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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการ
บ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ ๓)เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่วิจัยประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไมส่งบ กลุ่มผู้น าศาสนา กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เยียวยา ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในด้านการประกอบอาชีพที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องหาอาชีพเสริมเพ่ือดูแลครอบครัว การต้องรับภาระที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสูญเสีย
เสาหลักของครอบครัวไป การต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาโดยล าพัง เนื่องจากต้องสูญเสียคู่ชีวิต 
หรือบางครอบครัวต้องสูญเสียพ่อแม่ ท าให้ผู้ที่เหลืออยู่โดดเดี่ยว และต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน บางครอบครัวเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม หลายครอบครัว
ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ บางครอบครัวต้องหากิจกรรทางสังคมหรือรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือผ่อนคลาย
ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้น ในด้านการด าเนินชีวิตตามหลักการทางศาสนาของผู้ได้รับผลกระทบพบว่า สถานการณ์
ความไม่สงบส่งผลต่อวิถีชีวิตตามหลักวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง 
ในการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบางครอบครัวใช้การปฏิบัติธรรม
เพ่ือช่วยบรรเทาความโศกเศร้า 
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ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ศักยภาพของวัดในปัจจุบันด้านผู้น า
ศาสนาพบปัญหามากที่สุดเนื่องจากพระที่จะเข้ามาบวชมีจ านวนน้อย และพระที่ประจ าอยู่ตามวัดต่าง ๆ 
มีอายุพรรษามาก ต้องรับผิดชอบงานของวัดที่มีความหลากหลาย ในด้านศาสนสถานหลายวัดอาคาร
เสนาสนะทรุดโทรมเพราะขาดการบ ารุงรักษาท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดย
พัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนา พัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ ศักยภาพ
ด้านศาสนพิธี/กิจกรรม ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพด้านศาสนธรรม 

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การด าเนินงาน
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบไม่มีการประสานกันเท่าที่ควร แนวทางการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่ายเอกชน และวัด จึงต้องมีการท างานร่วมกัน
โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุน
ในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้งานการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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Abstract 
 

This research aims to: 1) To study the general condition of people who are 
affected of the unrest in the three southern border provinces. 2) To study the potential of 
the temple as a center for treatment and healing to those affected by the unrest in 
the three southern border provinces; and 3) to study the ways of integrating the cooperation 
with other agencies to create the temples as a  center of learning and healing the victims 
of unrest in the three southern border provinces by using  a qualitative research 
method to analyze data. Research areas consist of Pattani, Yala and Narathiwat. The 
main informants are divided into 3 groups: relatives who are affected by the unrest. 
Religious leaders, government officials are involved, such as the healer, director of 
the Provincial Buddhist Office Data collection was conducted using interview method 
and non-participant observation method. 

The result of research indicated that general situation of affected people in 
unrest situation in the three southern border provinces, their lives are affected in 
term of occupation, which had to change or to find a supplementary to support their 
family. In case of an increased burdens due to losing the head of family and having 
to deal with problems alone, as a result to the rest people have to adjust their lives.  
Thus, the interaction with the community, the members take many things to relieve 
their sadness such as some families try to avoid socialize, many families need to relocate and 
some families need to socialize or combine a career group.  In the religious life of the 
affected people found that, the unrest has affected the way of life in accordance 
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with the traditions that have been practiced to change the way of life to  healing of 
those affected, some families use meditation to help alleviate sadness. 

The potential of the temple as a healing center of those affected from the 
unrest in the three southern border provinces has shown that the most problematic 
issue is religious leaders. Because there are few priests, the monks are very old and 
the responsibility of measuring diversity. In many religious places, the temple is dilapidated. 
Thus, the way to developing potentials as a mental healing center of those affected 
by unrest such as the development of potential religious leaders, development of 
human potential, religious / sacred places, religious functions And develop religious 
potential. 

The way to integrate the cooperation with other agencies to making the temple 
as a learning and healing center of the unrest in the three southern border provinces 
indicated that  the current operation of the units is not responsible for harmonization. 
However, for a collaborative approach, there is a need to work together as a measure of 
operational centrality. There are government agencies and network agencies to support in 
terms of the operation factors. This will help the healing of those affected by the unrest 
in the three southern border provinces performed with the participation of all sectors. 
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท าให้การศึกษาค้นคว้ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้า
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบนมัสการขอบคุณพระเถรานุเถระทุกรูป ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักและอ านวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลทุก ๆ ด้าน 
 ขอกราบขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ที่เมตตาและเป็นก าลังใจ แรงผลักดัน และให้การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นอย่างดีมาตลอด 
 ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวอินบัว ที่เป็นแรงสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ
ในการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบบูชาพระคุณ
บิดา คุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อ
มานานกว่า ๑๓ ปีแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นระบบ มี
ทั้งความคลี่คลายขยายตัว มีทั้งความแปรปรวน และก็ความซับซ้อนมากขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัจจัย
แทรกซ้อนก็ดูเหมือนจะปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาจากแรงผลักดันภายในที่เป็นระบบในทางสังคมอันมีชีวิตและพลวัตที่จะต้องท าความเข้าใจ 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกัน พลวัตนี้มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ ”
ระบบแห่งความรุนแรง”๑ 

 
ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบจ านวนเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มกราคม ๒๕๔๗ – เมษายน ๒๕๖๐ แยกรายเดือน  
ที่มา : https://deepsouthwatch.org/th/node/๑๑๐๕๓ 

                                                           

 
๑ ศรีสมภพ  จิตรภ์ิรมย์ศร.ี ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ ๑๓ ปี: ความซับซ้อนของสนามความ

รุนแรงและพลังของบทสนทนาสนัติภาพปาตานี. สืบค้นจาก www.deepsouthwatch.org  
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 จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-
DSID) พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมปี ๒๕๔๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๗๙ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๖,๕๔๔ 
ราย มีผู้บาดเจ็บ ๑๒,๙๖๓ ราย สรุปได้ว่าในรอบ ๑๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บรวม ๑๙,๕๐๗ ราย ลักษณะพิเศษในแบบแผนของความรุนแรงในรอบ ๑๓ ปีที่ผ่านมาคือความ
รุนแรงที่ยืดเยื้อและเรื้อรัง มีลักษณะระดับความรุนแรงที่ข้ึนสูงๆ ต่ าๆ ตลอดเวลาตามจังหวะของแต่ละ
ช่วงเหตุการณ์ แต่ว่าคลื่นที่ขึ้นสูงต่ านี้ดูเหมือนจะมียอดสูงสุดในสองช่วง คือในปี ๒๕๕๐ (๒,๔๐๙ 
เหตุการณ์) และในปี ๒๕๕๕ (๑,๘๕๑ เหตุการณ์) 
  

 
ภาพที่ ๒ เหตุการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มกราคม ๒๕๔๗ – เมษายน ๒๕๖๐ 

ที่มา : https://deepsouthwatch.org/th/node/๑๑๐๕๓ 
 

 ผลกระทบที่มีต่อความสูญเสียในด้านชีวิตของผู้คน ถึงแม้ว่าในรอบ ๑๓ ที่ผ่านมาจะมีผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้มากกว่า ๖,๐๐๐ คน แต่จ านวนผู้เสียชีวิตรายปีนับตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มลดลงจาก ๕๒๑ คนในปี ๒๕๕๖ มาเป็นจ านวน ๓๐๙ คนในปี ๒๕๕๙ การสูงขึ้น
ของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบแม้จะแปรผันไปตามจ านวนครั้งของเหตุการณ์ที่สูงเป็นบาง
ช่วงแต่จ านวนผู้เสียชีวิตกลับลดลงเป็นล าดับ การลดลงของจ านวนผู้เสียชีวิตรายปีสอดรับกับระดับความถี่

https://deepsouthwatch.org/th/node/11053
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ของเหตุการณ์รายปีที่ลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการลดลงของเหตุการณ์ในปี ๒๕๕๑ 
นั้นเป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารที่ เข้มข้นขึ้นตามนโยบายรัฐในช่วงนั้นเรื่องการเพ่ิมก าลังทหารมา
ในพ้ืนที่ แต่การลดลงของเหตุการณ์ ในปี ๒๕๕๖ นั้นน่าจะเกิดจากปฏิบัติการกระบวนการสันติภาพที่
เป็นผลจากการปรับตัวของทุกฝ่ายในสนามของความขัดแย้ง 
 จากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อคนในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบ
แนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้๒ 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๗) 
ได้บัญญัติให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐอัน
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กพต. ก าหนดทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น 
 ๑.๒ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ ๑.๕ ในการเร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๓ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์
ของนโยบายข้อที่ ๓ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและฟ้ืนฟูความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และ
ระหว่างประชาชนด้วยกันให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญ และแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกระบวนการเยียวยาให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยกระบวนการพิจารณา
ช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
แสวงและเอ้ือประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย 
 ๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวย
ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 
 ๑.๕ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ 

                                                           

 ๒ รายงานผลการด เนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. สืบคน้จาก https://www.m-
society.go.th/article_attach/11397/15707.pdf 
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ศอ.บต. โดยได้ถ่ายโอนงานต่าง ๆ คือ งานคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านงบประมาณ 
ด้านระบบฐานข้อมูล และด้านงานบุคลากร 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวย
ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งองค์กรทางศาสนาต้อง
แสดงบทบาทในฐานะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ประชาชนนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน การเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ องค์กรทางศาสนาของทุกศาสนาจึงต้องด าเนินการให้ศาสนิกของตน
ได้เข้าถึงหลักธรรมที่สามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน
พ้ืนที่  
 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีประชาชนอยู่ในพ้ืนที่และได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความไม่สงบที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจของชาวพุทธ องค์กรทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดและพระภิกษุสงฆ์
เป็นตัวแทนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าหน้าที่ในการใช้ธรรมะในการเยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่กล่าวมามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยจึง
เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของวัดในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถท าให้การ
เยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบฟ้ืนฟูและเข้มแข็งเพ่ือใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 ๖.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๖.๒ เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๖.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 



๕ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 พื้นที่เป้าหมาย 
  ผู้ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความรุนแรงมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้วัดมีบทบาท
หน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ
จึงได้เลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ จังหวัดปัตตานี มีจ านวน ๓ วัด คือ วัดตานีนรสโมสร วัด
ทรายขาว วัดบูรพาราม จังหวัดยะลา จ านวน ๓  วัด คือ วัดตลิ่งชัน วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง วัด
ยะหาประชาราม และจังหวัดนราธิวาส จ านวน ๓ วัด คือ  วัดศรีสาคร วัดพระพุทธ วัดไพโรจน์ประชา
ราม เป็นพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
  เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
เพ่ือให้สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการท าการศึกษา  ผู้ศึกษาจึงได้มีการก าหนด 
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informant) โดยคุณสมบัติที่ได้ก าหนดก่อนเพื่อความแม่นตรงและ
ป้องกันอคติ (Bias) โดยก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นเพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยจัดเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ๓  กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยตรง เช่น กลุ่ม มารดา บิดา สามี ภรรยา บุตร ของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ กลุ่มที่ 
๒ คือ พระสงฆ์ในพ้ืนที่ กลุ่มที่ ๓  เจ้าหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 

 

ค าถามการวิจัย 
 ๑. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเนื่องจากความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร 
 ๒. วัดและพระสงฆ์ในฐานะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของชาวพุทธมีศักยภาพในการดูแลจิตใจของ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในด้านในบ้าง 
 ๓. หน่วยงานของรัฐและวัดมีการบูรณาการความร่วมมือในการเยียวยาจิตใจของผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างไร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถหรือความพร้อมของวัดที่เอ้ือต่อการดูแลผู้สูญเสียจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย     ด้าน คือ 
 ๑. ด้านสาธารณูปการ หมายถึง อาคาร สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม 
การจัดการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด  



๖ 
 

 ๒. ด้านการปกครอง  หมายถึง การบริหารจัดการ การดูแล การก าหนดกฎระเบียบภายในวัด 
 ๓. ด้านการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการให้มีและการส่งเสริมด้านการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆ ์
 ๔. ด้านการศึกษาสงเคราะห์  หมายถึง การจัดบริการด้านการศึกษา เช่น จัดให้มีโรงเรียน
หรือศูนย์เรียนรู้ศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกองทุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
 ๕. ด้านการเผยแผ่  หมายถึง การน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอน
สู่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการ การเผยแผ่
ธรรมผ่านสถานีวิทยุ เป็นต้น 
 ๖. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  เป็นต้น 
 การเยียวยาจิตใจ  หมายถึง การบ าบัดทุกข์ทางใจ การฟ้ืนฟูจิตใจ การให้ก าลังใจ ให้
ค าปรึกษา ให้หลักธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือดูแลจิตใจของผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจ  หมายถึง สถานที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกันในการเป็นที่พ่ึงหรือใช้เป็น
ที่ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือท าให้จิตใจสงบ  เกิดความไว้วางใจจากผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  การบูรณาการ  หมายถึง การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ การร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานระหว่างวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ศูนย์เยียวยาประจ าจังหวัด หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือการท างานร่วมกับภาคเอกชน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   
 ๑. ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์กลางการเยียวยาสภาพจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ 
 ๒. ได้แนวทางพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นผู้
บ าบัดเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓. ได้สะท้อนให้หน่วยงานของภาครัฐได้เห็นถึงความส าคัญของวัดและของพุทธศาสนาใน
ฐานะองค์กรทางสังคมท่ีสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



๗ 

 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง  การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าทฤษฏี 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  ดังนี้ 
 
 ๑. แนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพ 
 ๒. แนวคิดเรื่องการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 
 ๓. แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบของภาครัฐ 
 ๔. แนวคิดเรื่องการเยียวยาจิตใจ 
 ๕. แนวคิดเรื่องการเยียวยาจิตใจตามแนวพุทธศาสนา 
 

๑. แนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพ 
 ศักยภาพ หมายถึง อ านาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจท าให้พัฒนาหรือให้ปรากฏ
เป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงาน
ได้มาก๑ 
 ศักยภาพ หรือ Competency หมายถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ท าให้บุคคลผู้นั้นท างานในความรับผิดชอบ

ของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน๒ 
 วิวัฒน์ชัย บุณยภักดิ์ (๒๕๓๒, หน้า ๔๒) ได้นิยามว่า ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถหรือ
ความพร้อมในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง การจัดการ หรือการเข้า
มาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น๓ 

                                                        
 

๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ออนไลน์ http://www.royin.go.th. 

 ๒ สุกัญญา รัศมีธรรมโชต,ิ แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยCompetency Based Learning, 

(พิมพ์ครั้งท่ี ๒). (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จากัด (มหาชน), ๒๕๔๘). หน้า ๑๗.   

 ๓ วิวัฒน์ชัย บุณยภักดิ.์ ศักยภาพส าคัญอย่างไรต่อการท่องเท่ียว จุลสารการท่องเท่ียว (เมษายน –

มิถุนายน ๒๕๓๒). หน้า ๔๒ 

 



๘ 

 
  ศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจาก
ข้าราชการ เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการ มีพฤติกรรรมการทางานในแบบที่องค์กรก าหนดแล้ว จะส่งผลให้
ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเปูาประสงค์ที่ต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น 
การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือการให้บริการแก่ประชาชน ท า
ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ คือการท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน องค์ประกอบในการ
พัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 ๑) กลุ่มความรู้ (knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขันตอน รู้ประยุกต์ใช้  
 ๒) กลุ่มทักษะ (skill) คือ ความสามารถในการลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซ้อนในการปฏิบัติ 
ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ าเสมอ  
 ๓) กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการท างาน (attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ 
พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่  
 ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับปัจจัย ๓ ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการ
แสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความ
อดทน และขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น๔ 
 ความหมายของค าว่า Competency คือ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (personal characteristic of attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม (behavior) 
ที่จ าเป็นและมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน Competency 
ของคนซึ่งเกิดได้จาก ๓ ทางคือ 
 ๑. เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
 ๒. เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
 ๓. เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
 ประเภทของ Competency แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้๕ 

                                                        
 ๔ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒). หน้า ๖ 

 ๕ ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร,์ 

๒๕๔๗), หน้า ๘. 



๙ 

 
 ๑. ขีดความสามารถหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออก
ของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถประเภทนี้ก็จะ
มีส่วนทีจ่ะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกก าหนด
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 
 ๒. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (managerial competency) คือ ความรู้ ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่าง
กันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (role-based) แตกต่างตามต าแหน่งทางการบริหาร งานที่
รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จและต้องสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การท างาน
เป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
เป็นต้น 
 ๓. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (functional competency) คือ ความรู้ ความ สามารถ
ในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ ( job-based) เช่น 
ต าแหน่งวิศวกรไฟฟูา ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการบัญชี 
เป็นต้น หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีดความสามารถ
ชนิดนี้ สามารถเรียก Functional competency หรือเป็น Job competency เป็น Technical 
competency ก็ได้อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จ าเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นจะต้องมีความสามารถ
เหมือนกัน 
 

๒. แนวคิดเร่ืองการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 
 ๒.๑ แนวคิดการพัฒนา 
 อมร  รักษาสัตย์ และขัตติยา  กรรณสูต ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาไว้ว่า หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ท าการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ท าการซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านคุณภาพ (qualitative changes) ส่วนการแปลงรูป (transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของตัวกระท าการ (environmental changes) นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
คุณภาพและปริมาณ เช่น การคมนาคมของประเทศไทยเมื่อเริ่มแรกได้มีการใช้รถเทียมม้า แล้วปรับปรุง



๑๐ 

 
ให้ดีขึ้นโดยใช้เครื่องจักรไอน้ ามาท ารถไฟ และค่อยๆ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นๆ เร็วยิ่งขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลง
จากรถม้ามาเป็นรถไฟหรือเป็นรถยนต์ หรือเครื่องบินจนเป็นจรวดก็ดี นับได้ว่าเป็นการพัฒนา๖ 
 วิทยากร  เชียงกูล ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาไว้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึง 
การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบายความอยู่ดีกินดี ความเจริญ
ทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะข้ึนอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือ
สนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
การพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่างๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้
บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิม
ปริมาณสินค้าหรือการเพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพ่ิมความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๗ 
  แนวคิดการพัฒนาองค์กร 
 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ กล่าวว่าองค์การเป็นการร่วมมือประสานงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีเหตุผลของบุคคลจ านวนหนึ่งเพ่ือให้บรรลุความประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่มีอยู่ร่วมกันอย่าง
ชัดเจนด้วยวิธีการแบ่งแรงงานและหน้าที่ (Division of Labor and Function) ตามสายงานที่ก าหนด
ล าดับชั้นของอ านาจหน้าที่ (A Hierarchy of Authority) และความรับผิดชอบ๘ 
 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การให้การศึกษาในอันที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความถนัด
และทักษะบุคลากรทั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์การให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านความรู้ความสามารถความช านาญและ ประสบการณ์
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังมีความหมายที่จะพัฒนาทัศนคติหรือเจตคติของการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทางท่ีดีมีก าลังใจในการท างานและมีความคิดท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ยิ่งขึ้นอีกด้วย๙ 
 
 

                                                        
 ๖ อมร รักษาสัตย ์และ ขัตติยา กรรณสูต, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ. 
(กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕), หน้า ๒ – ๘. 

 ๗ วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ฉับ

แกระ, ๒๕๒๗), หน้า ๑๗ – ๑๘. 

 ๘ สร้อยตระกลู  (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎแีละการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งท่ี ๓) 

(กรุงเทพฯ .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๕),  หน้า ๙ 

 ๙ รังสรรค์ ประเสริฐศร,ี องค์การและการจัดการงานบุคคลหน่วยท่ี ๑๑, (พิมพ์ครั้งท่ี๖). (นนทบุรี: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๖๑ – ๔๖๒. 



๑๑ 

 
 ๒.๒ แนวคิดการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 
 พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของการพัฒนาวัดในปัจจุบัน ก็
ต้องพูดรวมถึงตัวบทบาทของวัดและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าท าหน้าที่ปกครองวัดในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส 
แต่ก่อนจะเห็นได้ว่าวัดนั้นมีบทบาทต่อสังคมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการปกครอง 
ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ และด้านศาสนพิธีต่างๆเป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ บทบาทของวัดเริ่ม
จะจางหายและหมดไป เพราะสังคมของเราไปรับเอาความเจริญสมัยใหม่แบบตะวันตกมาเป็นวิถีชีวิต 
แต่ก่อนวัดซึ่งเคยเป็นสถานที่ศึกษามีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ เคยเป็นสโมสรพบปะสังสรรค์
ชุมนุมเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับบ้านเมือง แต่สิ่งเหล่านี้ก าลังจะสูญหายไป สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และตัวพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ผู้บริหารวัดไม่สร้างสรรค์ปรับปรุงวัดและตัวเองเข้ากับความเจริญ 
พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชนจะต้องเป็นผู้สนใจในกิจการของวัด จะปล่อยปละละเลยไปตามมีตามเกิดเรื่อยไป
ไม่ได้ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาวัดได้ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงปัญหาหลักและอุปสรรคที่มีผล
ต่อการพัฒนาในปัจจุบันโดยภาพรวมแล้ว พอประมวลได้จากบทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่ก าลังจะเสื่อม
ไปได้ เช่น ด้านบทบาทของวัดที่ถูกลดสถานะไป ด้านบทบาทของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าไม่มีศักยภาพเพียงพอ 
ด้านขาดระบบและการจัดการที่ดี และด้านติดขัดเรื่องงบประมาณ๑๐  
 พระครูพิมลธรรมภาณี (ด าเนิน อตฺถจารี) (๒๕๔๕, หน้า ๕๙) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด
ไว้ว่า การพัฒนาวัดในทัศนสังคมปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้เชิงรุกในการพัฒนาวัตถุ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ ส่วนรูปแบบโครงสร้าง แนวทาง และวิธีการพัฒนาวัดนั้น ต้องมีหลักการ ๗ อย่าง คือ 
  ๑. วางผัง (แผนพัฒนา) 
  ๒. ตั้งโครงการ (ขั้นตอนการพัฒนา) 
  ๓. งานมีทิศ (ทิศทางการพัฒนา) 
  ๔. คิดเป็นระบบ (ศึกษายุทธศาสตร์ ก าหนดยุทธวิธี เตรียมบุคลากร) 
  ๕. เคารพกติกา (ยึดหลัก รักแบบ) 
  ๖. จัดการศึกษา (ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นภารธุระการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
  ๗. พัฒนาสังคม (ช่วยแนะ ช่วยน า ช่วยท าความเข้าใจ ส่งเสริม ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ 
และรัฐบาล) 
 กิจกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาวัด เพ่ือให้ประชาชนละแวกวัดได้มีโอกาสผูกพัน
กับวัด มีความส านึกว่าวัดเป็นของประชาชน วัดจะต้องอ านวยความสะดวก ให้ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ 

                                                        
 ๑๐ พระราชธรรมโมล ี(สมศักดิ ์ภูริปญฺโญ), วัดพัฒนา, ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา

,๒๕๔๓), หน้า ๗๐. 



๑๒ 

 
และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใช้บริการวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย พัฒนาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
โดยมีสาระส าคัญแผนพัฒนาวัดตามกรอบแนวนโยบายการพัฒนาวัด ที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยกรมการ
ศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นๆ วัดจะต้องมีแผนงาน โครงการ และ
มาตรการที่เป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันค าว่าการวางแผน หรือ แผน เป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักบริหาร นักพัฒนาหรือบุคคลทั่วไป อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้วางแผนเพ่ือที่จะด าเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ มากมาย กรณีผู้บริหารจัดการวัด ได้แก่ เจ้าอาวาสวางแผน คิดโครงการ หามาตรการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวัด ว่าจะท าอะไรก่อนหลัง จะเกิดผลอย่างไร ตรงกับความพอใจของเราเอง ตลอด
จนถึงพระภิกษุสามเณร รวมทั้งทายกทายิกาแห่งวัดเราหรือไม่๑๑ 
 ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของศาสนสถานในด้านต่าง ๆ  จึงมีความส าคัญเพ่ือที่จะ
สามารถรักษาบทบาทของวัดและศาสนสถานที่สอดคล้องกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และสภาพเศรษฐกิจ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ ทั้งยังเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการสืบทอด
ศาสนาทางหนึ่งด้วย๑๒ การพัฒนาวัดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุน ดูแล โดยมี
แนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธรรมวินัย 
 การพัฒนาวัด หมายถึง การปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดจนกระทั่ง
มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยด าเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาวัด ดังนี้๑๓  
 ๑. พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน มีความรู้สึก หวงแหน 
และช่วยกันดูแลรักษา 
 ๒. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย ๕ ประการ คือ 
  - เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร 
  - เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม 
  - เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน 
  - เป็นที่ที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ 

                                                        
 ๑๑ พระครูพิมลธรรมภาณ ี(ด าเนิน อตฺถจาร)ี, วัดพัฒนา, ๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

การศาสนา,๒๕๔๕), หน้า ๕๙. 

 ๑๒ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, คูม่ือการดูแลศาสนสถาน. (พิมพ์ครั้งท่ี ๒). (กรุงเทพ : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิช่ิง จ ากัด (มหาชน) ๒๕๕๙), หน้า ๒๔๕ 

 ๑๓ กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน. 

(๒๕๕๔), หน้า ๗-๑๑   



๑๓ 

 
  - เป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดต้องสะอาดร่มรื่น มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าวัดเพ่ือบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย 
และหลักพระพุทธศาสนา 
 ๔. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น ในการติดต่อกับ
หน่วยงานอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ซึ่ง
ควรให้วัดเป็นศูนย์กลาง 
 ๕. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 การพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวยังไม่
สามารถพัฒนาวัดได้สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการ
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ดังนี้ 
 ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร 
  ความส าคัญ การปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามล าดับชั้น
นับตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังนี้ 
  มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการ 
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม 
  หลักการปกครอง เป็น ภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง 
ด าเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครอง
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือ
พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าคณะ
ปกครองทุกระดับนับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็น
พระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร 
 ๒. การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม 
  ความส าคัญ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม 
ทั้งแผนกธรรม และบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มี



๑๔ 

 
ผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา 
ก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงท าการ
ท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุ สามเณร ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะ
ให้มฐีานันดรพระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น 
  หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆ์ท้ัง 
แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ภารกิจ ด้านนี้ครอบคลุมถึง
การที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการ
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อ านวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และ
เป็นเจ้าส านักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
ทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ จัดตั้งกองทุน
เพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น 
 ๓. การเผยแผ่ หมายถึง ท าให้ขยายออกไป ท าให้ขยาย กว้างขวางออกไป 
  ความส าคัญ การเผยแผ่ คือการท าให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่
ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วนค าว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ท าให้
แพร่หลาย ในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น 
  หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธี ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์
มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดงานในวันที่ก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย 
(วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดโครงการบวช
เนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
การจัดพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ) การจัดส่ง
พระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่คณะสงฆ์
ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ด าเนินการในรูปแบบ“หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน”“การอบรมครูจริยศึกษา” 
“การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์” เช่น โครงการ



๑๕ 

 
อุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬาโครงการวัด
พัฒนาตัวอย่าง เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป การด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่
ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ต้อง
ด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด 
  ความส าคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน ทางเดินในวัด 
และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ เป็นงานประจ า
ของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้ เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ 
และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการนี้ 
ให้รวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัว
ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ 
  ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ 
  - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมีเจ้าอาวาส 
เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
  - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชน
โดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น 
  หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการ 
พัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส 
หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุ
หรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ 
การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เป็นต้น 
 ๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่ประชาชน 
  ความส าคัญ การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ด าเนินการขึ้นเพ่ือสนอง
ต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา 
  หลักการศึกษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝัง 



๑๖ 

 
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสามารถ
ด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ 
โดยมีความ มุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้ พระภิกษุสามเณร
นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด 
(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยสงฆ ์
  ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การให้สร้างสถานศึกษา
ในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐ หรือท้องถิ่น 
การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด 
  ๓. การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น 
การสอนธรรมศึกษา การสอนศลีธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ 
  ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ 
  ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้ บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว 
เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
สถานศึกษา หรือการด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป 
เพ่ือการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์
ทั้งสิ้น 
 ๖. การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป 
  ความส าคัญ การสาธารณสงเคราะห์ นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้
และประสบภัยแล้ว ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
การฝึกอาชีพแก่ประชาชน การให้ใช้สถานที่วัดส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 หลักการสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการช่วยเหลือสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ประชาชน
เป็นส าคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็น
สถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ 
การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์
ผู้ปุวยโรคร้ายหรือผู้ปุวยยากไร้การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยม



๑๗ 

 
บริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การ
สาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ลักษณะของวัดที่ผ่านการพัฒนาแล้วนั้น พระครูประศาสน์สวีเขต ได้สรุปไว้ว่าต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้๑๔ 
 ๑. การปกครอง ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองต้องสบายใจ อยู่ร่วมกันได้ โดยมีลักษณะการ
ช่วยเหลือกัน ต้อนรับผู้มาเยือน น่าอยู่น่าอาศัย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ผู้ใต้ปกครอง 
 ๒. การศึกษา ต้องสนับสนุนให้บุคลากรในวัดได้รับการศึกษาที่ดี อบรมมารยาท ประชาชน
ใกล้วัดตลอดจนเยาวชนรอบวัดมีโอกาสเข้าวัด ใช้บริการสถานที่วัด ร่วมศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และ
มีหลักประกันในการศึกษาสูง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น พระภิกษุสามเณรต้องมีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมดี 
ผู้ผ่านการอบรมจากวัดเป็นคนดี  
 ๓. การเผยแผ่ ต้องช่วยกันสนับสนุนการเผยแผ่ธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีองค์การ
ต่าง ๆ เช่น สมาคม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนศีลธรรม ธรรมศึกษา ใช้ประโยชน์
จากศาลาวัด มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม บุคลากรภายในวัดต้องร่วมกันท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔. การสาธารณูปการ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเสนาสนะที่ใหญ่โต ควรเห็นถึงการใช้ประโยชน์ให้
ได้มากที่สุด ที่ส าคัญ คือ การท าให้วัดสะอาด ร่มรื่น มีระเบียบ  
 
 ๒.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุดใจ  สะอาดยิ่ง (๒๕๔๖ : ๘๘-๙๒) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหาของประชาชน วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
และงานประเพณีวัฒนธรรม วัดขาดความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่น 
ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการคมนาคมมายังวัด พระยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน พระกับวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ

                                                        
 ๑๔ พระครูประศาสนส์วีเขต, หลกัการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพฯ : 

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ,๒๕๓๙), หน้า ๑๙๓-๑๙๔   



๑๘ 

 
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา ปัจจุบันวัดมีพระ เณร ที่จ าพรรษาที่วัดน้อย ยังขาดการพัฒนาการให้
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร๑๕ 
 

๓. แนวคิดเรื่องการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ 
 จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๗ 
เป็นต้นมาท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบส่งผลให้สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะครอบครัว ที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ภรรยาสูญเสียสามี
บุตรขาดผู้อุปการะ ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้บางช่วงเหตุการณ์จะเบาบางลง ความ
สูญเสีย ความหวาดระแวง วิตกกังวลหวาดกลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยชีวิตและการประกอบอาชีพ 
รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป แม้ว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว
ก็ตาม แต่ครอบครัวผู้สูญเสีย ยังคงเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว จึงจ าเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความส าคัญ และ
ก าหนดแนวทางการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือมิให้เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่หลักของรัฐที่จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเยียวยาให้
บุคคลเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งจะมี
ผลให้ประชาชนมีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อความรับผิดชอบของภาครัฐ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป๑๖ 
 ความหมายของค าว่าเยียวยาจิตใจ 
 “เยียวยา” หมายถึง การบ าบัดเพ่ือบรรเทาทุกข์โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย
ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน๑๗ 
 การเยียวยาจิตใจ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ แสดงความห่วงใย ใส่ใจ 
ให้ก าลังใจ และดูแลต่อเนื่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง/วิกฤตต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการ ช่วยเหลือตามแนวทางวิกฤตสุขภาพจิต ซึ่งได้แก่ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ การ

                                                        
 ๑๕ สุดใจ สะอาดยิ่ง, รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับ

หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์, งานวิจัย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการวจิัยการศึกษาและศาสนาของ
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๖), หน้า ๘๘-๙๒. 

 ๑๖ ผลการด าเนินงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙, หน้า ๒๕. 

 ๑๗ รายงานผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับ

ผลกระทบฯ, หน้า ๒. 



๑๙ 

 
ให้การปรึกษา การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางจิตใจ การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รวมถึง
การประสานส่งต่อแหล่งช่วยเหลือทางสังคม ตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัว
และกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ๑๘ 
 การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และสังคมแก่ผู้
ประสบภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลทางจิตใจ การให้การ
ปรึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การบ าบัดรักษา 
รวมถึงการประสานการส่งต่อในเครือข่ายตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและกลับมาด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ๑๙ 
 แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบของภาครัฐ 
 สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท าให้ผู้ได้รับ 
ผลกระทบทุกฝุายทั้งประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตหรือ
ได้รับบาดเจ็บในกรณีต่าง ๆ ส่งผลให้ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบประสบความเดือดร้อนและ
ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนและพอเพียงเพ่ือให้ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขและมัน่คง 
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ แต่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่รัฐบาลช่วยเหลือนั้น จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จากการกระท าของผู้ก่อการร้ายที่ก่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา ๔ อ าเภอ (อ.สะบาย้อย 
อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.นาทวี) เช่น ทหาร/ต ารวจถูกซุ่มยิง ถูกระเบิด ลอบยิงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ลอบ
วางเพลิงบ้านพัก สถานที่ราชการ ร้านค้า และการท าลายพืชสวนทางการเกษตร เป็นต้น ท าให้บาดเจ็บ 
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีการรับรองจาก ๓ ฝุาย คือ ต ารวจ ทหาร 
และฝุายปกครองในพ้ืนที่รับรองเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณความไม่สงบ ฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
 ๑. คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 ๒. บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐาน 

                                                        
 ๑๘ ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือเยียวยาจิตใจผู้

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
๒๕๕๗). 

 ๑๙ ศิริศักดิ ์ธิติดิลกรตัน,์ วัลล ีธรรมโกสิทธิ,์ ราณ ีฉายินทุ บรรณาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานทีม

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต, (กรุงเทพฯ : บริษัท บียอนด ์พับลิสซิ่ง จ ากัด ๒๕๕๕).  



๒๐ 

 
 ๓. มาประสบเหตุการณ์ซ่ึงเกิดจากการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จ.ปัตตานีจ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา ๔ อ าเภอ (อ.สะบาย้อย อ.จะนะ อ.เทพา และ 
อ.นาทวี) 
 ๔. เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นท าให้ เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย (เฉพาะทรัพย์สินที่
ไม่ได้ท าประกันภัย) 
 ๕. มีการรับรองเหตุการณ์ความไม่สงบจาก ๓ ฝุายระดับอ าเภอ (ต ารวจ ทหาร และปกครอง) 
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว  จึงได้มีนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามล าดับ ดังนี้๒๐ 
 ๑)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ 
     - เห็นชอบในหลักการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากการก่อความไม่สงบ มิใช่เกิดจากสาเหตุส่วนตัว เพ่ือเป็นการจุนเจือและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน สมควรที่ทางราชการจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวของ 
ผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราครอบครัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จาก
รายได้โดยการออกสลากพิเศษ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาทด้วย ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 ๒)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ 
  - อนุมัติให้จัดท าประกันภัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมลูกจ้างประจ า)   
ของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ได้ร่วมกับกรมการประกันภัยด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดย
การออกสลากพิเศษ มีเงื่อนไขของการเอาประกันภัย คือ เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ข้าราชการ  
เบี้ยประกันภัยสุทธิ  คนละ ๕๐๐ บาท/คน/ปี  โดยคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรในวงเงิน
ประกันจ านวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท ทั้งนี้ มีผู้เอาประกันภัยจ านวน ๓๑,๓๗๖ คน เบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 
๑๕,๖๘๘,๐๐๐ บาท   
 ๓)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ 
  - ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทหาร ต ารวจ อาสมัคร ก านัน และผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการก่อความไม่สงบ ในวงเงินรายละไม่เกิน 

                                                        
 ๒๐ กลุ่มงานช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(ศอ.บต.) การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้



๒๑ 

 
๕๐๐,๐๐๐บาท จากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ  โดยไม่ต้อง
ท าการประกันภัยเช่นเดียวกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
  - ให้ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ท าประกันภัยและได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรแล้ว  ได้รับความช่วยเหลือจากการ
ประกันภัยอย่างเดียว  โดยยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้
โดยการออกสลากพิเศษ  แต่ส าหรับกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและไม่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
ยังคงให้ได้รับความช่วยเหลือจากเงินโครงการดังกล่าว รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 ๔)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๔๗ 
  - อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ผู้อ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ 
โดยเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนประชาชนผู้บริสุทธิ์ ประชาชนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ กรณีเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งการจ่ายเงินพืชไร่ และ
ทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๕)  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๔๘ 
  - มอบหมายให้ นายจาตุรนต์  ฉายแสง ขณะด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ภาพรวม   
 ๖)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 
  - ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของมาตรการ หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมโดยเร็วต่อไป   
 ๗)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
  - รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ในขณะด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้รัฐบาลตกลงใจในการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
ระบบ  ทั้งหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการปัจจุบันที่มีอยู่ และหลักเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทุกด้าน 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



๒๒ 

 
 ๘)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
  - เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามที่ประธาน กยต. เสนอโดยให้ปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้  แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  (๑) แหล่งเงินที่จะใช้เพ่ือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ  ที่ก าหนดจะใช้เงินจากโครงการเพ่ือการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลาก
พิเศษ และแหล่งเงินส าหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ  แรงงานต่างด้าว 
เจ้าของพืชไร่ ผู้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เป็นการครั้งคราว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และการเยียวยา
กรณีพิเศษอ่ืนๆ นั้น ให้ใช้จ่ายลักษณะเป็นโครงการพิเศษจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยประสานและขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
ตามความจ าเป็นต่อไป 
  (๒) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หากผลการสอบสวนยังคลุมเครือไม่ชัดเจนว่า ผู้
ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ นั้น ให้จังหวัดจ่ายค่าชดเชย
ไปก่อนเบื้องต้นร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ดังกล่าว เพ่ือให้จังหวัดสามารถให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
และหากปรากฏต่อมาว่า ผลสอบสวนและค่าชดเชยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏภายหลัง ให้ยุติการ
ช่วยเหลือทันที และเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ต้องรับผิดชอบ  หากได้กระท าไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ระบุไว้ในเรื่องนั้นแล้ว โดยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  (๓) ให้น าหลักเกณฑ์การจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้กับกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสงขลาหรือในจังหวัดอ่ืนที่เกิด
เหตุการณ์ลุกลามในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ให้การช่วยเหลือเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗  
และในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ข้างต้น  ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๔๗ ให้คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
ตามความเหมาะสม 
  (๔) การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการ
ด้วยความรอบครอบ เหมาะสม โดยยึดหลักเมตตาธรรม และให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปูองกัน
ปัญหาการให้ความช่วยเหลือซ้ าซ้อนกันต่อไปด้วย 
 ๙)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๘ 



๒๓ 

 
  - รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือเพียงหน่วยเดียว เพ่ือมิให้เกิด
กรณีให้ความช่วยเหลือซ้ าซ้อน และเป็นการบูรณาการงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เนื่องจากเดิมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ก าหนดให้กอง
อ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  
 ๑๐)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
  - รับทราบการแต่งตั้ง กยต. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ   
 ๑๑)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
  - เห็นชอบให้แก้ไขการแก้ไขเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธาน กยต. เสนอทั้ง ๓ ข้อ  ดังนี้ 
  (๑) ให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แทนส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยมีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยประสานและ
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ส าหรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือตาม
หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ กยต. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย  งบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยประสานและขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็นต่อไป 
   (๒) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ นั้น ให้ยึดถือการรับรองว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากความเห็นของคณะกรรมการ ๓ ฝุายในพ้ืนที่ (ทหาร ต ารวจ และพนักงานปกครอง) ประกอบ
ผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ หากกรณีเหตุการณ์ปรากฏชัดเจนว่าเกิดจากเหตุความไม่สงบ 
ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ครบถ้วน (๑๐๐ %) ตามหลักเกณฑ์ฯ จากเงินทดรอง
ราชการ 
  (๓)  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมติ 



๒๔ 

 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการ
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา
ตามความเหมาะสม 
 ๑๒)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ...ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝุายเลขานุการ กยต. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  (๑) ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ (ร่างข้อ ๔) ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ร่างข้อ ๕) 
  (๒) กองทุนประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือใช้จ่ายในกิจการของกองทุน 
รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว (ร่างข้อ ๗)  
   (๓) ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ  
   (๔) ให้ระเบียบนี้ยกเลิกเม่ือคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกกองทุน  
 ๑๓)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘  ดังนี้ 
  (๑) การให้ทุนการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือนแก่เด็กท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง  เพื่อให้
ผู้ประสบเหตุที่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน/นักเรียน/นักศึกษา  และเด็กที่ผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส 
และทุพพลภาพ ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างยุติธรรม  
   (๒) การช่วยเหลือกรณีเด็กท่ีบิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพ่ือให้
เด็กที่ก าพร้าทั้งบิดาและมารดา ประสบความเดือดร้อนมากกว่าเด็กที่ก าพร้าเพียงบิดาหรือมารดา เนื่องจาก
ต้องขาดผู้อุปการะดูแล และอาจเป็นภาระแก่ญาติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ ซึ่งมีภาระในครอบครัวของตนอยู่แล้ว   
 ๑๔)  มติครม. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  (๑) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ิมบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ 



๒๕ 

 
(สารวัตรก านัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจ าต าบล/อาสาสมัครที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการ) 
และแนวทางการรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝุาย 
  (๒) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ จากคณะกรรมการ ๓ ฝุาย (ทหาร ต ารวจ พนักงานฝุายปกครอง) 
เนื่องจากการรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝุาย ประกอบผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน 
ท าให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้า และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึง
เห็นควรก าหนดแนวทางการพิจารณาว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบหรือไม่ จากการรับรองตามความเห็นของคณะกรรมการ ๓ ฝุายใหม่ ดังนี้ 
   ๑) กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝุายรับรองว่า ผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐) 
จากเงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท)  
   ๒) กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝุาย มีความเห็นเสียงส่วนใหญ่ (๒ ใน ๓) รับรองว่าผู้ขอรับ
การช่วยเหลือ “ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ 
    ๒.๑ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปก่อนร้อยละ ๒๕ จาก
เงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 
    ๒.๒ ภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 
๗๕ จากเงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 
    ๒.๓ แต่หากภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคล
ดังกล่าวไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดยุติการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทันที  
   ๓)  กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝุาย มีความเห็นเสียงส่วนใหญ่ (๒ ใน ๓) รับรองว่าผู้
ขอรับการช่วยเหลือ “ ไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ  
    ๓.๑) ให้งดการพิจารณาไว้ก่อน 
    ๓.๒) ภายหลังผลสอบสวนคดขีองพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบถ้วน ร้อยละ 
๑๐๐ จากเงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 
    ๓.๓) แต่หากภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคล
ดังกล่าวไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดยุติการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทันที 



๒๖ 

 
   ๔) กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝุาย มีความเห็นเป็นเอกฉันท์รับรองว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือ
“ ไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้ถือว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์
เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยไม่ต้องน าผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนมาพิจารณา 
   ๕) กรณียุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตามข้อ ๒.๓ ข้อ ๓.๓  และข้อ ๔ 
หากต่อมาภายหลัง 
    ๕.๑) ศาลมีค าพิพากษาคดีถึงที่สุด และค าพิพากษาระบุชัดเจนว่า เป็นคดีท่ีผู้
ขอรับการช่วยเหลือ “ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และ 
    ๕.๒) ผู้ได้รับผลกระทบร้องขอน าค าพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วนั้น มาให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดกรณีดังกล่าว ให้จังหวัดจ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ จากเงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 
   ๖)  ให้คณะกรรมการ ๓ ฝุาย  พิจารณาให้ความเห็นว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือ “ เป็น
ผู้ได้รับผลกระทบ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ หรือไม่โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกิน ๕ วัน ท าการ 
   ๗)  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ  หากได้กระท าไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบไุว้ข้างต้น  ต่อมาภายหลังผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ผลของค าพิพากษาศาลคดีถึง
ที่สุด  รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบในการกระท าที่เกิดขึ้น ยกเว้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ท าการ
ไปโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อภิรดี แซ่ลิ้ม และคณะ ได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และแนวทางการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ได้รับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัด
จังหวัดปัตตานี ๒) เพ่ือประเมินผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
ในจังหวัดจังหวัดปัตตานี โดยสุ่มตัวอย่างผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ านวน ๒๔๓ 
ครอบรัว ในช่วงปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบภาคตัดขวาง พบว่า สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนประสบเหตุการณ์ 
ส่วนใหญ่รายงานว่า มีสภาพชีวิตแย่กว่าเดิมมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพจิต 
และปัญหาด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ๖๘ และ ๖๖ ตามล าดับ ความช่วยเหลือที่ต้องการเร่งด่วน
ที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านการเงิน รองลงมา คือ การศึกษาบุตร ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และอาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ ๒๕.๒ ๑๖.๙ และ ๑๔.๕ ตามล าดับ 



๒๗ 

 
 จากการสัมภาษณ์ ปัญหาที่พบเจอคือ การไม่ทราบสิทธิตนเองหรือไม่ทราบขั้นตอน กระบวนการ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าให้ผู้ประสบเหตุในบางรายไม่ได้รับการช่วยเหลือตาม
สิทธิที่พึงได้ หรือได้รับอย่างล่าช้า การได้เยี่ยมผู้ประสบเหตุถึงบ้านเรือนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ประสบเหตุ 
มีความรู้สึกผูกพัน หรืออบอุ่นใจว่าไม่ได้ถูกทางราชการหรือสังคมทอดทิ้ง และได้ระบายความคับแค้น
ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่แท้จริง โดยเฉพาะในรายที่บาดเจ็บ หรือต้องทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้๒๑ 
 อับดุลเลาะ  อับดุลซอมะ ได้ศึกษา “รอยยิ้มและก าลังใจ” ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑)เพ่ือติดตามเฝูาระวังภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้ได้รับผลกระทบฯ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วิธีการศึกษา ทีมเยียวยาฟ้ืนฟูสุขภาพจิตประสานเครือข่าย
เยียวยาระดับต าบล/ชุมชน การลงเยี่ยมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ เปรียบเสมือนเพ่ือนให้ก าลังใจ ท า
แบบประเมินสุขภาพจิต GHQ ๑๒ Plus –R และ PTSD ในการลงเยี่ยมเยียนเยียวยา พบว่าร้อยละ ๗๕ 
ไม่มีความเสี่ยง พบว่า สามารถท าใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว โดยมีก าลังใจจากคนในครอบครัว 
คนที่เรารัก พ่อ แม่ ลูก และญาติพ่ีน้อง ซึ่งมีรากฐานของครอบครัวที่สมบูรณ์ และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เช่น ในศาสนาอิสลาม สามารถยอมรับบททดสอบที่พระเจ้าทดสอบความศรัทธาของตน ร้อยละ ๒๕ 
เสี่ยงมีปัญหาสภาพจิตใจ วิตกกังวล ขาดก าลังใจจากครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก ทีมเยียวยาต้อง
ให้ความช่วยเหลือ โดยน ามาเข้าโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ชมรมโคกโพธิ์สัมพันธ์ อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวใสถานการณ์วิกฤติ เห็นความส าคัญของตนและได้พบปะพูดคุยระหว่างผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ 
 ผลการศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ มีก าลังใจ ทีมเยียวยาระดับ
ชุมชนเฝูาระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สรุปผล ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการช่วยเหลือให้มีก าลังใจ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข๒๒ 
  สุชาดา อุดมลาภสกุล และคณะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตของสตรีผู้
สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า พบว่า การสร้างเสริม

                                                        
 ๒๑ อภิรดี แซ่ลิม้ และคณะ, โครงการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และแนวทางการเยียวยาครอบครัวผู้

ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี, คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), ๒๕๕๐. 

 ๒๒ อับดุลเลาะ อับดลุซอมะ, การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่
สุขภาพจิตดี ในปี ๒๕๖๓, รายงานวิจัยเร่ือง รอยย้ิมและก าลังใจ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๑. 



๒๘ 

 
สุขภาพจิตของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = ๒.๘๖, S.D. = ๐.๓๕) และมีการสร้างเสริมสุขภาพจิตในระดับมาก ๓ ด้าน โดย
ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๕) รองลงมาคือ ด้าน
การเผชิญปัญหาและการจัดการกับความเครียด ( = ๓.๑๒, S.D. = ๐.๕๒) และด้านการสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย ( = ๒.๘๕, S.D. = ๐.๖๒) ตามล าดับ ส่วนด้านการสร้างเสริมคุณค่าในตนเองอยู่
ในระดับปานกลาง( = ๒.๑๓, S.D. = ๐.๒๑) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้๒๓ 
 

๔. แนวคิดเรื่องการเยียวยาจิตใจตามแนวพุทธศาสนา 
 พระพุทธเจ้า ตรัสถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนว่า เป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง หากร่างกายเจ็บปุวยไม่อาจเยียวยาได้แล้ว พระองค์จะ
ทรงมุ่งเน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก๒๔ 
 การเยียวยาจิตใจตามแนวพุทธศาสนานั้น หากเราจะมองการเยียวยาตามแนวพุทธก็ควรเริ่มจาก
การศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยเริ่มแรกอยากจะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าในแง่ที่เกี่ยวกับการแพทย์ พระพุทธเจ้า
มีพระนามมากมายหลายอย่าง ในบรรดาพระนามมากมายหลายอย่างนั้น พระนามที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้า ก็คือ พระองค์ได้ชื่อว่าเป็น “หมอ”มีค าในพระไตรปิฎกหลายแห่งทีเดียวที่เรียกพระพุทธเจ้า
เป็นหมอ หรือเป็นแพทย์ ค าหนึ่งคือค าว่า “ภิสักกะ” หรือ “ภิสักโก” “ภิสักโก” ก็คือหมอยา และคู่กับ
ความเป็นหมอยานั้น ก็คือ “สัลลกัตตะ”หรือ “สัลลกัตโต” ซึ่งหมายถึงหมอผ่าตัด 
 ค าที่เรียกพระพุทธเจ้าเป็นหมอนั้น ตามปกติก็เป็นค าที่พูดคู่กันทั้ง ภิสักโก และ สัลลกัตโต 
คือ เป็นทั้งหมอยาและหมอผ่าตัดบางทีพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสอุปมาไว้อย่างจ าเพาะชัดเจนทีเดียวว่า 
(ม.อุ.๑๔/๗๗/๗๒) 
 ค าว่าหมอยา (ภิสักโก) หมอผ่าตัด (สัลลกัตโต) นี้ เป็นชื่อของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าอีกอย่างหนึ่งก็ใช้ค าว่า “ติกิจฉโก” แปลว่า ผู้เยียวยาบ าบัดหรือผู้บ าบัดโรคนั่นเอง บางทีเรียกพระพุทธเจ้า
ว่า “สัพพโรคติกิจฉโก”แปลว่า ผู้บ าบัดสรรพโรค คือเป็นผู้เยียวยาโรคทุกอย่างบางทีเรียกว่า “สัพพโลกติ

                                                        
 

๒๓ สุชาดา อุดมลาภสกุล,ถนอมศรี อนิทนนท์ และ วันดี สุทธรังสี,การสร้างเสริมสุขภาพจิตของสตรีผู้

สูญเสียสามจีากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔. หน้า ๒๙. 

 ๒๔ พระมหาสากล สุภรเมธี (เดินชาบัน), การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวพุทธปรัชญา,วารสาร
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด,  ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ ประจ าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘, 
หน้า ๓๕๔. 



๒๙ 

 
กิจฉโก” แปลว่า ผู้เยียวยาสรรพโลกคือเป็นผู้รักษาชาวโลกทั้งหมด หมายความว่า รักษาโรคด้วย 
รักษาโลกด้วย 
 อีกค าหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้าเป็นหมอ คือ ค าว่า “เวชฺช” ซึ่งเป็นค าเดียวกับแพทย์เลยทีเดียว 
แต่เป็นรูปค าในภาษาบาลี ค าว่าเวชช นี้ ก็ใช้เรียกพระพุทธเจ้าบ้าง แต่ไม่บ่อยเป็นอันว่า สรุปความก็คือ 
พระพุทธเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าเป็น “หมอ” หรือเป็น “แพทย์” เมื่อเป็นหมอ ก็มีหน้าที่หรือท างาน
ในการเยียวยาบ าบัดโรค แต่พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขบ าบัดโรคของคนหมดทั้งโลก คือท างานเพ่ือประโยชน์
แก่ชีวิตที่เป็นสากล๒๕ 
 
หลักธรรมที่ใช้ในการเยียวยาแนวพุทธ 
 หลักธรรมที่เป็นหลักในการเยียวยาจิตใจตามแนวพุทธศาสนา ซึ่งท่านพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ดังนี้๒๖ 
 ๑. ทุกข ์คือปัญหาต่างๆ ของมนุษย์เป็นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ มีอยู่ทั่วไปแกทุกคน เกิดขึ้นแกใคร
เมื่อใด กเ็ป็นจุดสนใจ เป็นของเด่นชัดแกผู้นั้นเมื่อนั้น แต่ว่าที่จริง ถึงจะไมมองเฉพาะครั้งเฉพาะคน แม้มอง
กว้างออกไปในหมูชนน้อยใหญ่ จนถึงทั้งโลก ก็เห็นชัดถึงปัญหาชีวิตของมนุษย์และทุกข์ภัยใหญ่น้อย ที่
ปรากฏขึ้นมาและเป็นไปอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เป็นธรรมดา พูดขึ้นมา ก็ชัดเจน เห็นง่าย เป็นจุดสนใจ
อย่างยั่งยืน ยกข้ึนเป็นข้อปรารภไดเรื่อยไป โดยเฉพาะเหมาะที่จะใช้เป็นจุดเริ่มตน้ในการแสดงธรรม 
 ยิ่งกว่านั้น ทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว และน่าตกใจส าหรับคนจ านวนมาก ทั้งที่ไมอาจหลีกเลี่ยง 
ก็ไมอยากไดยิน ดังจะเห็นคนที่ก าลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมา ไมตระหนักรูวาตนเองก าลังมีปัญหา 
และก าลังก่อปัญหา เมื่อมีผู้มาชี้ปัญหาให้ก็จะกระทบใจ ท าให้สะดุ้งสะเทือน และเกิดความไหวหวั่น 
ส าหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนปรารภเรื่องทุกข์เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เขาฉุกใจไดคิด 
เป็นทางที่จะเริ่มตน้พิจารณาแกปัญหาดับความทุกข์กันไดต่อไป 
 เมื่อแสดงอริยสัจโดยตั้งต้นที่ทุกขก็์เป็นการสอนที่เริ่มจากปัญหา เริ่มจากสิ่งที่มองเห็นกันอยู่ 
เข้าใจง่ายเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจ และโดยเฉพาะเป็นการสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน ไมใช่เรื่องเลื่อนลอย 
ไมใช่เรื่องคิดเพ้อฝัน หรือสักว่าพูดตีฝีปาก เมื่อพูดกับใครก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้น เมื่อพูดเป็น
กลางๆ ก็เก่ียวขอ้งกับทุกคน 

                                                        
 

๒๕  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), การแพทย์แนวพุทธ  (พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐), (นครปฐม : กองทุน

วุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัตธิรรม, ๒๕๕๗). หนา้ ๓๕-๓๖. 

 ๒๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺต),  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  (พิมพ์ครั้งท่ี ๓๑), (๒๕๕๕) หน้า 

๘๕๙-๘๖๔. 



๓๐ 

 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์มิใช่เพ่ือให้เป็นทุกข์แต่เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์เพราะ
ทรงรูวาทุกข์หรือปัญหานั้น เป็นสิ่งที่แกไขไดดับไดมิใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องคงอยู่ตลอดไป 
ชีวิตนี้ที่ยังคับข้อง ก็เพราะมีทุกข์มีปัญหาคอยรบกวนอยู่ ถ้าดับทุกข์แกปัญหาแลว หรือไดสร้างความสามารถ
ในการดับทุกข์แกปัญหาไวพรอมแลว ชีวิตก็ปลอดโปร่งโล่งเบา พบสุขแท้จริง 
 แต่การดับทุกข์หรือแกไขปัญหานั้น มิใช่ท าไดด้วยการหลบเลี่ยงปัญหา หรือปิดตาไมมอง
ทุกข์ตรงข้ามต้องใช้วิธีรับรูสูหนาเผชิญดูมัน การรับรูสูหนา มิใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์ไว
หรือจะให้ตนเป็นทุกข์แต่เพ่ือรูเท่าทัน จะไดแกไขก าจัดมันไดพูดง่ายๆ วา ไมใช่ไปเอาทุกข์มาใสในใจ 
แต่เอาปัญญาไปแกไขจัดการ 
 การรูเท่าทันนี้คือการท าหน้าที่ต่อทุกข์ให้ถูกต้อง ไดแกท าปริญญา คือ ใช้ปัญญาดูทั่วรอบ 
ท าความเขา้ใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้น ให้รูวาทุกข์หรือปัญหาของเรานั้น คืออะไรกันแน่ อยู่ที่ไหน 
(บางทีคนชอบหลบเลี่ยงทุกข์หนีปัญหา และทั้งที่รูว่ามีปัญหา แต่จะจับให้ชัด ก็ไมรูว่าปัญหาของตน
นั้นคืออะไร ไดแต่เห็นคลุมๆ เครือๆ หรือพร่าสับสน) มีขอบเขตแคใด เมื่อก าหนดจับทุกข์ไดอย่างนี้ก็
เป็นอันเสร็จหน้าทีต่่อทุกข์เหมือนแพทย์ตรวจอาการจนรูโรค รูจุดที่เป็นโรคแลว ก็หมดภาระไปขั้นหนึ่ง 
 เราไมมีหน้าที่ก าจดัทุกข์เพราะทุกขจ์ะดับที่ตัวมันเองไมไดตองแกที่เหตุของมัน ถ้าจะละทุกข์ที่
ตัวทุกขก์็เหมือนรักษาโรคที่อาการ เช่น ให้ยาระงับอาการไวก็ไมใช่แกโรคไดจริง ต้องค้นหาสาเหตุต่อไป 
 แพทย์เรียนรูโรค ตองเรียนรู้เรื่องร่างกายอันเป็นที่ตั้งของโรคด้วย ฉันใด ผู้จะดับทุกข์เมื่อเรียนรู
ทุกขก็์ต้องเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตอันเป็นที่ตั้งของทุกขซ่ึ์งรวมถึงสภาวะของสังขารโลกที่เกี่ยวข้องด้วย ฉันนั้น 
 สาระส าคัญของอริยสัจขอ้ที ่๑ คือ รับรูความจริงเกี่ยวกับทุกข์ตามที่มันเป็นอยู่ และมองดูรูจัก
ชีวิต รูจักโลกตามท่ีมนัเป็นจริง 
 ๒. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา เข้ามาตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถึงล าดับ คือ 
เมือ่ต้องการดับทุกข์ก็ตอ้งก าจัดสาเหตุของมัน เมื่อก าหนดหรือจับไดแล้วว่าทุกข์หรือปัญหาของตนคือ
อะไร เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหนแลว ก็ถึงเวลาที่จะสืบสาวหาสาเหตุต่อไป เพ่ือจะไดท ากิจแห่งปหานะ คือ
ละหรือก าจัดมันเสีย 
 อย่างไรก็ตาม แม้เมือ่คน้หาสาเหตุคนก็มักเลี่ยงหนีความจริง ชอบมองออกไปข้างนอก หรือ
มองใหไ้กลตัวจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมักมองหาตัวการข้างนอกที่จะซัดทอดไดหรือถ้าจะเกี่ยวกับ
ตัวเอง ก็ให้เป็นเรื่องหา่งไกลออกไป จนรูสึกว่าพ้นจากความรับผิดชอบของตน 
 สิ่งที่มักถูกซัดทอดให้เป็นสาเหตุนั้น ปรากฏออกมาเป็นลัทธิที่ผิด ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา ถือว่า สุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะกรรมที่
ท าไวปางก่อน ไมว่าจะพบทุกข์เจอสุขอะไร ก็ยกให้เป็นเรื่องกรรมเกา 
  ๒) อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิพระเป็นเจา ถือว่า สุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะการ
บันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ ไมว่าจะหนีเรื่องรา้ยหรืออยากไดเรื่องดีก็หวังบารมีเทพเจา 



๓๑ 

 
  ๓) อเหตุวาท ลัทธิคอยโชค ถือว่า สุขทุกขท์ั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นไปเอง แล้วแต่โชคชะตา
ที่เลื่อนลอย ไมมีเหตุไมมีปจัจัย อะไรๆ จะดีหรือร้าย ท าอะไรไมไดว่ารอให้ถึงคราว ก็จะเป็นไปเอง 
 ทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหล่านี้เพราะขัดตอ่กฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย แต่ให้มองหาสาเหตุของ
ทุกข์ตามกฎธรรมดาที่ว่านั้น โดยมองเหตุปัจจัย เริ่มที่ตัวคน และในตนเอง ไดแก กรรม คือการกระท า 
การพูด การคิด ที่ดีหรือชั่ว ซึ่งไดประกอบแลว และก าลังประกอบอยู และที่ไดสั่งสมไวเป็นลักษณะนิสัย 
ตลอดจนการตั้งจิตวางใจต่อสิ่งทั้งหลาย และการมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง หรือผิดพลาด กับเหตุ
ปัจจัยในบรรดาสภาพแวดล้อม 
 ในขั้นพ้ืนฐาน ท่านกล่าวลึกลงไปอีกว่า ตัณหา ความทะยานอยาก ที่ท าให้วางใจ วางตัว ปฏิบัติตน
แสดงออก สัมพันธ์และกระท าต่อชีวิตและโลกอย่างไม่ถูกต้อง อย่างไมเป็นไปด้วยความรูตามเป็นจริง 
แตเ่ป็นไปดว้ยความยินดียินร้าย ชอบชัง เป็นต้น ตลอดจนกิเลสปกปูองตัวตนทั้งหลาย เช่น ความกลัว 
ความถือตัวความริษยา ความหวาดระแวง ฯลฯ ที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละ คือที่มาแห่งปัญหา
ความทุกข์ของมนุษย์ 
 ตัณหามี ๓ อย่าง คือ กามตัณหา อยากกาม ไดแก อยากไดอยากเอาอยากเสพ อย่างหนึ่ง 
ภวตัณหาอยากภพ ไดแก อยากเป็นนั่นเป็นนี่ อยากคงสถานะอยู่ตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดร อยางหนึ่ง 
วิภวตัณหาอยากสิ้นภพ ไดแก ปรารถนาภาวะมลายสิ้นสูญ อย่างหนึ่ง และลึกลงไปให้ชัดกว่านั้น ก็ดูที่
กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาท ก็จะเห็นตั้งแตอ่วิชชา ซึ่งเป็นมูลของตัณหา ว่าเป็นที่ไหลเนืองมาแห่ง
ปัญหาประดาทุกขน์ั้น 
 เมื่อใด ก าจัดอวิชชาตัณหา ที่เป็นต้นตอของปัญหา และซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ไดแลว 
มนุษย์ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสปกปูองเบ่งขยายตัวตนทั้งหลาย เมื่อนั้น เขาก็จะสามารถปฏิบัติ
ต่อชีวิตและสัมพันธ์กับโลก ทั้งส่วนมนุษย์สัตว์อ่ืน และธรรมชาติด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาวะ และรูเหตุ
ปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ซึ่งท าให้แกปัญหาไดจริง อย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาของ
มนุษย ์
 แม้ความทกุข์จะมีเหลืออยู่ ก็เปน็เพียงทุกข์ตามสภาวะของธรรมดา และทุกข์ที่เหลืออยู่น้อย
แล้วนั้น ก็ไมมีอิทธิพลครอบง าจิตใจของเขาไดในเมื่อไมมีอิทธิพลของตัณหาครอบง าอยู่ภายใน ภารกิจ
ของเขาจะมีเหลืออยู่เพียงการคอยใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาสถานการณและเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง 
ให้รู้เขา้ใจสภาวะและเหตุปัจจัยตามเป็นจริง แล้วจัดการด้วยปัญญานั้น ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 
 แตต่ราบใด กิเลสที่บิดเบือน ครอบง า และที่ท าให้เอนเอียงทั้งหลาย ยังบีบคั้นบังคับมนุษย์
ให้เป็นทาสของมันไดตราบนั้น มนุษย์จะไมสามารถแกปัญหาขจัดทุกข์ไดจริง ไมว่าจะเป็นปัญหาภายนอก 
หรือทุกข์ภายในแต่ตรงข้าม เมื่อจะแกปัญหา เขามักกลับท าปัญหาให้นุงนังซับซ้อนและขยายตัวมากขึ้น 
ในรูปเดิมบ้าง ในรูปของปัญหาใหม่ๆ อ่ืนๆ บ้าง เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภายใน แทนที่จะดับหรือสามารถ
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ลดทอนปริมาณแห่งทุกข์ให้เบาบางลงไดด้วยปัญญา ก็กลับถูกตัณหาบีบกดให้ชดเชยออกไปด้วยการ
เติมทุกขท์ี่ใหญก่ว่าเขา้มา หรือระบายทุกข์นั้นออกไปให้เป็นโทษภัยแกคนอ่ืนและแกสังคม 
 ความทุกข์และปัญหาของมนุษย์ไดเป็นมา และเป็นอยู่อย่างนี้ตามอ านาจบงการของตัณหา 
ที่มีอวิชชาคอยหนุนอยู อย่างไมมีที่สิ้นสุด 
 ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์หรือภาวะหมดปัญหา: เมื่อไดกล่าวถึงทุกข์หรือปัญหา พรอมทั้ง
สาเหตุที่เป็นเรื่องร้ายไมน่าพึงใจแลว พระพุทธเจ้าก็ทรงชโลมดวงใจของเวไนยชนให้เกิดความเบาใจ
และใหม้ีความหวังขึ้นด้วยการตรัสอริยสัจขอ้ที ่๓ คือนิโรธบอกให้รูวาทุกข์ที่บีบคั้นนั้นดับไดปัญหาที่กดดัน
นั้นแกไขไดทางออกที่น่าพึงใจมีอยู่ทั้งนี้เพราะสาเหตุแห่งปัญหาหรือบรรดาทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่แกไข
ก าจัดหรือท าให้หมดสิ้นไปได 
 ทุกข์หรือปัญหา ตั้งอยู่ไดด้วยอาศัยเหตุ เมื่อก าจัดเหตุแลว ทุกข์ที่เป็นผล ก็พลอยดับสิ้นไป
ด้วย เมื่อทุกข์ดับไป ปัญหาหมดไป ก็ถึงภาวะหมดปัญหา มีภาวะไรทุกข์ปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นไปเอง 
วุ่นหายกลายเป็นว่างหลุดโล่ง โปร่งเบา ปลอดพ้นไปไดเป็นอิสระ หมดจด สดใส โดยนัยนี้นิโรธอริยสัจ 
จึงตามเข้ามาเป็นล าดับที่ ๓ ทั้งโดยความเป็นไปตามธรรมดาของกระบวนธรรมเอง และทั้งโดยความ
เหมาะสมแหงกระบวนวิธีการสอน ที่ชวนสนใจ ช่วยให้เข้าใจ สอนไดผล และชวนให้ก้าวสูการปฏิบัติ
เพ่ือประจักษ์ผลที่เป็นจริง 
 เมื่อก าจัดตัณหา พรอมทั้งกิเลสว่านเครือที่บีบคั้นครอบง าและหลอนล่อจิตลงไดจิตก็ไมตอง
ถูกทรมานด้วยความเร่าร้อน ร่านรน กระวนกระวาย ความหวาดหวั่น ความกระทบกระทั่ง ความหงอยเหงา 
และความเบื่อหน่าย ไมตองหวังความสุขแบบขอไปทีเพียงด้วยการหนีหลบออกไปจากอาการเหล่านี้
หรือแกไขทุกข์ด้วยการหาอะไรมากลบปิดไวหรือมาทดแทน หรือหาทางไประบายออกข้างนอก พอ
ผ่านหรือพ้นไปคราวหนึ่งๆ 
 ด้วยการแกไขที่เหตุปัจจัยนี้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ ปลอดโปร่งโล่งเบา มีความสุขที่ไรไฝฝูา 
ด้วยไมตองสะดุดพะพานสิ่งกังวลคั่งค้างใจ สงบ สดชื่น เบิกบาน ผองใสไดตลอดทุกเวลา อย่างเป็น
ปกติของใจ บรรลุภาวะสมบูรณของชีวิตด้านใน เป็นอันส าเร็จกิจแหง สัจฉิกิริยา คือการประจักษ์แจ้ง
จุดหมาย 
 สวนอีกด้านหนึ่ง เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่บีบคั้นครอบง าหลอนลอ และเงื่อนปมที่ติดข้อง
ภายใน เป็นอิสระ ผองใส โดยไมมีอวิชชาที่จะมาแสดงอิทธิพลหนุนน าชักใยอีกต่อไปแลว ก็ย่อมมีความหมายว่า 
ปัญญาไดหลุดพ้นจากกิเลสที่บดบัง เคลือบคลุม บิดเบือน หรือย้อมสีบริสุทธิ์เป็นอิสระ จึงท าให้สามารถ
คิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ และตามเหตุ
ปัจจัย 
 เมื่อไมมีอวิชชาตัณหาคอยชักพาให้เขว ปัญญาก็เป็นเจาการในการชี้น าพฤติกรรม ท าให้วางใจ 
ปฏิบัติตนแสดงออก สัมพันธ์กับโลกและชีวิตด้วยความรูเท่าทันความเป็นจริง นอกจากปัญญานั้นจะ



๓๓ 

 
เป็นรากฐานแห่งความบริสุทธิ์เป็นอิสระของจิตในส่วนชีวิตด้านในแลว ในส่วนชีวิตด้านนอก ก็ช่วยให้
ใช้ความรูความสามารถของตนไปในทางที่เป็นไปเพ่ือการแกปัญหา เสริมสร้างประโยชนสุขไดอย่างแท้จริง 
สติปัญญาความสามารถของเขาถูกใช้ให้เป็นประโยชนไดเต็มที่ของมัน ไมมีอะไรหนวงเหนี่ยวบิดเบน 
เป็นไปเพ่ือความดีงามอย่างเดียว จึงเรียกว่าเป็นการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา หรือชีวิตที่ด าเนินไปด้วย
ปัญญา 
 ยิ่งกว่านั้น ในเมื่อจิตใจเป็นอิสระ ปลอดโปร่ง เป็นสุขอยูเป็นปกติเอง ไมหวงไมกังวลเกี่ยวกับ
ตัวตน ไมตองคอยแสวงหาสิ่งเสพ ไมตองคอยปกปูองเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่แบกถือเอา
ไวแลว จิตใจก็เปิดกว้าง แผ่ความรูสึกอิสระออกไป พรอมที่จะรับรูสุขทุกข์ของเพ่ือนสัตว์โลก และคิด
เกื้อกูลช่วยเหลือ โดยนัยนี้ปัญญา จึงไดกรุณา มาเป็นแรงชักน าพฤติกรรมต่อไป ท าให้ด าเนินชีวิตเพ่ือ
ประโยชนสุขของผู้อ่ืนไดเต็มที ่
 ในเมื่อไมยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในแงของกิเลสทีห่่วงหาผูกพันจะเอาจะไดเพ่ือตัวตนแลว ก็สามารถ
ท าการตา่งๆ ที่ดีงาม บ าเพ็ญกิจเพ่ือประโยชนสุขแกผู้อ่ืนไดอย่างมุง่แน่วจริงจัง 
 ส าหรับชีวิตด้านใน มีจิตใจอิสระ เป็นสุข ผองใส เบิกบาน เป็นความบริบูรณ์แห่งประโยชน
ตน เรียกว่า อัตตหิตสมบัติ ส่วนชีวิตด้านนอก ก็ด าเนินไปเพ่ือเกื้อกูลแกผู้อ่ืน เรียกว่า ปรหิตปฏิบัติเข้า
คูกัน เป็นอันครบลักษณะของผู้ที่ไดประจักษแ์จ้งความหมายสูงสุดของนิโรธ 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ด าเนินมรรคาแห่งอารยชน ไม่จ าเป็นต้องรอผลจนกว่าจะบรรลุนิพพานที่
เป็นความหมายสูงสุดของนิโรธ เมื่อเดินตามมรรคถูกต้องแลว แม้ในระหว่างทาง ก็สามารถประสบผล
แห่งการปฏิบัติประจักษ์แกตนไดเรื่อยไป โดยควรแกการปฏิบัติทั้งไดประโยชนเอง และท าประโยชน
แกผู้อ่ืนด้วย ดังที่ว่าแล้วนั้น มากและสูงขึ้นไปตามข้ัน ด้วยว่านิโรธนั้น มีลดหลั่นลงมารวมด้วยกันถึง ๕ 
ระดับ คือ 
  ๑) วิกขัมภนนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขด้์วยขม่ไวโดยท าจิตใจให้สงบ เยือกเย็นผ่อนคลายหายเครียด 
ปราศจากความขุน่มัวเศร้าหมอง หายเร่าร้อนกระวนกระวาย ด้วยวิธีการฝุายสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งหมายเอา
สมาธิในระดับฌาน ซึ่งกิเลสถูกท าให้สงบไวไดเสวยนิรามิสสุขตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 
  ๒) ตทังคนิโรธ ดับกิเลสดับทุกข์ด้วยองคธ์รรมคูปรับ หรือธรรมที่ตรงข้าม เฉพาะอย่างยิ่ง 
การรูจักคิดรูจักพิจารณา มีปัญญารูเท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย และจะพึงแกไขที่เหตุปัจจัย ไมขึน้ต่อความอยากความปรารถนาและความหมายมั่นยึดถือของมนุษย์
แล้ววางใจไดถูกต้อง และปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยท่าทีแหง่ความรูความเขา้ใจ ทั้งมีจิตใจเป็นอิสระและหวัง
ดีมีน้ าใจ เมื่อปัญญานี้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตรงตามสภาวะ ก็เรียกว่า วิปสสนาปัญญา ท าให้กิเลสและ
ความทุกข์ดับหายไปไดตลอดชั่วเวลานั้น มีจิตใจสงบ บริสุทธิ์เป็นสุข ผองใส เบิกบานใจ กับทั้งท าให้
จิตประณีตและปัญญางอกงามยิ่งข้ึน 



๓๔ 

 
  ๓) สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสดับทุกข์ด้วยตัดขาด คือ บรรลุโลกุตรมรรค ตั้งแต่โสดาปัตติมรรค
ขึ้นไป ดับกิเลสดับทุกข์ไดเสร็จสิ้นเด็ดขาด ตามระดับของมรรคนั้นๆ 
  ๔) ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับกิเลสดับทุกข์ด้วยสงบระงับไป คือ บรรลุโลกุตรผล เป็นอริยบุคคล
ตั้งแตโ่สดาบันขึ้นไป กิเลสดับสิ้นไปแลว มีความบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเป็นอิสระ ตามระดับของอริยบุคคล
ขั้นนั้นๆ 
  ๕) นิสสรณนิโรธ ดับกิเลสด้วยสลัดออกไดหมายถึงภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งอย่างแท้จริง
และโดยสมบูรณคือ ภาวะแห่งนิพพาน 
 ๔. มรรค คือ ทางดับทุกข์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าจัดสาเหตุแห่งปัญหา: เมื่อรูทั้งปัญหา ทั้งสาเหตุ
แห่งปัญหาทั้งจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างครบถว้นแล้วก็พรอมและเป็นอันถึงเวลาที่จะ
ลงมือปฏิบัติ 
 โดยเฉพาะ แงที่สัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรง ก็คือ เมื่อรูจุดหมายที่จะต้องไปให้ถึง ว่าเป็นไปได
และคืออะไรแลว การปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายนั้น จึงจะพลอยเป็นไปไดด้วย ถ้าไมรูวาจุดหมายคืออะไร 
จะไปไหน ก็ไมรูว่าจะปฏิบัติหรือเดินทางไดอย่างไร ดังนั้น วาโดยความสัมพันธ์ระหว่างข้อธรรมด้วยกัน 
มรรคย่อมสมควรเขาล าดับเปน็ขอ้สุดท้าย 
 อีกอย่างหนึ่ง วาโดยวิธีสอน ตามธรรมดานั้น การปฏิบัติเป็นกิจที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงก าลัง 
ถ้าผู้ปฏิบัติไมเห็นคุณค่า หรือประโยชน ของสิ่งที่เป็นจุดหมาย ก็ย่อมไมมีก าลังใจจะปฏิบัติยิ่งถ้ารูสึกว่า
การปฏิบัตินั้นยาก ก็อาจเกิดความระย่อท้อถอย หรือถึงกับไมยอมปฏิบัติแม้หากปฏิบัติก็อาจท าอย่าง
ถูกบังคับ จ าใจ ฝืนใจ สักว่าท า ไมอาจด าเนินไปดว้ยดี 
 ในทางตรงข้าม ถ้าเห็นคุณค่าหรือประโยชนของสิ่งที่เป็นจุดหมายแลว เขาย่อมยินดีปฏิบัติ
ยิ่งจุดหมายนั้นดีงาม เขาอยากไดมากเท่าใด เขาก็จะยิ่งมีก าลังใจปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งมากเท่านั้น 
เมื่อเขามีฉันทะจริงจังแลว แมว้าการปฏิบัติจะยากล าบากเท่าใดก็ตาม เขาก็จะพยายามสูท าให้ส าเร็จ 
 การที่พระพุทธเจ้าตรัสนิโรธไวก่อนหน้ามรรค ก็เพราะเหตุผลข้อนี้ด้วย คือ ให้ผู้ฟังมีความหวัง 
และเห็นคุณค่าของนิโรธที่เป็นจุดหมายนั้นก่อน จนเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรูวิธีปฏิบัติ
และพรอมที่จะลงมือปฏิบัติต่อไป เมื่อพระองค์ตรัสแสดงนิโรธ ให้เห็นว่าเป็นภาวะควรบรรลุถึงอย่าง
แทจ้ริงแลว ผู้ฟังก็ตั้งใจที่จะรับฟังมรรค ด้วยใจมุง่มั่นที่จะเอาไปใช้เป็นข้อปฏิบัติและทั้งมีก าลังใจเข้มแข็ง 
พรอมที่จะลงมือปฏิบัติตามมรรคและยินดีที่จะเผชิญกับความยากล าบากในการปฏิบัติตามมรรคนั้นต่อไป 
 เมื่อมองหาเหตุแห่งทุกข์มนุษย์ชอบมองออกไปหาที่ซัดทอดภายนอก หรือมองให้ไกลจาก
ความรับผิดชอบของตนเท่าที่จะเป็นไปไดฉันใด เมื่อจะแกไขทุกข์มนุษย์ก็ชอบมองออกไปข้างนอก หาที่
ปกปอูงคุม้ครองให้ตนพ้นภาระหรือให้มาช่วยท าการแกไขทุกข์แทนให้ฉันนั้น 



๓๕ 

 
 วาโดยลักษณะ การกระท าทั้งสองนั้นก็คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการหลบหน้าความจริง ไมกลา
มองทุกข์และเลี่ยงหนีการเผชิญความรับผิดชอบ เหมือนคนหนีภัยด้วยความขลาดกลัว หาที่พอปิดตา
ซุกหนาไมใ่ห้เห็นภัยนั้น นึกเอาเหมือนว่าไดพ้นภัย ทั้งท่ีทั้งร่างทั้งตัวถูกปล่อยทิ้งไวในภยันตราย 
 ท่าทีเช่นนี้ท าให้เกิดนิสัยหวังพ่ึงปัจจัยภายนอก เช่น การอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบาน
เซน่สรวงสังเวย การรอคอยการดลบันดาลของเทพเจา หรือนอนคอยโชคชะตา พระพุทธศาสนาสอน
ว่าสิ่งที่หวังพ่ึงเช่นนั้นหรือการปล่อยตัวตามโชคชะตาเช่นนั้น ไมเป็นทางแห่งความมั่นคงปลอดภัย ไม
น าไปสูความพ้นทุกข์แท้จริง 
 วิธีแกไขทุกข์ที่ถูกต้อง คือ มีความม่ันใจในคุณพระรัตนตรัย ท าใจใหส้งบและเข้มแข็ง แล้ว
ใช้ปัญญามองดูปัญหาอย่างมีใจเป็นกลาง ให้เห็นตามสภาวะของมัน และพิจารณาแกไขปัญหานั้นที่
เหตุปัจจัย 
 พูดอีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ก็คิดที่จะด าเนินวิธีแกไขปัญหาตามหลัก
อริยสัจ ๔ ประการ คือ ก าหนดทุกข์สืบสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์เล็งรูภาวะดับทุกข์ที่จะพึงบรรลุแล้วปฏิบัติ
ตามวิธีแกไขท่ีตรงเหตุซึ่งพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมาย เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ การปฏิบัติเช่นนี้จึงจะเป็น
ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง 
 
การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ 
 พระปณต คุณวฑฺโฒ (อิสรสกุล)ได้ศึกษา ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา พบว่า การประกอบพิธีกรรม 
และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ร่วมกับกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแบบกลุ่ม สามารถช่วย
ลดความเศร้าโศกของผู้ที่เคยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้ยังสามารถท าให้
ผู้สูญเสียมีการพัฒนาทางจิตใจและปัญญา โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความเมตตา ความไม่ประมาท 
และการเห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สามารถจัด
กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาเช่นนี้ให้แก่ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เป็นชาวพุทธ อายุมากกว่า ๒๐ ปี  
ไม่ว่าการสูญเสียจะเกิดขึ้นนานเพียงใด เพ่ือลดความเศร้าโศกและพัฒนาชีวิต 
 ผู้วิจัยพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในบริบทของสังคมไทย
มีอยู่จ ากัดอย่างยิ่ง จึงควรมีการวิจัยเชิงเอกสาร และเชิงส ารวจเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาน าเอาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาจริงในสังคมมากยิ่งขึ้น๒๗ 

                                                        
 ๒๗ พระปณต คณุวฑฺโฒ (อิสรสกุล). (๒๕๕๔). “ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา.” วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย๕๖(๔) : ๔๐๓-๔๑๒. 



๓๖ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) 
ประกอบด้วย๑) การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ๒) การวิจัย
ภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก    (In – Depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.  พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑.๑  พ้ืนที่เป้าหมาย 
 พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจากผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๑.๒  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
  เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
เพ่ือให้สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้มีการก าหนด 
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informant) โดยคุณสมบัติที่ได้ก าหนดก่อนเพื่อความแม่นตรงและ
ป้องกันอคติ (Bias) โดยก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นเพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยจัดเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ได้รับผลกระทบ หรือเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก ญาติ พ่ีน้อง จ านวน  ๖ คน กลุ่มที่ ๒ คือ ตัวแทน
ผู้น าศาสนา จ านวน ๙ รูป/วัด  กลุ่มท่ี ๓ คือ ตัวแทนของภาครัฐ ผู้อ านวยการส านักงานการเยียวยา 
จ านวน ๑ คน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด จ านวน ๓ คน 
 

๒.  เครื่องมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   
 ๒.๑  ข้อค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ซึ่งได้เตรียมการก่อนลงเก็บข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็น   
๒ ประเภท คือ 
     ๒.๑.๑  แนวค าถามที่ไม่มีรูปแบบเป็นข้อค าถามที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพ่ือใช้เป็นประเด็นสนทนา
ระหว่างการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

 



๓๗ 
 

     ๒.๑.๒  แนวค าถามที่เป็นรูปแบบ คือ แบบค าถามที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ จากแนวความคิดท่ีได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น า
กรอบความคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นเครื่องมือ  
 ๒.๒  เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้แก่  กล้องถ่ายภาพ เพ่ือการบันทึกภาพ สภาพกายภาพของชุมชน 
และภาพ ของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์  สมุดบันทึกเพ่ือจดรายละเอียด ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนาม ตัวนักวิจัยที่เข้าไปศึกษา เป็นผู้เก็บข้อมูลการด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
 

๓.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ๓.๑  การรวบรวมข้อมูล 
    ๓.๑.๑  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document 
Study and Literature Review) ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
    ๓.๑.๒  การวิจัยภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาว
พุทธ การปฏิสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน การบริหารจัดการภายในวัด และบทบาทของผู้น าศาสนา 
โดยการเข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนเป็นช่วงๆ มีการแนะน าตัว และสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนโดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการแนะน าตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนการสัมภาษณ์ทุก
ครั้ง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หากข้อมูลในส่วนใด
ยังขาดตกบกพร่องจึงท าการเก็บข้อมูลอีกครั้ง 
    ๓.๑.๓  การสัมภาษณ์ (Interview)  

             การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์ (Interview Schedule) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยค าถามจะเป็นแนว
เดียวกันหมดทุกคน โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการสัมภาษณ์ ข้อมูล
ทั่วไปของชุมชน การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - 
Depth Interview) เป็นการวิจัยสนามเพ่ือสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางการสนทนาหรือสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informant) ในประเด็นของความเป็นอยู่ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
ของวัดและแนวทางการบูรณาการการเยียวยาจิตใจของหน่วยงานต่าง ๆ  จะช่วยให้ได้ข้อมูล และ
น าไปตีความได้เพ่ิมมากขึ้นซ่ึงจะยังประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 



๓๘ 
 

    ๓.๑.๔  การสังเกตการณ์ (Observation)  
      การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (None - Participant Observation) 

ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพทั่วไปของชุมชน และพฤติกรรมของคนในชุมชน เป็นต้น
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการพักอาศัยในชุมชน เพ่ือเรียนรู้ 
วิถีชีวิต รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจของประชาชน เป็นต้น 

 
๔.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๑  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงท าพร้อม ๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น 
พิธีกรรม การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์หลาย ๆ 
เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป (สุภางค์  จันทวานิช. ๒๕๓๙ : ๑๓๑) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มา
จากวิธีการต่าง ๆ ทั้งการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต การสนทนากลุ่ม มาตีความและสร้างข้อสรุป
โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาในแต่ละครั้ง ท าการแยกแยะข้อมูลออกมาเป็น
หมวดหมู่ และพิจารณาถึงความพอเพียงและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้ง
จากกรอบความคิดที่ใช้เป็นแนวทางของการวิจัย และประเด็นศึกษา วิธีการเข้าสู่การวิเคราะห์
ใช้แบบ Emic Approach คือการเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมโดยการมองจากภายใน 
หมายถึง นักวิจัยจะพยายามเข้าใจหรืออธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสายตาของบุคคลที่
อยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยไม่พยายามที่จะเอาแนวความคิดหรือทฤษฎีของตนเข้าไปตีความหรือวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชน (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. ๒๕๔๗ : ๑๐๑) หากยังขาดข้อมูลบางประการ 
ผู้วิจัยได้ท าการตั้งประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อ และในหลายครั้งผู้วิจัยมี
ข้อสงสัยในการตีความข้อมูล ผู้วิจัยได้ปรึกษากับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ 
 ๔.๒  การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 

        การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาในเวลา สถานที่และ
บุคคลจะต้องได้ข้อมูลตรงกัน ด้วยการสัมภาษณ์หรือสังเกตบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายใน
ประเด็นเดียวกัน หรือในเวลาที่ต่างกัน  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological 
Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธีในประเด็น
เดียวกันต้องได้ข้อมูลตรงกัน เช่น การเก็บข้อมูลจากการเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต 



๓๙ 
 

 

บทท่ี  ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูล
แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลโดยปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 

๔.๑  สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนทีส่ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ๔.๑.๑ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของผู้ได้รับผลกระทบ 
 การประกอบอาชีพ 
 ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย เช่น ข้าราชการ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัว 
จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักในการประกอบ
อาชีพท าให้อาชีพที่ท าอยู่ต้องหยุดไปโดยปริยาย ครอบครัวที่รับราชการคนในครอบครัวก็เกรงว่าจะ
เกิดเหตุซ้ ารอยขึ้นมา ครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรต้องคอยระมัดระวังในการออกไป
ประกอบอาชีพของตนเอง ส่งผลต่อรายได้ที่จะเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัว ดังค าสัมภาษณ์ของกันตพัฒน์  
ทวีผลทรัพย์ กล่าวว่า   
   “ผู้สูญเสียมีหลายอาชีพนะ ข้าราชการก็มี ชาวสวน คนรับจ้าง คนข้าขาย ท าไรท า
 นา พอเกิดเหตุการณ์ทุกคนสูญเสีย อาชีพท่ีเขาท าก็ต้องหยุดท า เพราะงานบางอย่างคน
 เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัว คนที่อยู่ก็ต้องระวังไม่อยากออกไปท างาน เช่น คน ท า
 สวนยาง ก็ไม่กล้าออกไปกรีดยางกลัวจะโดนซ้ าร้อยอีก ไม่กล้าท าแล้ว ถ้าใครต้องท าต่อก็
 ต้องระวังหนักกว่าเดิมเพราะกลัวไม่กล้าท าอะไรเลย แต่ต้องสู้”๑  
 
 
 
 
                                                           

 
๑

 กันตพัฒน์  ทวีผลทรัพย์.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
เมื่อวันท่ี  ๔  มีนาคม ๒๕๖๐. 

 

 



๔๐ 
 

 

 สอดคล้องกับค ากล่าวของ นาง ก. (ขอสงวนชื่อ นามสกุล)  ได้กล่าวว่า 
   “ท างานก็ต้องหยุด ไม่กล้าท าแล้ว คนที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักเลย ยางราคาก็ถูก แถม
  ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ถ้าจ าเป็นต้องท าก็ต้องคอยระวังให้มากกว่าเดิม ฟังข่าว
  จากหน่วยงานทหารที่เขาคอยมาเตือนไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวอีก”๒ 
 ในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบท าให้บางส่วนได้มีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องออกจากบ้าน และการสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นใน
ชุมชนก็สามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้อยู่ในชุมชนและมีอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
   “พอเกิดเหตุการณ์หน่วยงานรัฐก็เข้ามาดูแล ตอนแรกๆ ตอนเกิดเหตุใหม่ ๆ ก็ช่วย
  เรื่องเงินบ้าง แต่มันไม่ยั่งยืน มีบางหน่วยงานก็มาส่งเสริมเรื่องอาชีพให้ท างานอยู่ใน 
  ชุมชนไม่ต้องออกไปไหน บางทีก็ท ากันในวัดนี่แหละ”๓ 
 ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายครอบครัวที่
ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ที่เป็นทุกอย่างในการหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว เมื่อเกิดการ
สูญเสียขึ้น ภาระทุกอย่างก็จะตกอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง บางครอบครัวสูญเสียบิดา ภาระทั้งหมดก็จะ
ตกอยู่กับมารดาแต่เพียงผู้เดียว บางครอบครัวสูญเสียทั้งบิดาและมารดา ภาระในการดูแลคนที่เหลือก็
จะตกอยู่กับปูุย่า ตายาย หรือญาติ ๆ ท าให้มีภาระต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนมาจากเดิม  
 ดังค าสัมภาษณ์ของ นางสาวเปรมกนก  เก้าแท้ 
   “พ่อแม่หนูเสียจากเหตุการณ์ พ่อแม่หนูเป็นทุกอย่างของครอบครัว บางครอบครัว
  เขาเสียแค่ พ่อ ก็ยังมีแม่คอยดูแล บางครอบครัวเขาเสียแม่ แต่ก็ยังมีพ่อคอยดูแล แต่หนู
  เสียทั้งสองคน ภาระก็ตกอยู่กับปู่ ย่า ต้องคอยดูแลหนูและน้อง ๆ สงสารปู่กับย่า ต้อง
  คอยดูแลพวกเรา”๔ 
 ถึงแม้ว่าจะมีเงินจากการเยียวยาของรัฐบาล แต่ถึงอย่างไรมันไม่ยั่งยืนเพราะภาระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ มีมากไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
แต่ค่าสิ่งของอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้น ยิ่งซ้ าเติมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อีกทางหนึ่งด้วย 

                                                           

 
๒

 สัมภาษณ์ นาง ก. (ขอสงวนช่ือ นามสกลุ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 

 
๓

 สัมภาษณ์ นางสาว ข. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๔

 สัมภาษณ์ นางสาวเปรมกนก  เก้าแท้ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
 



๔๑ 
 

 

   “หน่วยงานรัฐก็มีเงินมาดูแลพวกเราแต่ไม่ได้มากพอที่จะดูแลเราไปตลอด ค่าใช้จ่าย
  ก็มีมาก เศรษฐกิจปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ ราคายางก็ถูก แต่ของใช้ของกินแพงหมด เหมือน
  สวรรค์แกล้งให้เราต้องมาเจอแบบนี้อีก”๕ 
 ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน เช่น หารายได้
เสริมจากการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้าน เป็นต้น ดังทีน่างสาวสุวิชณียา  สุขสมดี ได้ให้สัมภาษณ์ไว้
ว่า “หนูกับแม่ ต้องช่วยกันท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเราที่ไม่เพียงพอ บางครอบครัวเขาค้าขาย
เล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนหนูกับแม่ก็ช่วยกันค้าขายบ้าง รับซักรีดบ้าง”๖ 
 การเผชิญปัญหา 
 การสูญเสียบุคคลที่รักจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงอยู่ ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาของครอบครัวผู้สูญเสียก็ยังคงอยู่เพราะเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นที่ใดจิตใจก็จะได้รับผลกระทบขึ้นมา เป็นความรู้สึกท่ีไม่อาจลืมได้  
 นอกจากการเผชิญปัญหาที่มีในพื้นที่แล้ว ครอบครัวผู้สูญเสียยังต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
ตามมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กก าพร้าที่พ่อแม่สูญเสียในเหตุการณ์ เด็ก ๆ จะต้องอยู่กับคนที่
ไม่ใช่พ่อแม่ ท าให้บางครั้งเด็กมีความรู้สึกขาดความเอาใจใส่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออกมา
ในสังคม  
 การเผชิญปัญหาแต่เพียงล าพังของครอบครัวที่ขาดคนใดคนหนึ่งไป เช่น สามีขาดภรรยา 
ภรรยาขาดสามี ท าให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจต้องท าเพียงล าพัง ขาดเพ่ือนร่วมคิดในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว  
 นาง ก (ขอสงวนชื่อนามสกุล) ชาวบานในอ าเภอโคกโพธิ์ ได้กล่าว่า  
   “ครอบครัวเราเมื่อสูญเสียคนในครอบครัวไปแล้ว เหมือนเสียทุกอย่าง พอเกิด 
 เหตุการณ์ที่ไหนเราก็คิดขึ้นมาตลอดเราไม่เคยลืม ไม่ว่าเรื่องเกิดท่ีไหนเราได้ยินข่าวเราก็คิด 
 นี่ลูกฉันขาดพ่อเขาไป ฉันก็ต้องเลี้ยงดูคนเดียว เด็กมันขาดพ่อ เราก็ต้องให้เขามากข้ึน แต่
 เหมือนเขาจะขาดความรักจากพ่อไป ท าให้ก้าวร้าวขึ้นนะ บางครอบครัวใกล้ ๆ กัน ลูกติด
 ยา เพราะขาดพ่อแม่ เอาใจใส่ อยู่กับตากับยาย เราก็ไม่โทษเหตุการณ์ทั้งหมดนะ อยู่ที่
 สังคมด้วย แต่เหตุการณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เราต้องเป็นแบบนี้ ฉันเองเวลามีปัญหาไม่รู้
 จะไปหาใคร ปรึกษาใคร อยู่กับญาติพ่ีน้อง บางทีก็ทะเลาะกัน ถ้ามีสามีก็จะได้ช่วยกันคิด

                                                           

 
๕ สัมภาษณ์ นางสาว ค. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
 ๖

 สัมภาษณ์ นางสาวสุวิชณียา  สุขสมดี ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
 



๔๒ 
 

 

 ช่วยกันท า ตอนนี้คิดเองท าเองหมด แก้ปัญหาลูก ๆ ก็ท าคนเดียวไม่มีใครช่วยเลย รัฐเองก็
 ช่วยแค่ตอนแรก ๆ ตอนนี้ไม่ได้ช่วยเลย”๗  
 การปรับตัว 
 เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัว บุคคลที่เหลืออยู่จึงต้องปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงด ารงอยู่ให้ได้ เพราะหลาย ๆ ครอบครัวมีญาติพ่ีน้องอยู่ในพื้นที่ไม่
สามารถย้ายไปอยู่ที่อ่ืนได้ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของเหตุการณ์ ถึงแม้บางครอบครัวที่
ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างกะทันหัน แต่ถึงอย่างไรก็จะต้องปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ต่อไปโดยมี
ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง คอยให้ก าลังใจ ดังค ากล่าวของนางสาวสุวิชณียา  สุขสมดี ได้กล่าวว่า “ก็ต้อง
อยู่ที่นี่เพราะญาติพ่ีน้องอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวค่ะมีพ่ี ๆ น้อง ๆ คอยให้ก าลังใจไม่ย้ายไปไหนแล้วค่ะ”๘ 
 ๔.๑.๒ การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
  - เก็บตัว/ไม่ไว้ใจใคร 
  ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ บางครอบครัวจะมีความกลัว ความหวาดระแวง ไม่กล้าจะเดินทางผ่านพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือ
แม้แต่การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ท าให้อยู่แต่บริเวณบ้าน หรือจะเดินทางไปไหนแต่ละครั้งก็ต้องระวัง
เป็นพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนก็จะเข้าร่วมเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
  นาง ก (ขอสงวนชื่อนามและนามสกุล) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
   “ฉันไม่ไว้ใจใครเลย ระแวงระวังไปหมด ไปไหนก็ไม่หาญ ยิ่งถ้าต้องผ่านที่เกิดเหตุก็
  ยิ่งคิดยิ่งระวัง พอมีข่าวว่าจะยิงคนไทยพุทธอีกยิ่งระแวงไม่กล้าออกนอกพ้ืนที่ อยากอยู่
  แต่ในบา้น ถ้าต้องไปไหนในที่คนมาก ๆ จะไปเฉพาะที่จ าเป็นจริง ๆ ไม่นั้นจะไม่ไปเลย”๙ 
  - ย้ายถิ่น 
  ผู้ได้รับผลกระทบหลาย ๆ ครอบครัวไม่สามารถอยู่ในพ้ืนที่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น เกรงกลัวต่อเหตุการณ์ ไม่สามารถท าใจให้ยอมรับความสูญเสียได้ ท าให้ต้องย้ายถิ่นไปเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ในต่างพ้ืนที่ ซึ่งการย้ายถิ่นของผู้ได้รับผลกระทบนี้ส่งผลต่อความเป็นชุมชน ความเป็นครอบครัว

                                                           

 
๗

 สัมภาษณ์ นาง ก. (ขอสงวนช่ือ นามสกลุ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 

๘
 สัมภาษณ์ นางสาวสุวิชณียา  สุขสมดี ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐. 

 
๙

 สัมภาษณ์ นาง ก. (ขอสงวนช่ือ นามสกลุ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 



๔๓ 
 

 

เริ่มมีความห่างเหิน ซึ่งนางสาวเปรมกนก  เก้าแท้ ได้กล่าวว่า “ต้องย้ายค่ะ หาที่ท างานที่ท ามาหากิน
ใหม่ไปเริ่มใหม่ที่อ่ืนที่ดีกว่านี้ ญาติพ่ีน้องก็อยู่นี่ค่ะ แต่ก็ต้องไป ท าให้เริ่มห่าง ๆ กับญาติพ่ีน้อง”๑๐ 
  - ท ากิจกรรมด้านสังคม 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมประเพณี
กิจกรรมกีฬา จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบให้ได้รับความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยกันประคับประคองให้เข้มแข็งใช้ชีวิตต่อไปใน
สังคม 
 กันตพัฒน์  ทวีผลทรัพย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสตรีในพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
ได้กล่าวว่า 
   “การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่วนรวม 
 ประเพณี กีฬา หรือกิจกรรมทางสังคมนั้น ได้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์
 สามารถช่วยจิตใจให้ดีขึ้นได้เพราะคนในชุมชนจะได้เข้ามาช่วยเหลือกันดูแลกัน พูดคุยให้
 ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ให้เพ่ือน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ของเราได้อยู่ต่อไปอย่างมีความหวัง ไม่คิด
 มาก ถ้าไม่มีกิจกรรมใด ๆ เลย เขาก็จะอยู่บ้านคนเดียวอาจคิดมาก กิจกรรมนี่เป็นสิ่งที่
 ช่วยเหลือจิตใจเขาได้”๑๑ 
  การได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนั้นนอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ยังสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรักความ
สามัคคี ร่วมกันสร้างสังคมแห่งมิตรภาพ คอยดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ก่อให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง  
   “ถ้าคนในชุมชนไม่ช่วยเหลือกันไม่รู้ใครจะมาเห็นใจเรา ประเพณี งาน ที่มีในชุมชน 
  เราก็ช่วยกัน เอ้ืออาทรต่อกัน ยิ้มให้กัน ปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน ท าให้จิตใจสบายขึ้น 
  เป็นความสามัคคีในชุมชนด้วย สร้างก าลังใจให้กันด้วย”๑๒ 
 
 

                                                           

 
๑๐

 สัมภาษณ์ นางสาวเปรมกนก  เกา้แท้ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
 

๑๑ สัมภาษณ์ นางกันตพัฒน์  ทวีผลทรัพย์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รสูะมิแล อ.
เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ พระครูสถติธีรธรรม  วดัยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 



๔๔ 
 

 

 - กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางสังคม 
 การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ท าให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะกับคนในชุมชนเดียวกัน หรือ
การพบปะกับคนต่างชุมชน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ลดความ
หวาดระแวงต่อกันและส่งเสริมความสันติสุขในชุมชน  
   “เราก็เข้ากลุ่มท่ีเขามีอยู่ในชุมชน ได้พบคนอ่ืนบ้าง บางทีท ากิจกรรมนอกชุมชน เจอ
  ทั้งพุทธ มุสลิม เราก็คุยกันเป็นเพื่อนกันปกติ เหมือนฉันนี้อยู่กลุ่มผู้สูงอายุด้วย กลุ่ม 
  แม่บ้านด้วย”๑๓ 
 ๔.๑.๓ การด าเนนิชีวิตตามแนวทางของศาสนา 
  - การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ชาวพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวิถีชีวิตทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ไม่แตกต่างจากชาวพุทธในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศมากนัก การปฏิบัติศาสนกิจก็เป็นไปตามหลักการ
ของศาสนา แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็มีวิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ท าบุญตักบาตร หากพ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยงจะมีทหารคอยอารักขาพระภิกษุสงฆ์ไปบิณฑบาต หรือ
ปรับเปลี่ยนให้มีการบิณฑบาตภายในวัด แม้แต่บางวัดอาจยกเลิกการบิณฑบาต มาเป็นการให้ญาติโยม
ผลัดเปลี่ยนกันมาท าอาหารที่วัด พิธีศพ จากเดิมจะมีการท าพิธีและการสวดในเวลา ๑ ทุ่ม แต่ใน
ปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนเวลามาเป็นไม่เกิน ๑๖ นาฬิกา การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา แต่เดิมมี
การท าพิธีเวียนเทียนในช่วงเวลา ๑๙ นาฬิกาเป็นต้นไป แต่ในปัจจุบัน เริ่มท าพิธีตั้งแต่ ๑๕ นาฬิกา
เป็นต้นไป  
 

                                                           

 
๑๓

 สัมภาษณ์ นางสาว ข. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 



๔๕ 
 

 

 
ภาพที่  ๓  การเวียนเทียนกลางวันของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานี 

 

 
ภาพที่  ๔  การบิณฑบาตในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยตรง จะยิ่งรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตมากกว่าผู้อ่ืน เพราะจะต้องสูญเสียคนที่รัก และสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเคยเป็นมา แต่ทุกคน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  
  - เข้าวัด พ่ึงศาสนามากข้ึน 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางศาสนา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในวิถีทางของศาสนามากข้ึน กรณีครอบครัวที่พ่อ 
แม่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ในอดีตนั้นลูก ๆ ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าวัด ไปส่งพ่อแม่ในวัดแล้วลูก ๆ 



๔๖ 
 

 

ก็จะกลับไปรอพ่อแม่ที่บ้าน เมื่อความสูญเสียเกิดข้ึนลูก ๆ มีความระลึกถึงบุพการี อยากด าเนินรอย
ตาม และอยากจะท าบุญอุทิศให้กับบุพการี จึงมุ่งพ่ึงพาศาสนาโดยการเข้าวัดท าบุญ สวดมนต์ไหว้พระ 
เพ่ือหวังให้บุพการีจะได้รับบุญกุศลที่ลูก ๆ อุทิศให้ 
  การปฏิบัติธรรมในวัดที่เปิดให้ปฏิบัติธรรมทั้งในและนอกพ้ืนที่ก็เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของ
ญาติพ่ีน้องลูกหลานของผู้ถูกกระท า โดยวัดในพ้ืนที่จะเปิดให้มีการปฏิบัติธรรมในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ 
ก็จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรม นอกจากในพื้นที่แล้วบางส่วนก็ไปปฏิบัติธรรมนอก
พ้ืนที่ เช่น วัดถ้ าสุมะโน จังหวัดพัทลุง เป็นต้น 
  พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ว่า  
   “ชาวบ้านที่ถูกเหตุร้ายในพ้ืนที่นี้ ทุกอย่างเปลี่ยนหมด ทั้งชีวิตครอบครัว นิสัย  
  อารมณ์ เด็กบางคนไม่เคยเข้าวัดเลย จะมาก็ตอนส่งพ่อแม่แล้วตัวเองก็กลับ แต่พอเกิด
  ความสูญเสีย นิสัยเปลี่ยน ชอบเข้าวัดเพราะได้ท าบุญให้พ่อ เข้าวัดบ่อย ๆ มาท าบุญให้
  พ่อแม่ บางทีก็มาไหว้พระหลวงพ่อทุ่งคาพอที่วัดมีงานก็เข้ามาช่วย เวลามีกิจกรรมปฏิบัติ
  ธรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ก็จะเข้ามาปฏิบัติร่วมกับคนอ่ืน บางทีเขาก็หาที่ไปปฏิบัติ
  เอง เช่น ที่วัดถ้ าสุมะโนที่พัทลุง เขาท าบุญที่ไหนได้ก็ท า เพราะเขาคิดถึงพ่อแม่ อยาก
  ท าบุญให้พ่อแม่ ชีวิตเปลี่ยนหมดเลย”๑๔ 
 

๔.๒ ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔.๒.๑ ศักยภาพของวัดที่มีอยูใ่นการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้
ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) 
  ผู้น าทางศาสนา ที่หมายถึง เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง ที่ประจ าอยู่วัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งภาระการปกครองภายในวัด การปกครองคณะสงฆ ์
รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้รับภาระหลากหลายหน้าที่ ซึ่งบางวัดมีเจ้าอาวาส
อยู่เพียงรูปเดียว ดังนั้นงานทั้งหมดภายในวัดจึงตกอยู่กับเจ้าอาวาส ซึ่งในการบริหารจัดการอาจจะมี
คณะกรรมการวัดมาแบ่งเบาภาระงานไปบ้างบางส่วน บางกรณีเกิดความขัดแย้ งระหว่างเจ้าอาวาส
และคณะกรรมการวัดท าให้ไม่เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม ดังนั้น

                                                           

 
๑๔

 สัมภาษณ์ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  ๗ เมษายน 
๒๕๖๐.              

 



๔๗ 
 

 

ผู้น าทางศาสนาหรือเจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง จึงเป็นผู้ที่มีบทบาททั้งด้านศาสนา ด้านการปกครอง
วัด ด้านการเป็นที่พ่ึงพิงต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน จึงส่งผลต่อการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือเยียวยา
จิตใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ เพราะเหตุจากการมีภาระงานที่หลากหลายจึงไม่มีเวลา
ดูแลประชาชน ซึ่งบางครั้งเจ้าอาวาสต้องไปประชุมต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาหลายวัน ส่งผลต่อประชาชน
ในชุมชนขาดท่ีพ่ึงทางจิตใจ ดังค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 
   “พระในพ้ืนที่มีจ านวนน้อยยิ่งเจ้าอาวาสบางวัดอายุมากแต่มีงานให้ท าเยอะมาก
  เช่นกันเพราะไหนจะงานคณะสงฆ์ งานจากหน่วยงานรัฐ พวกโครงการต่าง ๆ บางวัดดี
  หน่อยมีกรรมการวัดคอยช่วยเหลือ แต่บางวัดนี่ซิกรรมการวัดกลับไปมีปัญหากับเจ้า 
  อาวาสขัดแย้งรุนแรง ถ้าดูให้ดีกรรมการวัดไม่มีข้ออ านาจในกฎหมายนะ แต่ไปควบคุม
  วัดทั้งหมด มันท าให้ชุมชนเกิดปัญหาแบ่งฝักแบ่งฝุาย พระนั้นนะท่ีจริงเป็นที่พ่ึงให้ 
  ชาวบ้านอยู่แล้วในทุกด้าน แต่ปัจจุบันต้องท างานเอกสารเยอะมากจึงไม่มีเวลาให้กับ
  ชาวบ้านบางทีต้องไปประชุมต่างจังหวัดทีละหลายวัน พอมีงานมีการต่าง ๆ ในวัดไม่มี
  ใครจัดการ ชาวบ้านก็ขาดที่พ่ึง”๑๕ 
  สอดคล้องกับค ากล่าวของชาวบ้านท่านหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า 
   “ที่วัดมีเจ้าอาวาสรูปเดียว ท่านท างานทุกอย่าง พอตอนนี้เขาตั้งกรรมการวัด แทนที่
  กรรมการวัดจะช่วยงานกลับคุมวัดทั้งหมด ยิ่งเรื่องเงินคุมหมด ไม่สามารถเอามาท าไหร่
  ได้ เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน แบ่งเป็นพวกเจ้าอาวาส พวกกรรมการวัด บางทีพระก็
  ไม่อยู่วัดหลายวัน เวลาจัดงานอะไร ก็ต้องนิมนต์พระที่อ่ืนมาช่วย ชาวบ้านขาดที่พ่ึงทาง
  ใจ เพราะวัดเป็นทั้งหมดของชีวิตเรา”๑๖ 
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 
  วัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวัดขนาดเล็ก และขนาดกลาง ศาสนสถานเป็น
อาคารเสนสนะที่ไม่ใหญ่โตมากนัก บางวัดมีอาคารเสนาสนะมากกว่าจ านวนพระที่สามารถจะดูแลได้
ทั่วถึง ท าให้อาคารเสนาสนะช ารุดทรุดโทรม ดูไม่สะอาดตา ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านที่อยู่รอบวัดก็ช่วยกัน
เข้ามาดูแลบ้าง แต่จะเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญ ๆ หรือมีกิจกรรมของส่วนราชการ การใช้ประโยชน์
ในอาคารเสนาสนะก็ไม่คุ้มค่ากับการก่อสร้าง เพราะจะใช้เฉพาะช่วงมีกิจกรรมทางศาสนา เช่น ศาลา
การเปรียญ ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้เฉพาะมีกิจกรรมของวัด หลาย ๆ วัดจะมุ่งเน้นในการก่อสร้าง

                                                           

 
๑๕

 สัมภาษณ์ พระมหานพดล  แดงพรหม วัดทรายขาว ม.๓  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  
๓๐  กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 
 

๑๖
 สัมภาษณ์ นางสาว ค. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 

 



๔๘ 
 

 

โบสถ์ วิหาร ใหญ่โตเกินความจ าเป็น เพราะในพ้ืนที่มีพุทธศาสนิกชนอยู่จ านวนน้อยการก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะที่ใหญ่โตเกินความจ าเป็นจึงเป็นภาระของวัดที่จะต้องจัดหาทุนในการก่อสร้าง และมีปัจจัย
ในการท านุบ ารุงรักษาต่อไปอีกด้วย  
  ดังนั้น วัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาคารเสนาสนะที่จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจประจ าวันของพระภิกษุสงฆ์ รวมไปถึงการใช้จัดกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย  
  พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า 
   “ในความเป็นจริงพ้ืนที่นี้หลายวัดก็มีเสนาสนะที่พอสมควรกับพระและประชาชนที่มี
  อยู่ เสนาสนะต่าง ๆ ใช้ท าสังฆกรรม และกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนทั่วไป บาง
  วัดท าใหญ่โตเกินความจ าเป็น พอจะดูแลก็ไม่ทั่วถึง ท าให้ทรุดโทรม ชาวบ้านก็มีบ้างที่
  เข้ามาดูแล แต่จะมาเฉพาะช่วงเทศกาล บางวัดก็จริงที่ยังขาดแต่น้อยมาก ทีนี้เรื่องของ
  การหาทุนมาก่อสร้างต้องใช้ทุนมากใช้เวลาก่อสร้างนาน ไม่คุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ก็
  เสียเปล่า บางวัดดูไม่สะอาดตาไม่มีแผนผังการก่อสร้างให้เหมาะสม”๑๗ 
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล 
  จ านวนศาสนบุคคล ซึ่งหมายถึง พระภิกษุ สามเณร ที่ประจ าวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นี้ มีจ านวนไม่มาก ซึ่งในช่วงออกพรรษาทางคณะสงฆ์ไม่ได้ด าเนินการจัดท าสถิติเอาไว้
เป็นข้อมูล ช่วงเข้าพรรษาจะมีพระภิกษุท่ีเป็นลูกหลานของคนในพ้ืนที่เข้ามาบวชเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา
แต่มีจ านวนไม่มากนัก และจะมีพระภิกษุในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เข้ามาจ าพรรษาในวัดที่ยังขาดพระภิกษุ เพ่ือให้เข้ามาเป็นขวัญก าลังใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้มีพระภิกษุจ าพรรษาในการท าบุญตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมายาวนาน 
เมื่อออกพรรษาท าให้ภิกษุที่บวชตามประเพณี หรือภิกษุที่มาจากต่างจังหวัด ต้องกลับไปยังวัดสังกัด
ของท่าน ท าให้บางวัดเหลือเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว ภาระงานต่าง ๆ จึงตกอยู่กับเจ้าอาวาส ซึ่งถือได้
ว่าต้องรับภาระงานหนักอยู่พอสมควร 
  พระครูสถิตธีรธรรม ได้กล่าวว่า  
   “จ านวนพระในพ้ืนที่มีน้อยมาก บางวัดมีเจ้าอาวาสรูปเดียว แต่ต้องท างานทั้งหมด 
  มีมากก็ตอนมีโครงการต่าง นิมินต์พระจากนอกพ้ืนที่มาบ้าง บวชในโครงการบ้าง บางคน
  บวชสามวันเจ็ดวัน พอลาสิกขา ก็เหลือแต่เจ้าอาวาสเหมือนเดิม”๑๘ 

                                                           

 
๑๗

 สัมภาษณ์ พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  ๑๗  

กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 
 

๑๘
 สัมภาษณ์ พระครูสถติธีรธรรม  วดัยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 



๔๙ 
 

 

  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม 
  จากการสังเกตการด าเนินศาสนพิธีในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีพิธีกรรมหลัก 
ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมประจ าท้องถิ่น เป็น
พิธีกรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์เป็นผู้น าประกอบพิธี  
  ในส่วนของเยาวชนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา เพราะเห็น
ว่าใช้เวลานานและไม่มีกิจกรรมใดท่ีวัยรุ่นสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได้เลย  
  ส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะ
เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องจากจะได้ท าบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพ่ีน้อง ที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย มีความสบายใจสามารถผ่อนคลาย
ความทุกข์ลงได้ 
  ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ 
  การศาสนสงเคราะห์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์และองค์กรทางศาสนา
ได้ด าเนินการแบบต่างฝุายต่างด าเนินการ หรือ เป็นการด าเนินการในลักษณะของส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้ที่ประสบเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นท่ีจะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐท าให้การด าเนินการด้านนี้ทางคณะสงฆ์ไม่ได้เข้าไปดูแล
มากนัก เพราะถือว่าจะไปท างานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว อีกประการหนึ่ง
วัดก็ไม่มีปัจจัยในการด าเนินงาน 
  แต่ถึงอย่างไรประชาชนในพ้ืนที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยไว้ว่า ในด้านปัจจัยนั้นผู้ประสบเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีจะได้รับจากหน่วยงานรัฐ  เพียงอยากให้ผู้น าศาสนาหรือองค์กรศาสนาเข้ามาเป็น
ก าลังใจให้กับประชาชน ก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ที่มีค่าทางจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 ๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านของผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) 
   - การเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 
   บทบาทของผู้น าที่ประชาชนในพ้ืนที่คาดหวังให้ผู้น าทางศาสนา คือ การเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างรัฐกับประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ และไม่กล้าติดต่อหน่วยงาน
ราชการ มองว่าเจ้าหน้าที่เป็น นาย จึงมีความเกรงกลัว ไม่มีความรู้เรื่องการด าเนินการติดต่อหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ท าให้บางครั้งประชาชนเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานรัฐ จึงมีความคาดหวัง
ว่าจะให้ผู้น าศาสนาที่มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้คอยประสานงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่  



๕๐ 
 

 

   การพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ ควรให้วัดเป็นพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเชิญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ข้อมูลที่จ าเป็นกับเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ รวมถึงตัวแทนของประชาชน เพ่ือจะ
ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเป็นที่ปรึกษาแนะน าหรือติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐให้
เข้ามารับทราบปัญหาข้อสงสัยของประชาชนในพื้นท่ี  
   ดังค าสัมภาษณ์ของ พระวิรุณ  โสภณจิตฺโต กล่าวว่า 
    “ความห่างของชาวบ้านกับรัฐมีหลายรูปแบบ ชาวบ้านเรียกเจ้าหน้าที่รัฐว่า
   นาย มันเป็นความห่าง ความเกรงใจ ความกลัว ไม่กล้าเข้าไปพบ จึงอยากให้ผู้น า
   ศาสนานี่แหละช่วยเป็นคนกลางคอยประสานต่าง ๆ ให้ชาวบ้าน แต่พระเองก็ไม่ค่อย
   มีความรู้ในหน้าที่ของรัฐ อยากให้มีการอบรมพระสังฆาธิการในเรื่องของหน่วยงาน
   รัฐที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้าน”๑๙ 
   - การเป็นที่ปรึกษาแนวทางการด าเนินชีวิต 
   วิถีชีวิตของชาวพุทธในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สวนใหญ่จะมีความผูกพัน
กับวัด และกับเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง เนื่องจากท่านจะเป็นคนในท้องถิ่น จึงท าให้มีความ
สนิทสนม หากประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาไม่ว่าจะด้านใด ประชาชนก็จะเข้าไปปรึกษาเจ้าอาวาส ดังนั้น 
เจ้าอาวาสจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  
   ปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีประชาชนที่
ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก ประชาชนมีความทุกข์ใจต้องการที่พ่ึงทางจิตใจ ที่ผ่านมาประชาชนได้
เข้าไปใช้วัดเป็นที่พ่ึงพิง และปรึกษาเจ้าอาวาสในหลาย ๆ ด้าน การพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาที่
ประชาชนต้องการ คือ การส่งเสริมให้พระภิกษุ เจ้าอาวาส มีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา โดยหลักวิชาการ 
หรือหากจ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการปรึกษากับแพทย์โดยตรง ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยา
ในเบื้องต้น  
    “วัดเป็นทุกอย่างของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต เจ้าอาวาส หรือพระที่ได้รับความ
   นับถือก็จะมีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนอาจท าให้ 
   ชาวบ้านห่างวัดบ้าง แต่พอมีเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านก็หันกลับมาพ่ึงวัด มาพบพระ
   มากขึ้น มาปรึกษา แต่พระบางทียังไม่มีวิธีพูด วิธีให้ค าปรึกษา หรือเรียกว่าไม่มี 
   จิตวิทยาให้ค าปรึกษา จึงควรจัดให้มีการอบรมบ้าง พระได้มีความรู้ไปให้ค าปรึกษาที่

                                                           

 
๑๙

 สัมภาษณ์ พระวริุณ  โสภณจิตโฺต วัดตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน  อ.บันนังสตา จ.ยะลา. เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๐.       
 



๕๑ 
 

 

   ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่จริง ๆ แล้วถ้าศึกษาให้ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรง
   สอนและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะดึงมาใช้ยังไง”๒๐ 
   - การบริหารจัดการภายในวัด 
   การบริหารจัดการภายในวัดเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดให้มี
คณะกรรมการวัดได้คอยช่วยเหลือกิจการของวัดโดยส่วนใหญ่จะแต่ตั้งจากประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่และ
คอยช่วยเหลือกิจการภายในวัด ซึ่งถือได้ว่าสามารถแบ่งเบาภาระงานบริหารภายในวัดได้เป็นอย่างดี 
แต่ในบางวัดอาจจะมีปัญหาระหว่างคณะกรรมการวัดกับเจ้าอาวาส ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าวัดท าบุญ
ของประชาชน  
   ดังนั้น การบริหารจัดการภายในวัดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง
ต้องคอยจัดระเบียบภายในวัดให้เรียบร้อย ไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการวัดกับเจ้าอาวาส 
หรือ เจ้าอาวาสกับชาวบ้านรอบวัด หากเกิดปัญหาเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับชั้นต้องเข้าไปดูแลและ
คอยจัดการให้เกิดความเรียบร้อยโดยเร็ว จึงจ าเป็นต้องให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย กับเจ้าอาวาส 
และคณะกรรมการวัดให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพราะหากเมื่อวัดมีความสงบ
ประชาชนก็อยากจะเข้าวัดเพ่ือท าบุญ หรือเข้าไปสงบจิตสงบใจ หลีกเร้นปัญหาจากสังคมภายนอกที่
วุ่นวาย โดยจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์พระสิริจริยาลังการ ได้ให้แนวทาง ดังนี้  
   (๑)  จัดท าระเบียบคู่มือการปฏิบัติของคณะสงฆ์หรือของวัด 
   (๒)  เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง ต้องชี้แจงพระวินัยให้พระลูกวัดหรือพระผู้ใต้ปกครอง
บ่อยครั้ง 
   (๓)  เจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจให้แก่พระลูกวัดรับผิดชอบในการดูแลด้านต่าง ๆ 
รวมถึงการมอบหมายงานให้คณะกรรมการวัดรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   (๔)  ควรจัดท าบัญชีของวัดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
   (๕)  ให้ประชาชนรอบ ๆ วัดได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงวัดเป็นสถานที่ของทุกคน เช่น จัดท าความสะอาดวัด เป็นต้น 
   (๖)  ต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานของวัด และจัดท าแผนผังสิ่งปลูกสร้างของวัด 
เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
   (๗) พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้รวดเร็วและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารได้ 
เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดท านิทรรศการของวัด การจัดท า
รายงานประจ าปีของวัด เป็นต้น๒๑ 

                                                           

 
๒๐

 สัมภาษณ์ พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  ๑๗  

กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 



๕๒ 
 

 

  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล 
   - ส่งเสริมความรู้/อบรม 
   พระครูสถิตธีรธรรม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางศาสนาที่ส าคัญ คือ 
การส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้บุคลากรทางศาสนาสามารถเข้าใจหลักการทาง
ศาสนาอย่างถ่องแท้ และอธิบายหลักธรรมนั้นอย่างเข้าใจง่ายประยุกต์กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน จึง
ควรจัดให้มีการอบรมแก่พระภิกษ ุสามเณร ประชาชนทั่วไป หรือมีการเรียนการสอนในด้านศาสนามาก
ขึ้น ปัญหาอุปสรรคในด้านนี้ คือ การที่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มีจ านวน
น้อยลง และบวชในเวลาที่ไม่นาน จึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ท าให้ลาสิกขาออกไปไม่
มีความรู้ในทางศาสนามากนัก จึงควรปลูกฝังความรู้ทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเยาชวน เมื่อมาบวช
เรียนจึงสามารถต่อยอดความรู้นั้นได้ตามล าดับ๒๒  
   - การให้ความเอาใจใส่ดูแลในระเบียบวินัยของภิกษุ 
   การให้ความส าคัญต่อพระวินัย ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้พระภิกษุเป็นที่ศรัทธา
ต่อประชาชน และจะท าให้ประชาชนเชื่อมั่นในพระศาสนา ดังนั้นการอบรมพระวินัยให้กับพระภิกษุ
ผู้บวชใหม่ได้เรียนรู้พระวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนา แม้แต่พระภิกษุที่มีพรรษากาลมากก็ควร
ฟังพระวินัยทุกวันพระใหญ่ และควรแปลพระวินัยเป็นภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างในยุคปัจจุบันให้ได้
มีการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนอกจากพระภิกษุจะได้เรียนรู้แล้ว ประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้พระวินัย
ของภิกษุเพ่ือคอยช่วยอนุเคราะห์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ดูแลพระภิกษุอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
    “วินัยสงฆ์นี่แหละเป็นหลักในการสร้างศรัทธาของชาวบ้าน แต่พระรุ่นใหม่ที่
   บวชเข้ามามีเวลาศึกษาน้อย พอกลับไปอยู่วัดบางทีก็ท าผิด เพราะถือว่าบวชไม่นาน 
   ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาตั้งแต่เด็ก ๆ ให้เรียนวินัยสงฆ์แบบเรียนไทย จะได้
   เข้าใจถึงไม่บวชก็จะได้ช่วยดูแลพระด้วย”๒๓ 
   - การนุ่งห่มของภิกษุ 
   การนุ่งห่มของภิกษุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่สามารถพบเห็น
และก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อภิกษุ ในด้านนี้ควรมีระเบียบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น สีจีวร 

                                                                                                                                                                       

 
๒๑

 สัมภาษณ์ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  ๗ เมษายน 
๒๕๖๐.              
 

๒๒
 สัมภาษณ์ พระครูสถติธีรธรรม  วดัยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 

๒๓
 สัมภาษณ์ พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี. เมื่อวันท่ี  ๑๗  

กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 

 



๕๓ 
 

 

การนุ่งห่มขณะอาศัยอยู่ภายในอาราม การนุ่งห่มขณะออกออกอาราม และสิ่งส าคัญคือความสะอาด
ของจีวร จึงควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องและคอยตักเตือนซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดศรัทธา 
    “ชาวบ้านอยากเห็นพระนุ่งห่มให้เรียบร้อย และสะอาด ไม่มีกลิ่น จะท าให้น่า
   เข้าใกล้ บางทีเห็นสีไม่เหมือนกัน อยากให้เจ้าอาวาสคอยอบรมตักเตือนบ้าง”๒๔ 
   - บุคลิกภาพของภิกษุ 
   บุคลิกภาพเป็นภาพลักษณ์แรกที่ประชาชนได้พบเห็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา 
โดยปัจจุบันภาพลักษณ์ท่ีเป็นข่าวเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักต่อจิตใจชาวพุทธทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
ซึ่งบุคลิกภาพนั้นมีบัญญัติอยู่ในพระวินัย หากน ามาอบรมและปฏิบัติตามก็จะน าความเลื่อมใส ความศรัทธา
กลับมายังชาวพุทธ ซึ่งจะท าให้ประชาขนเชื่อมั่นในองค์กรของศาสนามากขึ้น และจะส่งผลต่อการเยียวยา
จิตใจของชาวพุทธต่อไป 
    “ลักษณะของพระการวางตัวของพระภิกษุควรมีการอบรมให้วางตัวอย่าง
   ส ารวม ให้อยู่ในวินัยสงฆ์ให้มาก จะได้น่าศรัทธา เราประสบเหตุการณ์ก็อยากพ่ึงพา
   พระแต่ถ้าไม่ส ารวมเราก็ไม่อยากเข้าไปพบ”๒๕ 
   - การนิมนต์ภิกษุ  เชิญอุบาสก อุบาสิกา จากนอกพ้ืนที่มาพบปะประชาชน 
   จาการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า การเยียวยาจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเยียวยาจิตใจ
แล้ว หากภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาการเยียวยาจิตใจ หรือเป็นผู้ที่ประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ความเคารพศรัทธา มาพบปะพูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ประสบเหตุก็จะท าให้ผ่อนคลายความ
ทุกข์ใจลงไปได้ เช่น พระไพศาล วิสาโล, พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น 
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 
   - ความสะอาด 
   จากการสรุปค าสัมภาษณ์ได้ความว่า วัดเป็นสถานที่ท่ีประชาชนใช้เป็นจุดศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน เป็นที่ขัดเกลาจิตใจของประชาชนให้สะอาด สว่าง สงบ ในอดีตประชาชนที่จะเข้าวัด
ต้องแต่งตัวในชุดที่ดีที่สุด ชุดที่สะอาด เมื่อจะเข้าพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญก็ต้องถอดรองเท้า นั่น
เพ่ือความสะอาดของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน การพัฒนาวัดให้มีความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ประชาชนที่เข้ามาในวัดรู้สึกสบายตาสบายใจเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจ  

                                                           

 
๒๔

 สัมภาษณ์ นางสาว ข. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๒๕
 สัมภาษณ์ นางสาว ค. (ขอสงวนช่ือ นามสกุล) ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 

 



๕๔ 
 

 

   ประเด็นปัญหาของวัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความสะอาดหลัก ๆ 
คือ ๑)ปัญหามูลสัตว์ เช่น สุนขั แมว บางวัดมีการเลี้ยงไก่ ท าให้มีมูลไก่จ านวนมาก ๒)ปัญหาเศษ
อาหาร เมื่อพระภิกษุฉันภัตตาหารเสร็จ หรือประชาชนทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเศษอาหารเป็น
จ านวนมาก ซึ่งตามประเพณีชาวพุทธก็จะให้ทานสัตว์ ก็จะจ าเศษอาหารเทกองให้กับสุนัข แมว ที่มีอยู่
ในวัด ๓)ปัญหาขยะ เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ เมื่อ
กิจกรรมเสร็จลุล่วงไปแล้วก็จะมีขยะมูลฝอยต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บางครั้งไม่ได้จัดเก็บลงถังขยะให้
เรียบร้อยท าให้กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในวัด ๔)ห้องน้ าวัด ซึ่งหลาย ๆ เป็นปัญหาเพราะวัดไม่มี
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องน้ า จ านวนพระในแต่ละวัดก็มีจ านวนน้อย เมื่อมีกิจกรรมภายในวัด
ประชาชนก็จะเข้าใช้ห้องน้ าบางท่านไม่รักษาความสะอาดให้วัดท าให้เป็นภาระของพระภิกษุ สามเณร
ภายในวัด 
   ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาวัดในด้านความสะอาดโดยการให้ความรู้และจิตส านึกใน
ด้านการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะแก่ประชาชนรอบ ๆ วัด และพุทธศาสนิกชนทุกคน การ
ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการท าหมันสุนัข แมว ซึ่งจะสามารถช่วยให้วัดแก้ปัญหาในด้าน
ความสะอาดได้ในระดับหนึ่ง จะส่งผลให้วัดเป็นสถานที่สะอาดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ผ่อนคลาย
จิตใจของชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย 
   - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด 
   การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น กุฎิสงฆ์ 
ควรมีการเก็บกวาดให้เรียบร้อยไม่รกรุงรัง สิ่งของไม่ใช้ให้เก็บกวาดหรือเก็บทิ้ง โรงครัวของวัด ควรมี
ชั้นเก็บถ้วยจานให้เป็นระเบียบ มีที่ล้างจาน ที่สะอาด เป็นต้น การจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะท าให้
วัดเป็นที่พึงใจ ประชาชนที่เข้าวัดก็รู้สึกสบายใจ 
   - ความร่มรื่นของบริเวณวัด 
   ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาอย่าง
ยาวนาน ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวาย มีตึกใหญ่โต และในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนมุ่งหน้าเข้าหาความสงบมากขึ้น วัด
ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวพุทธจึงเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้เข้าไปพักผ่อนจิตใจ การได้เห็นความร่ม
รื่นของต้นไม้ในศาสนสถานท าให้ประชาชนได้มีจิตใจเยือกเย็น สามารถนั่งปฏิบัติธรรมใต้ร่มเงาไม้ได้ 
ดังนั้นวัดจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมแหล่งต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้นเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้พ่ึงร่มเงาของ
ต้นไม้ ได้อยู่กับความสงบของพระศาสนา  
   - มีสถานที่อ่านหนังสือ 
   สื่อธรรมะต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนามีนักเขียน ผู้ประพันธ์อยู่เป็นจ านวนมาก 
รวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ แต่ด้วยในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางพ้ืนที่ระบบอินเตอร์เน็ตยัง



๕๕ 
 

 

มีปัญหา หรือผู้สูงอายุที่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เป็นยังชื่นชอบในการอ่านหนังสือ ดังนั้นวัดควรจัดให้มี
สถานที่อ่านหนังสือธรรมะให้กับประชาชน เพ่ือเป็นการเผยแผ่ธรรมะ รวมไปถึงการใช้ธรรมะในการ
เยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง   รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า 
    “อยากให้วัดทุกวัดมีที่อ่านหนังสือให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะหนังสือธรรมะ  
   ชาวบ้านจะได้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจตนเอง และ
   สามารถไปช่วยดูแลคนอ่ืน ๆ ในสังคมได้อีกด้วย”๒๖ 
   - มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน 
   วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาตั้งแต่อดีต ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
หรือการจัดประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนก็จะจัดขึ้นภายในวัด แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงความผูกพัน
ระหว่างวัดกับชุมชนไม่เป็นเช่นอดีต วัดเป็นเพียงสถานที่ท าพิธีกรรมทางศาสนาเพียงอย่างเดียว 
นอกเหนือจากนั้นแล้วประชาชนก็ไม่สนใจที่จะเข้าวัด ยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่จะเข้าวัดน้อยมาก ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยเช่นกัน เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดขึ้นประชาชนหวังพ่ึงวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพราะถือว่าเป็นที่ปลอดภัยของชุมชน 
และวัดมีพ้ืนที่ให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดให้มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชนจะสามารถช่วยให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้บ่อยครั้ง สามารถช่วยผ่อนคลายความโศกเศร้า หรือ
ความเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งพระสมุห์ปฐาพร  นนฺทิโย เจ้าอาวาส
วัดโคกสมานประชาราม  ได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า 
    “ที่วัดมีลานกิจกรรมให้กับเยาวชน ชาวบ้านก็ต้องการให้เยาวชนเข้าวัด ให้
   เขาได้ใช้วัดท ากิจกรรม นอกจากเยาวชนแล้ว ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ลาน 
   กิจกรรมได้ เหมือนเมื่อก่อนที่เขาก่อกองทรายเพ่ือท าลานวัดไว้ท ากิจกรรมต่าง ๆ”๒๗ 
   สอดคล้องกับค ากล่าวของ นาง 
    “อยากให้ลูก ๆ ได้เข้าไปท ากิจกรรมในวัด เล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมอะไรก็ได้ 
   จะได้ไม่ไปที่อ่ืนที่เราไม่เห็น ถ้าเข้าวัดแล้ว มีชาวบ้าน มีพระคอยช่วยกันดูแล อีก
   อย่างจะได้ใกล้ชิดกับศาสนาด้วย”๒๘ 

                                                           

 
๒๖

 สัมภาษณ์ นางศันสนา  บ ารุงการ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 
๒๗

 สัมภาษณ์ พระสมุปฐาพร  นนฺทิโย วัดโคกสมานประชาราม ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

 
๒๘

 สัมภาษณ์ นาง ก. (ขอสงวนช่ือ นามสกลุ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 



๕๖ 
 

 

   - มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ของชุมชน 
   จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีระยะเวลา
ยาวนานท าให้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ประชาชนโหยหาความสุขในอดีต ความสุขของการเป็นชุมชนที่มีความรักความสามัคคี การสร้าง
ความรักความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต หรืออาจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเป็นมาของตนเอง การได้เห็นภาพแห่ง
ความสุขในอดีตมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจของประชาชนทีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในระดับหนึ่ง 
    “ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน บางชุมชนมี
   ที่มาที่ไปที่น่าสนใจ แต่ไม่มีที่ให้เรียนรู้ ไม่มีที่เก็บรักษาของเก่าเลย ตอนนี้หลาย ๆ 
   คนคิดถึงความหลังเก่า ๆ ของชุมชน แต่ไม่รู้จะหาดูได้ที่ไหน วัดที่เป็นศูนย์กลาง
   ชุมชน ควรจัดให้มีที่จัดเก็บ ที่รักษา ให้คนได้ดู ชาวบ้านที่อยู่จะได้ภูมิใจในชุมชน
   ของตนเอง สามารถดูแลจิตใจความเศร้าในพ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง”๒๙ 
   - จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม 
   การจัดการกับอารมณ์ การเยียวยาจิตใจ การสร้างความสงบตามแนวพุทธศาสนา 
วิธีทางท่ีได้ผลอีกหนึ่งวิธีคือการพิจารณาความทุกข์ ด้วยการปฏิบัติธรรม เป็นการฝึกจิตที่จะสามารถ
รักษาถึงต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ การจัดให้วัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยา
จิตใจของชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดให้มีสถานที่
ปฏิบัติธรรม ไม่จ าเป็นต้องสร้างอาคารเสนาสนะใหม่ เพียงแค่สร้างบรรยากาศภายในวัดให้มีความสงบ
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีผู้ให้ความรู้แนะน าแก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรม 

                                                           

 
๒๙

 สัมภาษณ์ นายสมสุพงษ์  ข าตรี ผูอ้ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดยะลา  อ.เมือง 
จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๑. 

 



๕๗ 
 

 

 
ภาพที่ ๕  การปฏิบัติธรรมของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
   - ปรับปรุงอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
   การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ กอรปกับในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเกิดความ
สูญเสียขึ้นผู้สูงอายุก็จะใช้วัดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เพ่ือบรรเทาความโศกเศร้าในจิตใจ 
การพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยทุกวัย ทุกช่วงอายุสามารถเข้ามาใช้อาคาร
สถานที่ของวัดได้ จึงต้องมีการปรับปรุงอาคาร เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดให้เหมาะสม เช่น มีทางลาด
ส าหรับวิลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เป็นต้น๓๐  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม 
   นอกจากการเยียวยาด้วยวัตถุ การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรมก็เป็นอีกอย่างที่
ท าให้การเป็นอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีความไม่สงบนั้นรู้สึกอุ่นใจ 
เหมือนยังมีพระภิกษุยังอยู่ร่วมกันภายในพื้น และท าให้สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และผู้ได้รับ
ผลกระทบรู้สึกดีขึ้นเป็นล าดับ และยังช่วยพยุงการย้ายถิ่นฐานออกจากพ้ืนที่ของประชาชนด้วย 
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   ถึงแม้ว่า ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้จะมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี
มากขนาดไหน แต่วัดก็เป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการจัดกิจกรรมทาง

                                                           

 
๓๐

 สัมภาษณ์ นางศันสนา  บ ารุงการ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 



๕๘ 
 

 

ศาสนา และการอบรมประชาชน เด็ก และเยาวชนภายในวัดขึ้นมา เพราะสามารถชักจูงให้ประชาชน  
เด็ก และเยาวชนเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน
ต่างศาสนา นอกจากการจัดกิจกรรมภายในวัดแล้ว เมื่อมีกิจกรรมภายนอกวัด ภายในชุมชน หรือนอก
ชุมชน พระภิกษุก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั้นด้วย 

 
ภาพที่ ๖  กิจกรรมการใช้วัดเป็นลานกีฬาอบรมเยาวชนในชุมชนรอบวัด 

 
   - จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรม 
   การจัดกิจกรรมในแต่ครั้ง วัดได้อ านวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทั้งภายในวัด และภายนอกวัดอยู่สม่ าเสมอ ในบางครั้งยังมีการอ านวย
ความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมนั้นด้วย วัด และพระภิกษุถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ช่วยเหลือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหลาย เช่น จัดสถานที่ในการอบรม, จัดกิจกรรมสวดมนต์
ถวายพระพร, กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี, จัดประชุมพระสงฆ์, อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้
สถานที่ เป็นต้น เพราะฉะนั้น วัดจึงเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลืออ านวยความในการจัดกิจกรรมและ
พิธีกรรม 
   - จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจวิถีพุทธ 
   เมื่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ทวีความรุนแรงขึ้น การสูญเสียของ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย บางครั้งประชาชนบางส่วนได้ย้ายออกจากพ้ืนที่ไปตั้งถิ่น
ฐาน ณ จังหวัดอ่ืน ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกว่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดความไม่
สงบ ประชาชนบางส่วนที่ยังตั้งถิ่นฐาน และท ามาหาเลี้ยงชีพตัวเองอยู่ในพ้ืนที่นั้น ก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่า 
จะเกิดผลกระทบมากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้น การตั้งกลุ่มเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชนจึง
เกิดข้ึน แล้วใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดการสิ่งเหล่านั้น พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดต่างๆ ก็เป็นก าลัง



๕๙ 
 

 

หลักในการเยียวยาจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น โดยการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการ
บรรยายหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องชี้ทาง และปลอบโยนสภาวะจิตใจของ
ประชาชนในพืน้ที่ 
    “กิจกรรมเยียวยาจิตใจที่มีพระเป็นแกนน า จะท าให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รู้สึก
   ถึงท่ียึดเหนี่ยวของชาวพุทธ วัดจึงควรเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเยียวยา
   จิตใจชาวพุทธ น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ให้ได้มากท่ีสุด ผู้
   ประสบเหตุการณ์จะได้มีก าลังใจในการชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา”๓๑ 
   - จัดให้มีการสอนการฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
   ในวันส าคัญของประเทศ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
มีความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน วัดก็ได้จัดให้มีการสอนฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึก
จิตให้มีสมาธิ ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และแผ่บุญกุศลให้กับคนส าคัญผู้ล่วงลับไปแล้ว 
และสามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่หวาดระแวงต่อความไม่สงบ  
   - จัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  
   ในทุกๆ ปี ของเดือนเมษายน คือ ในช่วงปิดภาคเรียนของเด็ก และเยาวชน เป็น
ช่วงหนึ่งของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ยางพาราผลัดใบ และกรีดยางพาราไม่ได้เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จึงต้องหยุดกรีดยางในช่วงเวลานั้น 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่หยุดกรีดยางพาราก็จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การท าบุญ
วันว่าง, วันรวมญาติ, และจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงเวลานี้ด้วย การจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยอบรมสั่งสอนเด็กเยาวชนที่ปิดภาคเรียนได้
เข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติให้เด็ก และเยาวชนเหล่านั้นมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณเพ่ิมมากข้ึน  

                                                           

 
๓๑

 สัมภาษณ์ นายสมสุพงษ์  ข าตรี ผูอ้ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดยะลา  อ.เมือง 
จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๑. 

 



๖๐ 
 

 

 
ภาพที่ ๗ การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

 
   - การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 
   นอกจากพระสงฆ์จะมีบทบาทส าคัญในสังคม และเป็นจุดศูนย์กลางในการเยียวยา
จิตใจให้กับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้แล้วนั้น ด้านพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านศาสนาพิธีกรรม และปฏิบัติธรรม เพ่ือฝึกตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
สังคม ณ ปัจจุบัน พระสงฆ์มีกิจกรรมมากมายที่ช่วยให้พระสงฆ์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นมากเดิม   

 
ภาพที่ ๘ การสอนการปฏิบัติธรรม 

 
 
 



๖๑ 
 

 

  ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ 
   - สงเคราะห์ด้านพิธีศพ 
   เมื่อเกิดความสูญเสียจากความไม่สงบในพ้ืนที่ สิ่งที่ตามมาคือการจัดพิธีศพ ซึ่งหน่วยงาน
จะเข้ามาช่วยดูแลเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่ส าคัญคือความต้องการความเอ้ือเฟ้ือของวัดและพระภิกษุ ด้วย
การอ านวยความสะดวกในการจัดพิธีและการเป็นที่ปรึกษาในการจัดพิธีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากแต่
บางวัดยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงครัว  ศาลาตั้งศพ เมรุเผาศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญ
ต่อการประกอบศาสนพิธี 
    “วัดบางวัดไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดพิธีศพ ท าให้ชาวบ้านต้องหา
   วัดที่มีความสะดวกในการจัดพิธีศพ บางครั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบญาติมาไม่ได้
   ก็ต้องหาวัดที่สะดวกในการจัดพิธี อีกอย่างอยากให้วัดเอ้ือเฟ้ือต่อชาวบ้าน”๓๒ 
   - สงเคราะห์ด้านการบรรพชาอุปสมบท 
   ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละปีมีพระจ าพรรษาอยู่น้อย บางวัดมีเพียง
เจ้าอาวาสจ าพรรษาอยู่เพียงรูปเดียว พระที่จะบวชใหม่ก็มีจ านวนไม่มากท าให้บางวัดไม่สามารถรับกฐินได้ 
การบวชเรียนเพ่ือสืบทอดพระศาสนาจึงมีส่วนส าคัญที่จะเป็นก าลังใจให้แก่ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในการบวชแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องอัฐบริขาร เป็นเต้น ซึ่งเมื่อหากจะพิจารณาในแต่ละวัดก็มีเครื่องอัฐบริขารที่ไม่ได้ใช้เป็นจ านวน
มาก วัดในพ้ืนที่ควรจัดให้มีเครื่องอัฐบริขารให้แก่ผู้ที่จะบวชเข้าพรรษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการ
สงเคราะห์ชาวพุทธในพื้นที่ และเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้อยู่กับชาวพุทธในพื้นที่ต่อไป 
   - การศึกษาสงเคราะห์ 
   การศึกษาสงเคราะห์  เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานทางคณะสงฆ์ในพ้ืนที่  ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พึงจะกระท าได้ ซึ่งในพ้ืนที่ดังจะ
เห็นได้จากวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการ
เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีนักเรียนจ านวน ๒๐๐ คน 

                                                           

 
๓๒

 สัมภาษณ์ นางกันตพัฒน์  ทวีผลทรัพย์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รสูะมิแล อ.
เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 

 



๖๒ 
 

 

 
ภาพที่ ๙  นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างไห้ 

 

   ในระดับอุดมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เปิดด าเนินการในสามสาขาวิชา คือ สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเปิดรับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์
แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ การด าเนินการของมหาวิทยาลัยมีลักษณะกึ่งศาสนสงเคราะห์ คือ มีค่าเล่าเรียน
ถูก อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และใช้หลักธรรมในการสั่งสอนนิสิตทุกระดับ การด าเนินการ
เยียวยาประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและรัฐควรเข้ามาส่งเสริมด้วยการส่งผ่านงบประมาณมายังวิทยาลัยสงฆ์
เพ่ือรองรับประชาชนและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบเพ่ือจะได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนและน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ รวมไปถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปใช้ในชีวิตต่อไป 
 



๖๓ 
 

 

 
ภาพที่ ๑๐  การมอบทุนการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์เยาวชนชาวพุทธ 

 
   - การเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ 
   ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น เกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง สูญเสียอวัยวะ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องการก าลังใจ พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าศาสนาและเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน
ชาวพุทธ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดผลกระทบจากการสูญเสียด้านต่าง ๆ ด้วยการ
เข้าไปเยี่ยมเยียน ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินการในลักษณะนี้มีการด าเนินการ ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 
๑)แบบส่วนตัว โดยหากพระรูปใดมีความสนิทสนมกับผู้สูญเสียก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจ หรือ
ช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ๒)กลุ่มพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงแล้ว ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระธรรมทูตอาสาก็จะ
เข้าไปดูแล เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ได้ที่พ่ึง ซึ่งได้รับการตอบ
รับจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ดังนั้น การด าเนินการในลักษณะการเยี่ยมเยียนมีข้อเสนอของ
ประชาชน และพระภิกษุบางส่วน ให้ก าหนดเป็นลักษณะของนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครอง เพราะ
จะสามารถเข้าไปเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น   



๖๔ 
 

 

 
ภาพที่ ๑๑   พระสงฆเ์ข้าเยี่ยมให้ก าลังใจ มอบปัจจัยและเป็นขวัญก าลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ  

      จากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิด หน้าตลาดโต้รุ่ง อ าเภอเมืองปัตตานี  
 

  ศักยภาพด้านศาสนธรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ให้เข้าใจง่าย 
   การเทศนาธรรม หรือการบรรยายธรรม ของพระภิกษุ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่
จะน ารูปแบบการเทศนาตามรูปแบบ และอ่านตามต าราใบลาน ท าให้เรื่องที่น ามาถ่ายทอดนั้นเป็น
เรื่องที่มีการแต่งส าเร็จรูป ท าให้ประชาชนที่รับฟังเกิดความเบื่อหน่ายและมองไม่เห็นตามความเป็น
จริง ซึ่งส านวนโวหารมีการแต่งและเรียบเรียงที่สวยงาม ยืดเยื้อ  
   ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่ มีความต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน หรือ
ปรับรูปแบบให้เหมาะสมด้วยการใช้วิธีการบรรยายธรรมให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้
ได้จริง กิจกรรมบางอย่างประชาชนมีความต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนสอบถามเรื่องหลักธรรมะซึ่งจะ
ท าให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมมากยิ่งขึ้น   
   - หนังสือ คู่มือ การใช้ชีวิตตามวิถีพุทธ 
   หนังสือ ต ารา ถือได้ว่าเป็นคู่มือที่ประชาชนได้อ่านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ของตนเอง 
ประชาชนชาวพุทธผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้องการหนังสือ คู่มือ การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ซึ่งหนังสือต าราที่มีอยู่ เป็นหนังสืออธิบาย
หลักธรรม แต่ยังไม่มีหนังสือที่อธิบายการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอย่างไร ซึ่งจะสามารถให้ประชาชน
ไม่หลุดกรอบจากการเป็นชาวพุทธและยึดมั่นในวิถีของตนเองบนความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
 



๖๕ 
 

 

   - ช่องทางในการรับฟังธรรมะท่ีหลากหลาย 
   ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อจิตใจของประชาชนเป็น
อย่างมาก หลักธรรมทางศาสนาจึงสามารถเป็นยาที่จะรักษาจิตใจของประชาชนที่ตกอยู่ภายใต้ความเครียด
จากผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบนั้นมี
หลากหลายช่วงอายุ เพศ อาชีพ ดังนั้นการฟังธรรมของประชายเหล่านี้จึงมีความแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการหรือความสามารถของตนเอง  
  ในปัจจุบันช่องทางการรับฟังธรรมะหรือแนวคิดการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา มีรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย เช่น ในช่องทางโชเซียล วิทยุ โทรทัศน์ แต่การพัฒนาการสื่อสารธรรมะของพระภิกษุใน
พ้ืนที่ยังมีไม่มากนัก ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับฟังธรรมะจากพระภิกษุที่เคารพ หรือเป็นที่รู้จัก
ของตน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของช่องทางการสื่อสารหลักธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทันสมัย
และสอดคล้องตามช่วงวัยของผู้ที่ให้ความสนใจจะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ เช่น การจัดรายการวิทยุที่ให้ฆราวาสเป็นผู้ด าเนินรายการ เปิดเพลงตามช่วงวัย 
และน าหลักธรรม น าก าลังใจ ช่วยปลอบโยนจิตใจจะสามารถท าให้น าหลักธรรมเข้าไปถึงผู้รับฟังถึงบ้าน  
   - ผู้บรรยายธรรมที่มีองค์ความรู้ 
   ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า มีอยู่มากมาย เพียงแต่ผู้ที่ถ่ายทอดมีแนวทางในการเลือก
หลักธรรมมาใช้ในจะน ามาใช้ในโอกาสใด ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดความสูญเสีย
ไปทุกด้าน ส่งผลต่อจิตใจของประชาชนเป็นอย่างมาก หลักธรรมทางศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
น ามาใช้เพ่ือการเยียวยาจิตใจของประชาขนในพ้ืนที่ หากแต่ศักยภาพของผู้ที่ถ่ายทอดหลักธรรมทาง
ศาสนายังขาดองค์ความรู้ ขาดแนวทางหรือวิธีการถ่ายทอด และขาดการน าหลักธรรมที่สามารถใช้ได้
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งที่ผ่านมาการบรรยายธรรมเน้นถึงการเข้าถึงธรรม หรือการบรรลุธรรมที่มีความ
ห่างไกลจากชีวิตปัจจุบัน รวมไปถึงมิได้น าหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายเพียงแต่น า
หลักคิดของนักวิชาการ หรือผู้รู้มาถ่ายทอดเป็นหลักจึงท าให้ขาดการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่
จะเป็นเครื่องชี้น าทาง  
   ประเด็นต่อมา คือ ศักยภาพของพระภิกษุในพ้ืนที่ซึ่งมีจ านวนไม่มากนักส่วนใหญ่จะ
เป็นพระภิกษุ เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง เป็นลูกหลานของคนในพ้ืนที่เอง การศึกษาในด้านปรัชญา 
และธรรมะยังมีองค์ความรู้ไม่มากนัก การอธิบายหลักธรรมจึงไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจใน
หลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถจึงต้องเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าทางศาสนาด้านองค์ความรู้ทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ เพ่ิมมากขึ้น 
รวมไปถึงการพัฒนาด้านวิธีการสื่อสารธรรมะให้สอดคล้องกับผู้ที่รับฟัง  
      



๖๖ 
 

 

๔.๓ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ๔.๓.๑ การด าเนนิงานในปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของวัด 
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความ
สูญเสียทั้งชีวิตแลทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก ท าให้หลาย ๆ ครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักไป 
ส่งผลต่อก าลังใจของประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกจากท าหน้าที่ตามหลักทางศาสนาแล้ว วัดยังต้องท าหน้าที่ในการดูแลเยียวยาจิตใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย 
 การด าเนินงานในด้านการดูแลจิตใจหรือการเยียวยาด้านจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในปัจจุบัน วัดซึ่งมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนในการด าเนินงานเยียวยาจิตใจด้วย
การไปเยี่ยมเยือนท าบุญในงานศพ หรือ ไปเยี่ยมเยือนบ้านผู้ได้รับผลกระทบ แต่การด าเนินงานนั้น
ไม่ได้ด าเนินงานในนามขององค์กรคณะสงฆ์ แต่จะด าเนินงานด้วยความสนิทสนมส่วนตัว ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมไปถึงองค์กรทางคณะสงฆ์ 
 การด าเนินงานของส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
 การด าเนินงานของส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็นรูปของตัวเงินที่จะได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรี และคอย
ดูแลเรื่องครอบครัวของผู้สูญเสีย ทั้งด้านการศึกษาของบุตร อาชีพขอบครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดรวมไปถึงสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา  
 การด าเนินงานของภาคเอกชน/กลุ่มเครือข่ายประชาชน  
 การด าเนินงานของภาคเอกชน และกลุ่มเครือข่ายประชาชน ได้ด าเนินการในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะ
ด าเนินการในจังหวัดหรือในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของกลุ่มหรือชมรมนั้น ๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนหาก
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ไปให้ก าลังใจญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตในวันรดน้ าศพ และในวัน
ฌาปนกิจศพ ในการไปเยี่ยมเยียนนั้นกลุ่มต่าง ๆ จะมีการรวบรวมเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ 
และญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตด้วย แต่การด าเนินการนั้นอาจไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือทุกกรณีเพราะไม่มี
งบประมาณในการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของกลุ่มเอกชน หรือ กลุ่มเครือข่ายประชาชนที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นการ
รวมกลุ่มกันโดยเฉพาะกิจและเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นครั้งคราว โดยส่วนใหญ่จะมี



๖๗ 
 

 

พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ชักน าให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นเพ่ือช่วยเหลือและไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 ๔.๓.๒ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัดกับหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการเยียวยาจิตใจ
ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบจ าเป็นต้องพัฒนาวัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้พร้อมต่อการรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาวัดและบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ต้องมีการจัดท าวัดต้นแบบในการใช้เป็น
สถานที่ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และมีการ
พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
 ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด้านการเยียวยาโดยตรง คือ ส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
สังกัดศูนย์อ านวยการองค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะมีการเยียวยาในรูปของตัวเงิน
แล้ว ควรให้องค์กรทางศาสนา หรือ วัด เป็นผู้ช่วยเหลือในการเยียวยาจิตใจ โดยจัดงบประมาณใน
รูปแบบของโครงการพัฒนาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีการมอบหมายให้วัดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 ศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งมีองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ ควรจัดให้มีการอบรมองค์ความรู้ในด้าน
การเยียวยาจิตใจต่อผู้สูญเสียแก่ผู้น าศาสนา เพ่ือจะสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลุ่มเครือข่ายองค์กรเอกชนในพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้สนับสนุนให้วัดได้ช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่โดยการท างานในรูปแบบของการแยกกันด าเนินงาน จึงควรมีการสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานร่วมกันซึ่งเมื่อเกิดความสูญเสียในพื้นที่ใด กลุ่มเครือข่ายที่มีวัดเป็นหลักก็สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือเยียวยาและให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย ในระยะต่อมาก็สามารถให้กลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ได้เข้าไป
เยี่ยมให้ก าลังใจเป็นระยะ ๆ ได้ต่อไป 
 ดังนั้น แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่าย
เอกชน และวัด จึงต้องมีการท างานร่วมกันโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้งานการ



๖๘ 
 

 

เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จาการศึกษาเรื่อง “การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ท าให้ได้รับองค์ความรู้ที่
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

การสร้างศักยภาพและความสามารถวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจชาวพุทธ 
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
แผนภาพที่  ๑๒  องค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัย 

ความเข้มแข็งของชุมชน+ความม่ันคง
ทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ 

ศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนทุก
รูปแบบ และเป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจ
ของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรทางคณะ
สงฆ ์

ส านักงานพระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดสนองงาน
คณะสงฆ์ 

หน่วยงานของรัฐ และศูนย์
เยียวยาประจ าจังหวัด
ร่วมมือกับคณะสงฆ์ 

๑. ด้านสาธารณูปการ  ๒. ด้านการปกครอง   ๓. ด้านการศาสนศึกษา  
๔. ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ๕. ด้านการเผยแผ่  ๖. ด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์   
 
 



๖๙ 
 

 

 จากแผนภาพที่   ๑๒  องค์ความรู้ที่ ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้” และสาระส าคัญที่ได้รับแสดงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของชาวพุทธทีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ชาวพุทธได้อยู่ในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีก าลังใจที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีวัดเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตและเป็น
ที่พ่ึงให้กับชาวพุทธทีม่ีอยู่จ านวนน้อย 

 

องค์กรทางคณะสงฆ์ 
 การด าเนินงานของคณะสงฆ์ ควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางคณะสงฆ์เพ่ือเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในการด าเนินงาน มีรูปแบบและทิศทางท่ีเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน โดยเฉพาะงานพระ
ธรรมทูตอาสาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ด าเนินงานด้านการเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือได้ว่าเป็นการท างานเชิงรุกของพระสงฆ์ที่เข้าถึงชาวบ้าน
สร้างก าลังใจให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี  
 
ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
 เป็นหน่วยงานที่คอยสนองงานคณะสงฆ์ ที่มีงบประมาณสนับสนุน เป็นผู้ช่วยในการด าเนินงาน
ของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจยังไม่ได้มีการด าเนินการให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน เพียงแต่คอยสนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงานของรัฐ จึงควรพัฒนาแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับคณะสงฆ์จะได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 
หน่วยงานของรัฐ โดยศูนย์เยียวยาประจ าจังหวัด 
 การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และศูนย์เยียวยาประจ าจังหวัด ไม่ได้ด าเนินการร่วมกับ
ทางคณะสงฆ์เพราะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะมีพันธกิจโดยเฉพาะของตนเอง จึงควรมีการ
ประสานการท างานร่วมกัน เพราะการเยียวยาจิตใจมีส่วนส าคัญต่อการด ารงชีวิตของชาวพุทธในพ้ืนที่  
 ในด้านพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ด้านสาธารณูปการ 
 จากการวิจัยพบว่า การสาธารณูปการ การก่อสร้างต่าง ๆ เสนาสนะในพ้ืนที่ควรจัดสร้างให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ จ านวนประชาการ รักษาดูแลสิ่งที่มีอยู่ในอยู่ในสภาพพร้อมใช้ รักษาความสะอาด
ในพ้ืนที่วัด จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม และเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   



๗๐ 
 

 

 ๒. ด้านการปกครอง  
 เจ้าคณะปกครอง ควบคุมดูแลพระภิกษุให้อยู่ในพระวินัย พัฒนาบุคลิกภาพของพระภิกษุ พัฒนา
ด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เหมาะสมกับประชาชนใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจของชาวพุทธในพ้ืนที่ รวมไปถึงเรื่องหลักสันติธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกัน   
 ๓. ด้านการศาสนศึกษา  
 การศาสนศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโรงเรียนพระปริยัติมีจ านวนโรงเรียนที่
ลดลงเนื่องด้วยไม่มีผู้บวชเรียนท าให้บางแห่งต้องยุบลง ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยังมี
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน เช่น โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างไห้ มีจ านวนนักเรียนประมาณ 
๒๐๐ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญใน
พ้ืนที่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ไม่ย้าย
ออกไปไหน มีค่าใช้จ่ายถูก รวมไปถึงได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๔. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 พระสงฆ์ในพ้ืนที่มีการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในวันส าคัญประจ าทุกปี ซึ่งเงินงบประมาณ
ได้มาจากปัจจัยส่วนตัวของพระสงฆ์ ซึ่งมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจน มีการมอบให้ทั้งนักเรียน
ไทยพุทธ และนักเรียนไทยมุสลิม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนรอบวัด รวม
ไปถึงการสร้างสัมพันธ์ต่อเพ่ือนต่างศาสนิกในพ้ืนที่อีกด้วย   
 ๕. ด้านการเผยแผ่   
 การเผยแผ่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิธีการต่าง ๆ เช่น กลุ่มพระธรรมทูตอาสา 
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา แต่การด าเนินการท าได้เพียงกลุ่มชาวพุทธในพื้นที่เล็ก ๆ  
 ๖. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์   
 การด าเนินการด้านสาธารณะสงเคราะห์ พระสงฆ์หรือวัดในพ้ืนที่ด าเนินการในด้านการสงเคราะห์
พิธีศพให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน และประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่การด าเนินงานเป็นไปด้วยฐานะส่วนตัว ไม่ได้เป็นรูปแบบขององค์กรคณะสงฆ์ท า
ให้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 
 งานวิจัยเรื่องการสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) 
เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๒) เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๓) เพ่ือศึกษา
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 พื้นที่เป้าหมาย 
 ผู้ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความรุนแรงมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้วัดมีบทบาท
หน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ
จึงได้เลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ จังหวัดปัตตานี มีจ านวน ๓ วัด คือ วัดตานีนรสโมสร วัด
ทรายขาว วัดบูรพาราม จังหวัดยะลา จ านวน ๓  วัด คือ วัดตลิ่งชัน วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง วัด
ยะหาประชาราม และจังหวัดนราธิวาส จ านวน ๓ วัด คือ  วัดศรีสาคร วัดพระพุทธ วัดไพโรจน์ประชา
ราม เป็นพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ 

 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
เพ่ือให้สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการท าการศึกษา  ผู้ศึกษาจึงได้มีการก าหนด 
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informant) โดยคุณสมบัติที่ได้ก าหนดก่อนเพื่อความแม่นตรงและ
ป้องกันอคติ (Bias) โดยก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นเพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยจัดเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ๓  กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยตรง เช่น กลุ่ม มารดา บิดา สามี ภรรยา บุตร ของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ กลุ่มที่ 
๒ คือ พระสงฆ์ในพ้ืนที่ กลุ่มที่ ๓  เจ้าหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้ว ิธ ีการว ิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) 
ประกอบด้วย๑) การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ๒) การวิจัย
ภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก    (In – Depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เครื่องมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   
 ๑.  ข้อค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ซึ่งได้เตรียมการก่อนลงเก็บข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็น  
๒ ประเภท คือ 
     ๑.๑  แนวค าถามที่ไม่มีรูปแบบเป็นข้อค าถามที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพ่ือใช้เป็นประเด็นสนทนา
ระหว่างการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
     ๑.๒  แนวค าถามท่ีเป็นรูปแบบ คือ แบบค าถามที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ จากแนวความคิดที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น ากรอบ
ความคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นเครื่องมือ  
 ๒.  เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้แก่  กล้องถ่ายภาพ เพ่ือการบันทึกภาพ สภาพกายภาพของชุมชน 
และภาพ ของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์  สมุดบันทึกเพ่ือจดรายละเอียด ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนาม ตัวนักวิจัยที่เข้าไปศึกษา เป็นผู้เก็บข้อมูลการด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ๑.  การรวบรวมข้อมูล 
    ๑.๑  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document 
Study and Literature Review) ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
    ๑.๒  การวิจัยภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
การปฏิสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน การบริหารจัดการภายในวัด และบทบาทของผู้น าศาสนา โดย
การเข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนเป็นช่วงๆ มีการแนะน าตัว และสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ มีการแนะน าตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หากข้อมูลในส่วนใดยัง
ขาดตกบกพร่องจึงท าการเก็บข้อมูลอีกครั้ง 
    ๑.๓  การสัมภาษณ์ (Interview)  การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 
โดยค าถามจะเป็นแนวเดียวกันหมดทุกคน โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ
การสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยจะใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) เป็นการวิจัยสนามเพ่ือสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางการสนทนา
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หรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informant) ในประเด็นของความ
เป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพของวัดและแนวทางการบูรณาการการเยียวยาจิตใจของหน่วยงานต่าง ๆ  จะช่วยให้ได้
ข้อมูล และน าไปตีความได้เพ่ิมมากข้ึนซึ่งจะยังประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 
    ๑.๔  การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (None - 
Participant Observation) ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพทั่วไปของชุมชน และ
พฤติกรรมของคนในชุมชน เป็นต้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ใน
การพักอาศัยในชุมชน เพ่ือเรียนรู้ วิถีชีวิต รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การเข้าวัดปฏิบัติ
ศาสนกิจของประชาชน เป็นต้น 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑.  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงท าพร้อม ๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น 
พิธีกรรม การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์หลาย ๆ 
เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป (สุภางค์  จันทวานิช. ๒๕๓๙ : ๑๓๑) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มา
จากวิธีการต่าง ๆ ทั้งการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต การสนทนากลุ่ม มาตีความและสร้างข้อสรุป
โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาในแต่ละครั้ง ท าการแยกแยะข้อมูลออกมาเป็น
หมวดหมู่ และพิจารณาถึงความพอเพียงและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้ง
จากกรอบความคิดที่ใช้เป็นแนวทางของการวิจัย และประเด็นศึกษา วิธีการเข้าสู่การวิเคราะห์
ใช้แบบ Emic Approach คือการเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมโดยการมองจากภายใน หมายถึง 
นักวิจัยจะพยายามเข้าใจหรืออธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสายตาของบุคคลที่อยู่ในชุมชน
นั้น ๆ โดยไม่พยายามที่จะเอาแนวความคิดหรือทฤษฎีของตนเข้าไปตีความหรือวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางสังคมในชุมชน (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. ๒๕๔๗ : ๑๐๑) หากยังขาดข้อมูลบางประการ ผู้วิจัยได้ท า
การตั้งประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อ และในหลายครั้งผู้วิจัยมีข้อสงสัยใน
การตีความข้อมูล ผู้วิจัยได้ปรึกษากับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ 
 ๒.  การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 

        การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาในเวลา สถานที่และ
บุคคลจะต้องได้ข้อมูลตรงกัน ด้วยการสัมภาษณ์หรือสังเกตบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายใน
ประเด็นเดียวกัน หรือในเวลาที่ต่างกัน  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological 
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Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธีในประเด็นเดียวกัน
ต้องได้ข้อมูลตรงกัน เช่น การเก็บข้อมูลจากการเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต 
 ผลการวิจัย  

 ๑. สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 ๑.๑ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของผู้ได้รับผลกระทบ 
 การประกอบอาชีพ เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัว จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ของคนในครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักในการประกอบอาชีพท าให้อาชีพที่ท าอยู่
ต้องหยุดด าเนินการ หน่วยงานของรัฐเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบท าให้บางส่วนได้มีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องออกจากบ้าน 
 ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน ภาระที่เพ่ิมข้ึนนี้ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน 
เช่น หารายได้เสริมจากการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้าน เป็นต้น 
 การเผชิญปัญหา การเผชิญปัญหาแต่เพียงล าพังของครอบครัวที่ขาดคนใดคนหนึ่งไป เช่น 
สามีขาดภรรยา ภรรยาขาดสามี ท าให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจต้องท าเพียงล าพัง ขาดเพ่ือนร่วม
คิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
 การปรับตัว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต้องปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ต่อไป
โดยมีครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง คอยให้ก าลังใจ 
 ๑.๒ การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
  - เก็บตัว/ไม่ไว้ใจใคร บางครอบครัวจะมีความกลัว ความหวาดระแวง ไม่กล้าจะเดิน
ทางผ่านพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือแม้แต่การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ท าให้อยู่แต่บริเวณบ้าน หรือจะเดินทาง
ไปไหนแต่ละครั้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษ  
  - ย้ายถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบหลาย ๆ ครอบครัวไม่สามารถอยู่ในพื้นท่ีต้องย้ายถิ่นไป
เริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างพ้ืนที่ 
  - ท ากิจกรรมด้านสังคม ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ กิจกรรมประเพณีกิจกรรมกีฬา  
 - กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางสังคม การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแม่บ้าน ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะกับ
คนในชุมชนเดียวกัน  
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 ๑.๓ การด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา 
  - การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม วิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การท าบุญตักบาตร หากพ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยงจะมีทหารคอยอารักขาพระภิกษุ
สงฆ์ไปบิณฑบาต หรือปรับเปลี่ยนให้มีการบิณฑบาตภายในวัด  
  - เข้าวัด พ่ึงศาสนามากข้ึน การปฏิบัติธรรมในวัดที่เปิดให้ปฏิบัติธรรมทั้งในและนอก
พ้ืนที่ก็เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของญาติพ่ีน้องลูกหลานของผู้ถูกกระท า โดยวัดในพ้ืนที่จะเปิดให้มีการปฏิบัติ
ธรรมในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ ก็จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรม  

 

๒. ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒.๑ ศักยภาพของวัดที่มีอยู่ในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) ผู้น าทางศาสนาหรือเจ้า
อาวาส เจ้าคณะปกครอง จึงเป็นผู้ที่มีบทบาททั้งด้านศาสนา ด้านการปกครองวัด ด้านการเป็นที่พึ่งพิง
ต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน  
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ วัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวัดขนาด
เล็ก และขนาดกลาง มีอาคารเสนาสนะที่จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันของพระภิกษุ
สงฆ์ รวมไปถึงการใช้จัดกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล จ านวนศาสนบุคคล ซึ่งหมายถึง พระภิกษุ สามเณร ที่ประจ าวัด
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ มีจ านวนไม่มาก บางวัดเหลือเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว 
ภาระงานต่าง ๆ จึงตกอยู่กับเจ้าอาวาส ซึ่งถือได้ว่าต้องรับภาระงานหนักอยู่พอสมควร  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม การด าเนินศาสนพิธีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะมีพิธีกรรมหลัก ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมประจ า
ท้องถิ่น เป็นพิธีกรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์เป็นผู้น า
ประกอบพิธี  
  ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์และองค์กร
ทางศาสนาได้ด าเนินการแบบต่างฝ่ายต่างด าเนินการ หรือ เป็นการด าเนินการในลักษณะของส่วนบุคคล 
ซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  ศักยภาพด้านของผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) 
   - การเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน บทบาทของผู้น าที่ประชาชนในพ้ืนที่
คาดหวังให้ผู้น าทางศาสนา คือ การเป็นผู้ประสานงานระหว่างรฐักับประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านนี้ ควรให้วัดเป็นพ้ืนที่ในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ข้อมูลที่จ าเป็นกับ
เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ รวมถึงตัวแทนของประชาชน  
   - การเป็นที่ปรึกษาแนวทางการด าเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาที่
ประชาชนต้องการ คือ การส่งเสริมให้พระภิกษุ เจ้าอาวาส มีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา โดยหลักวิชาการ 
หรือหากจ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการปรึกษากับแพทย์โดยตรง ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยา
ในเบื้องต้น  
   - การบริหารจัดการภายในวัด ควรจัดให้มีการด าเนินการดังนี้ ๑)  จัดท าระเบียบ
คู่มือการปฏิบัติของคณะสงฆ์หรือของวัด ๒)  เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง ต้องชี้แจงพระวินัยให้พระ
ลูกวัดหรือพระผู้ใต้ปกครองบ่อยครั้ง ๓)  เจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจให้แก่พระลูกวัดรับผิดชอบใน
การดูแลด้านต่าง ๆ รวมถึงการมอบหมายงานให้คณะกรรมการวัดรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔)  ควร
จัดท าบัญชีของวัดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ ๕)  ให้ประชาชนรอบ ๆ วัดได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัดเป็นสถานที่ของทุกคน ๖)  ต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของวัด และจัดท าแผนผังสิ่งปลูกสร้างของวัด เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ ๗) พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้รวดเร็วและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารได้  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล 
   - ส่งเสริมความรู้/อบรม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางศาสนาที่ส าคัญ คือ การ
ส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้บุคลากรทางศาสนาสามารถเข้าใจหลักการทางศาสนา
อย่างถ่องแท้ และอธิบายหลักธรรมนัน้อย่างเข้าใจง่ายประยุกต์กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั  
   - การให้ความเอาใจใส่ดูแลในระเบียบวินัยของภิกษุ การอบรมพระวินัยให้กับ
พระภิกษุผู้บวชใหม่ได้เรียนรู้พระวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนา แม้แต่พระภิกษุท่ีมีพรรษากาล
มากก็ควรฟังพระวินัยทุกวันพระใหญ่ และควรแปลพระวินัยเป็นภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างในยุค
ปัจจุบันให้ได้มีการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  
   - การนุ่งห่มของภิกษุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่สามารถพบ
เห็นและก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อภิกษุ ในด้านนี้ควรมีระเบียบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
   - บุคลิกภาพของภิกษุ เป็นภาพลักษณ์แรกที่ประชาชนได้พบเห็นพระภิกษุ สามเณรใน
พระพุทธศาสนา โดยปัจจุบันภาพลักษณ์ท่ีเป็นข่าวเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักต่อจิตใจชาวพุทธทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่ 
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   - การนิมนต์ภิกษุ  เชิญอุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเคารพ
ศรัทธา มาพบปะพูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกับผูป้ระสบเหตุก็จะท าให้ผ่อนคลายความทุกข์ใจลงไปได้ เช่น พระ
ไพศาล วสิาโล, พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น 
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 
   - ความสะอาด ประเด็นปัญหาของวัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความ
สะอาดหลัก ๆ คือ ๑)ปัญหามูลสัตว์ ๒)ปัญหาเศษอาหาร ๓)ปัญหา ๔)ห้องน้ าวัด จึงต้องมีการพัฒนา
วัดในด้านความสะอาดโดยการให้ความรู้และจิตส านึกในด้านการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ
แก่ประชาชนรอบ ๆ วัด และพุทธศาสนิกชนทุกคน    
   - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในวัดเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น กุฎิสงฆ์ ควรมีการเก็บกวาดให้เรียบร้อยไม่รกรุงรัง สิ่งของไม่ใช้ให้
เก็บกวาดหรือเก็บท้ิง โรงครัวของวัด ควรมีชั้นเก็บถ้วยจานให้เป็นระเบียบ มีที่ล้างจาน ที่สะอาด  
   - ความร่มรื่นของบริเวณวัด จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมแหล่งต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้พ่ึงร่มเงาของต้นไม้ ได้อยู่กับความสงบของพระศาสนา  
   - มีสถานที่อ่านหนังสือ วัดควรจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือธรรมะให้กับประชาชน 
เพ่ือเป็นการเผยแผ่ธรรมะ รวมไปถึงการใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบได้อีกช่องทางหนึ่ง 
   - มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน 
   วัดควรมีพ้ืนที่ให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดให้มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน
จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้บ่อยครั้ง สามารถช่วยผ่อนคลาย
ความโศกเศร้า หรือความเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง  
   - มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ของชุมชน ควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต หรืออาจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเป็นมาของตนเอง    
   - จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดให้วัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะ
ช่วยเยียวยาจิตใจของชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัด
ให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม  
   - ปรับปรุงอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องมีการปรับปรุง
อาคาร เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดให้เหมาะสม เช่น มีทางลาดส าหรับวิลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 
มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เป็นต้น  
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  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ท าให้ประชาชนในพื้นที่ความไม่สงบนั้นรู้สึก
อุ่นใจ เหมือนยังมีพระภิกษุยังอยู่ร่วมกันภายในพ้ืน และท าให้สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และผู้
ได้รับผลกระทบรู้สึกดีข้ึนเป็นล าดับ  
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
การอบรมประชาชน เด็ก และเยาวชนภายในวัดขึ้นมา เพราะสามารถชักจูงให้ประชาชน  เด็ก และ
เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่าง
ศาสนา  
   - จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรม การจัด

กิจกรรมในแต่ครั้ง วัดได้อ านวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทั้ง

ภายในวัด และภายนอกวัดอยู่สม่ าเสมอ 

   - จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจวิถีพุทธ พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดต่างๆ ก็เป็นก าลังหลักใน

การเยียวยาจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น โดยการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการบรรยาย

หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องชี้ทาง และปลอบโยนสภาวะจิตใจของประชาชนใน

พ้ืนที่ 

   - จัดให้มีการสอนการฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน จัดให้มีการสอนฝึกปฏิบัติ

ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือฝึกจิตให้มีสมาธิ ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และแผ่บุญกุศล

ให้กับคนส าคัญผู้ล่วงลับไปแล้ว และสามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่หวาดระแวงต่อความไม่สงบ  

   - จัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก

เยาวชนที่ปิดภาคเรียนได้เข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติให้เด็ก และเยาวชน

เหล่านั้นมีคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณเพ่ิมมากข้ึน  

   - การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์มีหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติทางด้านศาสนา

พิธีกรรม และปฏิบัติธรรม เพ่ือฝึกตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสังคม 

 ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ 

   - สงเคราะห์ด้านพิธีศพ บางวัดยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงครัว  ศาลาตั้ง

ศพ เมรุเผาศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการประกอบศาสนพิธี 
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   - สงเคราะห์ด้านการบรรพชาอุปสมบท วัดในพ้ืนที่ควรจัดให้มีเครื่องอัฐบริขารให้แก่

ผู้ที่จะบวชเข้าพรรษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสงเคราะห์ชาวพุทธในพ้ืนที่ และเป็นการสืบทอด

พระศาสนาให้อยู่กับชาวพุทธในพ้ืนที่ต่อไป 

   - การศึกษาสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานทางคณะสงฆ์ในพ้ืนที่  ถือว่า

เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พึงจะกระท าได้  

   - การเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑)แบบส่วนตัว โดยหากพระรูปใด

มีความสนิทสนมกับผู้สูญเสียก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจ หรือช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ๒)กลุ่ม

พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

  ศักยภาพด้านศาสนธรรม 

   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ให้เข้าใจง่าย ควรมีการปรับเปลี่ยน หรือปรับ

รูปแบบให้เหมาะสมด้วยการใช้วิธีการบรรยายธรรมให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ได้

จริง  

   - ควรจัดให้มีหนังสือ คู่มือ การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ  

   - ช่องทางในการรับฟังธรรมะที่หลากหลาย  เช่น ในช่องทางโชเซียล วิทยุ โทรทัศน์ 

การจัดรายการวิทยุที่ให้ฆราวาสเป็นผู้ด าเนินรายการ เปิดเพลงตามช่วงวัย และน าหลักธรรม น า

ก าลังใจ ช่วยปลอบโยนจิตใจจะสามารถท าให้น าหลักธรรมเข้าไปถึงผู้รับฟังถึงบ้าน  

   - ผู้บรรยายธรรมที่มีองค์ความรู้  

๓. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓.๑ การด าเนินงานในปัจจุบัน 

 การด าเนินงานของวัด นอกจากท าหน้าที่ตามหลักทางศาสนาแล้ว วัดยังต้องท าหน้าที่ใน

การดูแลเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี ด้วยการไปเยี่ยมเยือนท าบุญในงานศพ หรือ ไปเยี่ยม

เยือนบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 

 การด าเนินงานของส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็นรูปของตัวเงินที่จะได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรี และคอยดูแลเรื่อง

ครอบครัวของผู้สูญเสีย ทั้งด้านการศึกษาของบุตร อาชีพขอบครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ความ

ไม่สงบ  
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 การด าเนินงานของภาคเอกชน/กลุ่มเครือข่ายประชาชน ด าเนินการในจังหวัดหรือในพ้ืนที่

ใกล้เคียงกับท่ีตั้งของกลุ่มหรือชมรมนั้น ๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนหากต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ 

ไปให้ก าลังใจญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตในวันรดน้ าศพ และในวันฌาปนกิจศพ  

 ๓.๒ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่ายเอกชน 
และวัด จึงต้องมีการท างานร่วมกันโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้งานการ
เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรจัดตั้งวัดต้นแบบในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการเยียวยาจิตใจของชาวพุทธในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒. องค์กรปกครองทางคณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนทางการศึกษาหรือการจัดอบรมความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้แก่พระสงฆ์ หรือตัวแทนชาวพุทธ โดยใช้ฐานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการด าเนินการใน
พ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑. ควรให้มีการศึกษาเรื่องการเยียวยาโดยหน่วยงานภาครัฐในประเด็นถึงความต้องการของ
ผู้สูญเสีย และการท าให้ครอบครัวผู้สูญเสียด ารงอยู่ได้โดยไม่ล าบาก 
 ๒. ควรให้มีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  



๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๒ 
 

บรรณานุกรม 
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บทความวิจัย 
 

การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

To create a potential of Temples for being mental therapy centers the 
people who have been impacted  by the violence  

in the three southern border provinces. 
ไชยยุทธ์  อินบัว 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการ
บ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ ๓)เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่วิจัยประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ กลุ่มผู้น าศาสนา กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เยียวยา ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในด้านการประกอบอาชีพที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องหาอาชีพเสริมเพ่ือดูแลครอบครัว การต้องรับภาระที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสูญเสีย
เสาหลักของครอบครัวไป การต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาโดยล าพัง เนื่องจากต้องสูญเสียคู่ชีวิต 
หรือบางครอบครัวต้องสูญเสียพ่อแม่ ท าให้ผู้ที่เหลืออยู่โดดเดี่ยว และต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน บางครอบครัวเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม หลายครอบครัว
ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ บางครอบครัวต้องหากิจกรรทางสังคมหรือรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือผ่อนคลาย
ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้น ในด้านการด าเนินชีวิตตามหลักการทางศาสนาของผู้ได้รับผลกระทบพบว่า 
สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อวิถีชีวิตตามหลักวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาท าให้วิถีชีวิต
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เปลี่ยนแปลง ในการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบางครอบครัวใช้
การปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยบรรเทาความโศกเศร้า 

ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ศักยภาพของวัดในปัจจุบันด้านผู้น า
ศาสนาพบปัญหามากที่สุดเนื่องจากพระที่จะเข้ามาบวชมีจ านวนน้อย และพระที่ประจ าอยู่ตามวัดต่าง ๆ 
มีอายุพรรษามาก ต้องรับผิดชอบงานของวัดที่มีความหลากหลาย ในด้านศาสนสถานหลายวัดอาคาร
เสนาสนะทรุดโทรมเพราะขาดการบ ารุงรักษาท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดย
พัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนา พัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ ศักยภาพ
ด้านศาสนพิธี/กิจกรรม ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพด้านศาสนธรรม 

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การด าเนินงาน
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบไม่มีการประสานกันเท่าที่ควร แนวทางการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่ายเอกชน และวัด จึงต้องมีการท างาน
ร่วมกันโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็น
ผู้สนับสนุนในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้งานการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ, การเยียวยาจิตใจ 
 

Abstract 
This research aims to: 1) To study the general condition of people who are 

affected of the unrest in the three southern border provinces. 2) To study the 
potential of the temple as a center for treatment and healing to those affected by 
the unrest in the three southern border provinces; and 3) to study the ways of 
integrating the cooperation with other agencies to create the temples as a  center of 
learning and healing the victims of unrest in the three southern border provinces by 
using  a qualitative research method to analyze data. Research areas consist of 
Pattani, Yala and Narathiwat. The main informants are divided into 3 groups: relatives 
who are affected by the unrest. Religious leaders, government officials are involved, 
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such as the healer, director of the Provincial Buddhist Office Data collection was 
conducted using interview method and non-participant observation method. 

The result of research indicated that general situation of affected people in 
unrest situation in the three southern border provinces, their lives are affected in 
term of occupation, which had to change or to find a supplementary to support their 
family. In case of an increased burdens due to losing the head of family and having 
to deal with problems alone, as a result to the rest people have to adjust their lives.  
Thus, the interaction with the community, the members take many things to relieve 
their sadness such as some families try to avoid socialize, many families need to 
relocate and some families need to socialize or combine a career group.  In the 
religious life of the affected people found that, the unrest has affected the way of 
life in accordance with the traditions that have been practiced to change the way of 
life to  healing of those affected, some families use meditation to help alleviate 
sadness. 

The potential of the temple as a healing center of those affected from the 
unrest in the three southern border provinces has shown that the most problematic 
issue is religious leaders. Because there are few priests, the monks are very old and 
the responsibility of measuring diversity. In many religious places, the temple is 
dilapidated. Thus, the way to developing potentials as a mental healing center of 
those affected by unrest such as the development of potential religious leaders, 
development of human potential, religious / sacred places, religious functions And 
develop religious potential. 

The way to integrate the cooperation with other agencies to making the 
temple as a learning and healing center of the unrest in the three southern border 
provinces indicated that  the current operation of the units is not responsible for 
harmonization. However, for a collaborative approach, there is a need to work 
together as a measure of operational centrality. There are government agencies and 
network agencies to support in terms of the operation factors. This will help the 
healing of those affected by the unrest in the three southern border provinces 
performed with the participation of all sectors. 
Keywords : Competency, mental remedy 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

 เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อ
มานานกว่า ๑๓ ปีแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นระบบ มี
ทั้งความคลี่คลายขยายตัว มีทั้งความแปรปรวน และก็ความซับซ้อนมากขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัจจัย
แทรกซ้อนก็ดูเหมือนจะปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาจากแรงผลักดันภายในที่เป็นระบบในทางสังคมอันมีชีวิตและพลวัตที่จะต้องท าความเข้าใจ 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกัน พลวัตนี้มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ ”
ระบบแห่งความรุนแรง”1 

 
ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบจ านวนเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มกราคม ๒๕๔๗ – เมษายน ๒๕๖๐ แยกรายเดือน  
ที่มา : https://deepsouthwatch.org/th/node/๑๑๐๕๓ 

 จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-
DSID) พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมปี ๒๕๔๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๗๙ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๖,๕๔๔ 

                                                        
 

1 ศรีสมภพ  จิตรภ์ิรมย์ศร.ี ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ ๑๓ ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรง

และพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี. สืบค้นจาก www.deepsouthwatch.org  
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ราย มีผู้บาดเจ็บ ๑๒,๙๖๓ ราย สรุปได้ว่าในรอบ ๑๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บรวม ๑๙,๕๐๗ ราย ลักษณะพิเศษในแบบแผนของความรุนแรงในรอบ ๑๓ ปีที่ผ่านมาคือความ
รุนแรงที่ยืดเยื้อและเรื้อรัง มีลักษณะระดับความรุนแรงที่ข้ึนสูงๆ ต่ าๆ ตลอดเวลาตามจังหวะของแต่ละ
ช่วงเหตุการณ์ แต่ว่าคลื่นที่ขึ้นสูงต่ านี้ดูเหมือนจะมียอดสูงสุดในสองช่วง คือในปี ๒๕๕๐ (๒,๔๐๙ 
เหตุการณ์) และในปี ๒๕๕๕ (๑,๘๕๑ เหตุการณ์) 
  

 
ภาพที่ ๒ เหตุการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มกราคม ๒๕๔๗ – เมษายน ๒๕๖๐ 

ที่มา : https://deepsouthwatch.org/th/node/๑๑๐๕๓ 
 

 ผลกระทบที่มีต่อความสูญเสียในด้านชีวิตของผู้คน ถึงแม้ว่าในรอบ ๑๓ ที่ผ่านมาจะมีผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้มากกว่า ๖,๐๐๐ คน แต่จ านวนผู้เสียชีวิตรายปีนับตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มลดลงจาก ๕๒๑ คนในป ี๒๕๕๖ มาเป็นจ านวน ๓๐๙ คนในปี ๒๕๕๙ การสูงขึ้น
ของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบแม้จะแปรผันไปตามจ านวนครั้งของเหตุการณ์ที่สูงเป็นบาง
ช่วงแต่จ านวนผู้เสียชีวิตกลับลดลงเป็นล าดับ การลดลงของจ านวนผู้เสียชีวิตรายปีสอดรับกับระดับความถี่
ของเหตุการณ์รายปีที่ลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการลดลงของเหตุการณ์ในปี ๒๕๕๑ 
นั้นเป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารที่ เข้มข้นขึ้นตามนโยบายรัฐในช่วงนั้นเรื่องการเพ่ิมก าลังทหารมา

https://deepsouthwatch.org/th/node/11053
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ในพ้ืนที่ แต่การลดลงของเหตุการณ์ ในปี ๒๕๕๖ นั้นน่าจะเกิดจากปฏิบัติการกระบวนการสันติภาพที่
เป็นผลจากการปรับตัวของทุกฝุายในสนามของความขัดแย้ง 
 จากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อคนในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบ
แนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้2 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๗) 
ได้บัญญัติให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐอัน
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กพต. ก าหนดทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น 
 ๑.๒ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ ๑.๕ ในการเร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๓ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์
ของนโยบายข้อที่ ๓ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและฟ้ืนฟูความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และ
ระหว่างประชาชนด้วยกันให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญ และแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกระบวนการเยียวยาให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยกระบวนการพิจารณา
ช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบเพ่ือปูองกันไม่ให้มีการ
แสวงและเอ้ือประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝุาย 
 ๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวย
ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 
 ๑.๕ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ 
ศอ.บต. โดยได้ถ่ายโอนงานต่าง ๆ คือ งานคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการให้ความช่วยเหลือ

                                                        
 2 รายงานผลการด เนินงานการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้. สืบค้นจาก https://www.m-
society.go.th/article_attach/11397/15707.pdf 
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เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านงบประมาณ 
ด้านระบบฐานข้อมูล และด้านงานบุคลากร 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวย
ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งองค์กรทางศาสนาต้อง
แสดงบทบาทในฐานะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นพืน้ที่พหุวัฒนธรรม ประชาชนนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน การเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ องค์กรทางศาสนาของทุกศาสนาจึงต้องด าเนินการให้ศาสนิกของตน
ได้เข้าถึงหลักธรรมที่สามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน
พ้ืนที ่ 
 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีประชาชนอยู่ในพ้ืนที่และได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความไม่สงบที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจของชาวพุทธ องค์กรทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดและพระภิกษุสงฆ์
เป็นตัวแทนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าหน้าที่ในการใช้ธรรมะในการเยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่กล่าวมามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยจึง
เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของวัดในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถท าให้การ
เยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบฟ้ืนฟูและเข้มแข็งเพ่ือใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 ๖.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๖.๒ เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๖.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 พื้นที่เป้าหมาย 
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 ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ จังหวัดปัตตานี มีจ านวน ๓ วัด คือ วัดตานีนรสโม
สร วัดทรายขาว วัดบูรพาราม จังหวัดยะลา จ านวน ๓  วัด คือ วัดตลิ่งชัน วัดพุทธภูมิ พระอาราม
หลวง วัดยะหาประชาราม และจังหวัดนราธิวาส จ านวน ๓ วัด คือ  วัดศรีสาคร วัดพระพุทธ วัด
ไพโรจน์ประชาราม เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
  กลุ่มเปูาหมาย ๓  กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง เช่น กลุ่ม มารดา บิดา สามี ภรรยา บุตร ของผู้เสียชีวิตหรือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ กลุ่มที่ ๒ คือ พระสงฆ์ในพ้ืนที่ กลุ่มที่ ๓  เจ้าหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 

เครื่องมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   
 ๒.๑  ข้อค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ซึ่งได้เตรียมการก่อนลงเก็บข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็น   
๒ ประเภท คือ 
     ๒.๑.๑  แนวค าถามที่ไม่มีรูปแบบเป็นข้อค าถามที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพ่ือใช้เป็นประเด็นสนทนา
ระหว่างการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
     ๒.๑.๒  แนวค าถามที่เป็นรูปแบบ คือ แบบค าถามที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ จากแนวความคิดท่ีได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น า
กรอบความคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นเครื่องมือ  
 ๒.๒  เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้แก่  กล้องถ่ายภาพ เพ่ือการบันทึกภาพ สภาพกายภาพของชุมชน 
และภาพ ของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์  สมุดบันทึกเพ่ือจดรายละเอียด ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนาม ตัวนักวิจัยที่เข้าไปศึกษา เป็นผู้เก็บข้อมูลการด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
 

๓.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ๓.๑  การรวบรวมข้อมูล 
    ๓.๑.๑  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document 
Study and Literature Review)  
    ๓.๑.๒  การวิจัยภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาว
พุทธ การปฏิสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน การบริหารจัดการภายในวัด และบทบาทของผู้น าศาสนา 
โดยการเข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนเป็นช่วงๆ  
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    ๓.๑.๓  การสัมภาษณ์ (Interview)  

             การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์ (Interview Schedule) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  
    ๓.๑.๔  การสังเกตการณ์ (Observation)  

      การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (None - Participant Observation) 
ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพทั่วไปของชุมชน และพฤติกรรมของคนในชุมชน เป็นต้น
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการพักอาศัยในชุมชน เพ่ือเรียนรู้ 
วิถีชีวิต รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจของประชาชน เป็นต้น 

 
๔.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๑  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงท าพร้อม ๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น 
พิธีกรรม การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์หลาย ๆ 
เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป  
 ๔.๒  การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 

        การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาในเวลา สถานที่และ
บุคคลจะต้องได้ข้อมูลตรงกัน ด้วยการสัมภาษณ์หรือสังเกตบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายใน
ประเด็นเดียวกัน หรือในเวลาที่ต่างกัน   

 
ผลการวิจัย 
๑. สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 ๑.๑ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของผู้ได้รับผลกระทบ 
 การประกอบอาชีพ เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัว จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ของคนในครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักในการประกอบอาชีพท าให้อาชีพที่ท าอยู่
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ต้องหยุดด าเนินการ หน่วยงานของรัฐเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบท าให้บางส่วนได้มีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องออกจากบ้าน 
 ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน ภาระที่เพ่ิมข้ึนนี้ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน 
เช่น หารายได้เสริมจากการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้าน เป็นต้น 
 การเผชิญปัญหา การเผชิญปัญหาแต่เพียงล าพังของครอบครัวที่ขาดคนใดคนหนึ่งไป เช่น 
สามีขาดภรรยา ภรรยาขาดสามี ท าให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจต้องท าเพียงล าพัง ขาดเพ่ือนร่วม
คิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
 การปรับตัว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต้องปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ต่อไป
โดยมีครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง คอยให้ก าลังใจ 
 ๑.๒ การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
  - เก็บตัว/ไม่ไว้ใจใคร บางครอบครัวจะมีความกลัว ความหวาดระแวง ไม่กล้าจะเดิน
ทางผ่านพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือแม้แต่การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ท าให้อยู่แต่บริเวณบ้าน หรือจะเดินทาง
ไปไหนแต่ละครั้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษ  
  - ย้ายถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบหลาย ๆ ครอบครัวไม่สามารถอยู่ในพื้นท่ีต้องย้ายถิ่นไป
เริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างพ้ืนที่ 
  - ท ากิจกรรมด้านสังคม ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ กิจกรรมประเพณีกิจกรรมกีฬา  
 - กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางสังคม การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแม่บ้าน ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะกับ
คนในชุมชนเดียวกัน  
 ๑.๓ การด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา 
  - การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม วิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การท าบุญตักบาตร หากพ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยงจะมีทหารคอยอารักขาพระภิกษุ
สงฆ์ไปบิณฑบาต หรือปรับเปลี่ยนให้มีการบิณฑบาตภายในวัด  
  - เข้าวัด พ่ึงศาสนามากข้ึน การปฏิบัติธรรมในวัดที่เปิดให้ปฏิบัติธรรมทั้งในและนอก
พ้ืนที่ก็เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของญาติพ่ีน้องลูกหลานของผู้ถูกกระท า โดยวัดในพ้ืนที่จะเปิดให้มีการปฏิบัติ
ธรรมในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ ก็จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรม  

 
๒. ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 ๒.๑ ศักยภาพของวัดที่มีอยู่ในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) ผู้น าทางศาสนาหรือเจ้า
อาวาส เจ้าคณะปกครอง จึงเป็นผู้ที่มีบทบาททั้งด้านศาสนา ด้านการปกครองวัด ด้านการเป็นที่พึ่งพิง
ต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน  
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ วัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวัดขนาด
เล็ก และขนาดกลาง มีอาคารเสนาสนะที่จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันของพระภิกษุ
สงฆ์ รวมไปถึงการใช้จัดกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล จ านวนศาสนบุคคล ซึ่งหมายถึง พระภิกษุ สามเณร ที่ประจ า
วัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ มีจ านวนไม่มาก บางวัดเหลือเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว 
ภาระงานต่าง ๆ จึงตกอยู่กับเจ้าอาวาส ซึ่งถือได้ว่าต้องรับภาระงานหนักอยู่พอสมควร  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม การด าเนินศาสนพิธีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะมีพิธีกรรมหลัก ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธีกรรม
ประจ าท้องถิ่น เป็นพิธีกรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์เป็นผู้น า
ประกอบพิธี  
  ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์และ
องค์กรทางศาสนาได้ด าเนินการแบบต่างฝุายต่างด าเนินการ หรือ เป็นการด าเนินการในลักษณะของส่วน
บุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านของผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) 
   - การเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน บทบาทของผู้น าที่ประชาชนในพ้ืนที่
คาดหวังให้ผู้น าทางศาสนา คือ การเป็นผู้ประสานงานระหว่างรฐักับประชาชนในพื้นที่ การพัฒนา
ศักยภาพในด้านนี้ ควรให้วัดเป็นพ้ืนที่ในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ข้อมูลที่
จ าเป็นกับเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ รวมถึงตัวแทนของประชาชน  
   - การเป็นที่ปรึกษาแนวทางการด าเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาที่
ประชาชนต้องการ คือ การส่งเสริมให้พระภิกษุ เจ้าอาวาส มีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา โดยหลักวิชาการ 
หรือหากจ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการปรึกษากับแพทย์โดยตรง ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยา
ในเบื้องต้น  
   - การบริหารจัดการภายในวัด ควรจัดให้มีการด าเนินการดังนี้ ๑)  จัดท าระเบียบ
คู่มือการปฏิบัติของคณะสงฆ์หรือของวัด ๒)  เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง ต้องชี้แจงพระวินัยให้พระ
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ลูกวัดหรือพระผู้ใต้ปกครองบ่อยครั้ง ๓)  เจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจให้แก่พระลูกวัดรับผิดชอบใน
การดูแลด้านต่าง ๆ รวมถึงการมอบหมายงานให้คณะกรรมการวัดรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔)  ควร
จัดท าบัญชีของวัดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ ๕)  ให้ประชาชนรอบ ๆ วัดได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัดเป็นสถานที่ของทุกคน ๖)  ต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของวัด และจัดท าแผนผังสิ่งปลูกสร้างของวัด เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ ๗) พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้รวดเร็วและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารได้  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล 
   - ส่งเสริมความรู้/อบรม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางศาสนาที่ส าคัญ คือ การ
ส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้บุคลากรทางศาสนาสามารถเข้าใจหลักการทางศาสนา
อย่างถ่องแท้ และอธิบายหลักธรรมนัน้อย่างเข้าใจง่ายประยุกต์กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั  
   - การให้ความเอาใจใส่ดูแลในระเบียบวินัยของภิกษุ การอบรมพระวินัยให้กับ
พระภิกษุผู้บวชใหม่ได้เรียนรู้พระวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนา 
   - การนุ่งห่มของภิกษุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่สามารถพบ
เห็นและก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อภิกษุ ในด้านนี้ควรมีระเบียบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
   - บุคลิกภาพของภิกษุ เป็นภาพลักษณ์แรกที่ประชาชนได้พบเห็นพระภิกษุ สามเณรใน
พระพุทธศาสนา โดยปัจจุบันภาพลักษณ์ท่ีเป็นข่าวเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักต่อจิตใจชาวพุทธทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่ 
   - การนิมนต์ภิกษุ  เชิญอุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเคารพ
ศรัทธา มาพบปะพูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกับผูป้ระสบเหตุก็จะท าให้ผ่อนคลายความทุกข์ใจลงไปได้ เช่น พระ
ไพศาล วสิาโล, พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น 
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 
   - ความสะอาด ประเด็นปัญหาของวัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความ
สะอาดหลัก ๆ คือ ๑)ปัญหามูลสัตว์ ๒)ปัญหาเศษอาหาร ๓)ปัญหา ๔)ห้องน้ าวัด  
 - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
เป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น กุฎิสงฆ์ ควรมีการเก็บกวาดให้เรียบร้อยไม่รกรุงรัง สิ่งของไม่ใช้ให้เก็บกวาด
หรอืเก็บท้ิง โรงครัวของวัด ควรมีชั้นเก็บถ้วยจานให้เป็นระเบียบ มีที่ล้างจาน ที่สะอาด  
   - ความร่มรื่นของบริเวณวัด จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมแหล่งต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้พ่ึงร่มเงาของต้นไม้ ได้อยู่กับความสงบของพระศาสนา  
   - มีสถานที่อ่านหนังสือ วัดควรจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือธรรมะให้กับประชาชน 
เพ่ือเป็นการเผยแผ่ธรรมะ รวมไปถึงการใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบได้อีกช่องทางหนึ่ง 
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   - มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน 
   วัดควรมีพื้นที่ให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดให้มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน
จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้บ่อยครั้ง สามารถช่วยผ่อนคลาย
ความโศกเศร้า หรือความเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง  
   - มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ของชุมชน ควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต หรืออาจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเป็นมาของตนเอง    
   - จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดให้วัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะ
ช่วยเยียวยาจิตใจของชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัด
ให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม  
   - ปรับปรุงอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องมีการปรับปรุง
อาคาร เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดให้เหมาะสม เช่น มีทางลาดส าหรับวิลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 
มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เป็นต้น  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ท าให้ประชาชนในพื้นที่ความไม่สงบนั้นรู้สึก
อุ่นใจ เหมือนยังมีพระภิกษุยังอยู่ร่วมกันภายในพ้ืน และท าให้สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และผู้
ได้รับผลกระทบรู้สึกดีขึ้นเป็นล าดับ  
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
การอบรมประชาชน เด็ก และเยาวชนภายในวัดขึ้นมา เพราะสามารถชักจูงให้ประชาชน  เด็ก และ
เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนา  
   - จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรม การจัด
กิจกรรมในแต่ครั้ง วัดได้อ านวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในวัด และภายนอกวัดอยู่สม่ าเสมอ 
   - จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจวิถีพุทธ พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดต่างๆ ก็เป็นก าลังหลักใน
การเยียวยาจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น โดยการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการบรรยาย
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องชี้ทาง และปลอบโยนสภาวะจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
   - จัดให้มีการสอนการฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน จัดให้มีการสอนฝึกปฏิบัติ
ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือฝึกจิตให้มีสมาธิ ปฏิบัติเพ่ือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และแผ่บุญกุศล
ให้กับคนส าคัญผู้ล่วงลับไปแล้ว และสามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่หวาดระแวงต่อความไม่สงบ  
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   - จัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก
เยาวชนที่ปิดภาคเรียนได้เข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
   - การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์มีหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติทางด้านศาสนา
พิธีกรรม และปฏิบัติธรรม เพ่ือฝึกตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสังคม 
 ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ 
   - สงเคราะห์ด้านพิธีศพ บางวัดยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงครัว  ศาลาตั้ง
ศพ เมรุเผาศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการประกอบศาสนพิธี 
   - สงเคราะห์ด้านการบรรพชาอุปสมบท วัดในพ้ืนที่ควรจัดให้มีเครื่องอัฐบริขารให้แก่
ผู้ที่จะบวชเข้าพรรษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสงเคราะห์ชาวพุทธในพ้ืนที่ และเป็นการสืบทอด
พระศาสนาให้อยู่กับชาวพุทธในพ้ืนที่ต่อไป 
   - การศึกษาสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานทางคณะสงฆ์ในพ้ืนที่  ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พึงจะกระท าได้  
   - การเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑)แบบส่วนตัว โดยหากพระรูปใด
มีความสนิทสนมกับผู้สูญเสียก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจ หรือช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ๒)กลุ่ม
พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ศักยภาพด้านศาสนธรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ให้เข้าใจง่าย ควรมีการปรับเปลี่ยน หรือปรับ
รูปแบบให้เหมาะสมด้วยการใช้วิธีการบรรยายธรรมให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  
   - ควรจัดให้มีหนังสือ คู่มือ การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ  
   - ช่องทางในการรับฟังธรรมะที่หลากหลาย  เช่น ในช่องทางโชเซียล วิทยุ โทรทัศน์ 
การจัดรายการวิทยุที่ให้ฆราวาสเป็นผู้ด าเนินรายการ  
   - ผู้บรรยายธรรมที่มีองค์ความรู้  
๓. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓.๑ การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของวัด นอกจากท าหน้าที่ตามหลักทางศาสนาแล้ว วัดยังต้องท าหน้าที่ใน
การดูแลเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี ด้วยการไปเยี่ยมเยือนท าบุญในงานศพ หรือ ไปเยี่ยม
เยือนบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 
 การด าเนินงานของส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็นรูปของตัวเงินที่จะได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรี และคอยดูแลเรื่อง
ครอบครัวของผู้สูญเสีย ทั้งด้านการศึกษาของบุตร อาชีพขอบครอบครัวผู้เสียชวีิตต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ  



๑๐๑ 
 
 การด าเนินงานของภาคเอกชน/กลุ่มเครือข่ายประชาชน ด าเนินการในจังหวัดหรือในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับท่ีตั้งของกลุ่มหรือชมรมนั้น ๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนหากต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ 
ไปให้ก าลังใจญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตในวันรดน้ าศพ และในวันฌาปนกิจศพ  
 ๓.๒ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่ายเอกชน 
และวัด จึงต้องมีการท างานร่วมกันโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรจัดตั้งวัดต้นแบบในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการเยียวยาจิตใจของชาวพุทธในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒. องค์กรปกครองทางคณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนทางการศึกษาหรือการจัดอบรมความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้แก่พระสงฆ์ หรือตัวแทนชาวพุทธ โดยใช้ฐานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการด าเนินการในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑. ควรให้มีการศึกษาเรื่องการเยียวยาโดยหน่วยงานภาครัฐในประเด็นถึงความต้องการของ
ผู้สูญเสีย และการท าให้ครอบครัวผู้สูญเสียด ารงอยู่ได้โดยไม่ล าบาก 
 ๒. ควรให้มีการศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
 

บรรณานุกรม 

รายงานผลการด เนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์
 ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้. สืบค้นจาก https://www.m-
 society.go.th/article_attach/11397/15707.pdf 

ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี. ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ ๑๓ ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรง

 และพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี. สืบค้นจาก www.deepsouthwatch.org เมื่อ

 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  

 

https://www.m-/
https://www.m-/


๑๐๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา เช่น จติวิทยาศาสนา  ศาสนากับภาวะผู้น า ในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๒. กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
วัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมสัมมนา หาแนวทางเพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจของชาวไทย
พุทธใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ศึกษาหาแนวทางในการจัดตั้งวัดต้นแบบในการเยียวยาจิตใจชาวไทยพุทธใน ๓ จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 - ศึกษาหาแนวทางในใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของวัดให้มีประโยชน์และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน  
 

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- ศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ศูนย์

เยียวยาประจ าจังหวัด เพ่ือพัฒนาวัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในการเยียวยาจิตใจชาวพุทธใน
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับประเด็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับวัดและชุมชน
ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการมาและผลทีไ่ด้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาและผลทีไ่ด้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์ โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถิติสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไป
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

ทราบถึงข้อมูล/รายละเอียด
เกี่ยวกับสถิติการเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ข้อที่  ๑ ทราบถึงสถิติการเกิดเหตุ
ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้น ามา
วิเคราะห์ผลกระทบและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ 

๒. ลงพื้นที่เปูาหมายเพ่ือ
ศึกษา/ส ารวจสภาพทั่วไปของ
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทราบถึงข้อมูล/รายละเอียด
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
ของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ข้อที่  ๑ สามารถพรรณาและ
วิเคราะห์ถึงสภาพทั่วไป
รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้
ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

๓.การเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์ต่อผู้น าศาสนา 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
องค์กรหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

ข้อที่ ๑-๓ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
และความสามารถของวัดที่
จะเป็นศูนย์กลางการ
เยียวยาจิตใจของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นอกเหนือจาก
หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโดยตรง 

๔.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ทราบถึงข้อเสนอทั้งในเชิง
นโยบายและระดับปฏิบัติใน
ส่วนของภาครัฐและชุมชนที่

ข้อที่ ๒-๓ ได้ข้อเสนอแนะต่อคณะสงฆ์
ชุมชนตลอดถึงหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องกับการให้วัดได้เป็น



๑๐๖ 
 

มีต่อการสร้างศักยภาพและ
ความสามารถของวัดในการ
เป็นศูนย์กลางการเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ผู้ช่วยหน่วยงานของรัฐใน
การเป็นศูนย์กลางการ
เยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕.รายงานฉบับ 
สมบูรณ์ 

     ได้รายงานฉบับสมบูรณ์
ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ 
คือ 
๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป
ของผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
๒) เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
วัดในการเป็นศูนย์กลางการ
บ าบัดและเยียวยาจิตใจของ
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
๓) เพ่ือศึกษาแนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการ
ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบ
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ข้อ ๑-๓ ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 



๑๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๘ 
 

 
แบบสัมภาษณ์  

การวิจัย  เรื่อง การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ชื่อ................................................สกุล...........................................ต าแหน่ง....................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่ ว. ๐๖๑ / ๒๕๕๗ 
ชื่อโครงการ  การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับ   
                 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หัวหน้าโครงการ นายไชยยุทธ์  อินบัว  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

โทรศัพท์ ๐๗๓-๔๕๐๐๗๕  โทรสาร. ๐๗๓-๔๕๐๐๗๔ มือถือ ๐๙๘-๗๑๓-๐๒๙๑ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีประชาชนอยู่ในพ้ืนที่และได้รับผลกระทบจากปัญหา

ความไม่สงบที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจของชาวพุทธ องค์กรทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดและพระภิกษุสงฆ์
เป็นตัวแทนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าหน้าที่ในการใช้ธรรมะในการเยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่กล่าวมามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยจึง
เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของวัดในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถท าให้การ
เยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบฟ้ืนฟูและเข้มแข็งเพ่ือใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 
            ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒. เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแจงเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

๑. สภาพทั่วไปของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
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ภาคใต ้
 ๑.๑ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของผู้ได้รับผลกระทบ 
 การประกอบอาชีพ เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัว จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ของคนในครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักในการประกอบอาชีพท าให้อาชีพที่ท าอยู่
ต้องหยุดด าเนินการ หน่วยงานของรัฐเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบท าให้บางส่วนได้มีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องออกจากบ้าน 
 ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน ภาระที่เพ่ิมข้ึนนี้ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน 
เช่น หารายได้เสริมจากการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้าน เป็นต้น 
 การเผชิญปัญหา การเผชิญปัญหาแต่เพียงล าพังของครอบครัวที่ขาดคนใดคนหนึ่งไป เช่น 
สามีขาดภรรยา ภรรยาขาดสามี ท าให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจต้องท าเพียงล าพัง ขาดเพ่ือนร่วม
คิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
 การปรับตัว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต้องปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ต่อไป
โดยมีครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง คอยให้ก าลังใจ 
 ๑.๒ การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
  - เก็บตัว/ไม่ไว้ใจใคร บางครอบครัวจะมีความกลัว ความหวาดระแวง ไม่กล้าจะเดิน
ทางผ่านพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือแม้แต่การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ท าให้อยู่แต่บริเวณบ้าน หรือจะเดินทาง
ไปไหนแต่ละครั้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษ  
  - ย้ายถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบหลาย ๆ ครอบครัวไม่สามารถอยู่ในพื้นท่ีต้องย้ายถิ่นไป
เริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างพ้ืนที่ 
  - ท ากิจกรรมด้านสังคม ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ กิจกรรมประเพณีกิจกรรมกีฬา  
 - กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางสังคม การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแม่บ้าน ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะกับ
คนในชุมชนเดียวกัน  
 ๑.๓ การด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา 
  - การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม วิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การท าบุญตักบาตร หากพ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยงจะมีทหารคอยอารักขาพระภิกษุ
สงฆ์ไปบิณฑบาต หรือปรับเปลี่ยนให้มีการบิณฑบาตภายในวัด  
  - เข้าวัด พ่ึงศาสนามากข้ึน การปฏิบัติธรรมในวัดที่เปิดให้ปฏิบัติธรรมทั้งในและนอก
พ้ืนทีก่็เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของญาติพ่ีน้องลูกหลานของผู้ถูกกระท า โดยวัดในพ้ืนที่จะเปิดให้มีการปฏิบัติ
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ธรรมในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ ก็จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรม  
๒. ศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒.๑ ศักยภาพของวัดที่มีอยู่ในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) ผู้น าทางศาสนาหรือเจ้า
อาวาส เจ้าคณะปกครอง จึงเป็นผู้ที่มีบทบาททั้งด้านศาสนา ด้านการปกครองวัด ด้านการเป็นที่พึ่งพิง
ต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน  
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ วัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวัดขนาด
เล็ก และขนาดกลาง มีอาคารเสนาสนะที่จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันของพระภิกษุ
สงฆ์ รวมไปถึงการใช้จัดกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล จ านวนศาสนบุคคล ซึ่งหมายถึง พระภิกษุ สามเณร ที่ประจ า
วัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ มีจ านวนไม่มาก บางวัดเหลือเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว 
ภาระงานต่าง ๆ จึงตกอยู่กับเจ้าอาวาส ซึ่งถือได้ว่าต้องรับภาระงานหนักอยู่พอสมควร  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม การด าเนินศาสนพิธีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะมีพิธีกรรมหลัก ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธีกรรม
ประจ าท้องถิ่น เป็นพิธีกรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์เป็นผู้น า
ประกอบพิธี  
  ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์และ
องค์กรทางศาสนาได้ด าเนินการแบบต่างฝุายต่างด าเนินการ หรือ เป็นการด าเนินการในลักษณะของส่วน
บุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดในการเป็นศูนย์กลางการบ าบัดและเยียวยา
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศักยภาพด้านของผู้น าทางศาสนา (เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง) 
   - การเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน บทบาทของผู้น าที่ประชาชนในพ้ืนที่
คาดหวังให้ผู้น าทางศาสนา คือ การเป็นผู้ประสานงานระหว่างรฐักับประชาชนในพื้นที่ การพัฒนา
ศักยภาพในด้านนี้ ควรให้วัดเป็นพ้ืนที่ในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ข้อมูลที่
จ าเป็นกับเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ รวมถึงตัวแทนของประชาชน  
   - การเป็นที่ปรึกษาแนวทางการด าเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาที่
ประชาชนต้องการ คือ การส่งเสริมให้พระภิกษุ เจ้าอาวาส มีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา โดยหลักวิชาการ 
หรือหากจ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการปรึกษากับแพทย์โดยตรง ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยา
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ในเบื้องต้น  
   - การบริหารจัดการภายในวัด ควรจัดให้มีการด าเนินการดังนี้ ๑)  จัดท าระเบียบ
คู่มือการปฏิบัติของคณะสงฆ์หรือของวัด ๒)  เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครอง ต้องชี้แจงพระวินัยให้พระ
ลูกวัดหรือพระผู้ใต้ปกครองบ่อยครั้ง ๓)  เจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจให้แก่พระลูกวัดรับผิดชอบใน
การดูแลด้านต่าง ๆ รวมถึงการมอบหมายงานให้คณะกรรมการวัดรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔)  ควร
จัดท าบัญชีของวัดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ ๕)  ให้ประชาชนรอบ ๆ วัดได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัดเป็นสถานที่ของทุกคน ๖)  ต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของวัด และจัดท าแผนผังสิ่งปลูกสร้างของวัด เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ ๗) พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้รวดเร็วและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารได้  
  ศักยภาพด้านศาสนบุคคล 
   - ส่งเสริมความรู้/อบรม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางศาสนาที่ส าคัญ คือ การ
ส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้บุคลากรทางศาสนาสามารถเข้าใจหลักการทางศาสนา
อย่างถ่องแท้ และอธิบายหลักธรรมนัน้อย่างเข้าใจง่ายประยุกต์กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั  
   - การให้ความเอาใจใส่ดูแลในระเบียบวินัยของภิกษุ การอบรมพระวินัยให้กับ
พระภิกษุผู้บวชใหม่ได้เรียนรู้พระวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนา แม้แต่พระภิกษุท่ีมีพรรษากาล
มากก็ควรฟังพระวินัยทุกวันพระใหญ่ และควรแปลพระวินัยเป็นภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างในยุค
ปัจจุบันให้ไดม้ีการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  
   - การนุ่งห่มของภิกษุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่สามารถพบ
เห็นและก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อภิกษุ ในด้านนี้ควรมีระเบียบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
   - บุคลิกภาพของภิกษุ เป็นภาพลักษณ์แรกที่ประชาชนได้พบเห็นพระภิกษุ สามเณรใน
พระพุทธศาสนา โดยปัจจุบันภาพลักษณ์ท่ีเป็นข่าวเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักต่อจิตใจชาวพุทธทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่ 
   - การนิมนต์ภิกษุ  เชิญอุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเคารพ
ศรัทธา มาพบปะพูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกับผูป้ระสบเหตุก็จะท าให้ผ่อนคลายความทุกข์ใจลงไปได้ เช่น พระ
ไพศาล วสิาโล, พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น 
  ศักยภาพด้านศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 
   - ความสะอาด ประเด็นปัญหาของวัดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความ
สะอาดหลัก ๆ คือ ๑)ปัญหามูลสัตว์ ๒)ปัญหาเศษอาหาร ๓)ปัญหา ๔)ห้องน้ าวัด จึงต้องมีการพัฒนา
วัดในด้านความสะอาดโดยการให้ความรู้และจิตส านึกในด้านการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ
แก่ประชาชนรอบ ๆ วัด และพุทธศาสนิกชนทุกคน    
   - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย



๑๑๕ 
 
ภายในวัดเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เช่น กุฎิสงฆ์ ควรมีการเก็บกวาดให้เรียบร้อยไม่รกรุงรัง สิ่งของไม่ใช้ให้
เก็บกวาดหรือเก็บท้ิง โรงครัวของวัด ควรมีชั้นเก็บถ้วยจานให้เป็นระเบียบ มีที่ล้างจาน ที่สะอาด  
   - ความร่มรื่นของบริเวณวัด จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมแหล่งต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้พ่ึงร่มเงาของต้นไม้ ได้อยู่กับความสงบของพระศาสนา  
   - มีสถานที่อ่านหนังสือ วัดควรจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือธรรมะให้กับประชาชน 
เพ่ือเป็นการเผยแผ่ธรรมะ รวมไปถึงการใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบได้อีกช่องทางหนึ่ง 
   - มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน 
   วัดควรมีพื้นที่ให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดให้มีลานกิจกรรมส าหรับชุมชน
จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้บ่อยครั้ง สามารถช่วยผ่อนคลาย
ความโศกเศร้า หรือความเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง  
   - มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ของชุมชน ควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต หรืออาจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเป็นมาของตนเอง    
   - จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดให้วัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะ
ช่วยเยียวยาจิตใจของชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัด
ให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม  
   - ปรับปรุงอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องมีการปรับปรุง
อาคาร เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดให้เหมาะสม เช่น มีทางลาดส าหรับวิลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 
มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เป็นต้น  
  ศักยภาพด้านศาสนพิธี/กิจกรรม 
   - การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ท าให้ประชาชนในพื้นที่ความไม่สงบนั้นรู้สึก
อุ่นใจ เหมือนยังมีพระภิกษุยังอยู่ร่วมกันภายในพ้ืน และท าให้สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และผู้
ได้รับผลกระทบรู้สึกดีขึ้นเป็นล าดับ  
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
การอบรมประชาชน เด็ก และเยาวชนภายในวัดขึ้นมา เพราะสามารถชักจูงให้ประชาชน  เด็ก และ
เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่าง
ศาสนา  
   - จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรม การจัด
กิจกรรมในแต่ครั้ง วัดได้อ านวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในวัด และภายนอกวัดอยู่สม่ าเสมอ 



๑๑๖ 

- จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจวิถีพุทธ พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดต่างๆ ก็เป็นก าลังหลักใน
การเยียวยาจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น โดยการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการบรรยาย
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องชี้ทาง และปลอบโยนสภาวะจิตใจของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

- จัดให้มีการสอนการฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน จัดให้มีการสอนฝึกปฏิบัติ
ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือฝึกจิตให้มีสมาธิ ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และแผ่บุญ
กุศลให้กับคนส าคัญผู้ล่วงลับไปแล้ว และสามารถเยียวยาจิตใจของประชาชนที่หวาดระแวงต่อความไม่
สงบ  

- จัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก
เยาวชนที่ปิดภาคเรียนได้เข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติให้เด็ก และเยาวชน
เหล่านั้นมีคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณเพ่ิมมากข้ึน  

- การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์มีหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติทางด้านศาสนา
พิธีกรรม และปฏิบัติธรรม เพ่ือฝึกตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสังคม 

ศักยภาพด้านศาสนสงเคราะห์ 
- สงเคราะห์ด้านพิธีศพ บางวัดยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงครัว  ศาลาตั้ง

ศพ เมรุเผาศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการประกอบศาสนพิธี 
- สงเคราะห์ด้านการบรรพชาอุปสมบท วัดในพ้ืนที่ควรจัดให้มีเครื่องอัฐบริขารให้แก่

ผู้ที่จะบวชเข้าพรรษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสงเคราะห์ชาวพุทธในพ้ืนที่ และเป็นการสืบทอด
พระศาสนาให้อยู่กับชาวพุทธในพ้ืนที่ต่อไป 

- การศึกษาสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานทางคณะสงฆ์ในพ้ืนที่  ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พึงจะกระท าได้  

- การเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑)แบบส่วนตัว โดยหากพระรูปใด
มีความสนิทสนมกับผู้สูญเสียก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจ หรือช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ๒)กลุ่ม
พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ศักยภาพด้านศาสนธรรม 
- การเทศนาธรรม/การบรรยายธรรม ให้เข้าใจง่าย ควรมีการปรับเปลี่ยน หรือปรับ

รูปแบบให้เหมาะสมด้วยการใช้วิธีการบรรยายธรรมให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ได้
จริง  

- ควรจัดให้มีหนังสือ คู่มือ การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
- ช่องทางในการรับฟังธรรมะที่หลากหลาย  เช่น ในช่องทางโชเซียล วิทยุ โทรทัศน์

การจัดรายการวิทยุที่ให้ฆราวาสเป็นผู้ด าเนินรายการ เปิดเพลงตามช่วงวัย และน าหลักธรรม น า



๑๑๗ 
 
ก าลังใจ ช่วยปลอบโยนจิตใจจะสามารถท าให้น าหลักธรรมเข้าไปถึงผู้รับฟังถึงบ้าน  
   - ผู้บรรยายธรรมที่มีองค์ความรู้  
๓. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓.๑ การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของวัด นอกจากท าหน้าที่ตามหลักทางศาสนาแล้ว วัดยังต้องท าหน้าที่ใน
การดูแลเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี ด้วยการไปเยี่ยมเยือนท าบุญในงานศพ หรือ ไปเยี่ยม
เยือนบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 
 การด าเนินงานของส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็นรูปของตัวเงินที่จะได้รับตามมติของคณะรัฐมนตรี และคอยดูแลเรื่อง
ครอบครัวของผู้สูญเสีย ทั้งด้านการศึกษาของบุตร อาชีพขอบครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ  
 การด าเนินงานของภาคเอกชน/กลุ่มเครือข่ายประชาชน ด าเนินการในจังหวัดหรือในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับท่ีตั้งของกลุ่มหรือชมรมนั้น ๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนหากต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ 
ไปให้ก าลังใจญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตในวันรดน้ าศพ และในวันฌาปนกิจศพ  
 ๓.๒ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเครือข่ายเอกชน 
และวัด จึงต้องมีการท างานร่วมกันโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน มีหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้งานการ
เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนา เช่น จติวิทยาศาสนา  ศาสนากับภาวะผู้น า 

๒. หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานเยียวยาประจ าจังหวัดได้น าแนวคิดการพัฒนาวัดใน
การเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
เยียวยาจิตใจนอกเหนือจากการเยียวยาในรูปแบบของตัวเงิน 

๓. เผยแพร่รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับวัดในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่  



๑๑๘ 
 
การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต http://www.mcupt.com 

 



 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  นายไชยยุทธ์  อินบัว 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Mr.Chaiyut  Inbua 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : - 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : -                      
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๑๖๕/๒๓   หมู่ที่  ๒  ตรอก/ซอย -  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  ยามู เขต/อ าเภอ ยะหริ่ง 
 จังหวัด        ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๕๐ 
 โทรศัพท์      ๐๗๓-๔๕๐๐๗๑ โทรสาร ๐๗๓-๔๕๐๐๗๔ 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๙๘-๗๑๓-๐๒๙๑ อีเมล์ chaiyut.inb@mcu.ac.th 
๖. วุฒิการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   นโยบายสาธารณะ 
๘. ผลงานทางวิชาการ   บทบาทของผู้น าท้องถิ่นต่อกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ 

เทศบาลต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  


	1 หน้าปกนอก (สีขาวล้วน)
	2 ปกในไทย
	3 ปกใน Eng
	4 บทคัดย่อภาษาไทย
	5 บทคัดย่อ Eng
	6 กิตติกรรมประกาศ
	7 สารบัญ
	8 สารบัญภาพ
	9 บทที่ 1
	10 บทที่ 2
	11 บทที่ 3
	12 บทที่  4
	13 บทที่ 5
	14 บรรณานุกรม
	15 ภาคผนวก
	16 ประวัติผู้วิจัย

