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55901330: สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 

คาํสาํคญั: ชีวติหลงัความตาย 

สิริณา หลงัปูเต๊ะ: อะลมับรัซคั: ชีวติหลงัความตาย. อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.เตยงาม  

คุปตะบุตร และ อ.ดร.อภินภศั  จิตรกร.167 หน้า. 

 

 การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์เรือง “อะลมับรัซคั : ชีวติหลงัความตาย” มีวตัถุประสงคเ์พือถ่ายทอด

สภาพชีวติหลงัความตายตามหลกัศรัทธาของศาสนาอิสลามออกมาผา่นงานศิลปะสามมิติตามจินตนาการของ

ขา้พเจา้ และเพือให้ผูท้ีชมผลงานระลึกถึงชีวิตหลงัความตาย เพือทีจะตริตรองการใชชี้วิตในโลกปัจจุบนัไป

ในหนทางทีดี ขา้พเจา้จึงคน้ควา้ขอ้มูล 3 หัวขอ้ใหญ่ๆไดแ้ก่ 1. เรืองเกียวกบัชีวติ ความตาย และความเชือเรือง

โลกหน้าของศาสนาสาํคญัต่างๆบนโลก ไดแ้ก่ อารยธรรมอิยิปต์ ศาสนายิว ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ

ศาสนาอิสลาม2. เรืองผา้ทีใชใ้นพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกับความตาย 3. ศิลปินทีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งาน 

ไดแ้ก่ Mark Powell พินรี สัณฑพ์ิทกัษ ์และMaimounaGuerresเพือใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีแสดงออกถึงสภาวะความทรมานในชีวิตหลงัความตายของผูท้ีกระทาํ

ความชวั ซึงจะตอ้งถูกทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ภายใตโ้ลกในหลุมฝังศพขา้พเจา้ไดแ้ทนการกระทาํชวันีเป็น

ดงัผา้ทีห่อหุ้มดวงวิญญาณของเขา ซึงการกระทาํเหล่านันไม่สามารถปกป้องเขาจากไฟนรกได ้ผา้ทีห่อหุ้ม

ดงักล่าวจะเปรียบไดก้ับผา้ชุบนํามนัเป็นเชือเพลิงให้ไฟแห่งนรกเผาดวงวิญญาณของเขาดว้ยความทรมาน 

ขา้พเจา้จึงเลือกใชรู้ปทรงอินทรีย ์(Organic form) มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบกบัการใชผ้า้มาเป็น

วสัดุหลกัของชินงาน และใชเ้ทคนิคการฟอกผา้ ยอ้มผา้ กดัสีผา้ การกรีดผา้การตะกุยผา้Shibori Steaming และ

การบิดผา้ มาใชเ้พือสือถึงสภาวะดงัความทรมานดงักล่าว 

ผลจากการศึกษาและสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์นี ขา้พเจา้ไดน้ําขอ้มูลมาวิเคราะห์ และสร้างผลงาน

ให้ตอบสนองตรงตามแนวคิด และถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็นผลงานศิลปะสามิติทงัหมดจาํนวน 3 ชิน คือ

ชินที 1 “Everyone shall taste Death, 2014” ขนาด 190 x 80 ซม. ชินที 2 “Phantom Pain, 2014” ขนาด 130 x 

80 ซม. และชินที 3 “Torture,2014”ขนาด 180 x 90 ซม. ซึงผลจากการศึกษา และสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์

ก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจให้กบัตวัของขา้พเจา้ในเชิงลึกทงัดา้นการคน้ควา้ขอ้มูล, ความคิด, การวิจยั และ

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ทีจะสามารถนาํไปต่อยอดองค์ความรู้ และพฒันาศกัยภาพในการสร้าง

งานศิลปะให้ดียิงขึนต่อไป และงานจะเป็นสิงทีเตือนสติผูช้ม และตัวของข้าพเจ้าเองให้ละเวน้จากการ

ประพฤติชวัต่างๆ ดาํเนินชีวติต่อไปในทางทีดีในอนาคต 

 

_____________________________________________________________________________________ 

สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนักศึกษา..................................................................                                                 ปีการศึกษา 2556 
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55901330: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEY WORD: LIFE AFTER DEATH 

SIRINA LANGPUTEH: ALAM BARSAKH: LIFE AFTER DEATH. THESIS ADVISORS: 

TOEINGAM GUPTABUTRA, Ph.D. AND APINAPUS CHITRAKORN, Ph.D. 167 pp. 

 

The thesis entitled “AlamBarsakh: Life after Death” aims at conveying the Islam’s belief of life after 

death through the series of three dimensional artworks based on my imagination. The artworks are hoped to 

encourage the audience to consider about life after death, so that they spend their time carefully and live their life in 

a good way. 

In order to acquire necessary information for my creation, I researched three main topics which are; 

  1. Concepts about life after death and the belief of next life in existing religious such as Judism, 

Buddhism, Christianity and Islam. 

  2. Fabrics used in religious ceremonies with regard to death. 

       3. Artists who are sources of inspiration for my artwork. They include Mark Powell, Pinaree 

Sanpitak, and Maimouna Guerres. 

A series of my artworks tells about life after death of anyone who commits sin. As a consequence, 

he/she has to be in pain and suffer from the punishment underneath his/her grave. The fabric used represents all the 

sins committed, and is soaked in oil. The sin is thought as oiled fabric that wraps the wearer’s soul and spirit. 

Nothing can prevent or protect him/her from burning in the flame of hell. 

I decided to use an organic form to create my artworks. The main material is fabric. The technique 

that I used with the fabric are bleaching, dye, scratching, cutting, shibori steaming as well as twisting in order  

express the torment and suffering from punishment. 

After I have analyzed all of the information, I created three pieces of three-dimensional artworks 

which are; 

     1. “Everyone shall taste death, 2014” Size: 190x80 cm. 

                    2. “Phantom pain, 2014” Size: 130x80 cm. 

                    3. “Torture, 2014” Size: 180x90 cm. 

This research and my three artworks provides me a profound understanding and knowledge about the 

process of  researching, thinking, analyzing as well as  creating artworks in the future. 

Lastly, I hope my artworks would remind the audience and myself to stay away from committing sin 

or bad things and live our life in a good way.  

______________________________________________________________________________________ 

Program of Visual Arts Education               Graduate School, Silpakorn University  

Student’s signature …………………………………………           Academic Year 2013 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้ และสร้างสรรคง์านศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้สําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียงิ

จากอาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารยด์ร.อภินภศั จิตรกร อาจารยที์ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ทีให้

ความรู้คาํแนะนาํในการตรวจปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการดาํเนินการจดัทาํศิลปนิพนธ์ และเป็น

กาํลงัใจใหเ้สมอมา รวมไปถึงรองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข ศาสตราจารยพิ์ษณุ ศุภนิมิต ศาสตราจารย์

ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ์ พยอมแยม้ และรองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ทีคอยให้

คาํแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือพร้อมชีแนะเสมอมา รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านทีคอยห่วงใย ขอขอบพระคุณ 

ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ทีฝ่ายวชิาการ  เจา้หนา้ทีบณัฑิตวทิยาลยัในมหาวทิยาลยัศิลปากร และ

เจา้หนา้ทีทุกฝ่าย ทุกๆท่านทีคอยช่วยเหลือในการดาํเนินงานเสมอมา ขอขอบคุณพีๆเพือนๆทศันศิลป์ศึกษา 

รุ่นที 4 ทีคอยใหค้าํแนะนาํทีดี เป็นกาํลงัใจ และช่วยเหลือตลอดเวลาทีเรียนดว้ยกนั ขอขอบคุณน้องคณะ

จิตรกรรมฯ ปี 4 ทุกคนทีมาช่วยในการทาํงานครังนี 

ขอบคุณนางสาวสลาลี สมบติัมี ทีคอยเป็นทีปรึกษาทุกๆอย่าง  สร้างกาํลงัใจในการศึกษา และ

จดัทาํศิลปนิพนธ์ฉบบันี ขอขอบคุณทีชวนมาเรียนดว้ยกนั และเติมเตม็ส่วนทีเป็นความทรงจาํทีดีตลอดมา 

ขอขอบคุณธีรนัย เพชรชนะ ทีช่วยเหลือการทาํงานทุกๆอย่าง และคอยเป็นกําลงัใจสําคญัในตลอด

ระยะเวลาทีผ่านมา 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัวอนัอบอุ่นทีคอยเป็นแรงใจ และสนบัสนุนทุกๆดา้นเสมอ

มา สิงดีงามทงัหลายจากศิลปนิพนธ์ฉบบันี ขอมอบแด่บิดามารดาอนัเป็นทีรักเคารพยิง และคณาจารย์ผู ้

ประสาทวชิาความรู้ทุกท่าน 

และเหนือทุกสิงอืนใดๆทงัมวลขอขอบคุณพระองค์อลัเลาะหฺทีทรงประทานทุกสิงทุกอย่าง 

และทรงทาํใหก้ารงานทงัหมดสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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