การทบทวนวรรณกรรม
ความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนใต้
ความขัดแย้ง ความรุนแรง ไม่สงบ
1. งานวิจัย
1.1. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายเเดนภาคใต้โดยสันติวิธี.
1.2. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ,์ และคณะ. การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้" เสนอ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.).
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=498
1.3. พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล, รัตนา จักรพาก, พัชนิ เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนากูล. การนาเสนอข่าวสารของ
สื่อมวลชน ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้.
1.4. สิทธิชัย ศรีวงษา. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในอาเภอเมืองปัตตานีหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในภาคใต้ [Internet]. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=351942
1.5. ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา. การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) / News Reporting of Stringers in Insurgency in Southernmost
Provinces of Thailand (Pattani, Yala and Narathiwat) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี;
1.6. ศรีประภา เพชรมีศรี. การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Fact Finding) การสารวจเบื้องต้น เล่ม 1.
1.7. ศรีประภา เพชรมีศรี. การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Fact Finding) การสารวจเบื้องต้น เล่ม 2.
1.8. จินดา หวังวรวงศ์. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัด
นราธิวาส [Internet]. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=295864
1.9. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือโครงสร้างความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้:
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.2547-2548).
1.10. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล. ความรุนแรงภาคใต้กับการย้ายถิ่น.
1.11. อิมติยาส ยูซุฟ. ความรุนแรงภาคใต้ของไทยและโลกมุสลิม.
1.12. สะรอนี ดือเระ. ความเห็นของคนท้องถิ่นต่อสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้: ศึกษาจากใบปลิว ข้อเขียนข้าง
อาคาร สื่อท้องถิ่น.
1.13. สะรอนี ดือเระ. โครงการท้องถิ่นมองความรุนแรง : การสารวจความเห็นสาธารณะจากสื่อมวลชนในพื้นที่
ใบปลิว และข้อเขียนข้างอาคาร.
1.14. ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
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1.15. รัตนา จักกะพาก, พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล. โครงการสังคมไทยมองปัญหา
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.16. สัหศักดิ์ พวกเกตุแก้ว. ปัญหากระเเสแนวคิดสุดโต่งและผลกระทบต่อนโยบายด้านความมั่นคงของไทยกรณี
สถานการณ์ความรุนแรงทางภาคใต้ของไทย.
1.17. สุณัย ผาสุข. ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทย.
1.18. สุใจ ส่วนไพโรจน์. ผลของกลุ่มบาบัดที่มีต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิงหม้ายและเด็กกาพร้า ใน
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.19. สุรชาติ บารุงสุข. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต.
1.20. นพดล อินนา. พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดสงขลาต่อการอ่าน
ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
[Internet]. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=309269
1.21. ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรูส้ ถานการณ์ภาคใต้ , ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้. รายงาน
อนุกรรมการการจัดทาเอกสารสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้.
1.22. คณะทางานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ( กอส). วิพากษ์รายงาน
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์.”
1.23. แมตธิว วีเลอร์. สหรัฐอเมริกา สงครามต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย.
1.24. ปัญญศักย์ โสภณวสุ. สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วาทกรรมที่มีนัยทางศาสนา.
1.25. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการลอบวาง
ระเบิดและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สภาผูแ้ ทนราษฎร.
1.26. 2552. Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=608
1.27. อนุวัต สงสม. เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ /
Household Economy in Pattani Province under the Southern Unrest [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2552. Available from:
1.28. แพร ศิริศักดิด์ าเกิง. โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความ
รุนแรง (พ.ศ. 2547-2550). มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี; 2551.
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1.29. ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี : การอพยพย้ายถิ่นใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี; 2551. Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=541
1.30. โชคชัย วงษ์ตานี. การรวบรวมบรรณนิทัศน์ (Bibliography) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550.
1.31. ปิยะ กิจถาวร. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม; 2550.
1.32. นุวรรณ ทับเทีย่ ง. ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อการนาเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ / Effects of Mass Media: Attitudes of People in
the Three Southernmost Province towards News Coverage on Violent Crises [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=383
1.33. สากีเราะ แยนา. ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชน / Representation, Ideology and Discourse of News
Media on the Southern Situations of Thailand [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี; 2550. Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=382
1.34. พรปวีร์ ศรีงาม. ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี : บทเรียนประวัติศาสตร์ความขัดแย้งสู่เส้นทาง
สมานฉันท์. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2549.
1.35. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของเจ้าหน้าที่ทหาร
ตารวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 187 /
2546). 2549.
1.36. ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง. สิ่งพิมพ์มาเลเซียกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย. คณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ; 2549.
1.37. ปิยะ กิจถาวร. การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสารวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต่อ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอาเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2548. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=378
1.38. สถาบันพระปกเกล้า. ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทางเลือกอื่น
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค. สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิอาเซีย; 2548.
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2. วิทยานิพนธ์
2.1 สถาบันพระปกเกล้า. ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทางเลือกอื่นใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค.
2.2 พรปวีร์ ศรีงาม. ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี : บทเรียนประวัติศาสตร์ความขัดแย้งสู่เส้นทาง
สมานฉันท์.
2.3 ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง. สิ่งพิมพ์มาเลเซียกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย.
2.4 วนิสา หะยีเซะ. ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2555. Available
from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8976
2.5 อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ, สกล บุญสิน. คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวีดสงขลาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
และความขัดแย้งทางการเมือง. [สงขลา]; 2553.
2.6 สุวิมล แซ่ก่อง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : กรณีศึกษาอาเภอเบตง จังหวัดยะลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2553.
Available from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7538
2.7 อนุวัต สงสม. เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ /
Household Economy in Pattani Province under the Southern Unrest [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท; 2552. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=498
2.8 ปิยะ กิจถาวร. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ [Internet]. 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=463
2.9 ปิยะ กิจถาวร. โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่
ภาคใต้ [Internet]. 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=462
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2.10 รัตน์ ขันทิพย์. ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษานักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=309627
2.11 ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม, อับดุลเลาะ อับรู. ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Attitudes of the People toward Unpeace in the Three
Southern Border Provinces of Thailand [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี; 2549. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=392
2.12 จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา. ปัจจัยพื้นฐาน ความรุนแรงของการบาดเจ็บ และความวิตกกังวลของผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรตามการรับรู้ของผูบ้ าดเจ็บและพยาบาล [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547.
Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242630.pdf http://doc.clib.psu.ac.th/public7/th
esis7/full/242630/242630.htm
2.13 สิทธิชัย ศิริพันธุ์. การศึกษาสาเหตุการชนที่รุนแรงบนถนนในเมืองหาดใหญ่ [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/229891/229891.htm
2.14 พจนา วิภามาศ. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล ในการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดสงขลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/221904.pdf
2.15 นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, ปิยะโชติ อินทรนิวาส. ฅนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา : ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางกระแสความ
ขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม. 2545.
2.16 กฤษณา เฉลียวศักดิ์. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ปว่ ย
ระยะสุดท้าย [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/222667.pdf
2.17 สุชาพร ทิพย์สีนวล. การปฏิบตั ิตัวด้านสุขภาพและอาการกาเริบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืด [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/217053.pdf
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2.18 กาญดา รักชาติ. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบลาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/177623.pdf
3. งานวิชาการสุขภาพ
3.1 สภาที่ปรึกษาสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข สถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนใต้ [Internet]. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0030.pdf
3.2 อับดุลรามัน มะยูโซะ. การมีส่วนร่วมของอิหม่ามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ภาคใต้ :
กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี [Internet]. ป้ตตานี; 2552. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=46
3.3 การป้องกันและการมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจของกลุ่มธุรกิจในสถานการณ์ความ
ไม่สงบในสามจังกวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2552. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=52
3.4 เศวตาภรณ์ เพชรบุญวรรโณ. การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความ
ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(Psychological Self-Care Teachers
Working in Situations of Unrest in Southern Thailand: A Case Study of Sabayoi District,
Songkla Province) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=14
3.5 ศุภวรรณ ทองแดง. การปฏิบตั ิของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤติทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Nurses’s Practices in Helping Person During Emotional Crisis
from the Unrest Situation in the Three Border Provinces, Southern Thailand) [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=17
3.6 จงกรม ทองจันทร์, นิมัศตูรา แว, อัจฉรา มุสิกวัณณ์, อภิษฎา อรัณยภาค, จีณพัต สาราญราษฏร์. การประเมิน
กิจกรรมการเยีย่ มครอบครัวในโครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=2
3.7 สมยศ ชายเกตุ. การเสริมสร้างพลังอานาจของตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้:
กรณีศึกษาจังหวัดยะลา (Empowerment of Policeman Working during the Situation of Unrest in
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Sounthern Thailand: A Case Study in Yala Province) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2551. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=5
3.8 นิภาภรณ์ รามณรงค์. ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผไู้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา (Nurse’s abilities to psychological
interventions for victims of unrest situations in Southern Thailand: A case study at
Community hospital, Songkla Province ) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=26
3.9 รอฮานิ แจะอาแว, วันดี สุทรังษี, วีณา คันฉ้อง. ความสุขและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับเหตุความไม่สงบ(Happiness and Factors Correlated to
Happiness among People who Faced Unrest Situation in Three Border Provinces in Southern
Thailand) [Internet]. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=29
3.10 สรวงสุดา เจริญวงศ์, มุสลินท์ โต๊ะกานิ, รอฮานี เจะอาแซ, วันดี สุทธรังสี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
จัดการความเครียดของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับเหตุความไม่สงบ (Factors
influencing Stress Management Behaviors among People who Faced with unrest situation in
Three Southernmost Provinces, Thailand) [Internet]. สภาวิจัยแห่งชาติ; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0037.pdf
3.11 สุนีย์ เครานวล. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Nurse’s Practice Experinces in the Unrest Situation in the Three Southern Border
Provinces) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=7
3.12 อัษฏาพร เพชรรัตน์. ประสบการณ์ อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูในสถานการณ์ความ
ไม่สงบในภาคใต้ Experinces and Management of Depressive Mood among Teachers in the
Unrest Situation Areas of Southern Thailand [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0008.pdf
3.13 มารีนี สแลแม. ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สญ
ู เสียบุคคลใน ครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี (Psychological Problems and
Psychological Self Care of Persons Loss of Family Members from the Situation of Unrest in
Southern Thailand: a Case Study at Ka-Por District, Pattani Province) [Internet].
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0034.pdf
3.14 นงนุช บุญยัง, ประไพพรรณ ศิริพนั ธ์บุญ, ศศิธร พุมดวง. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ต่อความเครียดการปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้
ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2551 (Impact from Unrest Situations in the
Sounthernmost Provinces to Stress, and Coping, Quality of Life, and Nursing Administration
as Perceived by Nurse Administrators in the Southernmost Provinces) [Internet]. 2551.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0031.pdf
3.15 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรสภาคใต้ มอ), ศูนย์บริหารการพัฒนา
สุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบสต). โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกจาเพาะด้านสุขภาพเพื่อ
สนับสนุนการดาเนิการตามมยุทธศาสตร์ของประเทศในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
[Internet]. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=30
3.16 พรสุมนต์ ผ่องใส. การเสริมสร้างพลังอานาจแก่พยาบาลประจาการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการ (Head Nurses’
Empowerment of Registered Nurses in Hospitals during the Situation of Unrest in the Three
Border Provinces, Southern Thailand: Nurses’ Perception) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2550. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=20
3.17 อดุลย์ ยะแซ. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศึกษากรณี จังหวัดนราธิวาส [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=24
3.18 ปรีชา ดาเกิงเกียรติ. ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล ศึกษากรณี อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=44
3.19 อรอุมา อุดมเศรษฐ์. ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อสถานการณ์ความไม่
สงบ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (Stress and Stress Management of School Adolescents
Encountering the Situation of Unrest at Sabayoi District, Songkhla Province) [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0042.pdf
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3.20 โอภาส วงศ์ศลิ ป์. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบต่อความมัน่ คงของมนุษญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
[Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0009.pdf
3.21 นงนุช บุญยัง, กฤตยา แดงสุวรรณ. ประสบการณ์ของพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสในการส่งต่อ
ผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Ecperiences of Nurses from
Hospitals in Narathiwat Province for Referring Clients under the Unrest Situation in Three
Southern Border Provinces) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=28
3.22 รติวรรณ วังธนากร. สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และภาวะสุขภาพ
ครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
(Family Stressors, Families’ Degree of Reaction to Stressors and Health Status of Families
Encountering the Situation of Unrest due to Terrorism in the Southern Border Provinces of
Thailand) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0033.pdf
3.23 พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ. วิกฤตความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ
ภาคใต้ ม.อ. ,สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข (สจส.),สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา
เขตพื้นที;่ 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=32
3.24 บุญยราศี ช่างเหล็ก. การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจาก
สถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Stress Appraisal and Coping of Health
Personnel from the Situation of Unrest in Southern Thailand: A Case Study at Songkhla
Province) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=19
3.25 สุนันฑา เศรษฐวัชรานิช. การเสริมสร้างพลังอานาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ระหว่างเผชิญ
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Professional Nurses’ Empowerment in a
Regional Hospital during Terrorism in Three Border Provinces, Southern Thailand) [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=8
3.26 พรทิพย์ พันธ์นรา. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อาศัยในศูนย์รอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส (Stress and
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Coping of Widows Losing their Husband from the Situation of Unrest in Three Southern
Border Provinces : A Case Study at Rotanbatu Center, Narathiwat Province) [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0024.pdf
3.27 นิตยา ทองเพชรศรี. ภาวะเครียดและความต้องการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ [Internet]. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0027.pdf
3.28 อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา. คุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง (Serve Head Injury)
[Internet]. โรงพยาบาลสงขลา; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=189
3.29 จารูญ ก้องศิริวงศ์. ทัศนคติของเยาวชนต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีเยาวชนที่กาลังศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=45
4. บรรณนิทัศน์
4.1. รอส โฮเวิรด์ . การสื่อข่าวไหวรูต้ ่อความขัดแย้ง [Internet]. 1st ed. กรุงเทพ: หจก.จี.เอส.เอ็ม.เทรดดิง้ ; 2551.
Available from: BK00115.pdf
4.2. กองบรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? : กรณีศกึ ษาสี่
อาเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิศูนย์ทนายความ
มุสลิม;
4.3. จรัญ มะลูลีม. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสายตาของประชาคมโลกมุสลิม. ศูนย์
มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
4.4. ไพศาล วิสาโล, ประเวศ วะสี. แก้เงื่อน ถอดปม ความรุนแรงในสังคมไทย [Internet]. สานักพิมพ์เคล็ดไทย;
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=605
4.5. อลีย์ บินอิบรอฮีม. เคาะลีฟะฮ์ 1400 ปีแห่งความขัดแย้งซุนนี-ชีอะฮ์. 1st ed. กรุงเทพฯ: อัล-อีหม่าน;
4.6. ความขัดแย้งและความรุนแรงในเรือ่ งสั้นร่วมสมัย : ศึกษาจากเรื่องสัน้ ของนักเขียนภาคใต้. ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร;
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4.7. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ [Internet]. 1st
ed. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=281
4.8. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย [Internet]. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน; Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=191
4.9. ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า. ความรุนแรงในสายหมอก สิ่งที่เห็นและเป็นไปในสามจังหวัดชายแดนใต้ [Internet].
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คบไฟ; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=88
4.10. กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ. จดหมายข่าวกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ หลังม่านความรุนแรง เสียงจากชายแดน
ใต้.
4.11. นเรศน์ วงศ์สุวรรณ. ถอดรหัส ยุทธศาสตร์ สันติวิธีกับกระบวนทัศน์ การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้. สานักพิมพ์ เจ.เอ็น.ที.;
4.12. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 กรมสุขภาพจิต. ทาเนียบชมรมสตรีผู้สญ
ู เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1192
4.13. ส่วนวิจัยและยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง. ยุทธศาสตร์ 2007 เล่มที่ 1 แนวคิดหลักนิยม
ตะวันตก :การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ. สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง;
4.14. มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท. เบื้องหลังชีวิต : เปิดมุมมองใหม่จากชีวิตจริงของเหล่าผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์;
4.15. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา. สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
4.16. ไพศาล วิสาโล. เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ : ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ.
4.17. ปัญหาความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล : รายงานการ
พิจารณาศึกษา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล วุฒิสภา;
4.18. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร;
4.19. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการ
แก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวธิ ี. สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า;
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4.20. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. โรงเรียนแพทย์ชนบทในสถานะการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ [Internet]. 1st ed.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=121
4.21. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. ยะลาการพิมพ์;
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=210
4.22. ไพศาล วิสาโล. สร้างสันติด้วยมือเรา คู่มือสันติวิธีสาหรับนักปฏิบตั ิการไร้ความรุนแรง.
4.23. ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี. ๑ เดือนของปีที่ ๑ ในสถานการณ์รุนแรงอันยอกย้อนกระบวนการสันติภาพปาตานี
ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้า [Internet]. ปัตตานี: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้(CSCD); Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/books/1166.pdf
4.24. รุไบยาต: “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย การค้นหาประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม ปาตานี”
วารสารทางวิชาการด้านเอเซียศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กค. - ธค. 2554. สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์; 2554.
4.25. สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์. ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รากเหง้าปัญหาและแนวทางแก้ไข.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
4.26. Peter Ackerman, Jack Duvall, สดใส ขันติวรพงศ์. พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปญ
ั หาความขัดแย้งในรอบ
ศตวรรษ / A force more powerful: A century of nonviolent conflict [Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ:
แปลนพริ้นท์ติ้ง จากัด; 2553. Available from: 1201.pdf
4.27. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. หมู่บ้านไม่สงบ : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต
[Internet]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน); 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=170
4.28. ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : การประวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 10 (พ.ศ. 2552) = The 10 National Conference on Political science and Public Administration
(2009) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ. สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ภาคใต้; 2552.
4.29. ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศึกษาความรุนแรงภาคใต้ : บริบททาง
นโยบาย ความรู้ การรับรู้ รายงานการศึกษาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.
4.30. เลิศชาย ศิริชัย. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับ ความขัดแย้งและความรุนแรง. กรุงเทพฯ;
2551.
4.31. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับ ชุมชนการพัฒนาและทรัพยากร. 2551.
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4.32. ครองชัย หัตถา. โรงเรียนสันติภาพ : การต่อต้านและการเอาชนะการก่อความไม่สงบ. สานักพัฒนาบุคลากร
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้; 2551.
4.33. ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เล่มที่ 1 : ยุทธศาสตร์ศึกษา 2007 แนวคิด
หลักนิยม [Internet]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสู; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=109
4.34. คณะอนุกรรมการการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์. ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับ
สภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ.: โนว์เลส พลัส; 2550. Available
from: 148.pdf
4.35. สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 21 วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต้.
โครงการความมั่นคงศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.
4.36. ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารอินโดจีนศึกษา ฉบับวิกฤตการณ์
ไฟใต้. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2549.
4.37. อุทัย ดุลยเกษม. ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้ [Internet]. 1st ed.
กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรส โปรดักส์ จากัด; 2548. Available from: 62.pdf
4.38. กองบรรณาธิการ. คนที่ตายใต้ฟ้าเดียวกัน : วารสาร ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3. สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน;
2547.
4.39. รายงานการสัมมนาทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทยปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี วันที่ 28-29
มีนาคม 2546 ณ ห้องกรุงเทพแกรนด์บอล์ลรูม โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ สงขลา. สถาบันสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.
4.40. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการอาศรมวัฒนธรรม:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วัฒนธรรมศึกษา). ความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่น
มุมมองเชิงวัฒนธรรม : การสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 กันยายน 2545 ณ โรงแรมทวิน
โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย; 2545.
4.41. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ฅนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา : ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางกระแสความขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สงขลา: โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้; 2545.
4.42. มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม. 1st ed.
กรุงเทพ; 2543.
4.43. สถาบันพระปกเกล้า. การระงับความขัดแย้งในกรณีการตัดสินใจโครงการวางท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย.
นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า; 2543.
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4.44. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม, ยุวดี เลิศวิเศษแก้ว. การสัมมนาทิศทางการจัดการความขัดแย้งของ
สังคมไทย ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี รายงานการสัมมนา: ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย
ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
4.45. วลักษณ์กมล จ่างกมล. การสื่อข่าวสถานการณ์ความขัดแย้ง : สานึกไหวรู้วารสารศาสตร์. คณะวิทยาการ
สื่อสาร; 2543.
4.46. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการจัดอบรม หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี. 2543.
4.47. ถวิลวดี บุรีกุล, วันชัย วัฒนศัพท์, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. ทัศนคติความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมภิ าค. บริษัท จรัลสนิทวงค์การพิมพ์ จากัด;
2543.
4.48. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย ปัญหาภาคใต้แก้ได้
ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
4.49. อารง สุทธาศาสน์. ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ: บริษัทพิทักษ์ประชา จากัด; 2543.
4.50. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ
และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่187/2546) สถาบัน
ยุทธศาสตร์สันติวิธี [Internet]. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ; 2543. Available from: 1023.pdf
4.51. สถาบันทักษิณคดี. วารสาร ทักษิณคดี. สถาบันทักษิณคดี; 2543.
4.52. สุพจน์ ด่านตระกูล. วารสารหนังสือใต้ดิน: บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา. Shine Publishing House; 2543.
4.53. อิมรอน มะลูลีม. วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มมุสลิม ใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. กรุงเทพฯ: อิสลามิคอะเคเดมี; 2538. Available from: 1105.pdf
4.54. โครงการส่งเสริมแกนนาสร้างสันติในระบบสาธารณสุข เสมสิกขาลัย. สื่อสารอย่างสันติ:คูม่ ือการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. 2543.
4.55. ชุมพร สังขปรีชา. ยุทธศาสตร์โซเวียตในเอเชียอาคเนย์ ความขัดแย้งอินโดจีนกับความมั่นคงของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: ทาสิโก; 2522.
4.56. Arong Suthasat. ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้ = The Problems of Conflicts in Four
Southern Changwat. S. L.: Pitak Pracha Press; 2518.
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