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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพ ด้านคุณภาพชีวิตใน 4 มิติของ
องค์การอนามัยโลก คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือศึกษาปัญหาการสร้างสันติภาพของผู้หญิงไทยพุทธในด้านคุณภาพชีวิต ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงไทยพุทธที่ท างานด้านสันติภาพในจังหวัด
ปัตตานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดที่ท างานสันติภาพด้านคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 19 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2561  

ผลการวิจัย พบว่า 

1. งานสันติภาพด้านคุณภาพชีวิตที่ผู้หญิงไทยพุทธในจังหวัดปัตตานีท านั้น ครอบคลุม 4 มิต ิตามนิยาม
ขององค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ก. มิติที่ 1 ด้านร่างกาย : การคงไว้ในการประกอบกิจวัตรประจ าวันอย่างปกติ 
ข. มิติที่ 2 ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ : การสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและความมั่นคงทางจิตใจ  ค. มิติที่ 3 ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม : การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ  ง. มิติที่ 4 สิ่งแวดล้อม : ความมี
อิสรภาพด้านการเงินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ปัญหาที่ผู้หญิงไทยพุทธจังหวัดปัตตานีพบในการท างานด้านคุณภาพชีวิต สามารถแยกได้ตาม
หลักการบริหารงาน 4 M ดังนี้  1) คน (Man) ในด้านแรงงานประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 2) เงิน (Money) 
กลุ่มที่สร้างขึ้นโดยการรวมตัวกันของชาวบ้านประสบปัญหากลุ่มขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ เงินทุน
หมุนเวียน กลุ่มที่จัดตั้งโดยรัฐประสบปัญหาไม่มีงบประมาณในการลงทุนต่อยอดหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
3) วัตถุดิบ (Material) วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ  4) กระบวนการบริหาร (Management) ขั้นตอนการ
ผลิตสินค้าไม่สามารถบริหารจัดการได้ครบวงจร  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทยพุทธมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ต้องพัฒนาสมรรถนะ 
ได้แก่ การบริหารทรัพยากรในการผลิต ทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิต ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ในการส่งเ สริม
ผู้หญิงไทยพุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
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Abstract 
 

 

The purposes of this study were to investigate a peace movement by Buddhist women 
in the four areas of life quality stated by the World Health Organization: 1) to promote physical 
health, good mental health and spiritual values, promotion of social relationships and 
environment. 2) to study the problems derived from life quality application among the Buddhist 
women through descriptive qualitative method. Data were collected from 19 freelance Thai 
Buddhist women who have been involving with peace movement by using interview open end 
questions during the period of December 2016 – March 2018. The results show that  

 1. the enhancing life quality activities among Thai Buddhist women in Pattani 
Province covered the four major sections defined by The World Health Organization as follows: 
1.1) promotion of good physical health – to be included in daily life activities; 1.2) Money 
promotion of mental and spiritual Dimension – to create mental security and self-esteem; 1.3) 
promotion of social relationships – to support good relations with others by practicing being a 
giver and a receiver., 1.4) promotion of good environment – to support asset and life security as 
well as financial freedom. 

 2. Base on the classification of 4 M administration principles, the problems 
involving promotion of life quality could be divided into the following categories: 2.1 Man – lack 
of workers; 2.2 lack of working capital among the self- assembled group of local Buddhist women 
and lack of revolving funds to support the new projects in the group established by the state; 
2.3 Materials-inadequate raw materials, and 2.4 Management-incomplete management of 
production process. It can be concluded that Thai Buddhist women have played a vital role in 
developing life quality. However, their competence should be further developed in management 
of production resources as well as mental health promotions skills. It is expected that the results 
of this study will be beneficial and supportive to theirs roles to furthers promote life quality for 
local people in the areas. 
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ในอดีตการแก้ไขปัญหาความรุนแรงมักถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชาย แต่ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขความรุนแรงและสร้างสันติภาพมากขึ้น ผู้หญิงมีบุคลิกภาพที่เหมาะจะท างานสันติภาพในพ้ืนที่ 
ที่มีความอ่อนไหวหลายประการ ได้แก่ ผู้หญิงมีธรรมชาติที่เอ้ือต่อการใช้สันติวิธีเนื่องจากผู้หญิงมีธรรมชาติ 
ที่อ่อนโยน มีความละเอียดอ่อนมีอหิงสาธรรมติดตัวมาตั้งแต่เกิด มีความเข้มแข็งในตัวเอง มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ากับบริบทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี (อรุณ คานธี, 2548) ผู้หญิงมีความเสียสละ อดทน 
และมีความเมตตาเมื่อเห็นคนได้รับความทุกข์ยาก (กรุณา กุศลาสัย และเรืองอุไร กุศลาสัย, 2553 : 102-103) 
ผู้หญิงมีความสามารถในการเจรจาต่อรองและเป็นผู้ฟังที่ดี ในงานด้านสันติภาพมักใช้ผู้หญิงในการเจรจากับกลุ่ม 
ผู้เห็นต่างให้เปลี่ยนจุดยืน (Auma, 2007) ในภาคใต้ของประเทศไทยให้ทหารพรานหญิงไปเป็นคนเจรจาในการ 
สลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงและเด็ก (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, 2550) ผู้หญิงมีบุคลิกภาพที่ท าให้เกิดความรู้สึก
ไว้วางใจ (เอกรินทร์ ต่วนศิริ, 2556; กุลธิดา  สามะพุทธิ และคณะ, 2552) บุคลิกภาพข้างต้นเหล่านี้ของผู้หญิง 
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะในการท างานในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหว  เชริต ยกย่องให้ผู้หญิงเป็น “ผู้น าสันติภาพ
ตามธรรมชาติ” (Natural Peace builders) จากผลงานสันติภาพที่ผู้หญิงได้ท าในพ้ืนที่ความขัดแย้งยืดเยื้อ 
ในประเทศศรีลังกา ตะวันออกกลาง และแคชเมียร์ (Schirch and Sewak, 2005: 97)  กัลป์ตุง เสนอให้ร้อยละ 
50 ของผู้รักษาสันติภาพ (Peace - Keepers) เป็นผู้หญิง กัลป์ตุงมองว่าหากให้ผู้หญิงเข้ามาดูแลเรื่องสันติภาพ  
ในอีก 40 ปีข้างหน้าเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น (Gultung, 1996: 169) จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
ท าให้ผู้หญิงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
และระดับชาติ ทั้งนี้ผู้หญิงสามารถสร้างสันติภาพได้หลากหลาย ได้แก่ ด้านการเยียวยา การเรียกร้องสิทธิมนุษยชน 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและบทบาทในเวทีสันติภาพโดยใช้แนวทางสันติวิธี (โซรยา จามจุรี, 2550)  

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอีกในช่วง
สิบกว่าปีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ความรุนแรงดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สุขภาพ คุณภาพชีวิตและการพัฒนาในพ้ืนที่ (ThaiNGO.org, 2559) จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีลดลง มีปัญหาเกิดข้ึนตามมามากมาย นอกจากปัญหาเรื่องการ
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สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินแล้ว ยังพบกับปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาการศึกษาของบุตร ปัญหายาเสพติด เป็นต้น (สถาบันสันติศึกษา, 2556)  

ประทีป หมวกสกุล และคณะ (2556) ได้วิจัยในโครงการวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ.2555 พบว่า ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตยังไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังมีคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ า ในขณะที่กรรณิกา เรืองเดช และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท านาย
คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รายองค์ประกอบและภาพรวม
นั้นอยู่ในระดับปานกลาง  

จากการศึกษาเรื่องผู้หญิงกับสันติภาพด้านคุณภาพชีวิตพบว่ายังคงมีน้อย โดยเฉพาะในการศึกษา
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้หญิงไทยพุทธ งานศึกษาส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นการศึกษาผู้หญิงมุสลิมเป็นส่วนใหญ่  ผู้วิจัย
สนใจการวิจัยประเด็นผู้หญิงกับสันติภาพด้านคุณภาพชีวิต โดยเน้นไปที่ผู้หญิงไทยพุทธและมุ่งค้นหาความรู้เพ่ือ
การไปใช้ประโยชน์ การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย (Descriptive qualitative) 
เนื่องจากหัวข้อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้:กรณีศึกษาผู้หญิง 
ไทยพุทธในจังหวัดปัตตานีนี้ เป็นหัวข้อที่ยังไม่มีการศึกษามากนัก  อีกทั้งมีจ าเพาะบริบทชายแดนภาคใต้ การใช้
ระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวจะท าให้ทราบว่าผู้หญิงไทยพุทธเพ่ือสันติภาพได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสั นติภาพใน
ชายแดนใต้อย่างไร โดยมิได้ต้องการแสวงหาค าอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

สิ่งที่ค้นพบ 

การศึกษาเรื่อง ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพด้านคุณภาพชีวิตใน 4 มิติขององค์การอนามัยโลก คือ ด้าน
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  2) เพ่ือศึกษาปัญหาการสร้างสันติภาพ
ของผู้หญิงไทยพุทธในด้านคุณภาพชีวิต จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดพบว่า ผู้หญิงไทยพุทธ
จ านวน 19 คน ที่มีอายุระหว่าง 31-63 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ใน อ.โคกโพธิ์  อ.ปะนาเระ  อ.แม่ลาน  อ.หนองจิก  
อ.ยะหริ่ง  อ.ไม้แก่น  อ.เมือง จ.ปัตตานี  จบระดับการศึกษามัธยม 7 คน (ร้อยละ 37) ปริญญาตรี 4 คน (ร้อยละ 
21) ปวส. 2 คน (ร้อยละ 11) ประถม 2 คน (ร้อยละ 11) และปวช. 1 คน (ร้อยละ 5) ประกอบอาชีพเกษตรกร  
10 คน (ร้อยละ 53) ค้าขาย 5 คน (ร้อยละ 26) อาชีพอ่ืนๆ 4 คน (ร้อยละ 21)  บทบาทที่พบ ผู้น าชุมชน ท างาน 
จิตอาสาให้กับชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มศิลปะการแสดง วิสาหกิจชุมชน วิทยากรให้ความรู้ด้านอาชีพ 
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง การป้องกัน  
ยาเสพติดส าหรับชุมชน จ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ความรุนแรงได้  ดังนี้ 13 คน  
(ร้อยละ 68.4) เป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 5 คน (26.3) เป็นคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ และ 1 คน 
(ร้อยละ 5.3) เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง กลุ่มผู้หญิงดังกล่าวข้างต้นท างานสันติภาพด้านคุณภาพชีวิตครอบคลุม 
4 มิต ิตามนิยามขององค์การอนามัยโลกดังนี้ 
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1. มิติที่ 1 ด้ำนร่ำงกำย : กำรคงไว้ในกำรประกอบกิจวัตรประจ ำวันอย่ำงปกติ ผู้หญิงดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม  ทั้งในเรื่องของอาหาร การออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน
ของคนในชุมชน เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ ผู้หญิงเน้นผลิตอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย มุสลิมรับประทานได้เพ่ือจะได้มีตลาดที่กว้างและเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนิก ในช่วง
ปิดภาคการศึกษาจะชักชวนเยาวชนมาท างานด้วยกันเพ่ือที่เยาวชนจะได้มีรายได้พิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลลัพธ์ของงานที่ผู้หญิงท าก่อเกิดผลผลิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในครอบครัว
และชุมชน ได้กินอาหารปลอดสารพิษ เกษตรกรลดอันตรายจากการพ่นสารเคมีในแปลงเกษตร ลดค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลสุขภาพ  

2. มิติที่ 2 ด้ำนจิตใจและจิตวิญญำณ : กำรสร้ำงควำมรู้สึกมีคุณค่ำและควำมม่ันคงทำงจิตใจ  
ผู้หญิงสัมผัสได้ถึงคุณค่าในตัวเองจากการตระหนักรู้ในศักยภาพของตนและการยอมรับของสังคมจากการท างาน
กลุ่มผู้หญิงมีการวางแผนการท างานเยียวยาให้แก่ผู้สูญเสียครบวงจร โดยระยะแรกจะดูแลเรื่องของจิตใจด้วยการ
น าผู้สูญเสียไปพบกลุ่มผู้สูญเสียด้วยกันจนสามารถปรับตัวยอมรับการสูญเสียได้ จากนั้นจะมีการให้การอบรมด้าน
อาชีพและจัดหาทุน มีการติดตามผลให้ค าปรึกษาจนกว่าผู้สูญเสียจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในระดับปั จเจก
ผู้หญิงจะมีการช่วยเหลือให้ก าลังใจกับผู้ที่สูญเสีย มีการชักชวนผู้สูญเสียและคนทั่วไปมาปฏิบัติธรรม เพราะเชื่อว่า
การปฏิบัติธรรมจะท าให้จิตใจมีความสงบและท าให้สังคมเกิดสันติภาพได้ เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้ หมดก าลังใจ  
ในการท างานก็จะกลับมาทบทวนใคร่ครวญงานที่ท า เพ่ือจะได้มีก าลังใจในการท างานต่อไป   

3. มิติที่ 3 ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม : กำรมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน ทั้งกำรเป็นผู้ให้และผู้รับ  ผู้หญิง
มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา อีกทั้งยังสามารถดึงทุกฝ่ายเข้ามาท างานร่วมกันและ  
เมื่อเกิดความขัดแย้งผู้หญิงก็จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน 
ลดความขัดแย้งเล็กๆ มิให้ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่หรือรุนแรงมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ก่อให้เกิดสันติภาพในระดับชุมชนอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ท าให้จ านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนไม่เพ่ิมขึ้น เยาวชน
กลับคืนสู่ระบบการศึกษาและจบออกมามีงานท า ไม่เป็นภาระของสังคม 

4. มิติที่ 4 สิ่งแวดล้อม : ควำมมีอิสรภำพด้ำนกำรเงินและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ในด้านการเงินผู้หญิงท าสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ครอบครัวและคนในชุมชนท าให้ 
คนในชุมชนมีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในแง่ของชุมชนงานที่ผู้หญิงท าสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ ท าให้  
ลดปัญหาการอพยพออกจากพ้ืนที่เพ่ือไปหางานท า หมู่บ้านมีชื่อเสียง มีงบประมาณมาลงเพ่ิมเติมท าให้มีเงินทุน  
ต่อยอดทางธุรกิจได้ จัดระบบสวัสดิการกลุ่มแม่บ้านช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ และมีทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
ที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้หญิงรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ในทางตรงผู้หญิงรับบทบาทอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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(อปพร.) ดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางอ้อมผู้หญิงจะดูแล
เยาวชนไม่ให้ติดยาเสพติดท าให้ชุมชนปลอดภัยจากการลักเล็กขโมยน้อย 

ปัญหำกำรท ำงำนคุณภำพชีวิตของผู้หญิงไทยพุทธในจังหวัดปัตตำนี 

ปัญหาที่ผู้หญิงไทยพุทธจังหวัดปัตตานีพบในการท างานด้านคุณภาพชีวิต สามารถแยกได้ตามหลักการ
บริหารงาน 4 M ดังนี้ 

1. คน (Man) ในด้านแรงงาน กลุ่มผู้หญิงที่รวมกลุ่มกันผลิตอาหารและสินค้าประสบกับปัญหาการ 
ขาดแคลนแรงงาน  

2. เงิน (Money) กลุ่มท่ีสร้างข้ึนโดยการรวมตัวกันของชาวบ้านประสบปัญหากลุ่มขาดแคลนงบประมาณ
ในการด าเนินการ เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มที่จัดตั้ งโดยรัฐประสบปัญหาไม่มีงบประมาณในการลงทุน  
ต่อยอดหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

3. วัตถุดิบ (Material) ด้านวัตถุดิบไม่มีปัญหา เดิมมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ 
และวัตถุดิบราคาสูง กลุ่มแม่บ้านแก้ปัญหาวัตถุดิบราคาแพงใช้วิธีซื้อวัตถุดิบจากชุมชนใกล้เคียง บริหารจัดการ 
โดยแจ้งให้ชาวบ้านทยอยหมุนเวียนผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ   

4. กระบวนกำรบริหำร (Management)  ในบางกลุ่มผลิตสินค้าออกมาแล้ว ไม่มีคนอยากไปขาย
เนื่องจากต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ เช่น ไปแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี หรือจังหวัดอ่ืนๆ ในขณะที่บางคนอยาก
ขายอย่างเดียวแต่ไม่มีใครมารับผิดชอบขั้นตอนการผลิตท าให้ต้องท าทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลิตไปจนถึงงานขายสินค้า  
ที่ผลิต ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากผู้หญิงเพ่ิมเติมและขยายผลสู่การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย
ในจังหวัดชายแดนใต้ 

2. ควรมีการศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ท าให้กลุ่มแม่บ้านยังคงรวมตัวกันอยู่ได้ และปัจจัยใดท าให้กลุ่มต้อง
ล้มเลิกกิจการ 

3. ควรมีการจัดตั้งศูนย์เยียวยาในพ้ืนที่เพ่ือรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าหลังเกิดเหตุการณ์หรือมีการ
สอนให้นั่งสมาธิตามค าแนะน าของผู้ให้ข้อมูล หรืออาจจะการจัดอบรมให้แก่พระภิกษุสามารถดูแลผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและมีทักษะในการรับมือก่อนที่จะมีการสูญเสีย หรืออาจใช้รถ/เฮลิคอปเตอร์  ศูนย์เยียวยาเคลื่อนที่
หมุนเวียนไปตามหมูบ่้านเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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