รายการเอกสารอ้างอิงเรื่อง
ความขัดแย้ง สันติภาพ เยียวยา
ในจังหวัดชายแดนใต้
1. ความขัดแย้ง ความรุนแรง ไม่สงบ
1.1. งานวิจัย
1.1.1. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายเเดนภาคใต้โดยสันติ
วิธี.
1.1.2. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, และคณะ. การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้" เสนอ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=498
1.1.3. พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล, รัตนา จักรพาก, พัชนิ เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนากูล. การนาเสนอ
ข่าวสารของสื่อมวลชน ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้.
1.1.4. สิทธิชัย ศรีวงษา. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในอาเภอเมืองปัตตานีหลังเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ [Internet]. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=351942
1.1.5. ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา. การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) / News Reporting of Stringers in
Insurgency in Southernmost Provinces of Thailand (Pattani, Yala and
Narathiwat) [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี;
1.1.6. ศรีประภา เพชรมีศรี. การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Fact Finding) การสารวจเบื้องต้น เล่ม 1.
1.1.7. ศรีประภา เพชรมีศรี. การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Fact Finding) การสารวจเบื้องต้น เล่ม 2.
1.1.8. จินดา หวังวรวงศ์. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในสถานการณ์
ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส [Internet]. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=295864
1.1.9. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือโครงสร้างความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้: สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 2 ปี (พ.ศ.25472548).
1.1.10. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล. ความรุนแรงภาคใต้กับการย้ายถิ่น.
1.1.11. อิมติยาส ยูซุฟ. ความรุนแรงภาคใต้ของไทยและโลกมุสลิม.
1.1.12. สะรอนี ดือเระ. ความเห็นของคนท้องถิ่นต่อสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้: ศึกษาจาก
ใบปลิว ข้อเขียนข้างอาคาร สื่อท้องถิ่น.
1.1.13. สะรอนี ดือเระ. โครงการท้องถิ่นมองความรุนแรง : การสารวจความเห็นสาธารณะจาก
สื่อมวลชนในพื้นที่ ใบปลิว และข้อเขียนข้างอาคาร.
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1.1.14. ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.1.15. รัตนา จักกะพาก, พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล. โครงการ
สังคมไทยมองปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.1.16. สัหศักดิ์ พวกเกตุแก้ว. ปัญหากระเเสแนวคิดสุดโต่งและผลกระทบต่อนโยบายด้านความ
มั่นคงของไทยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงทางภาคใต้ของไทย.
1.1.17. สุณัย ผาสุข. ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทย.
1.1.18. สุใจ ส่วนไพโรจน์. ผลของกลุ่มบาบัดที่มีต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิงหม้ายและ
เด็กกาพร้า ในสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.1.19. สุรชาติ บารุงสุข. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคต.
1.1.20. นพดล อินนา. พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัด
สงขลาต่อการอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา [Internet]. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=309269
1.1.21. ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ , ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์
ภาคใต้. รายงานอนุกรรมการการจัดทาเอกสารสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสถานการณ์
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
1.1.22. คณะทางานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ( กอส).
วิพากษ์รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ “เอาชนะความรุนแรงด้วย
พลังสมานฉันท์.”
1.1.23. แมตธิว วีเลอร์. สหรัฐอเมริกา สงครามต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย.
1.1.24. ปัญญศักย์ โสภณวสุ. สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วาทกรรมที่มีนัย
ทางศาสนา.
1.1.25. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การลอบวางระเบิดและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร.
i.
2552. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=608
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1.1.26. อนุวัต สงสม. เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ / Household Economy in Pattani Province under the Southern Unrest
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2552. Available from:
1.1.27. แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง. โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลาง
สถานการณ์ความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2550). มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี; 2551.
1.1.28. ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี : การ
อพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=541
1.1.29. โชคชัย วงษ์ตานี. การรวบรวมบรรณนิทัศน์ (Bibliography) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550.
1.1.30. ปิยะ กิจถาวร. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม; 2550.
1.1.31. นุวรรณ ทับเที่ยง. ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการนาเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ / 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
1.1.32. สากีเราะ แยนา. ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชน / Representation, Ideology
and Discourse of News Media on the Southern Situations of Thailand
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=382
1.1.33. พรปวีร์ ศรีงาม. ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี : บทเรียนประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง
สู่เส้นทางสมานฉันท์. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2549.
1.1.34. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของ
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (คาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรีที่ 187 / 2546). 2549.
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1.1.35. ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง. สิ่งพิมพ์มาเลเซียกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย.
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ; 2549.
1.1.36. ปิยะ กิจถาวร. การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสารวจความเห็นของประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอาเภอของ
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี;
2548. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=378
1.1.37. สถาบันพระปกเกล้า. ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค. สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิ
อาเซีย; 2548.
1.2. วิทยานิพนธ์
1.2.1. สถาบันพระปกเกล้า. ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค.
1.2.2. พรปวีร์ ศรีงาม. ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี : บทเรียนประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง
สู่เส้นทางสมานฉันท์.
1.2.3. ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง. สิ่งพิมพ์มาเลเซียกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย.
1.2.4. วนิสา หะยีเซะ. ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของมารดาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิม
ที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2555. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8976
1.2.5. อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ, สกล บุญสิน. คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวีดสงขลาท่ามกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางการเมือง. [สงขลา]; 2553.
1.2.6. สุวิมล แซ่ก่อง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอาเภอเบตง จังหวัดยะลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2553. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7538
โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South www.K4DS.org

4

รายการเอกสารอ้างอิงเรื่อง
ความขัดแย้ง สันติภาพ เยียวยา
ในจังหวัดชายแดนใต้
1.2.7. อนุวัต สงสม. เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ / 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
1.2.8. ปิยะ กิจถาวร. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=463
1.2.9. ปิยะ กิจถาวร. โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชน พื้นที่ภาคใต้ [Internet]. 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=462
1.2.10. รัตน์ ขันทิพย์. ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว :
กรณีศึกษานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=309627
1.2.11. ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม, อับดุลเลาะ อับรู. ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Attitudes of the People toward Unpeace
in the Three Southern Border Provinces of Thailand [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2549. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=392
1.2.12. จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา. ปัจจัยพื้นฐาน ความรุนแรงของการบาดเจ็บ และความวิตกกังวลของ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บและพยาบาล [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242630.pdf http://doc.clib.psu.a
c.th/public7/thesis7/full/242630/242630.htm
1.2.13. สิทธิชัย ศิริพันธุ์. การศึกษาสาเหตุการชนที่รุนแรงบนถนนในเมืองหาดใหญ่ [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/229891/229891.htm
1.2.14. พจนา วิภามาศ. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล ใน
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดสงขลา [Internet].
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1.2.15.
1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/221904.pdf
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, ปิยะโชติ อินทรนิวาส. ฅนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา : ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลาง
กระแสความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม. 2545.
กฤษณา เฉลียวศักดิ์. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลในการให้
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/222667.pdf
สุชาพร ทิพย์สีนวล. การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพและอาการกาเริบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืด
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/217053.pdf
กาญดา รักชาติ. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบลาลที่ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยหนัก [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public2/thesis2/177623.pdf

1.3. งานวิชาการสุขภาพ
1.3.1. สภาที่ปรึกษาสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ [Internet]. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0030.pdf
1.3.2. อับดุลรามัน มะยูโซะ. การมีส่วนร่วมของอิหม่ามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สถานการณ์ภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี [Internet]. ป้ตตานี; 2552. Available
from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=46
1.3.3. การป้องกันและการมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจของกลุ่มธุรกิจใน
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังกวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์; 2552. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=52
1.3.4. เศวตาภรณ์ เพชรบุญวรรโณ. การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(Psychological Self-Care Teachers Working in Situations of Unrest in Southern
Thailand: A Case Study of Sabayoi District, Songkla Province) [Internet].
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=14
ศุภวรรณ ทองแดง. การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤติทางอารมณ์จาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 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
จงกรม ทองจันทร์, นิมัศตูรา แว, อัจฉรา มุสิกวัณณ์, อภิษฎา อรัณยภาค, จีณพัต สาราญ
ราษฏร์. การประเมินกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัวในโครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านจิตใจจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=2
สมยศ ชายเกตุ. การเสริมสร้างพลังอานาจของตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่
สงบภาคใต้:กรณีศึกษาจังหวัดยะลา (Empowerment of Policeman Working during
the Situation of Unrest in Sounthern Thailand: A Case Study in Yala Province)
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=5
นิภาภรณ์ รามณรงค์. ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: 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
รอฮานิ แจะอาแว, วันดี สุทรังษี, วีณา คันฉ้อง. ความสุขและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับเหตุความไม่สงบ
(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
สรวงสุดา เจริญวงศ์, มุสลินท์ โต๊ะกานิ, รอฮานี เจะอาแซ, วันดี สุทธรังสี. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมจัดการความเครียดของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับ
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เหตุความไม่สงบ (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
1.3.11. สุนีย์ เครานวล. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (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
1.3.12. อัษฏาพร เพชรรัตน์. ประสบการณ์ อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูใน
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ 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
1.3.13. มารีนี สแลแม. ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลใน ครอบครัว
จากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : 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]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0034.pdf
1.3.14. นงนุช บุญยัง, ประไพพรรณ ศิริพันธ์บุญ, ศศิธร พุมดวง. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนใต้ต่อความเครียดการปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการ
บริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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
1.3.15. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรสภาคใต้ มอ), ศูนย์
บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบสต). โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และ
กลไกจาเพาะด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการดาเนิการตามมยุทธศาสตร์ของประเทศในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ
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1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=30
พรสุมนต์ ผ่องใส. การเสริมสร้างพลังอานาจแก่พยาบาลประจาการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจาการ (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
อดุลย์ ยะแซ. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษากรณี จังหวัดนราธิวาส [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=24
ปรีชา ดาเกิงเกียรติ. ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของ
รัฐบาล ศึกษากรณี อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=44
อรอุมา อุดมเศรษฐ์. ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อ
สถานการณ์ความไม่สงบ 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
โอภาส วงศ์ศิลป์. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบต่อความมั่นคงของมนุษญ์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ [Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0009.pdf
นงนุช บุญยัง, กฤตยา แดงสุวรรณ. ประสบการณ์ของพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัด
นราธิวาสในการส่งต่อผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(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
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1.3.22. รติวรรณ วังธนากร. สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และ
ภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (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
1.3.23. พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ. วิกฤตความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. สถาบันวิจัย
ระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. ,สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข (สจส.),สานัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=32
1.3.24. บุญยราศี ช่างเหล็ก. การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : 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
1.3.25. สุนันฑา เศรษฐวัชรานิช. การเสริมสร้างพลังอานาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (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
1.3.26. พรทิพย์ พันธ์นรา. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อาศัยในศูนย์รอตัน
บาตู จังหวัดนราธิวาส (Stress and 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
1.3.27. นิตยา ทองเพชรศรี. ภาวะเครียดและความต้องการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนใน 4
จังหวัดชายแดนใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ [Internet]. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา;
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2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/TC0027.pdf
1.3.28. อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา. คุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง (Serve
Head Injury) [Internet]. โรงพยาบาลสงขลา; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=189
1.3.29. จารูญ ก้องศิริวงศ์. ทัศนคติของเยาวชนต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีเยาวชนที่กาลังศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
[Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=45
1.4. บรรณนิทัศน์
1.4.1. รอส โฮเวิร์ด. การสื่อข่าวไหวรู้ต่อความขัดแย้ง [Internet]. 1st ed. กรุงเทพ: หจก.จี.เอส.
เอ็ม.เทรดดิ้ง; 2551. Available from: BK00115.pdf
1.4.2. กองบรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความ
ขัดแย้ง? : กรณีศึกษาสี่อาเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธศิ ูนย์ทนายความมุสลิม;
1.4.3. จรัญ มะลูลีม. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสายตาของประชาคม
โลกมุสลิม. ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
1.4.4. ไพศาล วิสาโล, ประเวศ วะสี. แก้เงื่อน ถอดปม ความรุนแรงในสังคมไทย [Internet].
สานักพิมพ์เคล็ดไทย; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=605
1.4.5. อลีย์ บินอิบรอฮีม. เคาะลีฟะฮ์ 1400 ปีแห่งความขัดแย้งซุนนี-ชีอะฮ์. 1st ed. กรุงเทพฯ:
อัล-อีหม่าน;
1.4.6. ความขัดแย้งและความรุนแรงในเรื่องสั้นร่วมสมัย : ศึกษาจากเรื่องสั้นของนักเขียนภาคใต้.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร;
1.4.7. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=281
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1.4.8. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย [Internet]. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติ
ชน; Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=191
1.4.9. ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า. ความรุนแรงในสายหมอก สิ่งที่เห็นและเป็นไปในสามจังหวัดชายแดนใต้
[Internet]. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คบไฟ; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=88
1.4.10. กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ. จดหมายข่าวกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ หลังม่านความรุนแรง
เสียงจากชายแดนใต้.
1.4.11. นเรศน์ วงศ์สุวรรณ. ถอดรหัส ยุทธศาสตร์ สันติวิธีกับกระบวนทัศน์ การแก้ปัญหาความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้. สานักพิมพ์ เจ.เอ็น.ที.;
1.4.12. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 กรมสุขภาพจิต. ทาเนียบชมรมสตรีผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=1192
1.4.13. ส่วนวิจัยและยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง. ยุทธศาสตร์ 2007 เล่มที่ 1 แนวคิด
หลักนิยมตะวันตก :การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ. สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง;
1.4.14. มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท. เบื้องหลังชีวิต: เปิดมุมมองใหม่จากชีวิตจริงของเหล่าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์;
1.4.15. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา.
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
1.4.16. ไพศาล วิสาโล. เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ: ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงใน
ยุคทักษิณ.
1.4.17. ปัญหาความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล:
รายงานการพิจารณาศึกษา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความไม่สงบ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล วุฒิสภา;
1.4.18. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร;
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1.4.19. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สานักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้:
บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี. สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล สถาบันพระปกเกล้า;
1.4.20. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. โรงเรียนแพทย์ชนบทในสถานะการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
[Internet]. 1st ed. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=121
1.4.21. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
[Internet]. ยะลาการพิมพ์; Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=210
1.4.22. ไพศาล วิสาโล. สร้างสันติด้วยมือเรา คู่มือสันติวิธีสาหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง.
1.4.23. ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี. ๑ เดือนของปีที่ ๑ ในสถานการณ์รุนแรงอันยอกย้อนกระบวนการ
สันติภาพปาตานียังคงก้าวเดินไปข้างหน้า [Internet]. ปัตตานี: สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้(CSCD); Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/books/1166.pdf
1.4.24. รุไบยาต: “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม
วัฒนธรรม ปาตานี” วารสารทางวิชาการด้านเอเซียศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กค. - ธค. 2554.
สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2554.
1.4.25. สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์. ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: รากเหง้าปัญหาและ
แนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
1.4.26. Peter Ackerman, Jack Duvall, สดใส ขันติวรพงศ์. พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความ
ขัดแย้งในรอบศตวรรษ / A force more powerful: A century of nonviolent conflict
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: แปลนพริ้นท์ติ้ง จากัด; 2553. Available from: 1201.pdf
1.4.27. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. หมู่บ้านไม่สงบ: ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และ
อนาคต [Internet]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=170
1.4.28. ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย: การประวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2552) = The 10 National Conference on Political
โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South www.K4DS.org
13

รายการเอกสารอ้างอิงเรื่อง
ความขัดแย้ง สันติภาพ เยียวยา
ในจังหวัดชายแดนใต้

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.

1.4.38.

science and Public Administration (2009) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ. สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้; 2552.
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศึกษาความรุนแรงภาคใต้ :
บริบททางนโยบาย ความรู้ การรับรู้ รายงานการศึกษาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.
เลิศชาย ศิริชัย. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับ ความขัดแย้งและความ
รุนแรง. กรุงเทพฯ; 2551.
วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับ ชุมชนการพัฒนาและทรัพยากร. 2551.
ครองชัย หัตถา. โรงเรียนสันติภาพ: การต่อต้านและการเอาชนะการก่อความไม่สงบ. สานัก
พัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้; 2551.
ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เล่มที่ 1: ยุทธศาสตร์
ศึกษา 2007 แนวคิดหลักนิยม [Internet]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสู;
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=109
คณะอนุกรรมการการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์. ความขัดแย้ง
ระหว่างการพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. 1st ed.
กรุงเทพฯ.: โนว์เลส พลัส; 2550. Available from: 148.pdf
สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 21 วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรง
ในภาคใต้. โครงการความมั่นคงศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารอินโดจีนศึกษา
ฉบับวิกฤตการณ์ไฟใต้. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2549.
อุทัย ดุลยเกษม. ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรส โปรดักส์ จากัด; 2548. Available
from: 62.pdf
กองบรรณาธิการ. คนที่ตายใต้ฟ้าเดียวกัน: วารสาร ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3. สานักพิมพ์
ฟ้าเดียวกัน; 2547.
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1.4.39. รายงานการสัมมนาทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทยปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติ
วิธี วันที่ 28-29 มีนาคม 2546 ณ ห้องกรุงเทพแกรนด์บอล์ลรูม โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์
หาดใหญ่ สงขลา. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.
1.4.40. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการอาศรมวัฒนธรรม:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วัฒนธรรมศึกษา). ความขัดแย้งและความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่น มุมมองเชิงวัฒนธรรม: การสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1
วันที่ 21-22 กันยายน 2545 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช.
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย; 2545.
1.4.41. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ฅนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา: ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางกระแสความขัดแย้งใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สงขลา: โครงการการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งภาคใต้; 2545.
1.4.42. มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนมุสลิม. 1st ed. กรุงเทพ; 2543.
1.4.43. สถาบันพระปกเกล้า. การระงับความขัดแย้งในกรณีการตัดสินใจโครงการวางท่อส่งก๊าซไทยมาเลเซีย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า; 2543.
1.4.44. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม, ยุวดี เลิศวิเศษแก้ว. การสัมมนาทิศทางการ
จัดการความขัดแย้งของสังคมไทย ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี รายงานการสัมมนา: ทิศ
ทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทยปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
1.4.45. วลักษณ์กมล จ่างกมล. การสื่อข่าวสถานการณ์ความขัดแย้ง: สานึกไหวรู้วารสารศาสตร์.
คณะวิทยาการสื่อสาร; 2543.
1.4.46. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการจัดอบรม หลักสูตรพื้นฐานการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี. 2543.
1.4.47. ถวิลวดี บุรีกุล, วันชัย วัฒนศัพท์, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. ทัศนคติความขัดแย้งของ
ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
ภูมิภาค. บริษัท จรัลสนิทวงค์การพิมพ์ จากัด; 2543.
1.4.48. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย
ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
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1.4.49. อารง สุทธาศาสน์. ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ: บริษัทพิทักษ์ประชา
จากัด; 2543.
1.4.50. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของ
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (คาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรีที่187/2546) สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี [Internet]. สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ; 2543. Available from: 1023.pdf
1.4.51. สถาบันทักษิณคดี. วารสาร ทักษิณคดี. สถาบันทักษิณคดี; 2543.
1.4.52. สุพจน์ ด่านตระกูล. วารสารหนังสือใต้ดิน: บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา. Shine Publishing
House; 2543.
1.4.53. อิมรอน มะลูลีม. วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:
กรณีศึกษากลุ่มมุสลิม ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. กรุงเทพฯ: อิสลามิคอะเคเด
มี; 2538. Available from: 1105.pdf
1.4.54. โครงการส่งเสริมแกนนาสร้างสันติในระบบสาธารณสุข เสมสิกขาลัย. สื่อสารอย่างสันติ:คู่มือ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. 2543.
1.4.55. ชุมพร สังขปรีชา. ยุทธศาสตร์โซเวียตในเอเชียอาคเนย์ ความขัดแย้งอินโดจีนกับความมั่นคง
ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ทาสิโก; 2522.
1.4.56. Arong Suthasat. ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้ = The Problems of Conflicts
in Four Southern Changwat. S. L.: Pitak Pracha Press; 2518.
2. สันติภาพ สันติ สงบ
2.1. งานวิจัย
2.1.1. อภิชญา โออินทร์. ความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชา
สังคมในกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย [Internet]. 2555.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/projects/r420.pdf
2.1.2. รอฮานี ดาโอ๊ะ. อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ [Internet]. ปัตตานี (Pattani):
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2553. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=522
2.1.3. เกษตรชัย และหีม ดลมนรรจน์ บากา. การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อ
เสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. ปัตตานี (Pattani):
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2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา; 2551. Available
from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=542
ประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ, ศริยา บิลแสละ. การพัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข [Internet]. ปัตตานี (Pattani): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ
วิทยาการสื่อสาร; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=385
โชคชัย วงษ์ตานี. การรวบรวมบรรณนิทัศน์ (Bibliography) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ
และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;
2550.
ศรีประภา เพชรมีศรี และคณะ. การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Fact Finding) การสารวจเบื้องต้น เล่ม 1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2550.
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานมวลชนในสถานการณ์
ความไม่สงบตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ; 2550.
นุวรรณ ทับเที่ยง. ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการนาเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ. 2550.
สุใจ ส่วนไพโรจน์. ผลของกลุ่มการปรึกษาแบบประคับประคองที่มีต่อการเพิ่มความมุ่งหวังใน
ชีวิตของหญิงหม้ายและเด็กกาพร้าในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550.
สุรชาติ บารุงสุข. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคต. 2550.
สากีเราะ แยนา. ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชน. 2550.
เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=414
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2.1.14. เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=412
2.1.15. เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=413
2.1.16. เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=411
2.1.17. เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=416
2.1.18. เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้. รายงานสรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นภาคประชาชน โครงการการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) [Internet]. 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=415
2.1.19. อนุวัตร สงสม. เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550.
2.1.20. จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม จารียา อรรถอนุชิต นุวรรณ ทับเที่ยง ประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ วลักษณ์กมล
จ่างกมล วิภัทร ศรุติพรหม ศริยา บิลแสละ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล สากีเราะ แยนา อรุณีวรรณ
บัวเนี่ยว อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. สาร สื่อ สู่สันติ [Internet]. ปัตตานี (Pattani):
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=388
2.1.21. วลักษณ์กมล จ่างกมล. สื่อเพื่อสันติภาพ: จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา [Internet]. ปัตตานี (Pattani): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร;
2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=386
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2.1.22. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายเเดนภาคใต้โดยสันติ
วิธี [Internet]. 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=115
2.1.23. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์และคณะ. การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้" เสนอ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.).
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.
2.1.24. ดลมนรรจน์ บากา คณะ. ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ [Internet]. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2549.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=392
2.1.25. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของ
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (คาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546) [Internet]. ปัตตานี (Pattani):
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะรัฐศาสตร์; 2549. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=379
2.1.26. อัทธ์ พิศาลวานิช. การประมาณการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กรณีสถานการณ์ความไม่สงบใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย; 2548.
2.1.27. สุนัย สัมปัตตะวนิช. บทบาทของหน่วยรบพิเศษต่อการป้องกันและปราบปรามการต่อความ
ไม่สงบ : ศึกษากรณี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส). วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร; 2548.
2.1.28. นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ 95 คณะที่ 1. การแก้ไข
ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. 2547.
2.1.29. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การลอบวางระเบิดและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2547.
2.1.30. กองวิจัยและพัฒนา สานักงานแผนงานและงบประมาณ. การเกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. 2545.
2.1.31. จรูญ ตันสูงเนิน ณัฐิณี พรหมมาตร์ ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม วัน เดชพิชัย สุเทพ สันติวรา
นนท์ สุวิทย์ บุญช่วย. ประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2543 [Internet]. ปัตตานี
(Pattani); 2543. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=291
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2.1.32. เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ ดลมนรรจน์ บากา นพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ สุเทพ สันติวรานนท์.
ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ตามคาวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี กรณีศึกษาในอาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี [Internet]. ปัตตานี (Pattani): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=307
2.1.33. นุกูล รัตนดากุล ภาณุมาศ ปิยะทอง สันติ จันทร์ภักดี แสนชัย กาเหนิดฤทธิ์. การสารวจชนิด
และปริมาณการจับสัตว์น้า และสภาพการประมงขนาดเล็กรอบอ่าวปัตตานี [Internet].
ปัตตานี (Pattani): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2533.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=127
2.2. วิทยานิพนธ์
2.2.1. นิยม กาเซ็ง. การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนในกิจการตารวจ :
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตาบลพิมาน อาเภอละงู จังหวัดสตูลและตาบลเขาขาว
อาเภอละงู จังหวัดสตูล / นิยม กาเซ็ง [Internet]. สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2556. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=374659
2.2.2. วันวิสา จันทระ. การใช้สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสันติวัฒนธรรมของผู้นาชุมชุนในพื้นที่เสี่ยง
สี่อาเภอของจังหวัดสงขลา [Internet]. 2555. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=360869
2.2.3. รอฮานี ดาโอ๊ะ. อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2553. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=522
2.2.4. ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์. ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา; 2552.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=581
2.2.5. เศวตาภรณ์ เพชรบุญวรรโณ. การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=554
2.2.6. ศุภวรรณ ทองแดง. การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทาง
อารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet].
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2551. Available from:
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ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม. การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อ
เสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. คณะศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี;
2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=542
สมยศ ชายเกตุ. การเสริมสร้างพลังอานาจของตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่
สงบภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะ
พยาบาลศาสตร์; 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=548
นิภาภรณ์ รามณรงค์. ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา
[Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=546
สุนีย์ เครานวล. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์;
2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=550
อัษฎาพร เพชรรัตน์. ประสบการณ์อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูใน
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาล
ศาสตร์; 2551. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=547
อโนทัย ชูสุวรรณ. ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของการจัดคัดแยกมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนปาล์มซิตี้ชุมชนกลางนา และชุมชนควนสันติ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[Internet]. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public13/thises/312085.pdf
มารินี สแลแม. ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว
จากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี [Internet].
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พยาบาลประจาการ [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2550.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=558
อรอุมา อุดมเศรษฐ์. ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อ
สถานการณ์ความไม่สงบ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [Internet].
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=559
รติวรรณ วังธนากร. สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และ
ภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาล
ศาสตร์; 2550. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=552
บุญยราศรี ช่างเหล็ก. การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์; 2549. Available from:
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สุนันฑา เศรษฐวัชราวนิช. การเสริมสร้างพลังอานาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet].
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เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อยู่ในศูนย์รอตัน
บาตู จังหวัดนราธิวาส [Internet]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์;
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http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=549
ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อการคัดแยกมูลฝอยของ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย; 2532. Available from:
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=18
2.3. งานวิชาการสุขภาพ
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สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังกวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. กรุงเทพฯ: สถาบัน
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Provinces, Southern Thailand) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551
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สงขลา (Nurse’s abilities to psychological interventions for victims of unrest
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from: TC0001.pdf
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Unrest Situation in Three Border Provinces in Southern Thailand) [Internet].
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

Family Members from the Situation of Unrest in Southern Thailand: a Case
Study at Ka-Por District, Pattani Province) [Internet]. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550 p. 90. Available from: TC0034.pdf
สุนีย์ เครานวล. ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Nurse’s Practice Experinces in the Unrest Situation in
the Three Southern Border Provinces) [Internet]. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551 p. 121. Available from: TC0025.pdf
นงนุช บุญยัง กฤตยา แดงสุวรรณ นันทิยา รัตนสกุล ชฏาพร ฟองสุวรรณ. ประสบการณ์
ของพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสในการส่งต่อผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Ecperiences of Nurses from Hospitals in
Narathiwat Province for Referring Clients under the Unrest Situation in Three
Southern Border Provinces) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550
p. 51. Available from: TC0003.pdf
อัษฏาพร เพชรรัตน์. ประสบการณ์ อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูใน
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ Experinces and Management of Depressive
Mood among Teachers in the Unrest Situation Areas of Southern Thailand
[Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551 p. 71. Available from:
TC0008.pdf
สรวงสุดา เจริญวงศ์ มุสลินท์ โต๊ะกานิ รอฮานี เจะอาแซ วันดี สุทธรังสี. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมจัดการความเครียดของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับ
เหตุความไม่สงบ (Factors influencing Stress Management Behaviors among
People who Faced with unrest situation in Three Southernmost Provinces,
Thailand) [Internet]. กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ; 2551 p. 95. Available from:
TC0037.pdf
นงนุช บุญยัง ประไพพรรณ ศิริพันธ์บุญ ศศิธร พุมดวง. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนใต้ต่อความเครียดการปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการ
บริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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 p.
110. Available from: TC0031.pdf
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2.3.19. โอภาส วงศ์ศิลป์. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบต่อความมั่นคงของมนุษญ์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ [Internet]. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550 p.
169. Available from: TC0009.pdf
2.3.20. รติวรรณ วังธนากร. สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และ
ภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (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].
สงขลา: -; 2550 p. 91. Available from: TC0033.pdf
2.3.21. บุญยราศี ช่างเหล็ก. การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Stress Appraisal and
Coping of Health Personnel from the Situation of Unrest in Southern Thailand:
A Case Study at Songkhla Province) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2549 p. 67. Available from: TC0040.pdf
2.3.22. สุนันฑา เศรษฐวัชรานิช. การเสริมสร้างพลังอานาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Professional Nurses’
Empowerment in a Regional Hospital during Terrorism in Three Border
Provinces, Southern Thailand) [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549
p. 68. Available from: TC0026.pdf
2.3.23. พรทิพย์ พันธ์นรา. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อาศัยในศูนย์รอตัน
บาตู จังหวัดนราธิวาส (Stress and 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]. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549 p. 81. Available from: TC0024.pdf
2.3.24. นิตยา ทองเพชรศรี สุรพันธ์ ปราบกรี สุริ ชาตะรัตน์. ภาวะเครียดและความต้องการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ
[Internet]. สงขลา: -; 2548 p. 66. Available from: TC0027.pdf
2.3.25. จารูญ ก้องศิริวงศ์. ทัศนคติของเยาวชนต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีเยาวชนที่กาลังศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
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[Internet]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2547 p. 86. Available from:
TC0019.pdf
2.4. บรรณนิทัศน์
2.4.1. ศูนย์พัฒนาหนังสือ. ขันติธรรม ประตูสู่สันติภาพ. 1st ed. 66 p.
2.4.2. พันเอก นเรศน์ วงศ์สุวรรณ. ถอดรหัส ยุทธศาสตร์ สันติวิธีกับกระบวนทัศน์ การแก้ปัญหา
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ เจ.เอ็น.ที.;
2.4.3. ฐิตินบ โกมลนิมิ. เสียงของความหวัง เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดน
ใต้ [Internet]. 1st ed. ผู้หญิงภาคประชาสังคม (R4); Available from: 1211.pdf
2.4.4. รอมฎอน ปันจอร์. กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน [Internet]. ปัตตานี:
โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (deepbooks) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี; 2556. 176 p. Available
from: 1212.pdf
2.4.5. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), สานักงานปฎิรูป (สปร.). ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาค
ประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ” [Internet]. นนทบุรี: สถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา(LDI), สานักงานปฎิรูป (สปร.); 2556. 188 p. Available from: 978-616-235-1679.pdf
2.4.6. จิระนันท์ พิตรปรีชา. พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. 1st ed.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ณัฏฐานที จากัด; 2556. 108 p. Available from: 1210.pdf
2.4.7. คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 (4ส2)
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุข
ชายแดนใต้ [Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า; 2555. 116 p. Available
from: peacecity.pdf
2.4.8. ประมวล เพ็งจันทร์. เดินสันติปัตตานี. 1st ed. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์;
2555. 288 p.
2.4.9. เอกรินทร์ ต่วนศิริ ตูแวดานียา มือริงิง ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ ฮาดีย์ หะมิดง เรื่องรวี
พิชัยกุล. เสียงท้าทายจากกัมปง รวมข้อเสนอแนะและข้อถกเถียงอันหลากหลาย เพื่อปูทางสู่
สันติภาพ [Internet]. 1st ed. เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้ (จัดพิมพ์);
2555. 104 p. Available from: Kampong.pdf
2.4.10. สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับ91:การก่อความไม่สงบในภาคใต้ [Internet].
1st ed. กรุงเทพมหานคร: สานักข่าวกรองแห่งชาติ; 2554. 40 p. Available from:
841.pdf
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2.4.11. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 กรมสุขภาพจิต. ทาเนียบชมรมสตรีผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. 2554. 64 p. Available
from: 1198.pdf
2.4.12. พญเพชรดาว โต๊ะมีนา. สรุปผลการดาเนินงานคณะทางานเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2553. 1st ed.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้; 2554. 116 p.
2.4.13. Peter Ackerman Jack Duvall สดใส ขันติวรพงศ์. พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความ
ขัดแย้งในรอบศตวรรษ / A force more powerful: A century of nonviolent conflict
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: แปลนพริ้นท์ติ้ง จากัด; 2553. Available from: 1201.pdf
2.4.14. สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับที่73:การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย:ปัญหาและการพัฒนา [Internet]. 1st ed. กรุงเทพมหานคร: สานักข่าว
กรองแห่งชาติ; 2553. 40 p. Available from: 888.pdf
2.4.15. สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับ80:ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่
สงบ [Internet]. 1st ed. กรุงเทพมหานคร: สานักข่าวกรองแห่งชาติ; 2553. 40 p.
Available from: 817.pdf
2.4.16. โชคชัย วงษ์ตานี. เปอร์นูลิส มูดา “จาฮายา กือซือลามตตัน ดี สลาตัน” เยาวชนนักเขียน
“เรืองแสงแห่งสันติ ที่ ชายแดนใต้ [Internet]. สงขลา: สถาบันสันติศึกษา มาหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์; 2553. Available from: BK00103.pdf
2.4.17. อณัต อมาตยกุล. สร้างรัฐอิสลามด้วยสันติวิธี. กรุงเทพฯ: แสงศรีการพิมพ์; 2553.
2.4.18. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. หมู่บ้านไม่สงบ : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และ
อนาคต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); 2553. 264 p.
2.4.19. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สานักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี. กรุงเทพฯ: สานัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า; 2552. 57 p.
2.4.20. โยส วากเนอร์ และคณะ อิทธิณัฐ สีบุญเร. เบื้องหลังชีวิต : เปิดมุมมองใหม่จากชีวิตจริงของ
เหล่าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Through
our eyes : Windows into the lives of affected people from the deep south.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท; 2552.
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2.4.21. จรัญ มะลูลีม. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสายตาของประชาคม
โลกมุสลิม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2551.
2.4.22. สุรชาติ บารุงสุข. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 35 การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย. 3rd ed. กรุงเทพฯ: สแควร์ ปริ๊น 93 จากัด; 2551.
2.4.23. สุรชาติ บารุงสุข. ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบร่วมสมัย
[Internet]. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย; 2551. 616 p. Available
from: BK00029.pdf
2.4.24. ครองชัย หัตถา. โรงเรียนสันติภาพ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี. - ed. สานัก
พัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้; 2551. - p.
2.4.25. ครองชัย หัตถา. โรงเรียนสันติภาพ : รัฐประศาสโนบาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง. - ed. -: สานักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้;
2551. - p.
2.4.26. ครองชัย หัตถา. โรงเรียนสันติภาพ : การต่อต้านและการเอาชนะการก่อความไม่สงบ. - ed. : สานักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้; 2551. - p.
2.4.27. กองบรรณาธิการผู้จัดการ สุริยะ ตะวันฉาย ธัญวรัตน์ คงสังข์. บทเพลงดับไฟใต้ ปลายด้าม
ขวาน: เปิดใจไขปริศนา เบื้องหน้า เบื้องหลัง เหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ 3 มิติ
ผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อสุริยะ ตะวันฉาย ศิลปินทูตสันติภาพ บรรยายด้วยเพลง บรรเลงด้วยภาพ
[Internet]. 1st ed. หจก.นิวไวเต็กการพิมพ์; 2551. 270 p. Available from: 1185.pdf
2.4.28. สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. ยะลา: สภาที่ปรึกษา
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้; 2551. 134 p. Available from: 1149.pdf
2.4.29. ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เล่มที่ 1 : ยุทธศาสตร์
ศึกษา 2007 แนวคิดหลักนิยม [Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง; 2550. 315 p. Available from: 109.pdf
2.4.30. สุรชาติ บารุงสุข (บรรณาธิการ). จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 10 การก่อความไม่สงบใน
ภาคใต้ของไทย [Internet]. - ed. โครงการความมั่นคงศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย; 2550. - p. Available from: 122.pdf
2.4.31. สุรชาติ บารุงสุข (บรรณาธิการ). จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 35 การก่อความไม่สงบ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย [Internet]. - ed. -: โครงการความมั่นคงศึกษา สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550. - p. Available from: 125.pdf
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2.4.32. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. โรงเรียนแพทย์ชนบทในสถานะการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
[Internet]. 1st ed. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; 2550.
191 p. Available from: 121.pdf
2.4.33. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). สันติสุขภาวะ: มิติเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้พหุ
วัฒนธรรม [Internet]. 2550. 76 p. Available from: 1194.pdf
2.4.34. คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส). มหกรรมสันติวิธี. 1st ed.
กรุงเทพฯ: บริษัทเป็นไท พับลิชชิ่งจากัด; 2549. 96 p.
2.4.35. สานักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. เยาวชนสันติสุข. - ed. ปัตตานี: สานักพิมพ์มิตรภาพ; 2549. - p.
2.4.36. เอกราช มูเก็ม. สันติภาพในเงามืดบนแผ่นดินปัตตานี [Internet]. - ed. กรุงเทพฯ.: เพชร
นครการพิมพ์; 2549. 117 p. Available from: 99.pdf
2.4.37. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา
[Internet]. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2548. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=710
2.4.38. รัสเซลล์ ปีเตอร์. รู้ตื่นให้ทันการณ์ : ค้นพบสันติสุขภายใน ขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว. 1st ed.
สวนเงินมีนา, สนพ.; 2548. 240 p.
2.4.39. รุ่ง แก้วแดง. สงครามและสันติสุข @ ชายแดนภาคใต้. - ed. กรุงเทพฯ.: กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มติชน; 2548. 224 p.
2.4.40. ศาสตร์จารย์ทวีศักดิ์ สุวคนธ์. วิถีสู่ สันติ. 1st ed. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์;
2547. 160 p.
2.4.41. สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ดอน ปาทาน. สันติภาพในเปลวเพลิง. 1st ed. กรุงเทพฯ.:
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เนชั่นบุคส์; 2547. 280 p.
2.4.42. โภคิน พลกุล. สันติวิธีเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้. - ed. กรุงเทพมหานคร: สานัก
นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย; 2547. 55 p.
2.4.43. เกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคม
วิทยา และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.
2.4.44. สิริลักษณ์ จันทรวงศ์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ทาคาฮาชิ คัทซูยูกิ ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
ขบวนการสันติภาพ. 1st ed. กรุงเทพฯ: เมฆขาว; 2545. 230 p.
2.4.45. พิชัย วาสนาส่ง. ซาลาดิน1197บินลาเดน2001ฤาโลกสันติจะไร้แวว. 1st ed. กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ; 2544. 143 p.
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2.4.46. ส่วนวิจัยและยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง. ยุทธศาสตร์ 2007 เล่มที่ 1 แนวคิด
หลักนิยมตะวันตก :การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ. กรุงเทพฯ: สถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูง; 2543. 315 p.
2.4.47. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ยุวดี เลิศวิเศษแก้ว. การสัมมนาทิศทางการจัดการ
ความขัดแย้งของสังคมไทย ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี รายงานการสัมมนา: ทิศทางการ
จัดการความขัดแย้งของสังคมไทยปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบันสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
2.4.48. สุรชาติ บารุงสุข. การเอาชนะการก่อความไม่สงบ. กรุงเทพฯ: บริษัทสแควร์ปริ๊นซ์ จากัด;
2543.
2.4.49. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการจัดอบรม หลักสูตรพื้นฐานการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี. 2543.
2.4.50. ตารวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (คาสั่งสานัก
นายกรัฐมนตรีที่187/2546) สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี [Internet]. สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ; 2543. Available from: 1023.pdf
2.4.51. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย
ปัญหาภาคใต้แก้ได้ด้วยสันติวิธี. ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.
2.4.52. ชิดชนก ราฮิมมูลา. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของ
เจ้าหน้าที่ทหาร สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วัฒนธรรมกับสันติภาพ.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ; 2543.
2.4.53. ไพศาล วิสาโล. สันติวิธี วิถีแห่งอารยะ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง; 2543.
2.4.54. ไพศาล วิสาโล. สร้างสันติด้วยมือเรา คู่มือสันติวิธีสาหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง. 2543.
2.4.55. โครงการส่งเสริมแกนนาสร้างสันติในระบบสาธารณสุข เสมสิกขาลัย. สื่อสารอย่างสันติ:คู่มือ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. 2543.
2.4.56. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. สู่แดนใต้สันติ. ยะลา: พิมพ์ดีการพิมพ์; 2543.
2.4.57. รณพีร์ ซามัดดาร์. เอกสารสรุปคาบรรยายพิเศษเรื่อง ตรวจบัญชีสันติภาพแนวคิดและ
ประสบการณ์จากเอเชียใต้. กรุงเทพฯ; 2543.
2.4.58. ปัญหาความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล :
รายงานการพิจารณาศึกษา [Internet]. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความไม่สงบ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล วุฒิสภา; 2542.
Available from: http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=855
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2.4.59. สุกัญญา สุดบรรทัด. สงครามและสันติภาพ แห่งทศวรรษที่ 21. 1st ed. กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์ จากัด; 2538. 280 p.
2.4.60. ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. วาทะธรรมว่าด้วยสันติภาพ. 1st ed. กรุงเทพฯ: สร้อยทอง; 2537.
146 p.
2.4.61. ศิวกานต์ ปทุมสูติ. สร้อยสันติภาพ. 2nd ed. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ; 2533. 118 p.
3. เยียวยา ช่วยเหลือ ฟื้นฟู บรรเทา
3.1. งานวิจัย
3.1.1. เพ็ญประภา ปริญญาพล. ความเครียดและแนวทางเยียวยาความเครียดของประชาชนในพื้นที่
ก่อความไม่สงบ [Internet]. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; 2552.
Available from: http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=506
3.1.2. อรัญญา อัศวอารีย์ กรมประมง. รายงานผลการดาเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา [Internet]. กรุงเทพฯ; 2552. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=327514
3.1.3. เมตตา เลิศเกียรติรัชตะ สรินฎา ปุติ สากีนะฮ์ สุวรรณ์ อิสมาแอ ดาแซ. ผลของกระบวนการ
กลุ่มการฝึกทักษะการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตที่มีการฝึกร่วมกับการใช้หลักศาสนาอิสลาม
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตและสุขภาพจิตของผู้เสพยาเสพติดที่รับการ
บาบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปัตตานี ปี 2551 : รายงาน
การวิจัย [Internet]. ปัตตานี; 2551. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=321273
3.1.4. เมตตา เลิศเกียรติรัชตะ ปรีชา ประเสริฐศิลป์ จิรัชญา สงแสง. ผลของกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
จิตใจในผู้เสพติดที่รับการบาบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด
ปัตตานี ปีงบประมาณ 2550 : รายงานการวิจัย [Internet]. ปัตตานี; 2550. Available
from: opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=311660
3.1.5. ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ. แนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นนีปิสกูเละ อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี [Internet]. 2549. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=80
3.1.6. ภาสกร ถมพลกรัง. ฟาร์มทะเลโดยชุมชน : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลาผลการดาเนินงานปี 2547 [Internet]. สงขลา; 2548. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=278935
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3.1.7. ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ณัชชนนท์ สนประเสริฐ ศุภชัย แสนยุติธรรม. การศึกษาวิเคราะห์
แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดสงขลา : เอกสารวิชาการ [Internet].
กรุงเทพฯ; 2547. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/public14/south2/abstract/268724.pdf
3.1.8. คมน์ ศิลปาจารย์ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร อรัญญา อัศวอารีย์. การปล่อยสัตว์น้าในโครงการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาแบบบูรณาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552
[Internet]. 2547. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=366427
3.1.9. อังสุนีย์ ชุณหปราณ, อรัญญา อัศวอารีย์, และธเนศ ศรีถกล. ฟาร์มทะเลในทะเลสาบสงขลา :
การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าโดยชุมชน [Internet]. สงขลา: สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง; 2547. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=240030
3.1.10. สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี. สรุปผลเบื้องต้นการจัดทาข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต.
พ.ศ. 2547 ภายใต้โครงการจัดทาระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เรื่องความเดือดร้อนของ
ราษฎรและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ จังหวัดปัตตานี [Internet]. ปัตตานี; 2547.
Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric14/south2/289023/289023.htm
3.1.11. ภาสกร ถมพลกรัง. ฟาร์มทะเลในทะเลสาบสงขลา : การฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยชุมชน
[Internet]. สงขลา; 2547. Available from:
http://doc2.clib.psu.ac.th/restric14/south/248275/248275.htm
3.1.12. กองบรรณาธิการ (สัตว์น้าเศรษฐกิจ). ฟื้นฟูสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาได้ผลหลังเกิดอุทกภัย
หาดใหญ่ปี 43 [Internet]. 2547. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=227389
3.1.13. อังสุนีย์ ชุณหปราณ. ทรัพยากรและสภาวะการประมง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
[Internet]. สงขลา; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/south7/245775.pdf
3.1.14. บัดสาระ อาศารา สริตา สลับแสง มณี เกษรศิลป์ ยาแลฮา อีดเหล็ก อาใหล ปากบารา. การ
ฟื้นฟูขนมพื้นบ้านมุสลิมบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล : รายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการวิจัย [Internet]. เชียงใหม่; 2545. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=276692
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3.1.15. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ บรรจบ นะแส. ฅนฟื้นทะเลสาบ : เรื่องราวของกลุ่มชาวประมงรอบ
ทะเลสาบสงขลากับความพยายามที่จะกอบกู้ ฟื้นฟูทะเลสาบให้อุดมสมบูรณ์คู่บ้านคู่เมือง
เลี้ยงปากเลี้ยงทองสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลายของพวกเขาต่อไปในอนาคต
[Internet]. สงขลา; 2545. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=227806
3.1.16. ณรงค์ คงมาก. ฟื้นฟูชุมชนน้าท่วมภาคใต้รายงานของคณะกรรมการประสานงานองค์กร
เอกชนพัฒนาชนบท ภาคใต้ [Internet]. 2545. Available from:
opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=66944
3.1.17. อานาจ ศิริเพชร. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
ปัตตานีและนราธิวาส [Internet]. กรุงเทพฯ; 2544. Available from:
opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=253007
3.1.18. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง. รายงานสรุปโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
ทะเลสาบสงขลา ปี 2544 [Internet]. สงขลา; 2544. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=225282
3.1.19. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา . ฝ่ายแผนงานและประเมินผล.
สรุปผลโครงการ ฝึกอาชีพแรงงานในภูมิภาคเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน ปีงบประมาณ
2542 [Internet]. สงขลา; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=171654
3.1.20. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. สรุปผลการดาเนินงาน : โครงการช่วยเหลือ
และส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวพระราชดาริ ปี 2542
[Internet]. ยะลา; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=169030
3.1.21. ภควัฒน์ อาภาจรัส. บทวิเคราะห์และการบูรณาการการเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยจังหวัดสงขลา [Internet]. 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=220629
3.1.22. สมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา. ข้อเสนอแนะของชาวประมงต่อการฟื้นฟูทะเลสาบ
สงขลา [Internet]. 2535. Available from:
opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=124848
3.1.23. วิทยาลัยครูสงขลา. รายงานการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูบริเวณประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตาอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา [Internet]. สงขลา; 2535. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=33987
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3.2. วิทยานิพนธ์
3.2.1. สหัสชัย พิชัยยุทธ์. การใช้ผักเบี้ยทะเลและน้าหมักชีวภาพในการฟื้นฟูตัวอย่างผิวดินของนา
กุ้งทะเลร้างในจังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2556. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=374097
3.2.2. กฤษณี คงสวัสดิ์. การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ามันใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาส [Internet]. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2555. Available from:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8367
3.2.3. ยูสนานี สาเล็ง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษา
กองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส [Internet].
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2554. Available from: http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=349386
3.2.4. อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล. การพัฒนาและฟื้นฟูดินที่ผ่านการทานากุ้งในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
[Internet]. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/241233.pdf
3.2.5. วลัยพร จิ๋วสุวรรณ. การแปรผันตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชบริเวณป่าชายเลนฟื้นฟูและ
หาดทรายใกล้เคียง บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสตูล [Internet]. สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/thai/242727.pdf
3.2.6. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช. การจาลองแบบกระจายศูนย์ของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับกรณี
น้าท่วมหาดใหญ่ [Internet]. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/244964/244964.htm
3.2.7. กมลรัตน์ ดินกามิน. การปฏิบัติในการบรรเทาความปวดโดยวิธีที่ไม่ใช่ยาของผู้ป่วยมะเร็งและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีปฏิบัติ [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2547. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/245612/245612.htm
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3.2.8. ทิพวรรณ ทองบริสุทธิ์. ประสบการณ์ของญาติในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อการบาบัด
เยียวยาผู้ป่วยวิกฤต [Internet]. [2547]: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/242935/242935.htm
3.2.9. โนรี อิสมะแอ. การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง [Internet]. สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238137/238137.htm
3.2.10. ทิพย์ถาพร เพชรประพันธ์. การรับรู้ความสามารถและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการ
บรรเทาความปวดโดยวิธีที่ไม่ใช่ยาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/238095/238095.htm
3.2.11. ระวี เจียรวิภา. การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด [Internet]. สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545. Available
from: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/223367/223367.htm
3.2.12. ปิ่นปิลันธน์ พรหมสุวรรณ์. บทบาทของวัดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ใน
จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/213082.pdf
3.2.13. เกสรี รักชุมคง. การศึกษาโครงสร้างป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
ทะเลสาบสงขลา บริเวณบ้านอ่าวทึง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2543.
Available from: http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/205256.pdf
3.2.14. รังสิยา นารินทร์. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพต่อการลดอาการปวดหลังในคนงานหญิง
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง : กรณีศึกษาโรงงานในเขตอาเภอนาหม่อน
จังหวัดสงขลา [Internet]. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542. Available from:
http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=162807
3.2.15. วิชัย ใจภักดี. การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย [Internet].
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2541. Available from:
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3.2.16. ชูสิน วรเดช. การฟื้นฟูดินจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดาร้างสาหรับการปลูกหญ้ามอริซัส (หญ้าขน)
[Internet]. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2541. Available from:
http://doc.clib.psu.ac.th/public3/thesis3/144802.pdf
3.2.17. สุนันทา ทองพัฒน์. ความต้องการการดูแลและการได้รับความช่วยเหลือที่บ้านตามการรับรู้
ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองและผู้ให้การดูแล [Internet].
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2540.
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3.3. งานวิชาการสุขภาพ
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ด้านจิตใจจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. ยะลา: คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=2
3.3.2. ศุภวรรณ ทองแดง. การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤติทางอารมณ์
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Nurses’s Practices in Helping
Person During Emotional Crisis from the Unrest Situation in the Three Border
Provinces, Southern Thailand) [Internet]. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=17
3.3.3. จงกรม ทองจันทร์ นิมัศตูรา แว อัจฉรา จั่นเพ็ชร์ วราภรณ์ ศิวดารงพงศ์ นันทรัตน์ บุญ
ประเสริฐ. การประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตประจาโรงพยาบาลใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ [Internet]. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา; 2551 p. 65.
Available from: TC0018.pdf
3.3.4. จงกรม ทองจันทร์, นิมัศตูรา แว, วราภรณ์ ศิวดารงพงศ์, นันทรัตน์ บุญประเสริฐ. การ
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3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

ภาคใต้ [Internet]. ยะลา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี; 2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=47
นิภาภรณ์ รามณรงค์. ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา
(Nurse’s abilities to psychological interventions for victims of unrest
situations in Southern Thailand: A case study at Community hospital, Songkla
Province ) [Internet]. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
2551. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=26
นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, เมตตา กูนิง. ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม เอกสาร
ประกอบการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 7-8
พฤศจิกายน 2550 [Internet]. กรุงเทพฯ; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=106
ปรีชา ดาเกิงเกียรติ. ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของ
รัฐบาล ศึกษากรณี อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [Internet]. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=44
ปรีชา ดาเกิงเกียรติ. ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของ
รัฐบาล ศึกษากรณี อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [Internet]. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailProject.php?id=44
ภรณ์ จินตานนนท์. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สภาพผผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส [Internet].
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2545 p. 111. Available from: 1562.pdf

3.4. บรรณนิทัศน์
3.4.1. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา. สรุปผลการดาเนินงานคณะทางานเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2553 [Internet].
สานักพิมพ์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้; 2554. Available from:
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[Internet]. 2553. Available from:
http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=201
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3.4.6. การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส [Internet]. สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีประมงทะเล สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง; 2551. Available
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3.4.8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้
[Internet]. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์; 2549. Available from:
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