
 

 
 

53901308: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ: ความรุนแรง 
   มะสุกรี หีมแอ: สมาธิ ลวดลาย แหงความศรัทธา. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ปริญญา 
ตันติสุขและ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน. 70 หนา. 

ความสําคัญของปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางคนมุสลิม คือ ปญหาชองวางระหวางคน 
มุสลิมดวยกัน เชน ปญหาการยึดติดกับกลุมหรือพี่นอง ชาตินิยม ภูมิภาคนิยม ภาษานิยม โดยขาด ความรูท่ี
ครอบคลุมและขาดหลักคําสอนของศาสนาซ่ึงลวนแลวสงผลตอความแตกแยกท้ังส้ิน ตัวอยางของปญหา
ความแตกแยกที่ เห็นไดชัด คือ เหตุการณสามจังหวัดชายแดนใตซึ่งมีผล กระทบตอเนื่องตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ังกายและจิตใจของคนมุสลิมในหลายดานดวยกัน เชน สภาวะ ทางจิตใจ ความหวาดระแวง 
ตลอดจนการดําเนินชีวิตในแตละวัน นับเปนวิกฤตการณสงผลกระทบ ตอคนในพื้นท่ีใหเกิดการเรียกรอง
ความสงบสุขใหกลับมาอีกครั้ง จากประสบการณตรงของผูวิจัย ผูวิจัยไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
และปญหา เหลานี้ทําใหผูวิจัยขาดสมาธิ ขาดความควบคุมทางอารมณ และสติในตัวของผูวิจัยเอง 
 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดถายทอดความคิดความรูสึกของตนเองท่ีมีตอเหตุการณ
ความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนใต ดังกลาวในฐานะของ คนมุสลิมคนหน่ึงโดยผานรูปแบบของงาน
จิตรกรรม 2 มิติ แนวกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) ท่ีเกิดจากการคลี่คลาย ลดทอน แสดงความสมดุล
ระหวางพ้ืนผิว (Texture) พื้นท่ีวาง (Space) และรูปทรง (Form) ซึ่งมีท่ีมาจากการศึกษาสภาพชีวิตของผูคน
ลวดลายและรูปแบบของสถาปตยกรรม ท่ีปรากฏในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตโดยอาศัยกระบวนการ
ทํางาน 5 ข้ันตอน ซึ่งไดแก 1. ศึกษาแหลงขอมูลจาก สถานท่ีจริง  2. รางรูปทรงและลวดลายตามท่ีตองการ
สรางพ้ืนผิวและเทคนิคดวยเรซ่ิน 3. ลงสีตามโครงสรางของ รูปทรงและลวดลาย 4. เก็บรายละเอียดและ
วิเคราะห 5. จัดผลงานแสดงเผยแพรสูสังคม  
 ผลของการศึกษาและสรางสรรคในครั้งน้ีผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและสรางสรรคเปนผลงานท่ี
ตอบสนองตอแนวความคิดและแสดงถึงอารมณความรูสึกสวนตัวท่ีมีตอเรื่องดังกลาวโดยถายทอดออกมา
เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติจํานวน 5ผลงานโดยมุงหวังเปนอยางยิ่งวาในฐานะของชาวมุสลิมคนหน่ึงผูวิจัย
จะสามารถถายทอดทรรศนะและความรูสึกท่ีมีตอปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใตดังกลาวได
โดยอาศัยงานศิลปะเปนเครื่องมือในการส่ือสารถึงบุคคลท่ัวไปในสังคม                            
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53901308 : MAJOR: VISUAL ARTS 

KEY WORD : VIOLENCE  
 MAHSUKREE HEEM-AE: MEDITATION. PATTERNS OF FAITH.  THESIS 
ADVISORS: ASSOC PORF.PARINYA TANTISUK. ASSOC.PORF.VISOOT PHONGOEN. 70 
pp. 

The most important Muslim problems in three provinces of the southern of Thailand is obvious 
gap between Muslim people such as the group identified , nationalism, regionalism siblings and 
language by the lack of knowledge and comprehensive doctrines of religion which are already affecting 
its cleavage . 
 The cleavages conditions is the problems in the three southern border provinces of Thailand 
,which affects to the whole body and minds of Muslim people in many ways , such as the mental state, 
distrust and lifestyle in a routine. There are the crisis, which affecting people in the area need to peace 
come back again. In the experience is mine, I was affected from all these problems. I’ve got a lack of 
concentration, emotional control and lost my consciousness. 

 The scope of study . I want to convey a sense of my own thoughts about the problems in three 
southern border provinces  as the Muslim through a two -dimensional painting in a semi- abstract’s style 
caused by  unwinding, reduced, and balanced between texture area, space and form , that are  derived 
from a study of people's lives, design and architecture which appears in the three southern border 
provinces The process  has  5 steps : 1. Survey and study  in the actual location 2. Studying and 
developing painting technique with resin and sketching shape, pattern and texture for the painting 3.  
Painted color into the sketch structure of shapes and patterns 4. Analysis and improve the art works 5. 
The exhibition art works to the public. 

The results of the studying and creating of research. I analyzed   and created art works to 
responses my concept and reflect to personal feelings on the matter delivered by a two -dimension, The 
Art works have five  pieces. I have propose to convey my vision and feeling within the problems in 
three southern border provinces as the Muslim by the art works intermediate to people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ดวยพระนามของ อัลลฮ ผูทรงเมตาปราณีเสมอ ผูวิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว ท่ีใหการ
สนับสนุนเปนกําลังใจและสงเสริมแนวทางการศึกษา ศาสตรแหงศิลปะ ตลอดจนคณาจารยทุกท่ี
เปนผูประสิทธ์ิประสานวิชาความรูและอบรมส่ังสอนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอาจารยปรึกษา 
รองศาสตรจารยปริญญา ตันติสุข อาจารย ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ตลอดจนถึงอาจารยท่ีใหคําปรึกษาใน
ทุกๆเร่ือง ศาสตรจารยพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร รองศาสตรจารยศิริพงศ 
พะยอมแยมและคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธทุกคน  ท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา และใหความ
หวงใย ขอกราบขอบคุณ 
 และขอขอบคุณเพื่อนทุกคน เพื่อนเดือน เพื่อนแอม และเพ่ือนบอง ท่ีชวยกันวิภาควิจารณ
จุดบกพรอง และแกปญหาใหกับผูวิจัย ตลอดจนใหท่ีอยูพักอาศัยและดูแลเปนยังดี และขอขอบคุณ
กําลังใจจาก พี่ๆ นองๆทุกคน 
 สุดทายท่ีสุดคือ ครอบครัวเล็กๆ ท่ีใหความอบอุน ความนารัก ตลอดมา อินชาอัลลฮ 
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