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บ ท คั ด ย่ อ

“มิหร็อบ”คือองค์ประกอบหนึ่งภายในมัสยิดสำาหรับระบุทิศทางไปยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบียอันเป็นทิศที่มุสลิมต้องหันไปในยามละหมาด ด้วยเป็น
ศาสนศิลป์ที่มีความสำาคัญมิหร็อบจึงได้รับการออกแบบอย่างดีเสมอ มิหร็อบหลัง
ปจัจุบนัของมัสยดิตน้สนสร้างขึน้เมือ่มสัยดิตน้สนไดร้บัการออกแบบปรบัปรงุใหม่
ใน พ.ศ. 2552 ภายใตแ้นวคดิทีว่า่มสัยดิตน้สนเปน็มสัยดิเก่าแก่และเปน็ศนูยก์ลาง
ของชนมสุลมิในฝัง่ธนบรีุเฉกเชน่มสัยดิสำาคญัในประเทศมสุลมิตา่งๆ การปรบัปรงุ
ครั้งนี้จึงเป็นการรังสรรค์มัสยิดต้นสนให้มีลักษณะเหมือนมัสยิดในประเทศเหล่า
นั้นให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะองค์ประกอบสำาคัญของมัสยิดอย่างมิหร็อบ จากการ
ศึกษาพบว่าสถาปนิกออกแบบมิหร็อบของมัสยิดต้นสนโดยนำาแรงบันดาลใจมา
จากสถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศอิหร่านและประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของมัสยิดที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดมิหร็อบที่มีความงาม
ตามสุนทรียะของศิลปะอิสลามซึ่งยังความประทับใจให้แก่สัปบุรุษมัสยิดต้นสน
เป็นอยา่งยิง่ ทัง้ยงัพบวา่ความงามดงักลา่วมไิดส้รา้งเพยีงความประทบัใจใหแ้ก่ชน
มสุลมิเทา่นัน้ หากแต่รูปทรงและการตกแตง่ของมหิร็อบของมสัยดิตน้สนยงัไดเ้สริม
สรา้งความศรทัธาใหแ้กม่สุลมิในยามละหมาดอีกดว้ย อาทิการประดบัมหิรอ็บของ
มสัยดิต้นสนดว้ยขอ้ความทีเ่สรมิความเปน็สริมิงคลใหแ้กม่หิรอ็บ การใช้โครงสรา้ง
ของช่องเว้าช่วยขยายเสียงของอิหม่าม การใช้ลายประดับที่ส่ือถึงองค์พระผู้เป็น
เจ้า การปรากฏข้อความสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับกล่าวขณะละหมาด การ
ออกแบบมิหร็อบให้แลดูคล้ายช่องประตูที่เปิดไปสู่สวรรค์ เป็นต้น

คำาสำาคัญ:  มิหร็อบ, มัสยิด, ศิลปะอิสลาม, มุสลิม
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A b s t r a c t

A Mihrab is an architectural feature in a mosque used to indicate 
the direction of Mecca which Muslims face daily for prayer. Due to its 
significance, the Mihrab needs to be designed with great care.  The 
modern day Mihrab in the Tonson Mosque was erected when it was 
restored in 2009. Being the oldest mosque in Bangkok and the religious 
center for Muslims in the Thonburi area, this restoration aimed to 
ensure that the Tonson Mosque looked similar to the great Mosques in 
the Middle East. As such, the Mihrab in the Tonson Mosque has been 
inspired by Islamic art from Iran and Egypt, both of which are revered 
for the beauty of their Islamic art, both past and present. The beauty 
of this Mihrab, however, not only impresses the Tonson Mosque’s 
members but it also strengthens their faith while they pray. The Mihrab 
is decorated with text from the Koran giving it an auspicious meaning. 
It amplifies the Imam’s voice and encourages Muslims by reminding 
them of God through the use of richly decorated Mihrab images. The 
Mihrab is adorned with images which symbolize God, along with carved 
prayers in the middle of the Mihrab, which creates a symbolic image of 
paradise on the Mihrab.

Keywords: Mihrab, Mosque, Islamic art, Muslim
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บทนำา
มัสยิดต้นสน (รูปที่ 1) เป็นศาสนสถานสำาคัญของชุมชนมุสลิมใน

พื้นที่ฝั่งธนบุรีที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ไทยมาช้านาน จากบันทึกเรื่อง “ใคร
เปนใคร” ของจุฬาราชมนตรีในสายสกุลเฉกอะหมัดกล่าวว่ามัสยิดแห่งนี้
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2231 ในช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยออกญาราชวังสันเสนี (มะหะมุด) และบริวารของท่าน (พ. อะหมัดจุฬา 
ม.ป.ป.: 139-140) มัสยิดต้นสนจึงมีอายุถึงกว่าสามร้อยปี ถือเป็นมัสยิดที่
เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร 

บรรพบุรุษหลายท่านของสัปบุรุษมัสยิดต้นสนยังเป็นขุนนางที่มี
ความใกล้ชิดกับราชสำานัก มัสยิดแห่งนี้จึงได้รับการอุปถัมภ์จากชนชั้น
ปกครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดสี่ศตวรรษท่ีผ่านมามัสยิดต้นสนได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์และออกแบบก่อสร้างใหม่จนมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในแต่ละครั้งองค์ประกอบต่างๆ ของมัสยิดล้วน
ออกแบบใหส้วยงามสมกบัทีเ่ปน็ศาสนสถานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละพึงเคารพ ทวา่
ในบรรดาองค์ประกอบท้ังมวลของมสัยดิ มอีงคป์ระกอบหนึง่ทีไ่ด้รบัการใสใ่จ
ในการออกแบบเป็นพิเศษได้แก่ “มิหร็อบ” (mihrab)

มิหร็อบ คือพื้นที่สำาหรับให้อิหม่ามเข้าไปนำาละหมาด (การนมัสการ
พระผู้เป็นเจ้าของมุสลิม) มักทำาเป็นซุ้มโค้งที่มีขนาดพอให้คนคนหนึ่งเข้าไป

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
และอิทธิพลต่อความศรัทธาของชาวมุสลิม
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ว ส ม น   ส า ณ ะ เ ส น

นั่งหรือยืนได้ มิหร็อบจะตั้งอยู่ตรงกลางกำาแพงฝั่งหนึ่งในมัสยิดที่เรียกว่า
กำาแพงกิบลัต (รูปท่ี 2) เป็นเครื่องหมายระบุทิศทางสู่ศาสนสถานนามว่า 
“กะอ์บะฮ์” ณ เมอืงมกักะฮ ์ประเทศซาอดุอิาระเบยีอันเปน็ทศิทางทีม่สุลิม
ตอ้งหนัไปในยามละหมาด (Peterson 1996: 186-187) มหิรอ็บจงึเปน็พืน้ที่
ทีมี่ความหมายตอ่จติใจของมสุลมิอยา่งยิง่เพราะทำาหนา้ทีเ่ปน็สือ่กลางเช่ือม
โยงจติใจของผูศ้รทัธาไปยงักะอบ์ะฮอ์นัเปน็ศนูยร์วมศรทัธาของมสุลมิทัว่โลก 
ดว้ยความสำาคญัดงักลา่วทำาให้มหิรอ็บเปน็องคป์ระกอบทีม่สัยดิจะขาดมไิด้
และได้รับการออกแบบอย่างดีเสมอ อย่างไรก็ตามหลักคำาสอนในศาสนา
อิสลามมิได้ระบุว่ามิหร็อบควรมีลักษณะเช่นไร มุสลิมในแต่ละแห่งจึงสร้าง
มิหร็อบตามความเหมาะสมและตามทัศนะของตนจนเกิดมิหร็อบขึ้นหลาก
หลายรูปแบบ แตเ่พือ่ความเปน็เอกภาพในงานสถาปตัยกรรมมหิรอ็บจงึมกั
ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของมัสยิด (เชษฐ์ ติงสัญชลี 2554: 17)  
มิหร็อบของมสัยดิตน้สนเองกม็รีปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบของมสัยดิเชน่
กนั จากการศกึษาพบวา่มัสยดิต้นสนมีการสรา้งขึน้ใหม ่3 คร้ัง ทกุครัง้ทีส่รา้ง
มสัยดิหลงัใหมจ่ะมกีารสรา้งมหิรอ็บหลงัใหมข่ึน้ดว้ยเสมอ ดงันัน้มหิรอ็บของ
มสัยดิตน้สนจงึมีมาแลว้ท้ังหมด 3 หลงั ซ่ึงตา่งกม็รีปูแบบลักษณะเฉพาะตน 

สำาหรับการศกึษาคร้ังน้ีศกึษาเฉพาะมิหรอ็บหลงัที ่3 ของมสัยดิตน้สน
ที่เป็นหลังปัจจุบันซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในประเทศ
มสุลมิจนกอ่ใหเ้กดิมิหร็อบอนังดงามและมีลกัษณะใกล้เคยีงกับมหิรอ็บของ
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มัสยิดในประเทศเหล่านั้น และที่สำาคัญคือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ 
มหิรอ็บของมสัยดิตน้สนมิไดส้ร้างเพียงความประทับใจในความงามใหแ้ก่ชน
มสุลมิเท่านัน้ หากแต่รปูแบบดงักล่าวยงัไดช้ว่ยเสรมิสรา้งความศรทัธาใหแ้ก่
มสุลมิผูล้ะหมาดอยูเ่บือ้งหนา้มหิรอ็บหลงันีไ้ดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ ประเด็น
ในการศึกษามิหร็อบของมัสยิดต้นสนคร้ังนี้จึงได้แก่การศึกษาวิธีการนำารูป
แบบทางสถาปัตยกรรมอิสลามมาปรับใช้ในการสร้างมิหร็อบและวิธีเสริม
สร้างความศรัทธาให้แก่ชนมุสลิมผ่านรูปแบบดังกล่าว 

มูลเหตุในการสร้างมิหร็อบหลังปัจจุบันของมัสยิดต้นสน
มหิรอ็บของมสัยดิตน้สนมีมาแลว้ท้ังหมด 3 หลงั โดยมหิรอ็บหลังที ่1 

เปน็ศาลาทรงไทยประเพณ ี(รปูท่ี 3) คาดวา่สรา้งข้ึนตัง้แต่สมัยกรงุศรอียธุยา
ตอนปลายและใช้งานมาจนถึง พ.ศ. 2495 ในปีดังกล่าวทางมัสยิดได้เริ่ม
ก่อสร้างมัสยิดต้นสนหลังใหม่เป็นแบบอาหรับซ่ึงมีรูปแบบไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบมิหร็อบหลังท่ี 1 (สรยุทธ ชื่นภักดี 2544: 218) สัปบุรุษจึงสร้าง
มิหร็อบหลังใหม่คือมิหร็อบหลังที่ 2 ขึ้นใช้แทนใน พ.ศ. 2497 มีลักษณะ
ผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์กับอาหรับประยุกต์ (รูปที่ 4)  
มหิรอ็บหลงันีรั้บใชช้มุชนมาจนถึง พ.ศ. 2552 จงึถูกแทนทีด้่วยมหิรอ็บหลัง
ที่ 3 คือมิหร็อบหลังปัจจุบัน (รูปที่ 5)

มิหร็อบหลังปัจจุบันของมัสยิดต้นสน สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ 
สปับรุษุตอ้งการซ่อมแซมอาคารท่ีกำาลงัทรุดตวั และต้องการปรบัปรงุมสัยดิ
ให้สวยงามเพื่อสะท้อนความเป็นมัสยิดเก่าแก่และความเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนมุสลิมในฝั่งธนบุรีเฉกเช่นมัสยิดในประเทศมุสลิมที่คงความยิ่งใหญ่
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือมิหร็อบหลังเดิมคือ 
มิหร็อบหลังที่ 2 มีมินบัร (ธรรมาสน์) ตั้งอยู่เหนือมิหร็อบที่เป็นพ้ืนที่ของ
อหิมา่มผูน้ำาละหมาดจนดูคลา้ยกบัวา่ผูเ้ทศนท์ีอ่ยูบ่นมนิบรันัน้มฐีานะสูงกวา่
อหิมา่มซึง่ทางมัสยดิเหน็วา่ไมเ่หมาะสม (รปูที ่6) และแมม้หิรอ็บกบัมนิบรัจะ
ถกูใชง้านรว่มกนัแตก่เ็ปน็เพยีงสปัดาห์ละครัง้คอืการละหมาดในวนัศกุร ์มไิด้
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ใช้ร่วมกันเป็นประจำาทุกวัน สัปบุรุษจึงเห็นว่าควรแยกมินบัรออกมาตั้งอยู่
ขา้งมหิรอ็บเหมือนมิหร็อบของมัสยดิในประเทศมุสลิม มหิรอ็บหลังปจัจบุนั
ของมสัยดิตน้สนจึงถกูสรา้งขึน้ใหม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัมิหรอ็บของมสัยดิใน
ประเทศมุสลิมโดยนำาแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอิสลามในประเทศอิหร่าน
ผสานกับศิลปะอิสลามในประเทศอียิปต์ (ประพลทัศน์ พงษ์ฤทธิพร 2557)

อย่างไรก็ตาม มิหร็อบเป็นพื้นที่ที่มีนัยเชิงศาสนาสูง ผู้ออกแบบ 
มิหร็อบจงึตอ้งคำานงึถึงหลกัการของศาสนาอสิลามควบคูไ่ปกบัการคำานงึถงึ
การใช้งานด้วย โดยลักษณะของมิหร็อบท่ีเหมาะสมในเบื้องต้นคือจะต้อง
ตั้งอยู่ตรงกำาแพงกิบลัตโดยหันไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเที่ยงตรง
ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ภายในปล่อยเป็นที่โล่ง อนุญาตให้มีเพียงศาสนภัณฑ์ที่
จำาเปน็ เชน่ พรมละหมาด แทน่วางพระคมัภรี ์อาจประดับด้วยขอ้ความจาก
คัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเตือนใจมุสลิมให้รำาลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า (วสมน สาณะ
เสน 2555: 72-73) และมิหร็อบควรมีความโดดเด่นเพื่อเชิญชวนให้มุสลิม
เข้ามาละหมาด แต่ไม่ตกแต่งมากเกินไปจนรบกวนสมาธิขณะละหมาด ซึ่ง
การสรา้งมิหร็อบของมัสยดิตน้สนในคร้ังน้ีสปับรุษุต่างลงความเหน็วา่ศลิปะ
อิสลามในประเทศอหิรา่นและประเทศอยีปิตน์ัน้มคีวามโดดเดน่เพยีงพอและ
สร้างความศรัทธาแก่ผู้ละหมาดได้เป็นอย่างดี

อนึง่ ชว่งเวลาทีม่หิรอ็บหลงันีส้รา้งขึน้ตรงกบัช่วงทีสั่งคมไทยเปดิกวา้ง
ตอ่ศิลปกรรมทกุรปูแบบโดยมไิดน้ยิมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่โดยเฉพาะ ชาว
ไทยมุสลมิก็กำาลงัมองหาแนวทางใหมท่ี่สามารถส่ือถงึ “การเปน็ประชาชาติ
อิสลาม” ควบคูไ่ปกบัภาพลกัษณข์องมสัยดิทีเ่หน็เด่นชดัจากสถาปตัยกรรม
อิสลามทั่วไปด้วยการนำาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอิสลามในอดีตมา
ปรับใชใ้ห้เขา้กบัเทคโนโลยอีาคาร (อาดศิร ์อิดรสี รกัษมณ ี2552: 227) เปน็
อกีแนวคดิหนึง่ทีส่ง่ผลใหส้ปับรุษุมสัยดิตน้สนต้องการสร้างมหิร็อบหลังใหม่
ด้วยรูปแบบศิลปะอิสลามในประเทศมุสลิม
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ลักษณะของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
มิหร็อบของมัสยิดต้นสนทำาจากหินอ่อนและปูนปั้นสีขาว มีลักษณะ

เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ่ึงเจาะเข้าไปในกำาแพงเป็นซุ้มรูปช่องโค้งยอด
แหลม มีความสูงใหญ่และมีพื้นที่กว้างพอให้คนคนหนึ่งเข้าไปนั่งหรือยืนได้
อยา่งสะดวก ภายในมหิรอ็บน้ันวา่งเปลา่ มเีพยีงศาสนภณัฑท์ีจ่ำาเปน็ในการ
ประกอบศาสนกิจวางอยู่ อาทิ แท่นวางคัมภีร์อัลกุรอานและพรมละหมาด
สำาหรับอิหม่าม พ้ืนของมิหร็อบมีการลดระดับให้ต่ำาลง//กว่าระดับพ้ืนของ
โถงละหมาดภายในมัสยิดเล็กน้อย ที่สองข้างของมิหร็อบยังมีช่องโค้งทรง
เดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่าขนาบอยู่ทั้งสองข้างและมีโคมไฟตั้งอยู่ภายใน 

ภายในมิหร็อบตกแต่งด้วยลายอักษรประดิษฐ์ ลายพรรณพฤกษา 
และลายเรขาคณิตอยู่ตลอดท่ัวพื้นผิว โดยเริ่มจากด้านบนของมิหร็อบที่
เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปที่ 7) ทางมัสยิดตั้งใจว่าจะตกแต่งบริเวณ
นี้ด้วยข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอานตอนท่ีกล่าวว่ามิหร็อบเป็นที่พำานักของ
นางมัรยัม (หมายถึงพระแม่มารีผู้นิรมลในคติของศาสนาคริสต์) และพระ
ผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานอาหารให้แก่นางขณะท่ีอยู่ภายในมิหร็อบเสมอ 
(พัฒนา หลังปูเต๊ะ 2557) ส่วนลายที่พื้นที่ช่วงโค้ง (spandrel) ของมิหร็อบ
ของมสัยดิตน้สนนัน้ (รูปที ่8) เปน็ลายปูนป้ันท่ีดดัแปลงมาจากลายบนพืน้ที่
ช่วงโค้งของมัสยิดแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์ 

ดา้นในของมหิรอ็บทีเ่ปน็ผวิโคง้ดา้นบนตกแตง่ด้วยลายพรรณพฤกษา
ช่อเล็กๆ จำานวนมากโดยเรียงตัวแบบกระจายออกจากลายขนาดเล็กไปยัง
ลายขนาดใหญ่ (รูปที่ 9) คอของช่องโค้งของมิหร็อบตกแต่งด้วยลายคล้าย
รปูขัน้บนัไดทีด่า้นในมลีายพรรณพฤกษาและดา้นลา่งเปน็ลายรปูดาวหกแฉก 
(รูปที่ 10) ลายที่อยู่ถัดลงมาเป็นข้อความอักษรประดิษฐ์ซึ่งอ่านว่า “ซุบฮา
นัล้ลอฮ ิวัล้ฮมัดลุิล้ลาฮ ิวะลาอลิาฮะอิล้ลลัลอฮ ุว้ัลลอฮอุกับรั วะลาเฮาละวะ
กูวะตะอิ้ลลาบิ้ลลาฮิ้ล อะลียิ้ลอะซีม” แปลว่า “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์
อลัลอฮฺ และบรรดาการสรรเสรญิท้ังมวลเป็นของพระองค ์และไมม่พีระเจา้
อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีพลังอำานาจใดๆ นอกจาก
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พลังอำานาจของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่” (รูปที่ 11) 
สำาหรับลายเรขาคณิตน้ันพบท่ีผนังของมิหร็อบในส่วนที่เหลือ เป็น

ลายเรขาคณติทีจ่ำาหลกัทบัซอ้นกนัเปน็รปูดาวทีเ่รยีงตอ่กนัอยา่งเปน็ระเบยีบ 
(รปูที ่12) ลายลกัษณะเดยีวกนันีย้งัพบทีพ่ืน้ของมิหร็อบและในชอ่งโค้งยอด
แหลมขนาดเล็กท่ีอยู่สองข้างของมิหร็อบเช่นเดียวกัน (รูปท่ี 13) ส่วนหิน
อ่อนที่กรุกำาแพงรอบซุ้มมิหร็อบวางลวดลายให้เรียงในแนวตั้งและขอบบน
สุดของกำาแพงมีลายคล้ายรูปดอกไม้ (รูปที่ 14)

อภิปรายผล
จากการศึกษาลักษณะของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน พบว่ามีการนำา

สถาปตัยกรรมอสิลามในประเทศมสุลมิมาปรบัใชแ้ละได้นำารปูแบบดังกล่าว
มาเสริมสร้างความศรัทธาของมุสลิมดังนี้

1. การนำาสถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศมุสลิมมาปรับใช้
จากการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบพบวา่ผู้ออกแบบมหิรอ็บของ

มัสยิดต้นสนนำาสถาปัตยกรรมอิสลามของสองดินแดนมาเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างมิหร็อบ อันได้แก่สถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศอิหร่าน
และในประเทศอียิปต์ ดังจะเห็นว่ามิหร็อบของมัสยิดต้นสนเป็นซุ้มโค้งยอด
แหลมแบบสถาปตัยกรรมในประเทศอิหรา่น และลักษณะของการมซีุม้ขนาด
ใหญต่รงกลางขนาบดว้ยชอ่งโคง้ยอดแหลมขนาดเลก็ทัง้สองขา้งกล็ะม้ายกนั
กับซุ้มประตูของมัสยิดในประเทศอิหร่านที่เรียกว่า “อิวาน” (iwan) (รูปที่ 
15) อิวานคอืกำาแพงขนาดใหญ่ซึง่ตรงกลางมซีุม้โคง้ยอดแหลมและสองขา้ง
มชีอ่งโคง้ยอดแหลมขนาดเลก็ท่ีเจาะเข้าไปเปน็ประตูยอ่ยหรอืชอ่งตามไฟที่
เริ่มแพร่หลายในอาณาจักรเปอร์เซียหรือประเทศอิหร่านในปัจจุบันต้ังแต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่10 (Petersen 1996: 130) นอกจากนีล้ายพรรณพฤกษาที่
เปน็ชอ่เลก็ๆ เรยีงตอ่กนัภายในชอ่งเวา้ดา้นบนก็เปน็ลายพรรณพฤกษาแบบ
ศิลปะอิหร่านเช่นเดียวกัน (ลายมี 2 แบบซึ่งในที่นี้ขอกำาหนดเรียกว่าแบบ A 
และแบบ B ดังรูปที่ 16) และการเรียงตัวของลายจากลายขนาดเล็กสู่ลาย
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ขนาดใหญย่งัมคีวามใกลเ้คยีงกบัลายใตโ้ดมของมสัยดิเชคลตุฟลุลอฮ ์(Shiek 
Lutfullah Mosque) สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ศอฟาวียะฮ์ (เรืองอำานาจ
ช่วง ค.ศ. 1501-1736) ที่เมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่านอีกด้วย (รูปที่ 17)

สำาหรับแรงบนัดาลใจจากสถาปตัยกรรมอสิลามในประเทศอยีปิต์นัน้
ปรากฏอยู่หลายแห่ง เริ่มจากขอบบนสุดของกำาแพงที่มีลายดอกไม้คล้าย
กับลายที่ขอบกำาแพงของมัสยิดสุลต่านฮัสซัน (Sultan Hassan Mosque) 
มัสยิดของราชวงศ์มัมลูก (เรืองอำานาจช่วง ค.ศ. 1250-1517) ที่กรุงไคโร 
ประเทศอียิปต์ ซ่ึงรับมาจากลายรูปดอกลิลลี่ของศิลปะตะวันตก (Fleur 
de les) เมื่อครั้งราชวงศ์มัมลูกติดต่อค้าขายกับเมืองเวนิสและเจนัว (เชษฐ์ 
ติงสัญชลี 2554: 40) แต่ลายดอกไม้บนขอบกำาแพงของมิหร็อบของมัสยิด
ตน้สนเรียงตวัชิดกนัมากกวา่จึงแลดคูลา้ยเปน็ลายรปูดอกไมส้ีก่ลบี (รปูที ่18) 
ลำาดบัตอ่มาคอืลายประดบัทีพ่ืน้ทีช่ว่งโคง้ของมหิรอ็บท่ีดัดแปลงมาจากลาย
ปนูป้ันของมัสยดิแห่งหนึง่ในประเทศอยีปิต ์(รปูที ่19) จากความละเอยีดของ
ลายคาดวา่เปน็ลายแบบสมยัราชวงศฟ์าฏมิยีะฮแ์หง่อยีปิต์ (เรืองอำานาจชว่ง 
ค.ศ. 909-1171) และคอของช่องโค้งที่อยู่ด้านในที่เป็นลายคล้ายขั้นบันได
กับลายรูปดาวหกแฉก ลายท้ังชุดน้ีถอดแบบมาจากลายที่ขอบกำาแพงของ 
มัสยิดอัลอัซฮัร (al-Azhar Mosque) ในประเทศอียิปต์ (รูปที่ 20) อันเป็น
มัสยิดเก่าแก่ของราชวงศ์ฟาฏิมียะฮ์ ตลอดจนเป็นวิทยาลัยศาสนาที่สำาคัญ
ของโลกซึ่งอิหม่ามประจำามัสยิดต้นสนท่านปัจจุบันก็สำาเร็จการศึกษาจากที่
นี่ ส่วนลายเรขาคณิตที่ตกแต่งในพื้นที่ส่วนที่เหลือนั้นเป็นลายประดับที่พบ
ได้ทั่วไปในสถาปัตยกรรมอิสลามของดินแดนต่างๆ (รูปที่ 21) 

สังเกตว่าผู้ออกแบบมิหร็อบของมัสยิดต้นสนเลือกใช้สถาปัตยกรรม
อิสลามที่มีความโดดเด่น นับแต่สถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศอิหร่าน
ที่งามอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและยังเป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำาไปใช้
กับมัสยิดทั่วโลกภายใต้แนวคิดโหยหาอาณาจักรอิสลามในอดีต (อาดิศร์  
อิดรีส รักษมณี 2552: 148) รวมถึงสถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศอียิปต์
ที่มีชื่อเสียงด้านงานแกะสลักลวดลายอันวิจิตร (Carey 2010: 78) ก็ถูกนำา
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มาใช ้เพ่ือนำาเสนอภาพลกัษณข์องมสัยดิตน้สนวา่เปน็มสัยดิทีเ่กา่แก ่ยิง่ใหญ่
และเป็นศูนย์กลางของชนมุสลิมในฝั่งธนบุรี บริเวณใดของมิหร็อบที่ว่างอยู่
ก็นำาลายมาตกแต่งจนเต็มพื้นผิวตามเอกลักษณ์ของงานศิลป์อิสลาม ลาย
จากขอบกำาแพงของมัสยิดอัลอัซฮัรก็นำามาทำาเป็นลายปูนปั้นคาดรอบคอ
ของมหิรอ็บ ซ่ึงรูปทรงของลายท่ีเปน็รูปสามเหล่ียมหงายนัน้สอดรบักบัลาย
พรรณพฤกษาดา้นบนทีเ่ปน็ทรงสามเหลีย่มคว่ำาได้อย่างลงตัวสวยงาม (รปูที ่
10) นบัวา่ผูอ้อกแบบจำาลองลกัษณะตน้แบบของทัง้สองดินแดนได้อยา่งใกล้
เคียง หากแต่ย่อขนาดลงจากต้นแบบเนื่องจากมัสยิดต้นสนมีขนาดเล็กกว่า
มัสยิดในประเทศอิหร่านและประเทศอียิปต์มาก 

2. การเสริมสร้างความศรัทธาแก่มุสลิมด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ของมิหร็อบ

จากการศึกษาพบว่ามิหร็อบของมัสยิดต้นสนได้รับการออกแบบให้
มีความโดดเด่นและสวยงามเพื่อให้สัปบุรุษมองเห็นมิหร็อบเป็นอันดับแรก
เม่ือก้าวเข้ามาภายในมัสยิดคล้ายเป็นการเชิญชวนให้เข้ามานมัสการพระผู้
เป็นเจ้า การประดับตกแต่งก็ไม่มากเกินไปจนดึงความสนใจของผู้ละหมาด  
สัปบุรุษจึงสามารถเพ่งสมาธิไปท่ีการละหมาดเบื้องหน้ามิหร็อบหลังนี้ได้
อย่างดี รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของมิหร็อบของมัสยิด
ต้นสนยังช่วยเสริมสร้างความศรัทธาให้แก่มุสลิมได้ดังนี้

2.1 การทีม่หิรอ็บของมสัยดิตน้สนสร้างจากหนิออ่นสคีรมีและตกแตง่
ด้วยลายปูนปั้นสีขาวซึ่งผู้ชมจะแลเห็นมิติอันสวยงามของลวดลายยามต้อง
แสง (รูปที่ 8-13) เนรมิตให้มิหร็อบหลังนี้แลดูสว่างบริสุทธิ์ สะอาดตา ช่วย
สร้างบรรยากาศอันเงียบสงบ ชวนศรัทธาและขรึมขลังเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ

2.2 การท่ีทางมัสยิดตั้งใจว่าจะประดับกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้านบน 
(รูปที่ 7) ด้วยข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอานตอนที่กล่าวถึงเหตุการณ์อันดีที่
เกดิขึน้ภายในมหิรอ็บของนางมรัยมั ชว่ยเสรมิความสำาคัญและความเปน็สิริ
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มงคลให้แก่มิหร็อบอันนำาไปสู่การน้อมนำาจิตใจของมุสลิมให้ละหมาดเบื้อง
หน้ามิหร็อบหลังนี้ด้วยความศรัทธา

2.3 รปูทรงของมิหร็อบท่ีเปน็ชอ่งเวา้เข้าไปในผนงัสามารถชว่ยขยาย
เสียงของอิหม่ามให้ได้ยินทั่วตลอดมัสยิด ช่วยให้ผู้ละหมาดเห็นความสำาคัญ
ของอิหม่าม ฟังอิหม่ามอย่างตั้งใจและสำารวม

2.4 การประดบัอักษรประดษิฐ ์ลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต
ภายในมหิรอ็บมไีวเ้พ่ือใหมุ้สลมิรำาลกึถึงและยำาเกรงตอ่พระผู้เปน็เจา้เพราะ
ลายท้ังสามลว้นมนียัแสดงถงึการดำารงอยูข่องพระองค ์นบัแต่อกัษรประดษิฐ์
ทีค่ดัมาจากในคมัภรีอ์ลักรุอาน (รูปท่ี 11) อนัเปน็พระวจนาถของพระผู้เปน็
เจา้จงึเปน็ลายทีม่คีวามสงูคา่ควรคูแ่กก่ารนำามาตกแต่งมิหร็อบ ลำาดับต่อมา
คือลายเรขาคณิต (รูปที่ 12-13) ที่จัดวางอย่างมีระเบียบสื่อถึงความมั่นคง
ของศาสนาอิสลามและการท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงจัดระบบระเบียบของทุก
สรรพสิ่งด้วยหลักคำาสอนของพระองค์คือวิถีแห่งอิสลาม (ทำาเนียบ แสงเงิน 
2557) ลายดังกล่าวเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เรียงตัวต่อเนื่องกันไปอย่าง
ไร้ที่สิ้นสุด สื่อถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของสวรรค์และพลานุภาพของ
พระองค์ที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณจนครอบคลุมทุกแห่งหน (Michell 1995: 
169-170) สดุทา้ยคอืลายพรรณพฤกษา (รปูที ่8-9) มลัีกษณะรูปเปน็ดอกไม ้
ใบและกิ่งก้านที่ร้อยรัดเกี่ยวกระหวัดต่อเนื่องกันไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดสื่อถึง
พลานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ในการสรา้งทุกสรรพสิง่ ตลอดจนเปน็ภาพแทน
ของความอุดมสมบูรณ์ในสวรรค์ (Hillenbrand 1994: 28) นอกจากนี้ลาย
ประดบัทัง้สามยงัปกคลมุท่ัวพืน้ผวิของมหิรอ็บของมสัยดิตน้สนคลา้ยผูส้รา้ง
ตอ้งการสือ่วา่ทกุสรรพสิง่อยูภ่ายใตส้ายพระเนตรและพลานภุาพของพระผู้
เป็นเจา้ นกัวชิาการศลิปะอสิลามเรยีกการตกแตง่ลกัษณะนีว้า่เปน็งานแบบ 
“รังเกียจพื้นที่ว่างเปล่า” ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีช่างมุสลิมสร้างสรรค์
ลายอันรุ่มรวยมาทดแทนการทำาภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นข้อห้ามในศาสนา 
(Canby 2005: 6) 

2.5 การที่มิหร็อบของมัสยิดต้นสนเต็มไปด้วยลายประดับที่มีความ
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หมายเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าและสรวงสวรรค์ โดยเฉพาะลายพรรณ
พฤกษาทีส่ือ่ถึงความอดุมสมบรูณใ์นสวรรคแ์ละยงัเรยีงตัวคล้ายดวงดาวอนั
พร่างพราวบนท้องฟา้ (รปูท่ี 9) กอปรกับลกัษณะของมหิรอ็บทีแ่ลดคูลา้ยซุม้
ประตขูนาดใหญท่ำาใหม้หิรอ็บของมัสยดิตน้สนเปน็ดัง่ประตทูีเ่ปดิไปสูส่วรรค์
หรือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ เมื่อพิจารณาร่วมกับคำาสอนของศาสดามุฮัมมัดที่
กลา่ววา่ “การละหมาดคอืกญุแจสูส่วรรค”์ (มัรวาน สะมะอนู 2551: 330) จงึ
อาจกลา่วได้วา่การละหมาดเบือ้งหน้ามิหร็อบหลงันีก็้เปรยีบเสมอืนหนทางสู่
สวรรค์หนทางหนึ่ง จึงเป็นเหตุผลว่ามิหร็อบของมัสยิดต้นสนออกแบบให้มี
ลกัษณะเหมือนประตสููส่วรรคซ่ึ์งสามารถน้อมนำาจติใจของมสุลมิใหล้ะหมาด
อยา่งศรทัธาเพือ่ทีจ่ะไดมี้โอกาสได้เขา้สูแ่ดนสวรรค์เมือ่โลกถงึกาลดับสูญใน
วันกิยามะฮ์ (คือวันสิ้นโลกหรือวันพิพากษาครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับความ
เชื่อในคริสต์ศาสนา)

2.6 การตกแต่งมิหร็อบด้วยข้อความว่า “ซุบฮาน้ัลลอฮิ ว้ัลฮัมดุลิ้ล
ลาฮิ วะลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮุ วั้ลลอฮุอักบัร วะลาเฮาละวะกูวะตะอิ้ลลาบิ้ล
ลาฮิ้ล อะลียิ้ลอะซีม” (รูปที่ 11) ข้อความนี้เป็นข้อความที่มุสลิมนิยมกล่าว
กอ่นเร่ิมทำาสิง่ตา่งๆ รวมถงึกลา่วขณะละหมาดในทา่โนม้กายลงนมสัการพระ
ผูเ้ป็นเจา้เนือ่งจากเปน็ขอ้ความทีร่วบรวมคำาสรรเสริญพระผู้เปน็เจา้ไวอ้ยา่ง
กระชบัและครบถ้วน การกลา่วข้อความน้ีในยามละหมาดมไิด้เปน็ขอ้บงัคบั
หากแตเ่ปน็จริยวตัรของศาสดามุฮมัมัดท่ีมุสลิมนอ้มนำามาปฏบิติัตาม (ดิเรก 
กลุสริสิวสัดิ ์2516: 359) ดงันัน้การประดบัขอ้ความดังกล่าวไวท้ีม่หิร็อบของ
มัสยิดต้นสนก็เพ่ือเตือนใจให้สัปบุรุษกล่าวสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในยามละหมาด ทั้งยังช่วยเชิญชวนให้สัปบุรุษละหมาดตามแบบ
อย่างของศาสดามุฮัมมัดซึ่งเป็นตัวอย่างของการละหมาดที่ดี

2.7 การทีภ่ายในมหิรอ็บเปน็ทีว่า่งเปลา่ สิง่ทีว่างอยูม่เีพยีงศาสนภณัฑ์
ทีจ่ำาเปน็ กเ็พือ่มใิหม้สีิง่ใดมารบกวนสมาธขิณะทำาการละหมาดและเพ่ือมใิห้
มีสิง่ใดมาขวางกัน้ระหวา่งพระผูเ้ปน็เจา้และผูล้ะหมาด ชว่ยใหม้สุลิมรูสึ้กวา่
ตนเองได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ (พัฒนา หลังปูเต๊ะ 2557)
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2.8 การที่พื้นของมิหร็อบถูกลดระดับให้ต่ำาลงกว่าระดับพื้นของโถง
ละหมาดภายในมัสยิดเล็กน้อยเพ่ือแสดงความถ่อมตนของอิหม่ามตาม
คำาสอนของศาสดามุฮัมมัดท่ีห้ามมิให้อิหม่ามละหมาดอยู่ในที่ที่สูงกว่าผู้
ละหมาดคนอ่ืนๆ เพ่ือความเท่าเทียมในสงัคม (มรัวาน สะมะอนู 2551: 365) 
แมเ้ปน็เพยีงรายละเอยีดเลก็ๆ แตก่ส็ามารถกระตุน้เตือนให้สัปบรุุษระลกึถงึ
คำาสอนของศาสดามุฮัมมัดได้

2.9 การกรุหนิออ่นท่ีกำาแพงรอบซุม้มหิรอ็บใหเ้รยีงลายในแนวตัง้ (รปู
ที่ 14) เมื่อผสานกับรูปทรงของมิหร็อบที่เป็นช่องโค้งยอดแหลมที่ชี้ขึ้นด้าน
บนแลว้ ทัง้สองไดช้ว่ยนำาสายตาและจติวญิญาณของผู้ละหมาดใหมุ้ง่ทะยาน
ขึ้นไปยังพระผู้เป็นเจ้าผู้สถิต ณ เบื้องบน 

สรุป
มิหร็อบหลังปัจจุบันของมัสยิดต้นสนสร้างขึ้นเมื่อทางมัสยิดต้องการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารมัสยิดให้สวยงาม เพื่อสะท้อนความเป็น
มัสยิดเก่าแก่และความเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ฝ่ังธนบุรีเฉก
เช่นมัสยิดสำาคัญในประเทศมุสลิม และเนื่องจากสัปบุรุษมัสยิดต้นสนต้อง
การมิหร็อบที่มีลักษณะเหมือนมิหร็อบของมัสยิดในประเทศมุสลิมที่แยก
มิหร็อบกับมินบัรออกจากกัน การออกแบบมิหร็อบของมัสยิดต้นสนครั้งนี้
สถาปนกิไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากสถาปตัยกรรมอิสลามในประเทศมสุลิม
ที่มีความโดดเด่นอันได้แก่สถาปัตยกรรมในประเทศอิหร่านและในประเทศ
อียิปต์ดังปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆ ของมิหร็อบ เช่น รูปทรงของซุ้มมิหร็อบ 
ลายบนพืน้ทีช่ว่งโคง้ ลายท่ีคอของชอ่งโคง้ เปน็ตน้ มิหรอ็บของมัสยดิต้นสน
จงึเปน็มหิรอ็บทีง่ดงามตามแบบแผนของศลิปะอสิลามในประเทศมสุลมิทัง้
รูปทรง สัดส่วน และลายประดับ 

องค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนมิหร็อบของมัสยิดต้นสนยังบันดาล
ความศรัทธาให้เกิดข้ึนในจิตใจของชนมุสลิมในยามละหมาดได้เป็นอย่างดี 
นับแต่ความขาวสะอาดบริสุทธิ์ของมิหร็อบท่ีดูสงบและขรึมขลัง การเสริม
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ความเป็นสิริมงคลของมิหร็อบด้วยการประดับข้อความจากในพระคัมภีร์ที่
กลา่วถงึมิหรอ็บ รปูทรงของมหิรอ็บทีช่ว่ยขยายเสียงของอิหมา่มใหด้งักงัวาน 
การตกแต่งด้วยลวดลายท่ีสื่อถึงพลานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและสรวง
สวรรค์ การออกแบบมิหร็อบให้เป็นประหน่ึงประตูที่เปิดไปสู่สวรรค์ การ
ปรากฏข้อความสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับกล่าวในยามละหมาด การ
ปลอ่ยพืน้ทีภ่ายในมหิรอ็บใหว่้างเปลา่เพือ่มใิห้มสีิง่ใดมาขวางกัน้ระหวา่งพระ
ผูเ้ปน็เจ้ากับผูล้ะหมาด ยงัมกีารลดระดบัพืน้ของมหิรอ็บเพือ่ใหม้สุลิมระลกึ
ถงึคำาสอนของศาสดามฮุมัมดั และทา้ยทีส่ดุคอืการกรหุนิออ่นบนกำาแพงรอบ
ซุม้มหิรอ็บใหล้วดลายของหนิออ่นเรยีงในแนวตัง้เพือ่ชว่ยนำาสายตาและจติ
วิญญาณของผูล้ะหมาดใหมุ้ง่ทะยานขึน้ไปยงัพระผูเ้ปน็เจา้ผูส้ถติ ณ เบือ้งบน 

จะเห็นได้ว่ามิหร็อบหลังปัจจุบันของมัสยิดต้นสนรังสรรค์ขึ้นจาก
ความต้ังใจอันดีของสัปบุรุษที่ต้องการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของมัสยิดด้วย
รูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศมุสลิม และไม่ว่าจะด้วยความ
ตั้งใจของสัปบุรุษหรือไม่ก็ตามแต่ความงามของมิหร็อบของมัสยิดต้นสนได้
เตมิเตม็ความหมายของการละหมาดใหส้มบูรณด้์วยการสรา้งแรงศรัทธาให้
เกิดขึ้นในดวงจิตของมุสลิมผู้ละหมาด ณ เบื้องหน้ามิหร็อบหลังนี้ มิหร็อบ 
ของมสัยดิตน้สนจงึเปน็ศลิปกรรมทีท่รงคณุค่าควรคู่แกก่ารเปน็มหิรอ็บของ
มัสยิดต้นสนอันเป็นศูนย์กลางของชนมุสลิมในฝั่งธนบุรี
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รูปที่ 1 มัสยิดต้นสน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 2 ผังของมัสยิดต้นสน แสดงตำาแหน่งมิหร็อบภายในมัสยิด
(จัดทำาเมื่อ พ.ศ. 2557)
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รูปที่ 3 มิหร็อบหลังที่ 1 ของมัสยิดต้นสน (กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย - พ.ศ. 2495)
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 4 มิหร็อบหลังที่ 2 ของมัสยิดต้นสน (พ.ศ. 2497 - 2552)
[ที่มา: ประพลทัศน์ พงษ์ฤทธิพร (ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2551)]
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รูปที่ 5 มิหร็อบหลังปัจจุบันของมัสยิดต้นสน (พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 6 ผู้เทศน์ขณะเทศน์อยู่บนมินบัรเหนือตำาแหน่งของมิหร็อบ
[ที่มา: ชาครีย์ ชลายนเดชะ (ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2550)]
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รปูที ่7 กรอบรปูส่ีเหล่ียมผืนผ้าเหนอืมหิรอ็บของมัสยดิต้นสนทีเ่ตรียมไวป้ระดบัขอ้ความจากคมัภร์ี
อัลกุรอาน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 8 ลายปูนปั้นบนพื้นที่ช่วงโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
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รูปที่ 9 ลายช่อพรรณพฤกษาภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 10 ลายคล้ายรูปขั้นบันไดและรูปดาวหกแฉกภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
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รูปที่ 11 ข้อความภาษาอาหรับที่คอของช่องโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

รูปที่ 12 ลายเรขาคณิตภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
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รูปที่ 13 ลายเรขาคณิตภายในช่องโค้งยอดแหลมที่ขนาบสองข้างของซุ้มมิหร็อบ
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
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รูปท่ี 14 หินอ่อนที่กรุกำาแพงรอบซุ้มมิหร็อบของมัสยิดต้นสนถูกเรียงลายในแนวตั้งและบนขอบ
กำาแพงมีลายคล้ายรูปดอกไม้
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)

                           ก.                                                      ข.
รูปที่ 15 ภาพเปรียบเทียบลักษณะของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
กับอิวานของมัสยิดนาซีร์อัลมูล์ก เมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน
ก. มิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. อิวานด้านหนึ่งของมัสยิดนาซีร์อัลมูล์ก เมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2551)
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                   ก.                                ข.                      ค.
รูปที่ 16 ภาพเปรียบเทียบลายพรรณพฤกษาทั้งสองแบบภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
กับลายพรรณพฤกษาของศิลปะอิหร่านทั้งสองแบบ
ก. ลายพรรณพฤกษาทั้งสองแบบที่ใต้ผิวโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายและทำาเครื่องหมายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายพรรณพฤกษาของศิลปะอิหร่านแบบ A
(ที่มา: Roojen  2009: 75)
ค. ลายพรรณพฤกษาของศิลปะอิหร่านแบบ B
(ที่มา: Roojen 2009: 96)

         ก.             ข.
รูปที่ 17 ภาพเปรียบเทียบการเรียงลายพรรณพฤกษาภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสนกับ
การเรยีงลายพรรณพฤกษาบรเิวณใตโ้ดมของมสัยดิเชคลุตฟลุลอฮ์ เมืองอสิฟาฮาน ประเทศอหิรา่น
ก. ลายใต้ผิวโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายใต้โดมของมัสยิดเชคลุตฟุลลอฮ์ ประเทศอิหร่าน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2551)                    
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       ก.                                      ข.
รูปที่ 18 ภาพเปรียบเทียบลายบนขอบกำาแพงของมิหร็อบของมัสยิดต้นสนกับ
ลายที่ขอบกำาแพงของมัสยิดสุลต่านฮัสซัน กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
ก. ลายบนขอบกำาแพงของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายที่ขอบกำาแพงของมัสยิดสุลต่านฮัสซัน กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
(ที่มา: Osama 2011)

ข. 
รูปที่ 19 ภาพเปรียบเทียบลายปูนปั้นบนพื้นที่ช่วงโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
กับลายปูนปั้นบนพื้นที่ช่วงโค้งของมัสยิดแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์
ก. ลายปูนปั้นบนพื้นที่ช่วงโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายปูนปั้นบนพื้นที่ช่วงโค้งของมัสยิดแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์
(ที่มา: ประพลทัศน์ พงษ์ฤทธิพร)

ก.
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                            ก.                                                     ข.
รูปที่ 20 ภาพเปรียบเทียบลายที่คอของช่องโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสนกับ
ลายที่ขอบกำาแพงของมัสยิดอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
ก. ลายที่คอของช่องโค้งของมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
 (ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายที่ขอบกำาแพงของมัสยิดอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 (ที่มา: Hattstein & Delius 2004: 140)

        ก.                                 ข.
รูปที่ 21 ภาพเปรียบเทียบลายเรขาคณิตภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสนกับ
ลายเรขาคณิตในสถาปัตยกรรมอิสลามของประเทศมุสลิมทั่วไป
ก. ลายเรขาคณิตภายในมิหร็อบของมัสยิดต้นสน
(ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2557)
ข. ลายเรขาคณิตในสถาปัตยกรรมอิสลามของประเทศมุสลิมทั่วไป
(ที่มา: Sarwar 2012)
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