนกัของสีในรูปทรง พื้นผวิ และบรรยากาศในช้ินผลงาน 

4. จังหวะ คือการซํ้ าของทศันธาตุ เป็นการซํ้ าอยา่งเป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดา 
ท่ีมีช่วงห่างของพ้ืนท่ีวา่งเท่าๆ กนั มาจดัวางอยา่งเป็นระเบียบและซบัซอ้นข้ึนจนเป็นรูปทรงจงัหวะ 
ในงานศิลปะคือการซํ้ าอย่างมี เอกภาพและความหมาย จังหวะเป็นกฎข้อหน่ึงของเอกภาพ 
ท่ีเกิดจากการซํ้ าของรูปทรง ส่วนจังหวะอีกลักษณะหน่ึงในผลงาน คือ จังหวะลีลาของการ
เคล่ือนไหวของรูปทรงอิสระ 
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ภาพท่ี 23  ภาพแสดงลกัษณะจงัหวะการซํ้าทางรูปทรง และจงัหวะของรูปทรงอิสระ 

 
5. พืน้ที่ว่าง พื้นท่ีว่างท่ีมีอยู่ในผลงาน สร้างความเคล่ือนไหวระหว่างพื้นผิวกบัรูปทรง 

ผสมผสานความกลมกลืน และสร้างความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด พ้ืนท่ีว่างเป็นตัวกาํหนดตาํแหน่งโครงสร้าง
ของรูปทรง ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ การมองเห็น ก่อใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด เกิดความเช่ือ ความศรัทธา   

6. ลักษณะพ้ืนผิว พ้ืนผิวเกิดจากการทบัซอ้นหลาย  ๆชั้น เป็นตัวผสานเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเกิดจากการ 
สร้างสรรค์ เกิดจากการแทนค่า ความหมายในความรู้สึก การขูด ขีด พื้นผิว บนพื้นดินสอพอง 
เป็นลักษณะการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของการกระทาํท่ีแสดงถึงการถูกกระทาํจากส่ิงต่างๆ 
เกิดเป็นร่องรอยจากความรู้สึก ความรู้สึกภายใน แต่ในขณะเดียวกนัยงัแสดงถึงความรู้สึกภายนอก 
เพื่อให้แสดงถึงเน้ือแท ้หรือแก่นสาระจากภายในตวัตนของขา้พเจา้ ตามท่ีไดก้าํหนดขอบเขต 
ของการสร้างสรรค ์จากเน้ือหา รูปทรง สี และ นํ้ าหนกั เกิดเป็นจงัหวะของพื้นผิวท่ีมีความหมาย 
ในตวัเอง 
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ภาพท่ี 24  ภาพแสดงลกัษณะพ้ืนผวิและร่องรอย การขดู ขีด พื้นผวิ บนพื้นดินสอพองท่ีเกิดจากการ

ทบัซอ้นเป็น ชั้นๆ สร้างมิติของพ้ืนผวิในตวัเอง 
 

7. เนือ้หา ในผลงานสร้างสรรคไ์ดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   
 7.1  เน้ือหาท่ีเกิดจากเร่ืองราว สะทอ้นถึงกาลเวลา เหตุการณ์ของวิถีชีวิตวฒันธรรม 

และความศรัทธาในศาสนา 
 7.2  เน้ือหาท่ีเกิดจากการสร้างสรรคผ์ลงาน ผสานทศันธาตุ ทั้ง รูปทรง เส้น สี นํ้าหนกั 

จงัหวะ พื้นท่ีว่าง และลกัษณะพื้นผิว ทาํให้เกิดความงามผสานความกลมกลืน ตอบสนอง และ
ใหผ้ลทางความรู้สึกของขา้พเจา้ 
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เทคนิควธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา เป็นการผสม 
ผสานกระบวนการทางเทคนิควิธี ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ ก่อเกิดรูปทรง
สญัลกัษณ์ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะตนของผูส้ร้างสรรค ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ
ของการสร้างสรรคต์ามลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี  
 

1. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมดว้ยสีอะคริลิคกบัดินสอพอง ในขั้นตอนท่ี 1 
1.1 ขั้นตอนการเตรียมกรอบไมเ้ตรียมกรอบไมต้ามขนาดท่ีตอ้งการ ปูพ้ืนไมก้ระดาน 

อดัลงบนกรอบไมใ้หส้นิท ทาสีไมก้ระดานดว้ยสีรองพื้น ตามสีท่ีไดก้าํหนดไว ้ ท้ิงไวจ้นแหง้สนิท 
1.2  ขั้นตอนการผสมดินสอพองสีอะครายลิคและกาว โดยเตรียมดินสอพอง 

ผสมนํ้ าในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะ ผสมสีตามท่ีได้กําหนดโครงสีของพ้ืนผิวไว้ เติมกาว ผสม
ส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัจนเนียนเป็นเน้ือเดียวกนั ขั้นตอนน้ีควรทาํการผสมไวห้ลายๆ สี ตามโครง
สีท่ีไดก้าํหนดไว ้

1.3 ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว โดยการนาํดินสอพองท่ีผสมสีไว ้ แลว้ทาลงบนไม ้
กระดาน แลว้ใชมื้อปาด เพ่ือสร้างร่องรอย จากนั้น นาํดินสอพองผสมสี สาดลงไปโดยใชสี้แต่ละสีท่ี
แตกต่างกนั รอจนแห้งสนิทแลว้นาํกาวผสมนํ้ าทาทบัลงไป สลบักบัการทากาวหยาบๆ และเท 
ดินสอพองผสมสีลงไป และใชมื้อปาดใหเ้กิดร่องรอยพ้ืนผวิ ทาํจนเกิดความหนาในระดบัหน่ึง และ 
ไดช้ั้นสีของดินสอพองท่ีเป็นท่ีพอใจ โดยการคิดวิเคราะห์โครงสีคร่าวๆจากลกัษณะของจงัหวะ 
ในการขดูรูปทรงท่ีเตรียมไว ้ 

2. การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ดว้ยการวาดเส้นร่างรูปทรง และการ
ขดู ขีด พื้นผวิ บนพื้นดินสอพอง ในขั้นตอนท่ี 2 

2.1  ขั้นตอนการร่างผลงาน กาํหนดโครงสร้างคร่าวๆ ตามแบบดว้ยดินสอสี เพ่ือ 
กาํหนดระยะและจังหวะของพื้นผิว ประสานความรู้สึกกับจังหวะทางรูปทรงสร้างตําแหน่ง 
ท่ีแสดงถึงร่องรอย ตามส่วนของรูปร่าง เพื่อใหเ้กิดความผสานเช่ือมถึงกนั 

2.2 ขั้นตอนการขูด ขีด พื้นผิวดินสอพอง เปรียบเสมือนการกะเทาะเปลือก
เร่ืองราว โครงสร้างเพ่ือให้เห็นถึงพ้ืนผิวและชั้นของสี แสดงถึงจงัหวะของชีวิต ท่ีเกิดจากร่องรอย 
จากการกระทาํ ในการแทนค่าความหมายจากการรับรู้ ผสานกบัโครงสร้างท่ีไดร่้างไว ้โดยใชส่ิ้ว 
ขนาดต่างๆ ขดู ขีด เพื่อสร้างร่องรอยพ้ืนผิว ในการขดูนั้น ควรคาํนึงถึงชั้นของพื้นผิวท่ีปรากฏ 
เพื่อใหเ้กิดนํ้าหนกั จากพื้นผวิของผลงาน 
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2.3 ขั้นตอนการคดัรายละเอียดรูปทรง ร่างภาพโดยรวมทั้งหมด แลว้ลงสีโดย 
รวมด้วยการลงนํ้ าหนักสีในแต่ละส่วนประกอบของรูปทรง เพื่อสร้างระยะนํ้ าหนัก ผสานกับ
รูปทรงเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดมิติ ซอ้นทบัในแต่ละชั้นไปมา แลว้ทาํการขดูออก เพื่อให้เกิดพื้นผิว 
สลบักบัการเก็บรายละเอียดรูปทรง ทาํสลบัไปมาจนกระทั้งเกิดความสมบูรณ์ ในกระบวนการ
สร้างสรรคข์องผลงาน 

3. การสร้างนํ้าหนกัในผลงาน 2 มิติจากลวดลายรูปทรงเรขาคณิต ในขั้นตอนท่ี 3 
3.1 ขั้นตอนการสร้างนํ้ าหนกัดว้ยลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต นาํแบบท่ีตอ้งการ 

มาร่างลงบนแผ่นพลาสติก เทียบขนาดและความเหมาะสมของลวดลาย ฉลุลวดลายตามแบบท่ี     
ร่างไวบ้นแผ่นพลาสติก เม่ือไดแ้บบท่ีตอ้งการ ให้นาํมาทาบลงบนช้ินงานในส่วนท่ีตอ้งการ และ
ทาํการพ่น (แอร์บัช) ให้ได้โครงร่างตามแบบท่ีต้องการ จากนั้ นเก็บลายละเอียดลวดลายด้วย 
สีอะครายลิค  แทนค่าความผสานกลมกลืนสร้างมิติ  ลวดลาย  เ กิดเป็นคุณค่าและร่องรอย 
ในความงาม 

3.2 การเน้นส่วนท่ีสําคญั สร้างร่องรอย นํ้ าหนักท่ีมีความหมายในกระบวนการ 
เทคนิคการสร้างสรรค ์ ผสานรูปทรงเร่ืองราวของทศันธาตุเขา้ดว้ยกนั เป็นขั้นตอนสุดทา้ยใน
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน  
 
คุณค่าและความหมายของวสัดุและเทคนิคการสร้างสรรค์ 
	 ดินสอพองผสมสีอะครีลิค	 แทนค่าพื้นผิวให้เกิดระยะนํ้ าหนกั ในการผสานเร่ืองราว	
ความรู้สึก	 จากเทคนิค การขดู	 ขีด	 พื้นผวิ	 บนพื้นดินสอพอง	 สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกจาก
ผลกระทบของเร่ืองราวจากสถานการณ์	 ร่องรอยจากการแสดงออก และสร้างความเคล่ือนไหว 
ท่ีผสานเน้ือหา เร่ืองราว	เทคนิคการสร้างสรรค	์	
	 รูปทรงสถาปัตยกรรมอิสลามท่ีแสดงความหมายในเชิงสัญลักษณ์	 ถึงพลังศรัทธา ความมัน่คง 
จากภายใน สู่ภายนอก		
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ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 25  ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค ์
 

 
 
ภาพท่ี 26  ภาพแสดงวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค ์
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ภาพแสดงตัวอย่างแบบภาพร่างผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 27  ภาพแสดงภาพร่างรูปทรงจากสถาปัตยกรรม ดว้ยปากกาบนกระดาษ 
 

 
 

ภาพท่ี 28  ภาพแสดงภาพร่างรูปทรงจากสถาปัตยกรรม ดว้ยปากกาบนกระดาษ  
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ภาพท่ี 29  ภาพแสดงภาพร่างรูปทรงเรขาคณิตจากสถาปัตยกรรม กบัการเปล่ียนแปลงของรูปทรงอิสระ

ดว้ยปากกาบนกระดาษ 
 

 
 

ภาพท่ี 30  ภาพแสดงภาพร่างรูปทรงจากสถาปัตยกรรม ดว้ยปากกาบนกระดาษ 
 
 วิเคราะห์ถึงนํ้ าหนักขาวดํา แสดงการทํางานขององค์ประกอบ แบบมิติสองนัย           
(ดูนํ้ าหนกัขาวใหเ้ป็น Space กไ็ดห้รือเป็น Form กไ็ด ้ตอบโตก้บันํ้าหนกัดาํในทางกลบักนัดูนํ้ าหนกั
ดาํกเ็ช่นกนั) 
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ภาพท่ี 31  ภาพแสดงภาพร่างปากกา และกาํหนดทิศทางดว้ยสีกบัพื้นท่ีวา่ง ในการสร้างพื้นผวิบน  
 กระดาษ 
 

 
 

ภาพท่ี 32  ภาพแสดงภาพร่างปากกา และกาํหนดนํ้าหนกัดว้ยทิศทางและสี ในการสร้างพื้นผวิบน  
กระดาษ 
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ภาพท่ี 33  ภาพแสดงภาพร่างผลงาน แสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของร่องรอย 
 

 
 
ภาพท่ี 34  ภาพแสดงภาพร่างผลงาน ศึกษาถึงความสมดุของการแสดงสดัส่วนร่องรอยกบัรูปทรง 

 เรขาคณิต 
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ภาพท่ี 35  ภาพแสดงภาพร่างผลงาน ศึกษาการนาํลวดลาย เขา้มาผสมผสานเสริมสร้างเน้ือหา 
 

 
 

ภาพท่ี 36  ภาพแสดงภาพร่างผลงาน แสดงถึงการทาํงานของลวดลายในพื้นท่ีกวา้งข้ึน 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมเทคนิคผสม ด้วยดินสอพอง และสีอะครายลคิ  
 

 
ภาพท่ี 37  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกรอบไม ้พร้อมทาสีรองพื้นบนไม่กระดานอดั 
 

 
 

ภาพท่ี 38  ภาพแสดงขั้นตอนการผสมดินสอพอง สีอะครายลิค และกาว  
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ภาพท่ี 39  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมดินสอพอง เตรียมดินสอพองท่ีผสมสีอะครายลิค และกาวไว้

เรียบร้อย โดยผสมเตรียมไวห้ลายสีแตก ต่างกนัออกไป ตามท่ีไดก้าํหนดโครงสีโดยรวม  
 

 
 
ภาพท่ี 40  ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างพ้ืนผิว การสร้างพ้ืนผิวก่อข้ึนเป็นชั้นๆ โดยการใช้เกรียง 

เกล่ียสีเพื่อใหเ้กิดร่องรอยและสร้างนํ้าหนกัในแต่ละชั้นของพ้ืนผวิ 
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ภาพท่ี 41  ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืนดว้ยสีอะครายลิคผสมดินสอพอง โดยการหยอด และ เทสี   

 เพื่อใหเ้กิดร่องรอยการทบัซอ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 42  ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน โดยการสะบดัสี เพิ่มทศันธาตุของพ้ืนผวิ 
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ภาพท่ี 43  ภาพแสดงลกัษณะพื้นผวิจากการรองพื้นดว้ยดินสอพองเรียบร้อยแลว้  
 

 
 

ภาพท่ี 44  ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอสีไม้ระบายนํ้ าโดยกาํหนดรูปทรงคร่าว ๆ 
ตามแบบร่างท่ีเตรียมไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตของการเคล่ือนไหว ในแต่ละส่วนของพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 45  ภาพแสดงขั้นตอนการลงสีอะครายลิค ตามแบบท่ีร่างไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของ 

 ภาพโดยรวม 
 

 
 

ภาพท่ี 46  ภาพแสดงขั้นตอนการลงสีอะครายลิค ตามแบบท่ีร่างไว ้โดยพฒันาเป็นระยะของการ 
 สร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ด้วยการ ขูด ขีด พืน้ผวิบนพืน้ดินสอพอง 
 

 
 
ภาพท่ี 47  ภาพแสดงขั้นตอนการขดู ขีด พื้นผวิ เพื่อสร้างร่องรอย เกิดมิติการทบัซอ้น  
 

 
 

ภาพท่ี 48  ภาพแสดงแสดงลกัษณะพื้นผวิ ท่ีเกิดจากการขดู ขีด พื้นผวิเสร็จเรียบร้อยแลว้ แสดงถึง 
 ความเคล่ือนไหว ท่ีเกิดจากร่องรอย 
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ภาพท่ี 49  ภาพแสดงรายละเอียดรูปทรง สร้างนํ้าหนกั ผสานรูปทรงและพ้ืนผวิ  
 

 
 

ภาพท่ี 50  ภาพแสดงรายละเอียดรูปทรง สร้างนํ้าหนกั ผสานรูปทรงและพ้ืนผวิ  
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ภาพท่ี 51  ภาพแสดงลกัษณะการเนน้ท่ีสมบูรณ์   

 
โดยการกาํหนดน้ําหนักเพ่ือให้เกิดระยะ ระหว่าง รูปทรงและพ้ืนผิว ในพื้นท่ีวา่ง เม่ือพิจราณา

จากผลงานแลว้ ทาํใหแ้ยกแยะลกัษณะของพ้ืนท่ีวา่ง ได ้2 ประเภท คือ 
1. พื้นท่ีวา่งแผท่างระนาบกวา้งจากการเคล่ือนไหวของร่องรอย 
2. พื้นท่ีวา่งแสดงถึงความลึกจากนํ้าหนกัของสี 
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ภาพแสดงการสร้างนํา้หนักในผลงาน 2 มิต ิจากลวดลายรูปทรงเรขาคณติ 
 

 
 
ภาพท่ี 52  ภาพแสดงลกัษณะการกาํหนดระยะและลกัษณะของลวดลายเรขาคณิต 
 

 
 

ภาพท่ี 53  ภาพแสดงลกัษณะการเนน้ลวดลายเรขาคณิต เพื่อสร้างนํ้าหนกัใหรู้ปทรง  
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ภาพท่ี 54  ภาพแสดงลกัษณะการเนน้ลวดลายเรขาคณิต เพื่อสร้างมิติและนํ้าหนกัในโครงสร้าง   
 ของรูปทรง 
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บทที ่4 
 

การดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย  หัวข้อ  “จากภายนอก สู่ภายใน 
สู่ศรัทธา” ชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเน่ือง จากการค้นคว้าหาแนวทางในการ 
พฒันาผลงาน อย่างเป็นระบบโดยเช่ือมโยงเร่ืองราว แรงบนัดาลใจ จากวิถีชีวิต สภาพแวดลอ้ม 
และวัฒนธรรม  ในแบบวิถีไทยมุสลิม  ท้องถ่ิน  ภายใต้เ น้ือหาเร่ืองราวจาก “ความศรัทธา” 
เกิดการคน้ควา้หาแนวทาง ในการสร้างสรรค ์ผสม ผสานเทคนิควิธีการสร้างสรรค ์การรับรู้เขา้ถึง 
เร่ืองราว ประสบการณ์ ความคิด สู่การสร้างสรรคผ์ลงาน จิตรกรรมเทคนิคผสม โดยสามารถลาํดบั 
พฒันาการสร้างสรรคด์งัน้ี 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะแรก 
 ในผลงานการศึกษาและทดลองทางเทคนิค  เพื่อค้นหาลักษณะพิเศษเฉพาะตน 
โดยอาศัยแนวทาง ในการทดลองเทคนิควิธีการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง ผลงานในระยะน้ี 
เน้นเร่ืองราว รูปแบบ รวมถึง รูปทรงจากเน้ือหา เป็นตัวนําไปสู่การแสดงออก ซ่ึงเป็นการ 
ผสานเช่ือมโยงเร่ืองราวเน้ือหา เขา้กบักระบวนการสร้างสรรค ์จึงเกิดการเรียนรู้ การศึกษาทดลอง 
การคน้ควา้จากในตาํรา และ ศึกษาลกัษณะทางรูปทรงสถาปัตยกรรมอิสลาม มสัยิด อย่างจริงจงั 
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก จุดเด่นและเอกลกัษณะของรูปทรง เพ่ือเกิดเป็นพลงัแห่งศรัทธา ศึกษาหลกั 
คาํสอนการใช้ชีวิตในแนวทางของผูน้ับถือศาสนาอิสลามอย่างลึกซ้ึง เพื่อเกิดความเข้าใจใน 
แก่นแทข้องความศรัทธา ผสานเร่ืองราวจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั คนใกลชิ้ดท่ีส่งผลในการดาํรงชีวิต 
ต่อผูท่ี้ขาดความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัศรัทธาในศาสนาอิสลาม โดยถ่ายทอด อารมณ์ ความคิด 
ผสานด้วยเทคนิค  ขูด  ขีด  พื้นผิว  บนพื้นดินสอพอง  ท่ีปล่อยให้ความรู้สึก  ผสานเร่ืองราว 
การแสดงออกในการสร้างสรรค ์โดยในระยะแรกยงัคงรูปแบบท่ีชดัเจน เน้นในส่วนของรูปทรง 
สถาปัตยกรรม เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างตรงไปตรงมา บนพื้นผิวท่ีผสานกลมกลืน 
กบัรูปทรง  ตามความรู้สึกส่วนตน ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานในระนาบ 2 มิติ ในรูปแบบจิตรกรรม 
ไทยร่วมสมยั จากวฒันธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงานในระยะน้ียงัไม่มีความลงตวัในการผสานเร่ืองราว รูปทรงและเทคนิควิธีการ 
สร้างสรรค์ คือการกาํหนด และแทนค่า รูปทรงอย่างชัด เจน  ท่ีแสดงออกจากความรู้สึก 
เนน้โครงสร้างความถูกตอ้ง ความเด่นชดัของรูปทรง ไม่เกิดมิติจากนํ้ าหนกัของรูปทรงแสดงออก 
ตามความคิด ความรู้สึก ยงัไม่ผสานเช่ือมโยงระหว่างพื้นผิว เทคนิควิธีการสร้างสรรคแ์ละรูปทรง 
สถาปัตยกรรมอิสลาม 
 

 
 

ภาพท่ี 55  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 1 
 

 ผลงานช้ินน้ี ต้องการใช้รูปทรงสถาปัตยกรรม เป็นสัญลักษณ์ส่ือความหมายบน
ร่องรอยท่ีให้ความรู้สึกขดัแยง้กัน แสดงออกผ่านรูปทรง เชิงสัญลกัษณ์ ผสานกับเทคนิควิธีการ 
สร้างสรรค ์สีอะครายลิคบนพ้ืนดินสอพอง  
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ภาพท่ี 56  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 2 
 

 ผลงานช้ินน้ี ตอ้งการให้การขดูขีดร่องรอย ส่ือถึงสถานะของการถูกกระทาํ หรือสถา
การณ์ท่ีกําลังเ กิดข้ึน  ด้วยการแสดงออก  ผ่านรูปทรง  เ ชิงสัญลักษณ์  ผสานกับเทคนิควิ ธี 
การสร้างสรรค ์ขดู ขีด พื้นผวิบนพ้ืนดินสอพอง และ สีอะครายลิค  
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ภาพท่ี 57  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 3 
 

 ผลงานช้ินน้ี แสดงถึงร่องรอยของการเส่ือมสลายตามกาลเวลา แต่สาระสําคญัของ
เน้ือหาจากรูปทรง ยงัคงเหลืออยู่ ดว้ยการแสดงออกทางเทคนิควิธีการการ ขูด ขีด พื้นผิว บนพื้น 
ดินสอพอง  
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ภาพท่ี 58  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 4 
 
 ผลงานช้ินน้ี ใชน้ํ้ าหนกัของสีเพื่อเนน้ใหเ้กิดมิติของภาพ แสดงบรรยากาศของอารมณ์
ความรู้สึก ถึงความโดดเด่ียวการถูกละเลย ทอดท้ิง แสดงออกทางเทคนิควิธีการการ ขดู ขีด พื้นผวิ 
บนพื้นดินสอพอง  
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ภาพท่ี 59  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 5 
 

 ผลงานช้ินน้ี เนน้ความสาํคญัของรูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ เพื่อส่ือความหมาย แบบตรงไปตรงมา 
และชดัเจน แสดงออกทางเทคนิควิธีการ ขดู ขีด พื้นผวิ บนพื้นดินสอพอง  
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ภาพท่ี 60  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะแรกช้ินท่ี 6 
 

 ผลงานช้ินน้ี แสดงถึงพลงัความศรัทธาของความมัน่คงแมว้่าจะมีการสูญสลายมา
กระทบ แสดงออกทางเทคนิควิธีการ ขดู ขีด พื้นผวิ บนพื้นดินสอพอง   
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การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่2 
 ผลงานในระยะน้ีเป็นการทาํงานสร้างสรรค ์ท่ีมีพฒันาการทางความคิด ความรู้สึก 
เน้ือหา เร่ืองราว ต่อยอดสู่เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์ผสานเช่ือมโยงเร่ืองราวจากความรู้สึก มุ่งเนน้ 
สาระสําคญั จากความศรัทธา ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นตวักาํหนดทิศทางของพ้ืนผิว เกิดทิศทาง 
ของรูปทรง จากจิตท่ีรู้สึกและเขา้ถึงความศรัทธา แสดงความศรัทธานั้น ไปตามความรู้สึกท่ีเขา้ใจ 
เกิดการเนน้ ในส่วนท่ีสาํคญัและปล่อยพื้นผิวเพื่อให้เกิดร่องรอย จากการ ขดู ขีด เพื่อให้เห็นถึง 
ชั้นของสี เกิดระยะมิติจากพ้ืนผิว การขดัแยง้กับรูปทรงจากสถาปัตยกรรมอิสลาม ท่ีดูสงบและ 
เรียบง่าย สามรถสะทอ้นได้ตรงตามความรู้สึกนึกคิดของตนได้อย่างชัดเจน โดยการเลือกช่วง 
จงัหวะของรูปทรง ท่ีหนา้สนใจมาสร้างสรรค ์ในผลงานระยะน้ียงัคงเนน้รูปทรง ทางสถาปัตยกรรม 
ท่ีชดัเจน ดว้ยการผสาน เช่ือมโยงจุดเด่นและความเด่นชดั ท่ีแสดงความเป็น เอกลกัษณ์ของรูปทรง 
จากช่องโคง้ (Arch) และโดม (Dome) ผสานจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ท่ีเกิดซํ้าภายใตรู้ปทรงเดิม  
 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี การวางจังหวะรูปทรงสีและนํ้ าหนัก 
ยงัไม่ผสานลงตัวกับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ จากการขูด ขีด พื้นผิวดินสอพอง ประกอบกับ 
จงัหวะของพื้นผิว พื้นท่ีว่าง และ รูปทรง ท่ียงัไม่เช่ือมโยงกนั จึงใชร้ะยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา   
ในการผสานกนัระหวา่งรูปทรงจากความรู้สึกกบัจงัหวะของพื้นผวิ 
 

 
 

ภาพท่ี 61  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ผลงานช้ินน้ีแสดงถึงเร่ืองราว 
 เน้ือหาในมุมมองของความเป็นรูปธรรม ท่ีแสดงออกทางเทคนิควิธีการแบบนามธรรม  
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ภาพท่ี 62  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2  
 

 ผลงานช้ินน้ีแสดงถึงการผสมผสานพ้ืนผวิกบัจงัหวะเร่ืองราวการทบัซอ้นของรูปทรง  
บนพื้นฐาน ท่ีแสดงออกถึงบรรยากาศแห่งความศรัทธา 
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ภาพท่ี 63  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
 
 ผลงานช้ินน้ีแสดงถึงความสมบูรณ์ในการผสมผสานความหมายกบัรูปทรงทาง
สญัลกัษณ์ ท่ีแสดงถึงความสง่างาม จากความรุ่งเร่ืองท่ีหลงเหลืออยู ่
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ภาพที ่64  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4  
 

ผลงานช้ินน้ีแสดงถึงความสง่างาม จากความรุ่งเร่ืองท่ีหลงเหลืออยู ่สู่การผสมผสาน
ความขดัแยง้ในดา้นความรู้สึกของสีกบัรูปทรงท่ีดูสงบน่ิง แสดงถึงพลงัจากความศรัทธาท่ีเกิดจาก
จงัหวะการซํ้าของรูปทรงท่ีผสานกบัพื้นผวิไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 65  ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 
 
 ผลงานช้ินน้ีแสดงถึง การผสมผสานระหวา่งจงัหวะของพ้ืนผวิท่ีผสานกลมกลืนกบั
รูปทรง โดยการสร้างนํ้าหนกัใหรู้ปทรงเป็นจุดเด่น แสดงถึงความสง่างาม จากความรุ่งเร่ืองท่ี
หลงเหลืออยู ่
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
 การส ร้ า งสรรค์ผลง านวิทย า นิพน ธ์ ชุด  “จากภายนอก สู่ ภ า ย ใน  สู่ ศ รัทธา ” 
เป็นการผนวก แนวความคิด เร่ืองราว และ เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์ผสานจงัหวะของรูปทรง 
ท่ีเช่ือมโยงกบั เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์การสร้างพื้นผวิ เกิดเป็นจงัหวะทางความรู้สึก ทั้งจากการ 
ขูด ขีด ปอก พื้นผิว  บนชั้น ของพื้นดินสอพอง แสดงออกจากตวัตนภายใตค้วามรู้สึก ตามห่วง 
จงัหวะของพื้นผิว ท่ีผสานกบัรูปทรง โดยดาํเนินการตามขั้นตอนของการทาํงานอยา่งเป็น ลาํดบั 
ควบคู่ไปกบัการ แกไ้ขปัญหาในแต่ละช้ินงาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และการผสานกนัอย่าง 
มีเอกภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด   

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ผลงานช้ินน้ีได้วางสีและนํ้ าหนักโดยรวมของภาพ ด้วยการ ผสานรูปทรง พื้นผิว 
และพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งทางอารมณ์ความรู้สึก สร้างความขดัแยง้ ในชั้นของพื้นผิว 
เกิดระยะมิติทางรูปทรงได้อย่างลงตัว การแทรกนํ้ าหนักของสี สร้างความชัดเจน ในรูปทรง 
และพ้ืนผิว การปล่อยจงัหวะและเนน้รูปทรง ท่ีปล่อยไปตามห่วงแห่งจงัหวะของอารมณ์ความรู้สึก 
ภายใตค้วามศรัทธา เกิดเป็นรูปทรง จากการเส่ือมสลายจากการเวลาจากบรรยากาศของสี ท่ีให้
ความรู้สึกของธรรมชาติ ผสมผสานร่องรอยการขดูขีด จนเกิดการกระทาํท่ีบ่งบอกถึงสถานการณ์   
ท่ีทาํใหเ้ส่ือมสลาย 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ผลงานช้ินน้ีเป็นการนาํเสนอ จงัหวะของห่วงแห่งอารมณ์และความศรัทธา สะทอ้น 
ความรู้สึก  โดยการกําหนดค่าของสีจากการผสมผสานนํ้ าหนักของสี  สะท้อนความรู้สึก 
จากสภาพแวดล้อมสังคม  และ  ประเพณีทางสังคมท่ีถูกลบเลือนไป  จากความรู้สึกของ   
ความศรัทธา ภายใตพ้ลงัแห่งศรัทธาท่ีตอ้งรู้จกัแก่นแทท่ี้เกิดจากภายในตวัตน แสดงผา่นโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรมอิสลาม (มัสยิด) ภายใต้รูปทรงท่ีดูน่ิงสงบ โดยการให้ค่านํ้ าหนักทางรูปทรง 
ผสมผสานลกัษณะของพื้นผิวจากการ หยอด หยด และ สาดสี เพื่อสร้างมิติ ให้รูปทรง และพ้ืนผิว 
เกิดการผสานในจงัหวะของการซํ้ าการสร้างความหมายทางความรู้สึก โดยการแสดงออกอย่าง
เฉียบพลนั ขั้นตอนสุดทา้ยคือการเก็บลาย ละเอียดดว้ยการตดัเส้นและสร้างนํ้ าหนกัในส่วนท่ีสาํคญั 
เพ่ือเช่ือมโยงความรู้สึกถึง ความศรัทธาท่ีซ่อนอยู่ใตจิ้ตสาํนึกท่ีแสดงออก จากภายนอก สู่ภายใน 
สู่ศรัทธา 
 ผลงานช้ินน้ี มีการใชสี้สรรสดใส ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากศาสนสถาน เพื่อเพิ่มอารมณ์
ของความขดัแยง้ 
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 ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ผลงานในช้ินน้ีถือไดว้า่เกิดความลงตวั ระหวา่งเทคนิควิธีการสร้างสรรค ์เร่ืองราว และ
รูปทรง การสอดแทรกร่องรอยจากค่านํ้ าหนักของสีสร้างความเคล่ือนไหวเช่ือมโยง ระหว่าง
ความหมาย จากภายนอกสู่ภายใน โดยมีนํ้ าหนกัของรูปทรงจากการเนน้ลายละเอียดผลและปล่อย
จงัหวะเพื่อสร้างความผสานกลมกลืนระหว่างพ้ืนผิวและรูปทรง เกิดลกัษณะเฉพาะในดา้นเทคนิค 
เพิ่มลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิตเพื่อสร้างนํ้ าหนกัในพ้ืนผวิ เกิดนํ้ าหนกัในรูปทรง แสดงถึงคุณค่า
ความดีงาม ความหมายทางความรู้สึก จากความศรัทธา การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดล้ดรูปทรง
อิสระลง และเน้นรูปทรงสถาปัตยกรรมมากข้ึน เพื่อแสดงทิศทางความเคล่ือนไหวของร่องรอย 
เป็นไปอยา่งอิสระ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 การผสมผสาน เอกลกัษณะของพื้นผิวจากการ หยอด หยด และ สาดสี เพื่อสร้างมิติ  
ใหรู้ปทรง และพ้ืนผวิ เกิดการผสานในหว้งของจงัหวะสร้างความหมายทางความรู้สึก การปล่อยให้
พื้นผิวเกิดคุณค่าแสดงออกถึงลกัษณะทางความหมายไดอ้ย่างชดัเจน ผลงานในช้ินน้ีใชสี้ท่ีประทะ
สายตา เกิดจุดเด่น เกิดร่องรอย เพื่อแสดงถึงความหมายจากส่ิงเร้าต่าง ๆ แสดงออกอย่างชัดเจน     
ในการ ขูด ขีด พื้นผิวดินสอพอง เพื่อสะทอ้นมุมมองคุณค่าจากพลงัแห่งศรัทธา และได้พฒันา
เทคนิควิธีการ การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี แสดงถึงทิศทางความเคล่ือนไหวของรูปทรงอิสระ       
ในลกัษณะของรูปทรงกากบาท ใหเ้กิดความรู้สึกถึงแรงปะทะกนั 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 ผลงานช้ินน้ี เป็นการสรุปความคิดในการสร้างสรรค ์เกิดเอกลกัษณ์จากการทดลอง 
ผสมผสานจนเป็นอตัลกัษณ์ในการสร้างสรรคใ์นรูปแบบและเทคนิควิธีการ ประสบพบเจอปัญหา 
และแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์เหล่านั้นจนเกิดความสมบูรณ์ การสร้างสรรค์การตดั ทอน 
รูปทรง โดยยึดหลกัจากความศรัทธา แก่นแทท่ี้เขา้ใจและเขา้ถึง จนสามรถถ่ายทอดความรู้สึก     
จากรูปทรง เน้ือหา ตลอดจนวิธีการนาํเสนอไดอ้ย่าง ลงตวั การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี แสดงถึง
ความเคล่ือนไหวในลกัษณะของการยกัเยื้องมุมทะแยง จากซา้ยและขวา 
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ภาพแสดงผลงานวทิยานิพนธ์ “จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา” 
 

 
 

ภาพท่ี 66  ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 67  ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



60 

 
 
ภาพท่ี 68  ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 69  ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 70  ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา เกิดจากถ่ายทอดความรู้สึก สู่การ
สร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีอยู่ภายใตพ้ลงัแห่งความศรัทธาในการดาํรงชีวิตจากสภาพแวดลอ้มรอบตวั  
การพบเจอผูค้นในสังคม ทาํให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ี การงานท่ีแตกต่างออกไปของแต่ละบุคล 
ความรับผิดชอบความศรัทธาในศาสนาของแต่ละ ผูค้นแตกต่างกันออกไป การรู้ถึงแก่นแท้
ความสําคัญเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจให้ยึดมั่นและปฏิบัติตน  ในหนทางของความศรัทธา            
ศาสนาทุกศาสนาลว้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี จึงอยู่ท่ีการนาํไปใช้และปฏิบติัตามความถูกตอ้ง    
จากประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม เร่ืองราว ในบริบทของสังคม จากความเช่ือในจิตอนับริสุทธ์ของ
มนุษย์ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปลักษณ์แห่งความเช่ือ            
ความศรัทธาในศาสนาอิสลาม จากรูปทรงสถาปัตยกรรม (มัสยิด) สัญลักษณ์ จากความรู้สึก 
ตระหนกัในคุณค่าของศาสนา อนัแสดงออกถึงแรงศรัทธาท่ีมีอยู่ในตวัตนของขา้พเจา้ ผา่นผลงาน
วิทยานิพนธ์ จิตรกรรมส่ือผสม การขดู ขีด พื้นผิว บนผืนดินสอพอง แสดงอารมณ์ จากการกระทาํ
อยา่งฉบัพลนั ก่อเกิดเป็นพลงัแห่งศรัทธาท่ีก่อเกิดรูปทรงสู่สญัลกัษณ์ จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา 

ในตลอดช่วงเวลาระยะเวลาของการศึกษาในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย    
ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอด จิตนาการ ความคิด ความรู้สึก ในเอกลกัษณ์ความเป็นทอ้งถ่ินมลายูชายแดน
ภาคใต ้(นราธิวาส) ความเป็นตวัตนออกมาสู่สังคมภายนอก ผ่านกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา โดยไดรั้บแนวทางการช้ีแนะและการสอนของเหล่าคณาจารยท่ี์หลอมรวม
เป็นองค์ความรู้ ซ่ึงทาํให้ได้เขา้ถึง กระบวนการแก่นแทข้องการสร้างสรรค์จากภายในสู่ตวัตน 
ขา้พเจา้เขา้ใจ หลกัการวิเคราะห์และพฒันาผลงาน ตลอดสู่การพฒันาแนวความคิด พฒันาศกัยภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปฏิบติัตนให้อยู่ในหลกัปฏิบติัทางศาสนาท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานศิลปะ ท่ีเหล่าคณาจารยไ์ดร้วมกนัอบรม ช้ีแนวทาง กระบวนการการ
เรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดคิ้ด ตริตรอง และพิจารณาถึงสาระ ความสาํคญัของการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเป็นแบบแผน ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ตรงจุดมุ่งหมาย เพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานทีมีคุณภาพทางศิลปะและมีคุณค่าต่อไป 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ระยะแรก 

1. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “ศรัทธา” ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง 

พ.ศ. 2554 
2. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “ศรัทธา” ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง 

พ.ศ. 2554 
3. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “ภายนอก-ภายใน หมายเลข 1” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554  
4. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “ภายนอก-ภายใน หมายเลข 2” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554  
5. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “ภายนอก-ภายใน หมายเลข 3” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554  
6. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน “ภายนอก-ภายใน หมายเลข 4” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554  
 

ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่2 
1. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา” ขนาด 160 x 180 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554 
2. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา” ขนาด 160 x 180 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554  
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3. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 3 
ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา” ขนาด 140 x 150 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554 
4. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา” ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 
พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2554 

5. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 5 
ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา” ขนาด 170 x 190 เซนติเมตร เทคนิค ขดู ขีด 

พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา 1” ขนาด 150 x 170 เซนติเมตร เทคนิค ขดู 
ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา 2” ขนาด 175 x 270 เซนติเมตร เทคนิค ขดู 
ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา 3” ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร เทคนิค ขดู 
ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 

4. ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา 4” ขนาด 160 x 180 เซนติเมตร เทคนิค ขดู 
ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “จากภายนอกสู่ภายในสู่ศรัทธา 5” ขนาด 145 x 175 เซนติเมตร เทคนิค ขดู 
ขีด พื้นผวิดินสอพอง ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2555 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ - สกลุ  นายปรัชญ ์   พิมานแมน  
เกดิ   04 กรกฎาคม 2530 กรุงเทพมหานคร 
ทีอ่ยู่   78 ถนน สมยัอาณาจกัร ตาํบล บางนาค อาํเภอ เมืองนราธิวาส 
   จงัหวดั นราธิวาส 96000  
โทร   084-193-3651 
Email   prachpimarnman@gmail.com   
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2541 โรงเรียนพิมานวิทยน์ราธิวาส  
 พ.ศ. 2547 โรงเรียนนราสิกขาลยั  
 พ.ศ. 2551 ศิลปบณัฑิต สาขาวิชา ทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 พ.ศ. 2555 ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย 
   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
การแสดงผลงานกลุ่ม    
 พ.ศ. 2554 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการจิตรกรรม ลีลาของลายใหม่ โดย 28 ศิลปิน 
   ร่วมสมยั ส่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ณ หอศิลป์ศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 
   ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั อตัตะวิถีใต ้ของสองศิลปิน  
   ณ หอศิลป์ @ BONGALLERIA ตลาดบองมาร์เช่ วดัเสมียนนารี กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2555 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Assalamu Alaikum ขอความสันติสุขจงประสบ
   แด่ท่าน ณ หอศิลป์จามจุรี มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
เกยีรติประวตัิ  
 พ.ศ.2550 ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมเยาวช์นทกัษิณ คร้ังท่ี 5 
 พ.ศ.2551 ร่วมแสดงนิทรรศการ “การเมืองและวกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม” เน่ืองใน

การประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 10                                   
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 พ.ศ.2552 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี 
   “รูปลกัษณ์จากทอ้งถ่ินสู่จินตภาพ” (เสด็จทอดพระเนตร สมเด็จพระเทพ
   รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกมุารี) 
  ตวัแทนคณะ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปจากศิลปนิพนธ์ จาก 16 สถาบนั 
   ทัว่ประเทศ ณ หอศิลป์ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ 

ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติคร้ังท่ี 5 หวัขอ้ “บา้น”  
เน่ืองในงานวนันริศรานุรัตติวงษ ์ 
รางวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยาว ์“ศิลป์พีระศรี” ศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 26 

 พ.ศ.2553 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค คร้ังท่ี 12/2553 
 รางวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยาว ์“ศิลป์พีระศรี” ศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 27     

ตวัแทนศิลปินภาคใต ้เขา้ร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสญัจรคร้ังท่ี5 ณ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.2554 เขา้ร่วมโครงการค่ายเยาวช์นศิลปะร่วมสมยักบัศิลปินแห่งชาติ ณ บา้นดาํนางแล 
ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมยัศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 28          

 พ.ศ. 2555  ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 34/2555      

ร่วมแสดงนิทรรศการ 36 ปี ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ หอศิลป์

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ 
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