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บทที่ 1
บทนํา
การใช้ความรุนแรงต่อกันใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส
กินเวลายาวนานกว่า 3 ปี (มกราคม 2547 ถึงธันวาคม 2549) ซึ่งยังไม่อาจคาดเดาว่าจะสิ้นสุดลง
เมื่อ ใด ขณะที่เ วลานี้มผี ู้สูญ เสียชีว ิต ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชนเป็ นจํานวนมาก และดูเ หมือ น
ตัวเลขจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ จํานวนผูเ้ สียชีวติ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นชายทีเ่ ป็ นพ่อ สามี พี่ น้อง และลูก
ของครอบครัว รวมทัง้ หลายคนเป็ นกําลังหลัก และความหวังของครอบครัว จึงเหลือเพียงผูห้ ญิงและ
เด็ก ที่ต้ อ งแบกรับ ภาระทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว ตามลํ า พัง ขณะที่ส ภาพจิต ใจได้ร ับ การ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง แม่บางคนถึงกับเสียสติ ความทรงจําขาดหาย เนื่องจากไม่อาจยอมรับ
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ได้ ภรรยาบางคนไม่สามารถร้องไห้เพราะต้องการรักษาความเข้มแข็งมันคง
่
ของครอบครัวไว้ แต่ภายในจิตใจต้องเก็บกดความเศร้าเสียใจ จนอาจกลายเป็ นความแค้นเคือง ลูก
บางคนยังถามหาพ่อจากแม่ทุกวัน เด็กหลายคนลืมตาดูโลกโดยไม่มโี อกาสเห็นหน้าพ่อ
ความรูส้ กึ เศร้าเสียใจ เจ็บปวด โกรธเคืองเหล่านี้ เป็ นบาดแผลทางจิตใจทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั
การเยียวยา แต่มกั จะไม่ได้รบั ความใส่ใจ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงยังไม่
ยุติ แต่การเพิกเฉยต่อความรูส้ กึ เหล่านี้อาจทําให้แผลนัน้ กลายเป็ นความขมขื่นและเกลียดชังต่อกัน
ซึ่งอาจเป็ นเชื้อพันธุ์แห่งความรุนแรงต่อไปอย่างไม่มที ่สี ้นิ สุด ความรู้สกึ ของผู้สูญเสียทุกคนควร
ได้รบั ความใส่ใจ เยียวยา และดูแลให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถมีชวี ติ ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ได้อย่างเป็ น
สุขและเป็ นมิตรต่อกัน อันเป็ นหลักประกันทีแ่ ท้จริงของผูท้ ป่ี รารถนาความสงบสุขของแผ่นดิน
ความเป็ นมา
หลังเหตุการณ์ 28 เมษายน 2547 ในนามของ “กลุ่มผู้หญิงเพื่อสันติภาพ” ได้จดั กิจกรรม
กลุ่มเยียวยาให้กบั ผู้หญิงที่เป็ นผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัว แม่ ภรรยา ลูกสาว พี่สาวและน้องสาว
ของผูเ้ สียชีวติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปตั ตานี
และนราธิวาส) รวม 39 คน ก่อนมาเข้าร่วมกิจกรรม หลายคนบอกว่า
“ก่อนนัน้ ไม่มกี ําลังใจ ไม่ได้ไปพบปะเพือ่ นบ้าน มีแรงก็ลุกไปทํางาน ไม่ม ี
แรงก็นอนอยูก่ บั บ้าน”
“ขอความช่วยเหลือคนอืน่ ก็ไม่ได้ เครียดอยูค่ นเดียว”
“รูส้ กึ สูญเสียมาก ตัวเองไม่สบายแต่ไม่มเี งินรักษา มีหนี้ตอ้ งใช้ เลี้ยงลูก หา
เงินให้ลกู เรียน ลูกคนหนึง่ เรียนอยูป่ อเนาะ ไม่มเี งินไม่มอี าหารให้ลกู ”
“รูส้ กึ สิ้นหวัง เพราะคิดว่าจะฝากชีวติ ไว้กบั ลูกชายคนนี้”

1

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มเยียวยาจิตใจ เห็นได้ชดั ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สกึ ผ่อนคลาย ทัง้
ร่างกายและจิตใจ มีรอยยิม้ หลังจากผ่านการร้องไห้อย่างเต็มอิม่ มีเพื่อนและกําลังใจทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่
ต่อไป
“ทีผ่ ่านมาร้องไห้มาตลอด มาวันนี้ดขี น้ ึ ”
“สบายใจ”
“ได้ทบทวนความจริงทีเ่ กิดขึ้น”
“รูส้ กึ ถึงความเป็ นจริงของตนเอง”
“มีแรงบันดาลใจต่อสูช้ วี ติ ”
“อยากบอกเพียงว่าเราต้องอยูเ่ พือ่ คนอืน่ ต่อไป”
การจัดกิจกรรมเยียวยาในกลุ่มเป้าหมายนี้ จะจัดอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งปี จนกระทังผู
่ เ้ ข้าร่วม
สามารถเป็ นกําลังใจแก่เพื่อนร่วมทุกข์และเยียวยาผู้สูญเสียคนอื่นๆ ที่ใกล้ชดิ หรือในชุมชนของ
ตนเอง
แต่ความรุนแรงก็ยงั มิได้ยุตลิ ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุ มทีอ่ ําเภอ
ตากใบและมีการสลายการชุมนุ ม โดยเจ้าหน้ าที่รฐั จนเป็ นเหตุ ใ ห้มปี ระชาชนเสียชีวติ อีก 85 คน
รวมทัง้ บาดเจ็บเรือ้ รังอีกจํานวนหนึ่ง ความรูส้ กึ บาดหมางกันก็ดูจะขยายวงกว้างขึน้ อีกเป็ นลําดับ
การยิงรายวันยกระดับความรุนแรงขึน้ เป็นระเบิดรายวัน
ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็ นผูใ้ ช้ความรุนแรง ผู้หญิงและเด็กยังคงตกเป็ นผู้รบั ความสูญเสีย ทัง้ ชีวติ
คนในครอบครัวของตนเอง และเกิดบาดแผลในทางจิตใจ เห็นควรทีจ่ ะต้องมีการเยียวยา ปรับสภาพ
จิตใจ ให้กลับมาเป็ นปกติ มิใช่ต้องทนทุกข์อยู่เพียงลําพัง ถูกผลักให้ต้องกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความขัดแย้ง อันอาจขยายตัวต่อไป จนกระทังสั
่ งคมบอบชํ้าและสูญเสียด้วยกันทุกฝา่ ย
วัตถุประสงค์
1. บรรเทาความทุกข์ทางจิตใจอันเกิดจากการสูญเสียบุคคลใกล้ชดิ ในครอบครัว
2. รักษาสุขภาวะทางจิตใจให้กลับมาเป็นปกติ ลดความรูส้ กึ บาดหมาง ขมขื่น
3. สร้างสายใยแห่งความเกือ้ กูลกันระหว่างประชาชน
4. ก่อให้เกิดบุคคลหรือกลุ่มทีม่ คี วามสามารถในการช่วยเหลือ เยียวยาซึง่ กันและกัน
ภายในชุมชน
5. รวบรวมองค์ความรูใ้ นการเยียวยาตนเองและผูอ้ ่นื ในชุมชน ระหว่างความขัดแย้งและ
หลังความรุนแรง
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กลุ่มเป้ าหมาย
ผูห้ ญิงในครอบครัวผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บ จากความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ในวันที่ 28 เมษายน 2547 (กรณีกรือเซะ)
2. ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 (กรณีตากใบ)
3. ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ จากการยิงรายวันและระเบิดรายวัน
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีเป็ นจํานวนมากและยังคงเพิม่ ขึน้ ทุกวันอย่างไม่รวู้ ่าจะสิน้ สุดเมือ่ ใด
จึงจัดการทํางานเป็ นคณะทํางานทีร่ บั ผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ ทํางานกับ ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ในวันที่ 28 เมษายน
2547 และครอบครัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ สียชีวติ จากการยิงรายวัน จากจังหวัดนราธิวาส
2. ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ทํางานกับ ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ใน
วันที่ 25 ตุลาคม 2547
3. เครือข่ายพยาบาล สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ทํางานกับ ครอบครัว
ผูเ้ สียชีวติ จากการยิงและระเบิดรายวัน
ลักษณะการทํางานของคณะทํางาน
- รับผิดชอบดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- เป็ นเครือข่ายกันเพื่อแลกเปลีย่ น พัฒนาองค์ความรูใ้ นการเยียวยาและวิธกี ารทํางานร่วมกัน
- ประสานกลุ่มเป้าหมายให้มโี อกาสได้พบปะและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกัน
ส่วนกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี้เป็ นการทํางานกับครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีตากใบ
โดยศู น ย์ศึก ษาและพัฒ นาสัน ติว ิธ ี มหาวิท ยาลัย มหิด ล ทัง้ นี้ ใ นรายงานการศึก ษาจะใช้คํ า ว่ า
“ผูเ้ ข้าร่วม” ซึง่ หมายถึงผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แทนคําว่า “กลุ่มเป้าหมาย” ในรายงานการศึกษาทัง้ หมด
ส่วนคําว่า “ผูน้ ํ ากลุ่ม”ในรายละเอียดของรายงานการศึกษาใช้หมายถึง “ผูน้ ํากระบวนการกลุ่ม” ซึ่ง
คือหัวหน้าโครงการการศึกษานี้
ระยะเวลา

1 ปี (พฤษภาคม 2548 – เมษายน 2549)

ขอบเขตการทํางาน
ความขัดแย้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แปรสภาพเป็ นความรุนแรงตัง้ แต่ต้นปี 2547
นับจากกรณีปล้นปืนที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีประชาชนหาญสาบสูญ จนกระทังเกิ
่ ดเหตุการณ์
ความรุนแรงสะเทือนขวัญ เป็ นลําดับ เหตุ การณ์ สําคัญที่มปี ระชาชนเสียชีวติ จํานวนมากในคราว
เดียวกัน มี 2 เหตุการณ์คอื เหตุการณ์ 28 เมษายน และเหตุการณ์ตากใบ (25 ตุลาคม 2547) ซึ่ง
เกิดติดต่อในปี เดียวกัน ห่างกันเพียง 6 เดือน มีผู้เสียชีวติ 107 ศพ และ 85 ศพ ตามลําดับ กรณี
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ตากใบแม้มผี เู้ สียชีวติ น้อยกว่า แต่มผี ปู้ ระสบเหตุการณ์โดยตรงถึง 1,293 คน ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ และอยู่
ในสภาพบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส พิการ ต้องคดี และถูกยิงรายวัน
ผูว้ จิ ยั เลือกกรณีตากใบเป็ นกรณีศกึ ษาการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจผูผ้ ่านเหตุการณ์
สะเทือนขวัญเนื่องจาก
1. ผู้ผ่านเหตุการณ์และผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ มีโอกาสที่จะมีบาดแผล
ทางจิตใจ (trauma) เพราะมีปจั จัยทีส่ ามารถส่งผลให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ คือ การถูก
คุกคามถึงชีวติ การบาดเจ็บ ทนทุกข์ต่อความเจ็บปวด ช่วงเวลาแห่งการรอคอยด้วย
ความกังวล การเห็นผูอ้ ่นื เสียชีวติ ภาพการทําลายล้าง การทรมาน และความรุนแรง(ใน
ความขัดแย้งทีม่ กี ารปะทะกันทางอาวุธ)
2. ผู้ได้รบั ผลกระทบจากกรณีตากใบมีทงั ้ เหยื่อทางตรง และทางอ้อม ที่ยงั ดํารงชีวติ อยู่
ภายใต้สภาวะความขัดแย้งและความรุนแรงที่ยงั ดําเนินอยู่ต่อไป(เจ้าหน้ าที่รฐั ยังคงมี
ความหวาดระแวงว่าประชาชนกลุ่มนี้เป็ นแนวร่วมของผูก้ ่อความไม่สงบ และอาจมีผกู้ ่อ
ความไม่ ส งบรวมอยู่ด้ว ย) พวกเขาจึง อาจถู ก กระทํา ซํ้ า โดยสถานการณ์ จ นยากจะ
เยียวยา หรืออาจกลับกลายเป็ นปฏิกริ ยิ ากับความรุนแรงทีไ่ ด้รบั ด้วยความรุนแรง ซึ่ง
จะทําให้วงจรของความรุนแรงสมบูรณ์และมีชวี ติ สามารถทําลายชีวติ เพื่อนมนุ ษย์เพิม่
มากขึน้ ไปอีก
3. ผู้ไ ด้ ร ับ ผลกระทบเป็ น ผู้ ท่ีม ิไ ด้ต่ อ ต้ า นรัฐ ด้ว ยความรุ น แรง แต่ ก ลับ ถู ก กระทํ า จาก
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วยความรุนแรง นอกจากความเศร้าเสียใจทีส่ ูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั แล้ว
ยังก่อให้เกิดความคับข้องใจ รูส้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากรัฐ ซึง่ จะนํ าไปสู่อคติ และ
เป็ นปฏิปกั ษ์กบั รัฐ
4. กรณีตากใบมีค่กู รณีชดั เจน คือประชาชนในเหตุการณ์ กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในกระบวนการ
ถอดถอนความโกรธ ความกลัว หรือความเกลียดชัง กลุ่มเป้าหมายควรมีโอกาสเรียนรู้
ทําความเข้าใจคู่กรณี หากไม่มคี ู่กรณีท่ชี ดั เจน ต้องอาศัยจินตนาการ การเปลี่ยนผ่าน
ความรูส้ กึ นึกคิด หรือทัศนคติทม่ี ตี ่อกัน อาจไม่มนคงเพี
ั่
ยงพอ
5. การวิจ ยั เชิง ปฏิบ ัติก าร จํา เป็ น ต้อ งจํา กัด กลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลที่ม ีคุ ณ ภาพ
สามารถนําไปใช้เป็ นตัวแบบกับกรณีอ่นื ๆ ทีใ่ กล้เคียงกันต่อไป
ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
1. สํารวจวรรณคดีทเ่ี กี่ยวข้อง
2. ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่อง 5 ครัง้ โดย
• บันทึกผลการทํากิจกรรมจากปฏิกริ ยิ าของกลุ่มในทันทีระหว่างการทํากิจกรรมด้วย
การเขียนหรือ บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ ประกอบการถอดเทป
• สังเกตพัฒนาการของกลุ่ม เพื่อกําหนดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
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• ติดตามเยีย่ มบ้าน โดยจดบันทึกคําสัมภาษณ์ทุกครัง้
ข้อจํากัดการวิ จยั
1. ไม่ส ามารถทําแบบทดสอบสุ ขภาพจิต ก่ อ นการทํากิจกรรมเป็ นรายบุ ค คล เนื่อ งจากใน
ระยะแรกผูเ้ ข้าร่วมมีความไม่ไว้วางใจสูง และถูกสอบถามจากเจ้าหน้าที่รฐั หลายหน่ วยงาน
จนเบื่อหน่ ายแบบสอบถาม จึงใช้วธิ ใี ห้ผู้เข้าร่วมประเมินตนเองในระหว่างการทํากิจกรรม
กลุ่ม
2. ไม่ได้ทาํ แบบทดสอบสุขภาพจิตหลังการจัดกิจกรรม เนื่องจากไม่ได้ทาํ แบบทดสอบก่อน
3. ไม่มผี ลประเมินสุขภาพจิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการทํากิจกรรมโดยแบบประเมิน แต่ม ี
ผลการประเมินสุขภาพจิตตนเองโดยรวมจากกลุ่มเป้าหมาย
แนวคิ ดเบือ้ งต้นในการทํางาน
การเยียวยา : เป็ นวิธรี กั ษาบาดแผลที่เกิดขึน้ กับจิตใจ เมื่อถูกกระทําด้วยความรุนแรง ซึ่ง
อาจเกิดขึน้ โดยตรงกับตนเองหรือคนใกล้ชดิ ทีถ่ อื เป็นเสมือนตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของตน
เมือ่ บุคคลถูกกระทําด้วยความรุนแรง จะเกิดความแปรปรวนทางอารมณ์และอาจมีปฏิกริ ยิ า
ต่อความรุนแรงต่อบุคคลทีก่ ระทํา หรือข่าวสารทีไ่ ด้รบั เป็น 3 ทาง
1. ปกป้องตนเอง

ถูกกระทําด้ วย
ความรุนแรง



โยนความผิด เรี ยกร้ องความสนใจ แสดงความอ่อนแอขอความช่วยเหลือ
ให้ ผ้ อู ื่น
ลงโทษคนอื่น ใช้ ความรุนแรงต่อคูก่ รณี
2. ลงโทษตนเอง

ซึมเศร้ า

ทําร้ ายตนเอง

ฆ่าตัวตาย

3. ตังสติ
้ (ลดอารมณ์ที่แปรปรวน)
ทบทวนตนเอง  ยอมรับความจริ ง  ยอมรับตนเอง  แสวงหาทางออก

ซึง่ โดยทัวไปมั
่ กจะเป็ นในแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ในแบบที่ 3 นัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ชีวติ หรือได้รบั การฝึกฝนทางจิตใจหรือยึดถือหลักศาสนาในการดําเนินชีวติ หากแต่เป็ นทางทีค่ นเรา
จะสามารถกลับมามีชวี ติ ทีเ่ ป็ นปกติได้
ดังนัน้ การช่วยเหลือในทางจิตใจที่บุคคลภายนอกจะสามารถช่วยเหลือได้ก็คอื ทางที่ 3
นี่เอง โดยปกติในทันทีทนั ใดที่บุคคลถูกกระทําจิตใจจะมีปฏิกริ ยิ าทันทีในแบบที่ 1 หรือ 2 (ก้าวร้าว
หรือยอมจํานน) บุคคลภายนอกหรือกลุ่มต้องช่วยให้ผูถ้ ูกกระทําไถ่ถอนอารมณ์จากแบบที่ 1 หรือ 2
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ให้ม ีส ติอ ยู่ก ับ ป จั จุ บ ัน ซึ่ง ก็ จ ะแปรปรวนอยู่ต ลอดเวลาให้ค่ อ ยๆ มัน่ คงขึ้น จนกระทัง่ สามารถ
พิจารณาตนเอง ทบทวนตนเองได้
หลักการพื้นฐานในการทํากลุ่ม
1. เคารพในความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนในกลุ่ม
i. มนุ ษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะรัก
ii. มนุ ษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื
iii. มนุ ษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะเยียวยาตนเอง
iv. มนุ ษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะรูว้ ่าวิถที างทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับชีวติ ตนเองคืออะไร
2. ยอมรับในความเป็ นตัวตนของแต่ละคนอย่างไม่มเี งือ่ นไข ไม่ตดั สินหรือชีถ้ ูกผิด
3. ไม่มรี ูปแบบกิจกรรมที่ต ายตัว กิจกรรมเป็ นเพีย งเครื่อ งเอื้อ อํ า นวยให้ก ระบวนการทาง
อารมณ์ของกลุ่มดําเนินไปได้ตามขัน้ ตอน
4. ผูน้ ํากลุ่มมิได้เป็ นผูก้ ําหนดกลุ่ม แต่เป็ นผูเ้ อือ้ อํานวยให้กลุ่มดําเนินไปได้
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บทที่ 2
แนวคิ ด และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การทํางานด้านการเยียวยาจิตใจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการเยียวยาจิตใจผู้สูญเสียจาก
กรณีความรุนแรงอันเกิดจากการกระทําของนํ้ ามือมนุ ษย์ด้วยกันเอง เช่นเหตุการณ์ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนไร้จุดสิ้นสุด อย่างไรก็ด ี การทํางานด้าน
การเยียวยา มิใช่เรือ่ งยากเกินกว่าทีเ่ ราจะเริม่ ต้น นอกจากการมี “ใจ” ที่เสียสละ อาทร และเคารพ
ความเป็ นมนุษย์ดว้ ยกันแล้ว ความรู้ และแนวทางทีจ่ ะสามารถนํ าไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ เป็ นสิง่ จําเป็ นยิง่ ใน
การทํางานด้านนี้
ในบทนี้จงึ ทําการสํารวจเอกสารทีห่ ลากหลาย และเกีย่ วเนื่องทัง้ ในเชิงแนวคิด ความรู้ ความ
เชื่อ ประสบการณ์ หรือแนวทาง ที่ผู้ทํางานด้านเยียวยา หรือผู้ท่สี นใจ จะได้ศกึ ษาและนํ าไปใช้ให้
เป็ นประโยชน์ต่อทัง้ ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยจะนําเสนอเนื้อหาอย่างย่อจากเอกสารทัง้ หมด 8 ชิ้น ซึ่ง
แบ่งเป็ นสองส่วน คือ
ส่วนที่หนึ่ ง: แนวคิ ด
1. การเยียวยาจิตใจตามหลักศาสนาอิสลาม โดยนายแพทย์ดาํ รง แวอาลี
2. เยียวยาความโกรธ ตามวิถพี ุทธมหายาน แนวทางของทาไล ลามะ
3. แนวคิดเรือ่ งเขตสบาย และเขตอันตราย ของแดเนี่ยล ฮันเตอร์
ส่วนที่สอง: แนวคิ ดและแนวทางปฏิ บตั ิ
4. การเยียวยาจิตใจตามหลักจิตวิทยา โดยสถาบันกัลณ์ยาราชนครินทร์
5. มิตรไมตรีไม่มปี ระมาณ คู่มอื ให้การปรึกษาและจิตบําบัดแนวภาวนา
6. วิธกี ารของโรเซ่น เป็ นการเยียวยาใจด้วยการสัมผัสร่างกาย (Rosen Method Bodywork:
Accessing the Unconscious)
7. ศิลปะการเรียนรูต้ วั ตน ความรูจ้ ากญี่ปนุ่ (Introducing JIN SHIN JYUTSU is)
8. บาดแผลทางจิตใจ: แนวทางการดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเชิงจิตวิทยาสังคม (Trauma: Guidelines
for Psychosocial Care)
แนวคิด และแนวทางปฏิบตั ทิ งั ้ หมดดังกล่าวนี้ คณะทํางานฯ ได้นําไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมายผู้
สูญเสียอย่างระมัดระวัง และคํานึงถึงบริบทแวดล้อมทีแ่ ตกต่างระหว่างความรูจ้ ากเอกสาร และ
สถานการณ์ทเ่ี กิดจริงในพืน้ ที่ ซึง่ ยังคงความรุนแรง และก่อผลกระทบต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ด ี แนวคิดและแนวทางปฏิบตั ทิ ป่ี รากฏรายละเอียดต่อไปนี้ แม้ไม่ได้นําไปใช้ทงั ้ หมดในทุก
กิจกรรม แต่มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะรวบรวมความรูเ้ หล่านี้ไว้ เนื่องเพราะเห็นว่ายังไม่มอี งค์ความรูด้ า้ นนี้
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ถูกรวบรวมไว้ทใ่ี ดมาก่อน จึงเรียบเรียงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้ นใจ
แง่มมุ บริบท หรือสถานการณ์อ่นื ๆได้ต่อไป

หรือสามารถนําไปใช้ใน

ส่วนที่หนึ่ ง: แนวคิ ด
การเยียวยาจิ ตใจตามหลักศาสนาอิ สลาม 1
0

อิสลามมิได้เป็ นเพียงศาสนา แต่เป็ นทัง้ ศาสนาและแนวทางในการดําเนินชีวติ (The way of
life) มุสลิมจึงมีการดําเนินชีวติ ตามวิถที างศาสนาตลอดเวลา ตัง้ แต่เกิดจนตาย
ในด้านสุขภาพจิต อิสลามได้ให้ความสําคัญสนับสนุ นให้บุคคลมีสุขภาพจิตทีด่ ี ในทัศนะของ
อิสลามมองมนุษย์เป็นสองส่วน คือ กาย และจิตวิญญาณ ในขณะทีร่ ่างกายสูญสลาย แต่จติ วิญญาณ
ยังคงอยู่ และต้องรับผิดชอบต่อการกระทําที่เกิดขึน้ และจะถูกสอบสวนในวันแห่งการพิพากษาใน
ั ญา
โลกหน้ า จิต วิญ ญาณประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คือ วิญ ญาณ (Spirit) จิต ใจ (Heart) และป ญ
(Intellect)
เหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ได้ส่งผลกระทบทัง้ ทางกายและจิตใจกับบุคคลหลากหลาย
กลุ่มอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้ได้รบั ผลกระทบที่เป็ นมุสลิมก็มเี ป็ นจํานวนมาก การใช้หลักคําสอนและ
แนวคิดทางศาสนาอิสลาม มาช่วยเยียวยาจิตใจตนเองของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ จึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งซึ่ง
สอดคล้อ งกับวิถีชีวติ วัฒนธรรมของผู้ไ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง และเมื่อ การทํางานเยียวยานี้
กลุ่มเป้าหมายทัง้ หมดคือมุสลิม จึงมีความจําเป็ นในการทําความเข้าใจในทัศนะของอิสลามเกี่ยวกับ
สภาพจิตใจ และการใช้หลักการศาสนาอิสลามในการเยียวยาจิตใจ
สภาพจิ ตใจมนุษย์ในทัศนะอิ สลาม
เมือ่ มนุ ษย์มคี วามทุกข์ จึงมักมีจติ ใจทีห่ วันไหวไม่
่
มนคง
ั ่ อาจแสดงออกด้วยการโวยวายเมื่อ
เกิดสิง่ ไม่ดขี น้ึ กันตน ทําให้เกิดความเครียด แต่สําหรับผูท้ ําการละหมาดเป็ นประจํา ผูบ้ ริจาค ผูท้ ่มี ี
ความศรัทธาในวันแห่งการตอบแทน มีความเกรงกลัวต่ อการลงโทษจากอัลลอฮฺ จะมีจติ ใจที่สงบ
มันคง
่ ไม่หวันไหว
่
ดังนัน้ ผู้มีสุขภาพจิ ตที่ ดีในทัศนะของอิ สลามคื อ มุสลิ มผู้ศรัทธาที่ แท้ จริ ง
โดยมีหลักคิดเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ด้วยมุมมองต่อไปนี้คอื
การทดสอบจากอัลลอฮฺ
การทดสอบจากอัล ลอฮฺ เป็ นสิ่งที่จะประสบกับมนุ ษย์ทุก คน อัลลอฮฺ ทรงตรัส ไว้ใ นคัมภีร์
อัล-กุรอานในหลายๆบท เช่น
1

เรียบเรียงจาก นายแพทย์ดาํ รงค์ แวอาลี. เยียวยาจิ ตใจด้วยอิ สลาม. สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข, 2548
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“ทุกชีวติ ย่อมลิม้ รสความตาย
และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชัวและความดี
่
และพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่ นอน” (อัล-อัมบิยาอ์ 21:35)
“และแน่ นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จากความกลัว ความหิว และด้วยความ
สูญเสีย(อย่างใดอย่างหนึง่ ) จากทรัพย์สมบัติ ชีวติ และพืชผลและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผูอ้ ดทนเถิด
คือบรรดาผู้ทเี ่ มือ่ เคราะห์ร้ายประสบแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเราเป็ นกรรมสิทธิ์
ของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราจะกลับไปยังพระองค์” (อัล-บากอรอฮฺ 2:155-156)
จากโองการข้างต้นจะเห็นว่าการทดสอบของอัลลอฮฺม ี 2 รูปแบบ คือ บางคนถูกทดสอบจาก
ความสุข ความโปรดปราน ความดี เพื่อทดสอบว่าเขาระลึกถึงอัลลอฮฺหรือไม่หรือขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
หรือไม่ จะแบ่งปนั ให้คนรอบข้างอย่างไร ส่วนบางคนถูกทดสอบด้วยความทุกข์ ความสูญเสีย จึง
ต้องอดทนและไม่ส้นิ หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ เพื่อผ่านการทดสอบนี้ไปได้และความศรัทธา
และจิตวิญญาณจะเข้มแข็งขึน้
การกําหนดของอัลลอฮฺ
เมื่อมนุ ษย์ประสบความทุกข์ยาก ความสูญเสีย ความลําบาก หรือชะตากรรมต่ างๆ ถ้า
ยอมรับว่าเป็ นสิง่ ที่ได้ถูก กําหนดไว้แล้ว จะทําให้จติ ใจยอมรับและทําใจได้มากขึ้น ดังพระดํารัส
ของอัลลอฮฺความว่า
ไม่มเี คราะห์กรรมอันใดเกิดขึน้ ในแผ่นดินนี้
และไม่มแี ม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง
เว้นแต่ได้มไี ว้ในบันทึกก่อนทีเ่ ราจะบังเกิดมันขึ้นมา
แท้จริงนัน่ มันเป็ นการง่ายสําหรับอัลลอฮฺ
เพือ่ พวกเจ้าจะได้ไม่ตอ้ งเสียใจต่อสิง่ ทีไ่ ด้สญ
ู เสียไปจากพวกเจ้า
และไม่ดใี จต่อสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงประทานแก่พวกเจ้า
และอัลลอฮฺมทิ รงชอบผูห้ ยิง่ จองหองและคุยโวโอ้อวด (อัล-ฮาดีด 57:22-23)
ดัง นัน้ เมื่อ มีค วามทุ ก ข์ยาก สูญ เสียทรัพ ย์ส ิน ญาติพ่นี ้ อ ง เขาควรยอมรับ ว่า นัน่ เป็ น สิ่ง
ทีอ่ ลั ลอฮฺกําหนดไว้แล้ว ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ และถือว่านี่เป็ นการทดสอบจากอัลลอฮฺ
ความทุกข์และความยากลําบาก
การตกอยูใ่ นสภาพความทุกข์ยากต่างๆ มุสลิมถือว่าอัลลอฮฺทรงรัก จะลบล้างบาปต่างๆเป็ น
การชําระล้างหัวใจให้บริสุทธิ ์ เมื่อถึงวันแห่งการพิพากษาบาปของเขาจะได้ลดน้ อยลง ดังที่ท่าน
ศาสดากล่าวไว้ว่า
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“เมือ่ อัลลอฮฺตอ้ งการให้บ่าวคนใดได้รบั ความดี พระองค์รบี ลงโทษเขาในดุนยา(โลกปจั จุบนั )
เมือ่ พระองค์จะให้บ่าวประสบกับสิง่ เลวร้าย พระองค์ก็เก็บบาปของเขาไว้ จนกระทังเขาถู
่
กนํามาใน
วันกียามะฮ์พร้อมกับบาปนัน้ ” (รายงานโดย ติรมีซ)ี
ดังนัน้ มุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงจึงรูว้ ่า ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ ไม่สูญเปล่า เขาจึงมีความปิ ติ
สุขยอมรับความทุกข์ทเ่ี กิดขึน้ จิตใจเขาจึงไม่กงั วล ว้าวุ่นใจ
หลักอิ สลามในการเยียวยาจิ ตใจ
1. ให้ระลึกถึงอัลลอฮฺ
การรําลึกถึง อัล ลอฮฺ เ ป็ นสิ่ง ที่มุส ลิมจะปฏิบตั ิต ลอดที่เขายัง มีสติส มั ปชัญ ญะอยู่ ซึ่งทําได้
ตลอดเวลาทัง้ การคิดและการกระทํา การรําลึกถึงอัลลอฮฺ จะทําให้เขาห่างไกลจากการทําบาป ซึ่ง
มุสลิมผู้ศรัทธา เมื่อประสบเคราะห์กรรมต่างๆจึงมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ตลอดเวลาเพื่อให้จติ ใจเขา
สงบ ดังทีอ่ ลั ลอฮฺตรัสไว้ความว่า
“บรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรําลึกถึงอัลลอฮฺ พึงทราบเถิดว่า ด้วย
การรําลึกถึงอัลลอฮฺเท่านัน้ ทําให้จติ ใจสงบ” (อัล-รออ์ดู 13:28)
การละหมาด นอกจากเป็ นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺแล้วยังเป็ นการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ผูก้ ําลัง
ละหมาดจะมีจติ ใจสงบ มีสมาธิ เพราะกําลังเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ หลังละหมาดก็มกี ารขอดุอาว์วงิ วอน
ต่ออัลลอฮฺ ส่วนการอ่านคัมภีรอ์ ลั -กุรอ่าน ก็ทาํ ให้จติ ใจสงบสุขได้ ยิง่ รูแ้ ละเข้าใจในความหมาย ยิง่ ทํา
ให้จติ ใจสุขสงบมากขึน้
วิธที าํ จิตใจให้สงบสุขอย่างง่ายทีส่ ุด คือการรําลึกถึงอัลลอฮฺ เป็ นสิง่ ทีท่ ําได้ไม่ยาก ทําได้ทุก
ทีท่ ุกเวลาทัง้ กาย วาจา ใจ เป็นการเยียวยาจิตใจตนเองทีง่ า่ ยและสะดวกทีส่ ุด
2. การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ตะวักกัล)
มุสลิมผูศ้ รัทธาย่อมมอบหมายกิจการงานต่างๆต่ออัลลอฮฺ กิจการงานจะสําเร็จหรือไม่ขน้ึ กับ
องค์อลั ลอฮฺ ความทุกข์เศร้าจะหมดไปถ้าเข้าใจสิง่ เหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่จติ ใจพึง่ พาและมอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺ เขาจะได้รบั การปกป้องให้พน้ จากความกังวลต่างๆ จิตใจจะสงบสุข ดังทีอ่ ลั ลอฮฺตรัสไว้
ความว่า
“และผูใ้ ดมอบหมายต่ออัลลอฮฺ พระองค์กจ็ ะเป็ นผูท้ รงพอเพียงแก่เขา” (อัต-ฏอลาก 65:3)
3. การคิ ดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
คํากล่าวของท่านศาสดามูฮมั หมัดกล่าวไว้ว่า
“ท่านทัง้ หลายจงมองไปยังบุคคลทีต่ ํา่ กว่าพวกท่าน และจงอย่ามองบุคคลทีส่ ูงกว่าพวกท่าน
เพราะมันเป็ นการสมควรยิง่ ทีจ่ ะไม่ทําให้พวกท่านดูถูกความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ทใี ่ ห้กบั พวก
ท่าน” (รายงานโดย ติรมีซ)ี
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มนุ ษย์จงึ รูส้ กึ เป็ นสุขต่ อความโปรดปรานที่อลั ลอฮฺ ประทานให้จากคําสอนดังกล่าว ทําให้
ระลึกรูว้ ่าแม้จะขาดในบางสิง่ แต่ เขายังมีมากกว่าคนอื่นๆ จึงทําให้ใจคลายความทุกข์เศร้า และมี
เมตตาต่อผูอ้ ่นื ทีด่ อ้ ยกว่า และหากเปรียบความโปรดปรานกับความยากลําบากแล้ว ความทุกข์ทเ่ี กิด
จากความยากลําบากเทียบไม่ได้เลยกับความโปรดปรานทีม่ ากมายจากอัลลอฮฺ
4. การระงับความโกรธ
อิสลามกล่าวถึงความโกรธว่าเป็ นงานของมารร้าย หรือซัยฏอน ดังนัน้ เมื่อมุสลิมคนใดกําลัง
โกรธก็ให้เขาขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺให้พน้ จากซัยฏอนทีถ่ ูกสาปแช่ง
ท่านศาสดามูฮมั หมัดกล่าวว่า
“ใครก็ตามทีไ่ ด้ระงับความโกรธ ซึง่ หากเขาต้องการทีจ่ ะแสดงมันออกมา มันก็ปรากฏออกมา
บนตัวเขาได้ อัลลอฮฺจะเติมหัวใจของเขาให้เต็มไปด้วยความสุกใสในวันกียามะห์” (รายงานโดย ตอบ
รอนี)
นอกจากการขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺเมื่อรูส้ กึ โกรธแล้ว ท่านศาสดายังสอนว่า เมื่อรูส้ กึ
โกรธให้หยุดนิ่ง ไม่โต้ตอบ และระงับความโกรธด้วยการเปลีย่ นอิรยิ าบถเสีย ดังวจนะศาสดาทีว่ ่า
“เมือ่ คนใดคนหนึง่ ในหมู่พวกท่านโกรธ หากเขากําลังยืนอยู่ก็ให้เขานัง่ ลง แล้วความโกรธก็
จะหายไป และหากว่ายังไม่เป็ นเช่นนัน้ (ยังไม่หายโกรธ) ก็ให้เขานอนลง” (อบูซรั )
5. การให้อภัย
ในทางจิตวิทยาพบว่าการให้อภัยอย่างแท้จริงทําให้จติ ใจเป็ นสุขสงบ เมื่อมุสลิมมีความทุกข์
ใจจากความโกรธแค้น จงสอนให้เขารูจ้ กั ให้อภัย และรําลึกถึงอัลลอฮฺ ขอความคุม้ ครองจากพระองค์
ให้พน้ จากมารร้ายทีถ่ ูกสาปแช่ง
ท่านศาสดามูฮมั หมัดเป็ นตัวอย่างของผู้มจี ติ ใจสูงส่งท่านให้อภัยแม้ผู้ท่คี ดิ ร้ายต่ อท่าน ใน
คัมภีรอ์ ลั กุรอ่านกล่าวถึงการให้อภัยไว้คอื
“และพวกเจ้าจงรีบเร่ง ไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและไปสู่สวนสวรรค์ ซึง่
ความกว้างของมันนัน้ คือบรรดาชัน้ ฟ้าและแผ่นดิน โดยทีม่ นั ถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ทยี ่ ําเกรง
คือบรรดาผู้ทบี ่ ริจาคทัง้ ในยามสุขและยามเดือดร้อน และบรรดาผู้ข่มโทสะ และบรรดาผู้ให้อภัยแก่
เพือ่ นมนุ ษย์ และอัลลอฮฺนนั ้ ทรงรักบรรดาผูก้ ระทําดีทงั ้ หลาย” (อาลิอมิ รอน 3:133-134)
6. การสร้างกําลังใจ
มุส ลิม ผู้ศ รัท ธาจะมีอ ัล ลอฮฺ เ ป็ นที่พ่ึง ทางใจ เป็ นกํ าลัง ใจในยามเดือ ดร้อ น แม้บางคนจะ
สูญเสียญาติพน่ี ้อง อยูต่ วั คนเดียว แต่ผศู้ รัทธาจะมีอลั ลอฮฺอยู่เป็ นทีพ่ ง่ึ ตลอดเวลา มุสลิมจะมีอลั ลอฮฺ
เป็นทีข่ อความช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจในการต่อสูก้ บั ความทุกข์ยากลําบาก
ท่านศาสดามูฮมั หมัดได้แบ่งการงานต่างๆออกเป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เป็ นงานที่
มนุ ษย์ใช้ความพยายามในการทําให้สําเร็จพร้อมขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ ด้วย ส่วนลักษณะที่
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สอง เป็ นเรือ่ งทีม่ นุษย์ไม่มคี วามสามารถในเรื่องดังกล่าว เช่นนี้ต้องยอมรับและพึงพอใจเพื่อจิตใจจะ
ได้สงบและเป็ นสุข แม้ไม่เป็ นไปดังทีต่ ้องการ การคิดเช่นนี้จะทําให้มุสลิมไม่หมกมุ่นในเรื่องอดีต ไม่
กังวลต่ออนาคต จิตใจจะสงบสุขอย่างแท้จริง
7. การขอดุอาอ์/ วิ งวอน
การขอดุอาว์ คือการขอพรจากอัลลอฮฺ หรือการวิงวอนขอต่ ออัลลอฮฺ ดุอาว์เปรียบเสมือน
อาวุธของบรรดามุสลิมผูศ้ รัทธาในการต่อสูก้ บั ความชัวร้
่ าย และแสวงหาความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺให้
พ้นจากความทุกข์ยากลําบาก
ดุอาว์เป็ นประโยชน์อย่างมาก ทัง้ เป็ นการป้องกันและการบําบัดรักษา มีบทดุอาว์ทใ่ี ช้กล่าว
เมือ่ มีความทุกข์ดงั ทีท่ ่านศาสดาได้พดู ถึงเช่น
“โอ้อลั ลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์กงั วล ความเศร้าเสียใจ
การไร้ความสามารถ ความเกียจคร้าน ความตระหนี ่ ความหวาดกลัว การแบกภาระหนี้สนิ การตก
อยูภ่ ายใต้อํานาจของมนุ ษย์”
และเมือ่ มีเรือ่ งเป็ นทุกข์กงั วลต่อท่านศาสดา ท่านจะกล่าวว่า
“โอ้ อัลลอฮฺผทู้ รงมีชวี ติ ผูท้ รงดํารงอยูต่ ลอดไป ด้วยความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์ขอ
ความช่วยเหลือ”
8. การขอลุแก่โทษ (เตาบัต)
คือการสํานึก ในความผิด ที่ก ระทําลงไป การกระทําสิ่งไม่ด ีจะทําให้เป็ นทุ กข์ ไม่ส บายใจ
ดังนัน้ จึงขอลุแก่โทษอัลลอฮฺอย่างบริสุทธิ ์ใจ จะทําให้พน้ จากความทุกข์โศก เป็ นกังวลเพราะอัลลอฮฺ
คือผูท้ รงอภัยแก่บรรดาบ่าวผูส้ าํ นึกผิดเสมอ ดังทีพ่ ระองค์ทรงตรัสว่า
“แท้จริงอัลลอฮฺรกั บรรดาผูส้ ํานึกผิดทีก่ ลับเนื้อกลับตัว และบรรดาผูท้ ที ่ ําตนให้สะอาด” (อัลบากอรอฮ์ 2:222)
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เยียวยาความโกรธ: ทาไล ลามะ วิ ถีพทุ ธมหายาน 2
1

“ความโกรธ” เป็ นรากเหง้าหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่พอใจ ความขัดแย้งและความ
รุนแรง เมือ่ เรารูส้ กึ โกรธ เรามักไม่ค่อยรับรูถ้ งึ ผลทีไ่ ปกระทบคนๆนัน้ ยิง่ มีแรงกระเทือนทางอารมณ์
ยิง่ จะส่งต่อไปให้คนอื่น ซึง่ บางทีเป็ นการส่งซํ้าๆ ดังนัน้ ความโกรธเพียงวูบเดียว อาจสามารถลบล้าง
คุณความดีทไ่ี ด้สะสมมายาวนานก็ได้ นี่เป็ นความรุนแรงของความโกรธ แต่สงิ่ หนึ่งทีเ่ ป็ นคู่ปรับของ
ความโกรธ คือ “ความอดทน” ต่อความโกรธ หรือเกลียด
ความอดทนต่อความโกรธ เป็ นคําสอนจากท่านทาไล ลามะ พระชาวทิเบต ซึ่งได้รบั การ
เคารพนับ ถือ อย่างมากทัว่ โลก และเป็ นคําสอนสํ าคัญ ในพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน ได้ร บั การ
ถ่ายทอดไว้ในคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตชื่อโพธิสตั ว์จารยวัตร (แปลว่า แนวทางการดําเนินชีวติ ของพระ
โพธิสตั ย์) โดยท่านศานติเทวะอีกทอดหนึ่ง โดยสาระสําคัญคือ สนับสนุ นให้ฝึกความอดทน ซึง่ ไม่ได้
หมายความว่า การยอมถูกละเมิดสิทธิ หรือการเอาเปรียบผูอ้ ่นื หรือการยอมรับเอาความทุกข์ความ
เจ็บปวดมาไว้เฉยๆ โดยไม่ตงั ้ คําถาม แต่เราต้องมีความตัง้ ใจแน่ วแน่ เด็ดเดี่ยวต่อความทุกข์ความ
เจ็บปวดนัน้ ตามหลัก ปฏิบ ัติของชาวพุทธแล้ว ความอดทน ก็ค ือ “การจัด การความทุ ก ข์ค วาม
เจ็บปวดอย่างเด็ดเดีย่ วแน่ วแน่ โดยกระทําจากจิตใจทีส่ งบระงับ ปราศจากความหวันไหวไม่
่
ว่าจาก
สิง่ รบกวนภายในหรือภายนอก”
อดทนต่อความโกรธ
ลักษณะสําคัญของความอดทนอดกลัน้ คือ 1) ความอดกลัน้ ทีต่ งั ้ อยู่บนการยอมรับอย่างรูต้ วั
ในความเจ็บปวดและความลําบาก 2) ความอดกลัน้ ทีเ่ ป็ นผลจากการพิจารณาถึงธรรมชาติของสรรพ
สิง่ ว่าเป็ นเช่นนัน้ เอง และ 3) ความอดกลัน้ ต่อความเจ็บปวดทีผ่ อ้ ู ืน่ เป็ นผูก้ ่อขึ้น
ความอดกลัน้ ในลักษณะแรก คือการยอมรับด้วยทัศนะเชิงบวกต่อความทุกข์ความเจ็บปวด
ว่าเป็นความจริงของชีวติ เพราะการปฏิเสธความจริงข้อนี้ จะยิง่ ทําให้ทุกข์มากขึน้ ด้วยการมองด้าน
บวกของความทุกข์น้เี อง เราจะได้รบั ประโยชน์อย่างมาก คือความทุกข์จะกลายเป็ นตัวกระตุ้นให้เรา
เติบโตทางจิตวิญญาณ ยอมรับความเจ็บปวด และความทุกข์ได้ด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ความ
ทุกข์ยงั ช่วยให้เราเกิดความกรุณาต่อสรรพสัตว์ ช่วยปลูกฝงั ให้เราเกรงกลัวต่อบาป และสุดท้ายคือ
การรูแ้ จ้งในทุกข์จะเป็ นพลังผลักให้เราเรียกร้องหาอิสรภาพทางจิตวิญญาณ
ส่วนลักษณะที่สอง ความอดทนเป็ นความอดกลัน้ ที่ตงั ้ อยู่บนความเข้าใจในธรรมชาติของ
สรรพสิง่ ตามความเป็ นจริง กล่าวคือมีปจั จัยหลายอย่างทีเ่ ป็ นเหตุให้คนอื่นกระทําความทุกข์ต่อเรา
2

เรียบเรียงจาก ทาไลลามะ(บรรยาย) อนิตรา พวงสุวรรณ-โมเซอร์ (แปล) พระไพศาล วิสาโล (บรรณาธิการแปล). เยียวยาความ
โกรธ. กองทุนวุฒธิ รรม เพือ่ การศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม, 2544.
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ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนเอาไม้มาตีเรา ทัง้ ไม้และคนเป็ นปจั จัยที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ เจ็บปวดและโกรธ แต่ ปจั จัยอีกอย่างคือเพราะเรามีร่างกาย จึงทําให้เจ็บปวด รวมทัง้
ปจั จัยทางอารมณ์ดา้ นลบทีก่ ่อให้เกิดความทุกข์ขน้ึ มา ซึง่ ชี้ให้เห็นว่าบางครัง้ ความโกรธเกิดขึน้ โดย
ไม่ได้ตงั ้ ใจ แต่ควรพิจารณาด้วยความเข้าใจ และอดกลัน้ ต่อความทุกข์ ความโกรธ
ลักษณะสําคัญสุดท้ายของความอดทนคือ ความอดกลัน้ ต่ อความเจ็บปวดที่คนอื่นก่ อขึ้น
เป็นเรื่องทีป่ ฏิเสธยากว่าความไม่พอใจหลักๆของเรา มักจะมาจากเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง และการ
พัฒนาความอดทนทีแ่ ท้จะไม่มวี นั เกิดขึน้ ถ้าเราไม่เรียนรูท้ จ่ี ะติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่น โดยไม่ปล่อย
ให้อารมณ์ด้านลบมารบกวนจิตใจได้ การมีจติ ใจกรุณาต่อผู้ท่มี าเบียดเบียนเราเป็ นสิง่ ที่สมควรทํา
มากกว่าจะไปโกรธเขา หรือการคิดแบบสุดโต่งด้วยการถือว่าคนที่มาเบียดเบียนเราหรือคนที่เป็ น
ศัตรูเป็ นบุคคลทีม่ คี ่า พวกเขาเป็ นผูห้ ยิบยืน่ โอกาสให้เราได้ฝึกความอดทนอดกลัน้
“ไม่มคี วามชัวใดร้
่ ายดุจโทสะ
และไม่มสี งิ ่ ใดแข็งแกร่งดุจขันติ
ดังนัน้ เราควรพากเพียรทุกวิถที าง
ทีจ่ ะบําเพ็ญขันติธรรม”
อารมณ์ทเ่ี ป็ นอกุศลมีหลายชนิด ทัง้ จองหองอวดดี ริษยา ตัณหา ราคะ และการมีจติ ใจคับ
แคบ แต่ทงั ้ หมดนี้โทสะหรือความโกรธจัดเป็ นอกุศลทีร่ า้ ยทีส่ ุด เพราะ
1. ความโกรธเป็ นอุปสรรคขัดขวางที่ใหญ่ท่สี ุดในการบําเพ็ญประโยชน์ และเมตตาจิตให้
เติบกล้าขึน้
2. ความโกรธเมือ่ เกิดขึน้ จะมีอํานาจในการทําลายคุณธรรม และความสงบแห่งจิต
ดังนัน้ การจัดการกับความโกรธจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรจะเรียนรู้ และฝึกปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ
จัดการความโกรธ
ความโกรธมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ข้อคือ 1) เราจําเป็ นต้องเข้าใจข้อเสียของความโกรธให้
ลึกซึง้ หรือเราต้องพิจารณาให้เห็น เวลาเรามีความโกรธว่าจะส่งผลเสียอย่างไร และ 2) จําเป็ นต้อง
เข้าใจในกลไกการทํางานของเหตุปจั จัยทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงของความโกรธ ซึ่งอาจเป็ นความไม่พอใจที่
ซ่อนอยู่ ก่อให้เกิดความผิดหวัง และเงือ่ นไขต่างๆจึงถูกกําหนดขึน้ ให้ระเบิดเป็นโทสะ
ดังนัน้ การจัดการความโกรธจะมีวธิ กี ารทีม่ ุ่งเน้นไปทีก่ ารตัดรากถอนโคนความรูส้ กึ ไม่พอใจ
ทีซ่ ่อนลึกนัน้ มากกว่าใช้วธิ เี ผชิญหน้าด้วยโทสะแบบดับเครือ่ งชน อย่างไรก็ด ี เราอาจยอมรับในสิง่ ที่
เรียกว่า ความโกรธเชิงสร้างสรรค์ เช่น ความโกรธทีเ่ ป็ นความเจ็บแค้นต่อความอยุตธิ รรมทีก่ ระทํา
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กับคนอื่น และเป็ นปจั จัยปลุกเร้าให้เราบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื นี่เป็นความต่างระหว่างความโกรธ
และความเกลียด เพราะความเกลียดไม่มคี ุณความดีใดๆ มีแต่กดั กินคนทีม่ คี วามรูส้ กึ เช่นนี้
นอกจากนี้หลักการสําคัญในการจัดการกับอารมณ์และฝึกความอดทน คือความเชื่อในสิง่ ที่
เรียกว่า ความสามารถของจิตทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้ คือมีจติ ทีไ่ ร้ขดี จํากัด สามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่
สูงขึน้ ซึง่ หลักของจิตวิทยาแบบพุทธก็สนับสนุ นความเชื่อนี้ รวมทัง้ หลักปรัชญา ทีว่ ่าด้วยจิต เน้น
การวิเคราะห์อารมณ์มนุ ษย์อย่างละเอียด ก็ถอื ว่าจิตเป็ นระบบทีม่ คี วามเคลื่อนไหว เปลีย่ นแปลงไม่
คงที่ และซับ ซ้อ น นอกจากนี้ ย ัง ถือ ว่ า จิต ประกอบด้ว ยด้า นของเหตุ ผ ล และด้า นของอารมณ์
ความรู้สกึ ดังนัน้ วิธกี ารจัดการกับอารมณ์อย่างความโกรธ ไม่ควรกดข่มมันไว้ซ่งึ จะก่อแต่ ผลเสีย
วิธกี ารแบบพุทธคือเข้าไปจัดการกับมันให้ถงึ รากถึงโคน เพื่อขุดต้นตอของความโกรธออกมาได้หมด
นันคื
่ อการปรับเปลีย่ นนิสยั ใหม่ เพื่อให้เราเคยชินกับการตอบโต้ดว้ ยอารมณ์รุนแรงอย่างความโกรธ
น้อยลง
เราจะพบผืนหนังทีก่ ว้างพอได้ทใี ่ ด
แต่เพียงห่อหุม้ ผืนหนังไว้ใต้สน้ รองเท้า
เช่นเดียวกัน เป็ นไปไม่ได้ทเี ่ รา
แต่ควรทีเ่ ราจะสํารวมจิตตน

เพือ่ ใช้ห่อคลุมพสุธานี้
ก็เปรียบดังได้
่ คลุมทัง้ โลก
จะหยุดยัง้ เหตุการณ์ภายนอก
จําเป็ นอะไรทีเ่ ราจะไปเหนีย่ วรัง้ สิง่ อืน่

อีกวิถที างคือ ปญั หาอะไรก็ตามมิได้มวี ธิ แี ก้ หรือทางออกเพียงหนึ่งเดียว แต่ควรเชื่อยุทธวิธ ี
ในการดึงเอาส่วนต่างๆ จากภายในตัวเราเองทีม่ อี ยูม่ าใช้แก้ปญั หาต่างๆ
ระหว่างจีน-ทิเบต
ประเทศจีนพยายามครอบครองแผ่นดินทิเบต ดินแดนทีเ่ ต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ แต่สงิ่ ที่ทาไล ลามะสอนชาวทิเบตนัน้ สอนให้เรียนรูจ้ ากผลต่อกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวทิเบต ด้วยวิธกี ารจัดการกับรัฐบาลจีน ในการพยายามเลีย่ งอารมณ์ความรูส้ กึ ในด้านลบอยู่เสมอ
ระมัดระวังไม่ปล่อยให้อารมณ์มามีอทิ ธิพลเหนือตัวเรา แม้ความรูส้ กึ โกรธเกิดขึน้ ได้ แต่ควรพิจารณา
ตรวจสอบอย่างรอบคอบ และพยายามลดความโกรธนัน้ ลง พร้อมภาวนาให้เกิดความรูส้ กึ กรุณาต่อ
ชาวจีน
อุ บายวิธ ีและการปฏิบตั ิเ หล่ านี้ยงั สอดคล้องและนํ าไปประยุกต์ใช้ไ ด้กบั ผู้ท่ไี ม่ไ ด้บําเพ็ญ
บารมีเพื่อเป็ นโพธิสตั ย์ รวมทัง้ สามารถใช้ได้กบั ผูท้ ีไ่ ม่ได้นับถือศาสนาพุทธด้วย อย่างไรก็ด ี เรา
ต้อ งไม่มองวิธ ีปฏิบตั ิแ บบพุทธในลักษณะขาวกับดํา เหมือ นเป็ นวิธ ีท่นี ํ าไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุ ก
สถานการณ์ ทุกวิถที างย่อมมีขอ้ จํากัด วิธนี ้กี เ็ ช่นเดียวกัน
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ปญั ญารูแ้ จ้ง
พระพุทธศาสนาทุกนิกายต่างเห็นว่า ปญั ญาเป็ นสิง่ จําเป็ นที่ขาดไม่ได้ การขจัดโมหะ หรือ
ความคิดทีเ่ ป็ นอกุศลจําเป็ นต้องใช้ปญั ญา หรือความรูแ้ จ้งในความไม่มตี วั ตนของมนุ ษย์หรืออนัตตา
ั ญารู้แ จ้ง ในความว่ าง จึง ถือ เป็ นคู่ ปรับโดยตรงของโมหะ คือ การรู้ว่ าธรรม
การอบรมให้เ กิด ป ญ
ทัง้ หลายว่างเปล่าจากตัวตน จะช่วยให้พลังความหลงทีอ่ ยูใ่ นตัวเราลดน้อยหรือหายไปอย่างถอนราก
ถอนโคน
สมาธิภาวนา
อีกหนทางของการฝึกจิต เป็ นการภาวนาด้วยการใช้สติวจิ ยั หรือค้นคว้าธรรม อีกขัน้ คือการ
ภาวนาด้วยจิตที่มสี มาธิอนั แน่ วแน่ คือเราสามารถใช้จนิ ตนาการของเราเพื่อฝึ กสมาธิ เช่นการฝึ ก
สร้างมโนภาพเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ รารูจ้ กั ขณะทีเ่ ขาอารมณ์เสียมาก เขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แสดง
อาการโกรธจัด อาจมีการทําร้ายตนเองหรือการทําลายข้าวของ เมื่อเราพิจารณาเห็นสิง่ ที่เกิดจาก
ความโมโหนัน้ เราจะเห็นภาพของคนๆนัน้ เปลีย่ นไป กลายเป็ นคนน่ ารังเกียจ หน้าตาอัปลักษณ์จาก
อากัปกิรยิ าที่เป็ นผลของความโกรธ เมื่อเราเห็นมโนภาพอย่างนี้แล้ว ควรใช้วธิ วี เิ คราะห์ และใช้
ความสามารถในจินตนาการของเรา ตัง้ จิตอธิษ ฐานว่า เราจะไม่ยอมตกอยู่ใต้อํ านาจของโทสะที่
รุนแรง จะต้องทุกข์ และสูญเสียความสงบทางจิตใจ กลายเป็ นคนหน้าตาน่ าเกียจ การฝึ กสมาธิน้ีเอง
เป็นเครือ่ งมือทีม่ พี ลังและมีประสิทธิภาพมาก
การให้อภัย
การให้อภัยเปรียบเสมือนผลลัพธ์ขนั ้ สุดท้าย หรือผลผลิตของความอดทนอดกลัน้ เวลาเรา
อดทนอดกลัน้ ได้จริงๆ การให้อภัยจะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ทัง้ สองอย่างนี้จงึ สัมพันธ์กนั
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ก้าวข้ามเขตเสี่ยง ก้าวออกจากเขตสบาย 3
2

แนวคิด นี้ คณะทํ า งานได้ร บั ความรู้จ ากการถ่ า ยทอดในการอบรมเพื่อ เตรีย มตัว เป็ น ผู้
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทางจิตใจ เป็ นแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาโดยแดเนียล ฮันเตอร์ (Daniel Hunter) ซึง่
เป็ นวิทยากรอยู่ท่ี Training for Change ตัง้ อยู่ในเมืองฟิลลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮันเตอร์
เรียกแนวคิดนี้ว่า “เขตสบาย (comfort zones) และเขตเสีย่ ง (discomfort zones)” เขาใช้แนวคิดนี้
ในการทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อดูและแยกแยะอารมณ์ ท่หี ลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และช่วยให้
ผู้เข้าร่วมฯ ได้รู้จกั แนวคิดนี้รวมทัง้ ทําให้พวกเขาเข้มแข็งเพียงพอที่จะเปิ ดเผยตนเองกับกลุ่ม ใน
การศึกษานี้ ผู้นํากลุ่มได้นําแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ และเรียกว่าทฤษฎีไข่ดาว ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้คอื
มนุ ษย์มขี อบเขตการวางระยะห่างกับคนรอบข้างเป็น 3 ระยะ

ตนเอง

เขตสบาย
เขตเสี่ยง

เขตอันตราย

เขตสบาย (comfort zones) เป็ นเขตทีใ่ กล้ตวั เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้คนทีร่ กั ชอบ สนิทสนมคุน้ เคยกัน
อยู่ เป็นคนทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ปลอดภัย และไว้วางใจ เข้ามาอยูไ่ ด้
เขตเสี่ยง (discomfort zones)เป็ นพืน้ ที่สําหรับคนแปลกหน้าที่อาจไม่รจู้ กั กันมาก่อน หรือ
แม้รจู้ กั หน้ าแต่ยงั ไม่รใู้ จ เป็ นพื้นที่ท่สี ามารถเรียนรูไ้ ด้ แต่ยงั รูส้ กึ กลัวๆ กลัวแต่ถ้าลองเสี่ยงดูแล้ว
ก้าวข้ามไปได้กจ็ ะเกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ หรือได้มติ รเพิม่ ขึน้ เป็ นการขยายเขตสบายออกไป จะทําให้
เรามีทท่ี างในการมีชวี ติ เพิม่ ขึน้ มีมติ รมากขึน้ การเปิดเผยตัวเองเป็ นวิธกี ้าวเข้าไปในเขตเสีย่ ง เพื่อ
3

สนใจดูรายละเอียดเพิม่ ที่ http://trainingforchange.org/content/view/187/39/
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ขยายโลกแห่งการเรียนรู้ของตนเอง ดังนัน้ การเปิ ดเผยความรู้สกึ จึงมาพร้อมกับความรู้สกึ เสี่ยง
เสมอ กลุ่มฯ จึงต้องเสริมความเชื่อมันในตนเองให้
่
กบั ทุกคน และแสดงความเป็ นมิตรเพื่อประกัน
ความเสีย่ ง ถึงเจ็บกลับมาก็มคี นพยาบาล
เขตอันตราย (alarm zones) เป็ นเขตที่เสีย่ งมากเกินไปทีเ่ ราไม่พร้อมทีจ่ ะเผชิญ เป็ นทีอ่ ยู่
ของคู่กรณีทค่ี วามสัมพันธ์ทางอํานาจต่างกันมาก ผูท้ เ่ี คยถูกคุกคาม คนทีค่ ดิ ว่าเป็นศัตรู
เขตเหล่านี้เป็ นความรูส้ กึ ที่คนสร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงตามปจั จัยต่ างๆ เช่น ปจั จัย
ภายนอก คือ บุค คล เหตุ ก ารณ์ แ วดล้อ ม หรือ ความสัมพันธ์ และปจั จัยภายใน คือ สภาวะจิต ใจ
ประสบการณ์ สถานะ
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ส่วนที่สอง: แนวคิ ดและแนวทางปฏิ บตั ิ
การเยียวยาจิ ตใจตามหลักจิ ตวิ ทยา 4
3

การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ในกรณีทเ่ี กิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงซึง่ กระทําโดย
มนุ ษย์ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเป็ นจํานวนมาก ผู้
ทีใ่ ห้การช่วยเหลือด้านจิตใจจะมีเป้าหมายในการรักษาขัน้ ต้นดังนี้
1. แยกผูต้ อ้ งการเข้ารับการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในทันที
2. ให้ความช่วยเหลือ และปกป้องผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอันตรายทีอ่ าจเกิดซํ้า
3. ช่วยเหลือให้ได้ตดิ ต่อกับครอบครัวหรือบุคคลทีเ่ ขาต้องการ
4. ให้ขอ้ มูลสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริง เพื่อลดความรูส้ กึ กังวล หวาดกลัว
ทัง้ นี้การให้ค วามช่ว ยเหลือด้านจิตใจในระยะฉุ ก เฉิ นสําหรับผู้ใหญ่ ห ลัง เกิด เหตุ ก ารณ์ มี
วิธกี ารทัง้ หมด 8 วิธคี อื
1. การช่วยเหลือทางจิตใจเบือ้ งต้น (Psychological First Aid)
2. การให้ความช่วยเหลือช่วงระยะวิกฤติ เพื่อให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
(Crisis Intervention)
3. ช่วยเหลือให้ขอ้ มูลสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง เชื่อถือได้ (Information Briefing)
4. ให้ความช่วยเหลือผูเ้ คราะห์รา้ ยด้านสุขภาพจิต รวมถึงเชื่อมโยงกับกระบวนยุตธิ รรม
เพื่อปกป้องสิทธิของผูเ้ คราะห์รา้ ย (Crime Victim Assistant)
5. การเยีย่ มบ้าน (Community Outreach)
6. การประเมินทางจิตใจของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ซึง่ อาจทําเป็นกระบวนการกลุ่ม
(Psychological Debriefing)
7. การช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้ผ่านความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั
ไปได้ (Psycho-Education)
8. การให้คาํ ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (Mental Health Consultation)
ในทีน่ ้ีจะกล่าวรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจในข้อแรก และเรื่องการเยีย่ มบ้าน
ซึง่ จะเป็นความรูท้ ใ่ี กล้เคียงและเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของคณะทํางานเยียวยาฯ ต่อไป
การช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น
เป็ นการให้ความช่ว ยเหลือทางด้านจิตใจอย่างทันท่วงที ด้วยการเป็ นฝ่ายเข้าหาผู้ได้รบั
ผลกระทบเพื่อเสนอความช่วยเหลือ โดยการให้กําลังใจ ปลอบโยน ซึ่งต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
4

นําเสนอโดยคุณวัลลี ธรรมโกสิทธิ ์ สถาบันกัลณ์ยาราชนครินทร์ เอกสารอัดสําเนาแจกในการประชุมระดมความเห็นรวบรวมความรู้
ั
เรือ่ งการเยียวยาฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2548 โรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว จังหวัดปตตานี
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พืน้ ฐาน 3 ประการคือ การป้องกัน การชี้นํา และการเชื่อมต่อ ผู้ท่ที ําหน้ าที่ให้ความช่วยเหลือควร
ทราบถึงสิง่ ทีค่ วรทํา และไม่ควรทําดังนี้
สิง่ ทีค่ วรทํา
• รับฟงั เรือ่ งราวของผูท้ ต่ี อ้ งการเล่าอย่างตัง้ ใจ เปิดโอกาสให้เล่าเท่าทีต่ อ้ งการ และ
ถ้าจําเป็ นต้องฟงั ซํ้าก็ตอ้ งตัง้ ใจฟงั
• คาดหวังและยอมรับปฏิกริ ยิ ารุนแรงของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ซึง่ เป็นเรือ่ งธรรมชาติท่ี
ต้องเกิดขึน้ รวมทัง้ ชีใ้ ห้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบเห็นว่าปฏิกริ ยิ านัน้ เป็นเรือ่ งปกติใน
สถานการณ์นนั ้
• แสดงความเป็ นมิตร เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ แม้ขณะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกําลังโกรธ
• ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
• ช่วยเหลือด้วยการติดต่อครอบครัวหรือบุคคลทีเ่ ขาต้องการ
• บอกแหล่งทีต่ งั ้ ของหน่ วยงานราชการหรือองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้
ได้รบั ผลกระทบมีส่วนร่วมได้รบั บริการหรือสิง่ ของทีต่ อ้ งการได้เหมาะสม
• เข้าใจและยอมรับอารมณ์ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และให้ความสําคัญอย่างเต็มที่
• ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เชื่อถือได้เกีย่ วกับเหตุการณ์ไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้ผไู้ ด้รบั
ผลกระทบเข้าใจสถานการณ์ได้ดขี น้ึ
• ปกป้องผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมา
• ให้ความสําคัญกับภาษาทีใ่ ช้ ระมัดระวังคําพูด ควรใช้ความเห็นใจ ไม่ใช่การคาด
เดาเอง
สิง่ ทีไ่ ม่ควรทํา
• อย่าบังคับให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบเล่าเหตุการณ์ให้ฟงั โดยเฉพาะเรือ่ งส่วนตัว
• อย่าบอกผูไ้ ด้รบั ผลกระทบว่าควรรูส้ กึ ควรคิด หรือควรทําอะไร อย่างไร
• อย่าให้สญ
ั ญาว่าจะให้หรือทําอะไรให้ ถ้ายังไม่แน่ ใจว่าจะทําได้
• อย่าให้คาํ พูดง่ายๆ เพื่อให้ความมันใจกั
่ บผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เช่น ทุกอย่างจะ
เรียบร้อย หรือ คนอื่นลําบากกว่าคุณมาก
• อย่าบอกผูไ้ ด้รบั ผลกระทบว่าทําไมจึงคิดว่าพวกเขามีความทุกข์
• อย่าบอกผูไ้ ด้รบั ผลกระทบว่าคุณคิดว่าเขาควรจะทําอะไรได้บา้ งในสถานการณ์ท่ี
ผ่านมา เช่น ช่วยชีวติ บุคคลทีเ่ ขารัก
• อย่างวิจารณ์บริการหรือกิจกรรมทีม่ อี ยู่ โดยเฉพาะต่อหน้าผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
• ให้การช่วยเหลือผูใ้ ห้บริการ เพื่อสนับสนุ นให้การบริการนัน้ ๆดีขน้ึ
• ไม่ควรแยกสมาชิกในครอบครัวออกจากกัน โดยเฉพาะเด็ก
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• อย่าคิดหรือตีตราว่าผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมีอาการทางจิต
• อย่าพูดประโยคเหล่านี้ หรือมีความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น ฉันเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับคุณ, สงบจิตสงบใจไว้บา้ ง, ใจเย็นๆ, ลืมมันเสียเถอะ เป็ นต้น
การเยีย่ มบ้าน หรือการเยีย่ มเยียนในชุมชน
เป็ นกระบวนการที่จําเป็ นในการรักษาจิต ใจที่เ ป็ นผลจากการกระทําที่รุนแรงและการก่ อ
ความไม่สงบ การไปเยี่ยมผู้ได้รบั ผลกระทบที่บ้านก็เพื่อประเมินสภาพจิตใจ และการให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการเยีย่ มบ้าน คือ
1. ประสานกับแกนนําชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปในหมูบ่ า้ น และบ้านของผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ
2. ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยใช้แบบคัดกรองเป็นแนว
ทางการประเมิน
3. ให้ความช่วยเหลือตามผลการประเมิน เช่น การให้คําปรึกษา จิตบําบัดแบบ
ประคับประคอง คลายเครียด
4. ส่งต่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญในกรณีพบปญั หาสุขภาพจิต
5. บันทึกผลการเยีย่ มเยียน
การผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง
เราสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ดว้ ยกิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจําวัน เช่น การพักผ่อน
ให้เพียงพอ ออกกําลังกานสมํ่าเสมอ ทํางานอดิเรก ท่องเทีย่ ว ระบายความรูส้ กึ ให้ผอู้ ่นื ฟงั หรือการ
พึง่ พาหลักธรรมทางศาสนา อย่างไรก็ดมี เี ทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด 4 ประการคือ
1. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
เริม่ จากนัง่ ในท่าที่สบาย ในบรรยากาศทีส่ งบ ตัง้ สมาธิ แล้วเกร็งกล้ามเนื้อไว้นับ 1-3 แล้ว
คลาย นัน้ 1-15 ซึ่งควรฝึ กประมาณ 8-12 ครัง้ เมื่อทําได้จะสามารถคลายกล้ามเนื้อได้โดยไม่ต้อง
เกร็งก่อน โดยแต่ละส่วนของร่างกาย ฝึกดังนี้
• มือและแขน เริม่ จากกํามือ เกร็งแขน แล้วคลาย ทําสลับซ้ายและขวา
• หน้าผาก ด้วยการเลิกคิว้ สูงแล้วคลาย ขมวดคิว้ แล้วคลาย
• หลับตาแน่ น พร้อมย่นจมูกแล้วคลาย
• กัดฟนั ใช้ลน้ิ ดันเพดานบน เม้มปากแน่นแล้วคลาย
• ก้มหน้าให้คางจรดคอแล้วคลาย สลับกับเงยหน้าจนสุดแล้วคลาย
• หายใขเข้าลึกๆ ยกไหล่สงู กลัน้ ลมหายใจไว้แล้วคลาย
• แขม่วหน้าท้องแล้วคลาย ขมิบก้นแล้วคลาย
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• เหยียดขา กระดกปลายเท้าขึน้ แล้วคลาย สลับกัน เหยียดขา งอนิ้วเท้าแล้ว
คลาย ทําสลับซ้ายขวา
2. การฝึกลมหายใจ
ฝึ กได้ทุกครัง้ เมื่อรูส้ กึ เครียด โกรธ หรือไม่สบายใจ สามารถทําซํ้าได้ 4-5 ครัง้ โดยในแต่ละ
วันควรฝึกประมาณ 40 ครัง้ แต่ไม่จาํ เป็นต้องครบถ้วนในคราวเดียว โดยฝึกตามขัน้ ตอนดังนี้
• นังในท่
่ าสบาย หลับตา และมือประสานไว้ทห่ี น้าท้อง
• ค่อยๆ หายใจเข้าช้าๆ นับ 1-4 รูส้ กึ ว่าท้องพองออก
• กลัน้ หายใจไว้ นับ 1-4 ช้าๆ
• ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก นับ 1-8 ช้าๆ พยายามไล่ลมออกจากท้อง จนท้องแฟบ
3. การทําสมาธิ
การฝึกจิตให้ว่าง ดึงความคิดให้ออกจากสถานการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ และปฏิบตั ดิ งั นี้
• เลือกสถานทีส่ งบ
• เลือกท่าทีส่ บาย ตามความสะดวกและถนัด
• ทําร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลาย
• มุง่ ความสนใจไปจุดใดจุดหนึ่ง เช่น เปลวเทียน หรืแดอกไม้ ท่องภาวนาในใจ ฝึก
ประมาณ 15-20 นาที
4. การนวดคลายเครียด
สําหรับผูท้ ม่ี อี าการปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ควรนวดในขณะมีไข้
หรือกล้ามเนื้ออักเสบ ควรนวดด้วยการใช้ปลายนิ้วมือทีถ่ นัด คือนิ้วหัวแม่มอื นิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง กด
ประมาณ 10 วินาทีแล้วปล่อย แต่ละจุดควรทําซํ้าประมาณ 3-5 ครัง้
จุดทีน่ วดคือ จุดกลางระหว่างคิว้ จุดใต้หวั คิว้ จุดขอบกระดูกท้ายทอย จุดต้นคอ จุดบริเวณ
บ่า จุดบริเวณบ่าด้านหน้า จุดบริเวณบ่าด้านหลังและสะบัก
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จิ ตบําบัดแนวภาวนา: การฝึ กปฏิ บตั ิ ตนเองเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น 5
4

คู่มอื ให้การปรึกษาและจิตบําบัดแนวภาวนา ชื่อ “มิตรไมตรีไม่มปี ระมาณ” นี้ เกิดขึน้ หลัง
การอบรมเรือ่ ง “จิตบําบัดแนวพุทธ” ซึง่ จัดโดย เสมสิกขาลัย มูลนิธเิ สฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เมื่อปี
พ.ศ.2542 การอบรมนี้เป็ นความพยายามที่จะนํ าพุทธศาสนามาปรับใช้ในการให้การปรึกษา เพื่อ
การดูแลตนเองและผูอ้ ่นื และมีการหารือถึงหลักการและแนวทางการให้การปรึกษาแนวภาวนา ซึ่ง
ได้กลายเป็ นทีม่ าของหนังสือเล่มดังกล่าว
แนวทางสําคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้อ่นื ต้องเริม่ ต้นจากตัวเราเอง วิธกี ารช่วยเหลือ
แนวภาวนาสอนว่า เราจะสามารถทําประโยชน์ต่อคนอื่นได้ จําเป็ นต้องจัดการกับความสับสน ความ
ไม่มนใจ
ั ่ การขาดความชัดเจน และความกลัวความเจ็บปวดของเราออกเสียก่อน เพื่อทีจ่ ะช่วยเหลือ
ผู้อ่ ืน ได้ การเริ่ม ต้ น จัด การตนเองเป็ น หลัก สํ า คัญ ของ “จิต บํา บัด แนวภาวนา” ซึ่ง บางครัง้ การ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื อาจไม่ใช่คําแนะนํ า การปลอบโยน หรือความเห็นอกเห็นใจ แต่เป็ นเพียงการ “อยู่”
เคียงข้างผูเ้ ป็ นทุกข์หรือเดือดร้อนเท่านัน้
จิต บํ า บัด แนวภาวนา เป็ นแนวทางที่นํ ามาจากปรีช าญาณของพุ ทธศาสนา “ชัมบาลา”
(หลัก สู ต รการปฏิบ ัติส มาธิข องฆราวาสที่ม ีต้ น กํ า เนิ ด จากธิเ บต) และจิต บํ า บัด แนวตะวัน ตก
ผสมผสานกัน และการเรียนรู้ในการปฏิบตั ิสมาธิ เป็ นสิง่ แรกสําหรับการให้ความช่วยเหลือแนวนี้
นอกจากนี้ยงั สามารถบ่มเพาะ “ไมตรี” (เรียกโดยพุทธศาสนาสายธิเบต) ทีห่ มายถึง ทัศนคติทอ่ี บอุ่น
และเป็นมิตร ซึง่ เราสามารถนํามาใช้กบั ตนเองและผูอ้ ่นื ต่อได้
“ไมตรี” คือการปล่อยให้ประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้น โดยไม่โทษตนเอง แต่ไม่เป็ นการปดั
ความรับ ผิด ชอบต่ อ การกระทํ า ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งการใช้ถ้อ ยคํา หรือ ความคิด แต่ ไ มตรีม ีล ัก ษณะเป็ น
คุณภาพทีอ่ ่อนโยน และนุ่ มนวลในประสบการณ์ของเรา นอกจากนี้ ไมตรี ยังเป็ นการเข้าใจสิง่ ต่างๆ
อย่างชัดเจน ปล่อยให้มนั เป็ นอย่างทีเ่ ป็ น หรือการยอมรับอย่างเข้าใจด้วยทัศนะทีอ่ ารี และ “ไมตรี”
ยังนําทัศนคติแห่งมิตรภาพ การยอมรับและการไม่ตดั สินมาสู่ทุกแง่มมุ ในประสบการณ์ของเรา
สรุปคือ ไมตรีคือความมีใจกว้ าง และกรุณาต่ อประสบการณ์ ของเราโดยปราศจาก
เงือ่ นไข โดยเริ ม่ จากการพัฒนาไมตรีในตัวเรา และแผ่ไปยังผู้อืน่ โดยธรรมชาติ มิ ตรไมตรี
อย่างไม่มีประมาณนี้ เป็ นส่วนหนึ ง่ ของจิ ตแท้ของเรา

5

เรียบเรียงจาก คาเรน คิสเซล เวเกลา(เขียน) ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล(แปล). มิ ตรไมตรีไม่มีประมาณ คู่มือให้การปรึกษาและจิ ต
บําบัดแนวภาวนา. สํานักพิมพ์สวนเงินมีมา, 2547.
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เริม่ ต้น: การฝึกตนเอง
“ธรรมชาติแห่งความกรุณาของเรานัน้ มีพลังลุ่มลึก หากเรา
มีความปรารถนาแรงกล้าทีจ่ ะช่วยผูอ้ นื ่ เราจะสามารถทํา
ได้อย่างไม่มปี ระมาณ หากเราหวังสิง่ ตอบแทนมันจะ
เกิดผลไม่เป็ นดังคาด แต่หากเราสัมผัสความเมตตาของ
เราได้ เราจะมีพลังอย่างยิง่ ” (น.10)
การเริม่ ต้น คือการพิจารณาความว่าง และความพยายามค้นหาจิตประภัสสร จิ ตประภัสสร
คือความดีงามพื้นฐาน อันได้แก่ การเปิ ดรับ (การเปิ ดและรับกับความว่างหรือความเงียบ) ความ
กระจ่างชัด (รับรูท้ ุกอย่างได้ดว้ ยจิต) และความกรุณา (ดังข้อความข้างต้น) ลักษณะทัง้ สามประการ
นี้เป็นลักษณะธรรมชาติ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่มเี งือ่ นไข และสัมผัสได้ตลอดเวลาในตัวเรา
ประการต่อมา คือ การทดสอบตนเองให้อยู่กบั ปัจจุบนั ควบคุมจิตไม่ให้วอกแวกไปตาม
สิง่ แวดล้อมรอบๆตัว ด้วยแบบฝึกหัดสองข้อ คือ
1) แบบฝึ กหัดศูนย์การค้า เป็ นการทดสอบจิตตนเองโดยลําพัง ด้วยการยืนนิ่ง ณ จุดหนึ่ง
ภายในศูนย์การค้า หรือสถานที่ใดๆที่มกี จิ กรรม และผู้คนมาก ด้วยการปล่อยให้ทุก
ความเคลื่อ นไหวผ่า นเข้ามาในสายตาประมาณ 10 นาที แล้ว สัง เกตตนเองว่า เรา
สามารถควบคุมการรับรู้ของเราได้หรือไม่ ถ้าการมองตามเด็กน้ อยหน้ าตาน่ ารักที่วงิ่
ผ่านไป นันแสดงว่
่
าเราไม่ได้ยดึ อยู่กบั ปจั จุบนั แต่ถ้าเด็กน้อยแค่วงิ่ ผ่านเข้ามาในระยะที่
สายตาเราจับจ้องอยู่ และเราไม่ได้หนั ตามไปมอง นัน่ คือการฝึ กจิตอยู่กบั ปจั จุบนั ขณะ
ของเรา หรือจิตเราสามารถอยูก่ บั ความเงียบได้ กล่าวง่ายๆคือ การฝึกจิตให้นิ่ง
2) แบบฝึ กหัดกระจกเงา เป็ นการทดสอบจิตตนเองกับผู้อ่นื ด้วยวิธกี ารนัง่ หันหน้ าหากัน
เป็ นคู่ เริม่ ต้นด้วยการต่างคนต่างหันหน้ าไปด้านใดด้านหนึ่งช้าๆ และหันกลับมาช้าๆ
เช่นกัน เมือ่ เผชิญหน้ากัน ก็เหมือนการส่องกระจกเงา แต่เมื่อทําการทดสอบ ปรากฏว่า
หลายคู่ต้องระเบิดหัวเราะออกมา แบบฝึ กหัดนี้ทดสอบการอยู่ในปจั จุบนั ขณะกับผู้อ่นื
ซึง่ เป็ นเรื่องยากกว่าการอยู่ลําพัง เพราะแท้จริงแล้วเราต้องฝึ กจิตไม่ให้วอกแวกในการ
อยูก่ บั ผูอ้ ่นื เพราะจุดหมายของการฝึกคือการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
การฝึกเพื่อเริม่ ต้นในเรื่องต่อมาคือ การนัง่ สมาธิ เพื่อค้นหาให้เจอว่าเราคือใคร ถ้าเปรียบ
จิตของเราดังม้
่ าป่า ที่มกั วิง่ เตลิดไปไหนต่ อไหน เทคนิคการฝึ กสมาธิก็คอื การล้อมรัว้ ให้กบั ม้าป่า
หรือจิตเรานันเอง
่
พูดสัน้ ๆก็คอื การฝึกจิตให้เชื่อง ด้วยการเปิดรับอย่างไร้อคติ ความใฝ่รใู้ ส่ใจในสิง่ ที่
เกิดขึน้ และการกลับมาสู่สมาธิอย่างกรุณาอ่อนโยน สําหรับเทคนิคการนัง่ สมาธิหรือการเจริญสติ มี
หลักง่ายๆ สามด้าน คือ ร่างกาย ลมหายใจ และความคิด
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สําหรับร่างกายคือจัดทีน่ งให้
ั ่ เหมาะสม อาจนัง่ บนเบาะทีส่ บาย ผ่อนคลาย หรือบนเก้าอี้ตาม
สะดวก นังตั
่ วตรงและผ่อนคลายทุกส่วน ถ้านังบนเบาะอาจขั
่
ดสมาธิหลวม ถ้านัง่ บนเก้าอี้ควรวางมือ
ไว้บนตัก ซึ่งเรียกว่าท่าบัลลังก์ ส่วนลมหายใจ คือการใช้ลมหายใจเป็ นตัวกําหนด เทคนิคสมาธิน้ี
เน้นการตามลมหายใจออก คือให้จติ และความใส่ใจของเราตามลมหายใจออกไป เสมือนให้จติ ออก
จากตัวเราสู่ภายนอกไปหาผูท้ ่เี ราจะช่วยเหลือนัน่ เอง และสุดท้ายคือความคิด ขณะนัง่ สมาธิเรามัก
คิดเรือ่ งต่างๆ แทรกเข้ามาเสมอ ไม่ต้องกังวล แค่ตดิ ป้ายว่านัน่ คือ “ความคิด” เพื่อแสดงการรับรูส้ งิ่
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นช่วงที่ต้องใช้ความอ่อนโยนเป็ นสําคัญ โดยสรุปแล้วการนัง่ สมาธิควรเริม่ การฝึ กที่ 20
นาที และเพิม่ เป็ นหนึ่งชัวโมง
่
โดยควรฝึ กทุกวันในสถานทีเ่ งียบๆ ถ้าเป็ นไปได้ แต่ขอ้ คิดคือ ไม่ว่า
การปฏิบตั จิ ะเป็ นเช่นไร ไม่ว่าคุณรูส้ กึ สงบ หรือกระสับกระส่าย หรือคุณอาจรูส้ กึ ดีขน้ึ หรือแย่ลง หาก
คุณพยายามฝึ ก ถือว่าเป็ นการฝึ กที่ดแี ล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องพิเศษ หรือทําให้ต่นื รู้ และไม่มใี ครบอกได้
ถึงการฝึกทีพ่ อดีได้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละบุคคลในการฝึก และเทคนิคการปรับใช้อย่างเหมาะสม
การรู้จกั ปัญญาทัง้ ห้าในจิตแท้ หรือจิตประภัสสรของเรา เพื่อให้รวู้ ่าทุกคนต่างมีปญั ญาทัง้
ห้านี้ในสัดส่วนทีต่ ่างกัน ซึง่ ต้องอาศัยการเรียนรูท้ จ่ี ะค้นพบปญั ญาทัง้ ห้า ซึง่ ประกอบด้วย 1) ปญั ญา
ในการเปิดรับ คือการแยกความคิด กับประสบการณ์ตรง ซึง่ การรับรูจ้ ะแตกต่างกัน 2) ปญั ญาในการ
ยินดีต่ อประสบการณ์ ทงั ้ ด้านกาย ใจ และวัตถุ ของตนเองอย่างมันใจ
่ 3) ปญั ญาในการรับรู้หรือ
เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆให้กระจ่างชัด โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เพราะจิตแท้จะถูกพัฒนาขึน้
4) ปญั ญาแห่งความกรุณา และความสัมพันธ์ทแ่ี ท้ คือ เราควรแสดงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ด้วยการ
รับฟ งั อย่างใส่ใ จ และ 5) ปญั ญาในการกระทําอย่างมีทกั ษะ คือ การรู้ว ิธกี ารทํางานให้ไ ด้ผลดี มี
ประสิทธิภาพ และด้วยความกรุณา ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของจิตแท้
ณ ต่อมา: ปลุกมิตรไมตรี
เมือ่ เราได้เริม่ ต้นฝึก เราต้องเรียนรูอ้ กี หลายอย่าง นัน่ คือ การรับรูแ้ ละการปล่อยวาง ซึง่ ต้อง
เผชิญ หน้ า กับอารมณ์ ท่เี กิด ขึ้นว่ าจะปลดปล่ อ ยมัน หรือ เก็บ กลัน้ มัน ไว้ ซึ่ง ล้ว นนํ าไปสู่ก ารรับ รู้
อารมณ์ในขณะนัน้ และปล่อยวางมันลง เพื่อแปรผันให้เป็ นพลังต่อไป การฝึกสมาธิยงั ทําให้เรารูจ้ กั
ตัวเองมากขึน้ หรือบางคนอาจสับสนมากขึน้ แต่เมื่อใดทีเ่ รารูส้ กึ ปฏิเสธตนเอง วิธแี นวภาวนาสอน
เราว่า “เราได้เติมปุ๋ยให้กบั เมล็ดพันธ์แห่งความรุนแรงให้แ ก่ ต ัวเราเอง” แต่เ มื่อฝึ กไป เราจะพบ
มิตรภาพที่ไร้เงื่อนไข และไมตรีทไ่ี ม่มปี ระมาณ ซึง่ การจะบ่มเพราะไมตรีได้ ก็ด้วยการฝึ กสติ หรือ
เจริญสติแนวภาวนานี้เอง และจะทําให้จติ แท้ของเราเปิ ดเผยออกมา ซึง่ ต้องทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป
อย่างไรก็ด ี วิธปี ฏิบตั หิ นึ่งจะช่วยปลุกไมตรีในตัวเรา คือ การฝึก “ทองเลน”
ทองเลน เป็ นภาษาธิเบต แปลว่าการให้แ ละการรับ และยังเป็ นการปลุกไมตรี มีค วาม
กรุณาแท้ และมีความเป็ นมิตรอย่างไม่มปี ระมาณ สามารถทําได้ขณะนัง่ สมาธิ การปฏิบตั ทิ องเลนมี
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ส่ ว นสัมพันธ์ก ับอารมณ์ แ ละความรู้ส ึก มากกว่ าความคิด ซึ่ง มีข้นึ ตอนคือ 1) สํารวจจิต แท้อ ย่า ง
รวดเร็ว ด้วยการลืมตาระลึกรูถ้ งึ สิง่ ใดสิง่ หนึ่งภายในสองถึงสามวินาที สะเทือนการเปลีย่ นผ่านเข้าสู่
การปฏิบตั ิ 2) หายใจเข้า-ออก คือเมือ่ หายใจเข้า ให้นําความร้อน หนัก และมืดเข้ามาในตัว และเมื่อ
หายใจออกให้นําเอาความเย็น เบาและสว่างออกไป คือจิตแท้ และ 3) แยกแยะความรูส้ กึ ความคิด
หรือสถานการณ์ให้ชดั ว่า สิง่ ไหนจริง และเป็ นอุปสรรค เมื่อเราพบว่าจะมีอุปสรรคกัน้ ไม่ให้เรารับ
ความกรุณาเข้ามา เราอาจได้เรียนรูว้ ่าสิง่ นี้ไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะเรา แต่เกิดกับคนทีไ่ ม่ยอมรับความ
ช่วยเหลือง่ายๆด้วยเช่นกัน
เมือ่ ลงมือทํา
1. การปฏิบตั เิ พื่อให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น มีสองส่วนทีต่ อ้ งเรียนรูค้ อื สิง่ ทีพ่ ูด และสิง่ ทีท่ ํา
กล่าวคือ
สิง่ ทีพ่ ดู เพื่อเป็ นประโยชน์ สําหรับนักจิตบําบัดแนวภาวนาแล้ว มีขอ้ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
- รับฟงั และให้ความใส่ใจ รวมทัง้ ให้กําลังใจ โดยทําให้ผอู้ ่นื รูว้ ่า เราเชื่อว่าเขาสามารถที่
จะทําในสิง่ ทีน่ ่ ากลัวได้ เช่นการพูดว่า “เธอทําได้” ด้วยความรูส้ กึ เช่นนัน้ จริงๆ บางคน
แค่ต้องการคําพูดเพื่อยํ้าความมันใจ
่ เราต้องตระหนักว่าอารมณ์ต่างๆเกิดขึน้ เป็ นปกติ
การช่วยยํา้ ความมันใจนี
่ ้จะทําให้ผอู้ ่นื ได้พบกับไมตรี
- หลีกเลีย่ งการพูดลักษณะ ยุงยงส่งเสริม เพราะเป็ นสิง่ ทีป่ ราศจากความจริงใจ และเป็ น
ผลเสียมากกว่าผลดี
- สิง่ ทีย่ ากทีส่ ุดในการพูด คือการบอกความจริง
- การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
- หลังการให้ข้อ มูลแล้ว เราอาจขออนุ ญาตก่ อนเสนอความเห็นหรือ ให้คําแนะนํ า และ
ปล่อยให้ผฟู้ งั เลือกตัดสินใจเอง เราต้องสนับสนุ นเขาและไม่รบเร้าให้ตดั สินใจใหม่
สิง่ ทีท่ าํ เพื่อเป็นประโยชน์
เมือ่ เราให้ความช่วยเหลือ เราควรเสนอสิง่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง และลงมือทําเพื่อช่วยเหลือ แบ่ง
เบาภาระของผูร้ บั ความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่มกั สับสน ลังเล และทําอะไรไม่ค่อยถูก โดยเราอาจ
กระทําบางสิง่ นัน้ แทนเขา หรือชวนเขามาร่ว มทํากิจกรรมง่ายๆด้วยกัน นัน่ จะเป็ นการดึงให้เขา
กลับมาอยู่กบั ปจั จุบนั ขณะ ไม่วติ กกังวลกับปญั หา หรืออารมณ์ตรงหน้า เช่น ชวนทําความสะอาด
บ้าน เก็บล้างถ้วยชาม ง่ายๆเท่านี้ เป็ นสิง่ ทีค่ วรทําแล้ว
2. การอยู่เป็ นเพื่อนอย่างมีสติ คือการร่วมทํากิจกรรมกับผูต้ ้องการความช่วยเหลือ อย่างมี
สติ และคุณลักษณะทีด่ ี ของกิจกรรมทีม่ สี ติ มี 4 ข้อ คือ 1) ทําให้จติ และกายประสานกัน ดึงจิตให้อยู่
กับกายที่อยู่ในปจั จุบนั ขณะอยู่แล้ว 2) ฝึกรับรูแ้ ละปล่อยวาง เพื่อก้าวต่อไป 3) กิจกรรมที่ทําทําให้
เราสังเกตตัวเองว่ากลับมาอยู่ในปจั จุบนั แล้ว และได้เห็นความต่างระหว่างการมีสติ และไม่มสี ติ 4)
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อยู่กบั ทุกขณะของปจั จุบนั ที่เปลี่ยนไป แต่ละขณะสดใหม่และมีลกั ษณะเฉพาะ การฝึ กที่ดจี ะทําให้
มองเห็น
3. การทํางานเป็ นทีม คือการสร้างภาวะแห่งสติและไมตรี โดยกลุ่มคน เช่นคณะให้ความ
ช่วยเหลือการดูแลเบือ้ งต้น สําหรับการคลอดลูก หรือคนป่วยทีใ่ กล้ตาย การทํางานร่วมกันหลายคน
จะช่วยให้มปี ระสิทธิภาพ หรือเมื่อใดทีค่ นหนึ่งในทีมต้องเผชิญอารมณ์ตรงหน้า คนอื่นจะช่วยดึงให้
จิตของทุกคนในทีมกลับมาอยู่กบั ปจั จุบนั ได้ หรือการช่วยเหลือญาติของผู้ป่วยทีอ่ ยู่ในภาวะสับสน
และกลัว ก็เช่นเดียวกัน การทํางานลักษณะนี้อาจมีผนู้ ําในทีมหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้
การทํางานให้ความช่วยเหลือ จําเป็ นต้องให้กําลังใจและช่วยเหลือตนเองบ้าง แม้ว่าเราจะ
ปฏิบตั สิ มาธิ การรับรูแ้ ละปล่อยวางแล้ว แต่บางครัง้ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ทําให้เรามี
ความทุกข์ตกค้างโดยไม่รจู้ ะจัดการอย่างไร
เยียวยาและดูแลตนเอง
เมื่อเราเสร็จจากงานให้ความช่วยเหลือ และรูส้ กึ หมดแรง เหนื่อยล้า เบื่อ ไม่ยนิ ดี เมื่อกลับ
ถึงบ้าน นันเป็
่ นสัญญาณเตือนว่าการช่วยเหลือของเรากําลังเป็นพฤติกรรมไม่มสี ติ นอกจากวิธกี ารที่
เราต้องหันกลับไปหาตนเอง ฝึกสมาธิและปล่อยวางแล้ว การดูแลตนเอง อีกสองลักษณะคือ 1) การ
บันทึกกระบวนการทํางาน จะทําให้เราได้ตระหนักว่าเกิดอะไรขึน้ บ้างระหว่างให้ความช่วยเหลือ และ
2) ทบทวนตรวจสอบตนเอง ด้วยการปลุกความกรุณาในตัว ทดสอบด้วยการนัง่ คิดว่าคนที่เรามี
ปญั หาด้ว ยอยู่ต รงหน้ า แล้ว ปล่อ ยให้จติ เราไปแทนที่เ ขา มองย้อ นกลับมาที่ตวั เราเอง เป็ นการ
ไตร่ตรองสิง่ ทีเ่ ราทํา และกําลังจะทํา
การให้ความช่วยเหลือไม่มวี นั จบลง เพราะเราต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สําคัญอย่าง
ยิง่ ทีเ่ ราต้องทบทวน ไตร่ตรองสิง่ ทีเ่ รากําลังพยายามทําอีกครัง้ เราต้องผจญภัยอีกครัง้ เมื่อสับสนเรา
ต้องทบทวนขัน้ ตอนต่างๆ และกลับมาสู่ตนเอง ชัดเจนกับสิง่ ทีต่ นเองทํา ตัง้ ใจจริง และตระหนักรูถ้ งึ
จิตประภัสสรของเรา หากเราฝึกสติและรูต้ วั อยูเ่ สมอ เราจะค้นพบความปรารถนาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ซ่อนอยู่ภายในเสมอ และเมื่อเราอ่อนโยนเป็ นมิตรกับทุกสิง่ เราจะสามารถแบ่งปนั ให้ผู้อ่ืนได้มาก
ด้วย และยังชวนให้ผอู้ ่นื สามารถพัฒนาความมีสติอยูใ่ นปจั จุบนั และมีไมตรีอ่อนโยนต่อตนเองได้
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สัมผัสกาย-เยียวยาใจ: วิ ธีการของโรเซ่น (Rosen Method) 6
5

รูจ้ กั มาเรียน โรเซ่น เจ้าของวิธกี าร
มาเรียน โรเซ่น (Marion Rosen) เกิดในเยอรมันเมื่อปี 1914 เธอเติบโตมาในครอบครัวที่
แตกแยก เธอจําความรูส้ กึ ทีด่ เี กี่ยวกับแม่ไม่ได้เลย รูส้ กึ แปลกแยกกับพี่น้องและไม่มคี วามสุข เมื่อ
ย่างสู่วยั รุ่นโรเซ่นเป็ นโรคหืด หายใจลําบาก จึงหันไปเล่นกีฬาทุกชนิด แต่ชอบการเต้นรํามากทีส่ ุด
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขาหัก เธอได้เข้ารับการรักษาและทําให้ได้รจู้ กั กับครูคนแรกของเธอ คือ ลูซ่ี เฮเยอร์
(Lucy Heyer) ซึง่ สอนเธอเรือ่ งการนวดและการออกกําลังลมหายใจ ทีส่ ําคัญลูซร่ี กั ษาอาการปวดหัว
ไมเกรนด้วยการสัมผัสเธอด้วยมือ โรเซ่นรูส้ กึ ว่าวิธกี ารนี้เป็นงานของเธอ และเข้ารับการอบรมกับลูซ่ี
เป็นเวลาสองปี
จากนัน้ เธอเริม่ งานในคลินิคของน้องชายทีส่ วีเดน รักษาผูป้ ่วยให้คลายกังวลได้จากวิธกี ารที่
อบรมมา และระหว่างการรอย้ายไปอยู่ทส่ี หรัฐอเมริกา เธอได้เข้าอบรมโปรแกรมการรักษาทางกาย
และการเข้าห้องเรียนเต้นรํา การเฝ้าดูนักเต้นรําเต้นไปตามเพลงนัน้ ภายหลังทําให้เธอรู้จกั การ
สังเกตวิธกี ารเคลื่อนไหวของร่างกายมนุ ษย์ และนํามาปรับใช้กบั วิธกี ารรักษาของเธอ
หลังจากย้ายมาตัง้ หลักแหล่งในอเมริกาแล้ว โรเซ่นได้เข้าอบรมวิธกี ารรักษาเพื่อที่จะเป็ น
หมอ แต่คะแนนเธอไม่ดนี ัก ภายหลังเธอได้เข้าช่วยเหลือคนเจ็บหลังสงครามและอบรมเพิม่ เติมอีก
ห้าเดือนเธอก็สําเร็จการศึกษา เธอยังคงทํางานประจําในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันเธอก็ได้รกั ษา
ผู้คนด้วยวิธกี ารสัมผัสที่เธอเรียนรูม้ า และพบว่าวิธกี ารนี้รกั ษาอาการเจ็บปวดได้ จากนัน้ เธอก็ได้
เปิดรับการรักษาผูค้ นมากขึน้
ระหว่างทีโ่ รเซ่นใช้วธิ กี ารสัมผัสเพื่อการรักษานัน้ เธอก็คน้ พบสิง่ ใหม่ๆตลอดเวลาจากคนไข้
ของเธอ เช่น เมื่อเธอบีบนวดที่คอและไหล่ คนไข้มกั จะบอกว่ามีบางสิง่ ทีไ่ ม่เคยบอกใครมาก่อนจะ
บอกเธอ เธอพบว่าคนไข้จะรูส้ กึ ผ่อนคลาย บางคนร้องไห้ เริม่ พูดคุย และเริม่ บอกเล่าเรื่องราวทีเ่ ก็บ
กดอยูใ่ นใจ และเริม่ เปิดอบรมความรูแ้ ละวิธกี ารนี้ให้แก่ผสู้ นใจจํานวนหนึ่ง
วิธกี ารของโรเซ่น
จากประสบการณ์ทผ่ี ่านมานานปี โรเซ่นเห็นว่าวิธกี ารของเธอเริม่ ต้นจากคําถามทีว่ ่า ทําไม
คนเราจึงรูส้ กึ เจ็บปวด แล้วทําไมจึงหายจากอาการเจ็บปวดนัน้ เมื่อสัมผัสใครสักคนมันเกิดอะไรขึน้
บ้าง การสัมผัสทําให้รู้สกึ ดีข้นึ ใช่หรือไม่ คนเรารู้สกึ คลายความเจ็บปวดหลังถูกสัมผัสได้อย่างไร
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แปลและเรียบเรียงโดย ศรินธร รัตน์เจริญขจร จาก Rosen, Marion. Rosen Method Bodywork: Accessing the Unconscious
through Touch. Berkeley: North Atlantic Books, 2003.
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โรเซ่นไม่มคี ําตอบที่ตายตัวให้กบั คําถามเหล่านี้ แต่เธอเห็นว่าวิธกี ารของเธอได้ผล เธอเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ทเ่ี ธอรักษาคนไข้ และค่อยๆ ถ่ายทอดออกมา
วิธกี ารของโรเซ่นคือวิธเี ข้าถึงความรูส้ กึ และประสบการณ์ผ่านทางกาย “ด้ วยการสัมผัส”
เพราะความเชื่อทีว่ ่าท่าทางและอาการทีแ่ สดงออกทางกายมักจะไม่โกหก ร่างกายจะแสดงความรูส้ กึ
ทีแ่ ท้จริงออกมาผ่านทางวิธกี ารหายใจและลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
การรักษาวิธนี ้ีไม่ใช่ทงั ้ การรักษาทางกายหรือทางจิต แต่เป็ นวิธกี ารทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวติ มนุ ษย์ ซึง่ วิธกี ารจะเริม่ ต้นจากทีผ่ ูร้ กั ษาจะใช้มอื สัมผัสกายคนไข้ในส่วนทีเ่ ห็นว่ากล้ามเนื้อส่วน
นัน้ เครียดตึง ซึง่ ต้องทําไปพร้อมๆกับการพูดคุยกับคนไข้ดว้ ย วิธกี ารนี้จะทําให้เกิดความใกล้ชดิ ขึน้
ระหว่างผู้รกั ษากับคนไข้ และยังมีการสื่อสารระหว่างกัน ผู้รกั ษาจะรูส้ กึ ถึงความตึงที่ใต้มอื บริเวณ
ส่วนที่สมั ผัส ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก จะต้องค่อยๆแตะต้องคนไข้อย่างมีความหมาย
จะต้องระลึกและแสดงออกให้คนไข้รู้ว่า จะอยู่ใกล้ๆ เคียงข้างกัน คนไข้หลายคนจะมีปฏิกิรยิ า
ตอบสนอง จะรูส้ กึ ดี บางคนเริม่ ร้องไห้ และบางคนจะเริม่ เปิดปากเล่าเรื่องต่างๆ ทีพ่ วกเขาเก็บกดไว้
ภายในใจ
ลักษณะท่าทางหรืออาการที่แสดงออกมาทางกาย จะเป็ นตัว บ่งบอกตัวตนของคนไข้ไ ด้
ผูร้ กั ษาจะต้องสังเกตและอ่านท่าทางเหล่านัน้ คือเมื่อพูดความจริง ตัวตนของผูพ้ ูดก็จะแสดงออกมา
นัน่ คือการยอมรับตัวตนของตนเอง ผู้รกั ษาสามารถสังเกตจากการหายใจของคนไข้ พวกเขาจะ
หายใจลึก กะบังลมจะเคลื่อนไหวเบาลง นัน่ แสดงว่าเขารูส้ กึ ดี ผ่อนคลาย และเริม่ มีความไว้วางใจ
แต่ถา้ ลักษณะของกล้ามเนื้อเกร็ง แสดงว่ามีความรูส้ กึ บางอย่างเก็บกดอยู่ภายในใจ ซึง่ คนไข้มกั เก็บ
ซ่อนไว้โดยไม่รตู้ วั ซึง่ ทําให้สะสมอยูภ่ ายใต้กล้ามเนื้อ จิตใต้สาํ นึก และทําให้การหายใจติดขัด
วิธกี ารของโรเซ่นจะช่วยเปิด หรือขจัดบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ป็นเหมือนสิง่ ปิดกัน้ ใจของคนไข้ไว้
ให้คนไข้เปิดเผยตัวเอง รูจ้ กั ตนเอง วิธกี ารนี้จะช่วยค้นหา แต่จะขึน้ อยู่กบั ความสามารถของคนไข้ใน
การเปิ ด ใจด้ว ย ซึ่ง บางคนอาจต้อ งใช้ระยะเวลา และเมื่อ ผ่ านวิธ ีก ารนี้ แ ล้ว บางคนอาจต้อ งพบ
จิตแพทย์เพื่อปรึกษาเพิม่
ขัน้ ตอนวิธกี ารสําคัญ
การเยียวยาจิตใจผ่านทางร่างกาย มีสงิ่ ทีผ่ ฝู้ ึกการรักษา(practitioner) ด้วยวิธกี ารโรเซ่นควร
ทราบคือ
ให้สมั ผัสเป็ นการเริม่ ต้น
ระมัดระวังในการสัมผัสคนไข้ ต้องค่อยๆแตะต้องเขาอย่างมีความหมาย เมื่อเราสัมผัสใคร
จะมีการสื่อสารระหว่างกันขึน้ การสัมผัสนี้ไม่ใช่เพียงการวางมือบนร่างกายคนไข้ แต่เราจะต้องเปิ ด
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ใจเปิดความรูส้ กึ ข้างในผ่านมือของเราไปยังคนไข้ ให้เขารูส้ กึ ว่ามีคนอยู่เคียงข้างเขา คนไข้หลายคน
จะมีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง รูส้ กึ ดีและเริม่ เปิดใจ
การเริม่ ต้นด้วยการสัมผัสจะทําให้เกิดความไว้วางใจ เกิดความสัมพันธ์กนั และเมื่อเวลา
ผ่านไป คนไข้จะมีการแสดงออกทางการหายใจ ซึง่ สังเกตได้จากกะบังลมของเขาจะเคลื่อนไหวช้าลง
หายใจลึกขึน้ แสดงว่าคนไข้รสู้ กึ ดีขน้ึ ผ่อนคลายและไว้วางใจ
ท่าทางการแสดงออก กับการยอมรับตนเอง
การพูดความจริงต้องการท่าทางบางอย่าง เมื่อเราพูดความจริงมันจะแสดงตัวตนของเรา
ออกมา ท่าทางของคนจะบ่งบอกถึงตัวตน หรือวิถชี วี ติ หลายๆคนทีเ่ ข้ามารับการรักษา ไม่มใี ครเคย
มีประสบการณ์ แบบนี้มาก่ อน ซึ่งจริงๆแล้ว วิธกี ารนี้แทบไม่ได้ทําอะไรกับคนไข้เลย ผู้รกั ษาเป็ น
เพียงตัวกลางทีจ่ ะช่วยให้คนไข้ส่อื สารออกมา เป็นการพบกันระหว่างตัวตนของคนไข้และผูร้ กั ษาเอง
ด้วย เมื่อคนไข้ผ่อนคลายและรู้สกึ ดี จะแสดงออกมาทางท่าทางโดยจะเห็นคนไข้หายใจเข้าออก
เต็มที่ หน้าตามีสเี ลือดมากขึน้ บางคนอาจนํ้าตาไหล หรืออาจเริม่ บอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ทีไ่ ม่เคยพูด
มาก่อน
คําสนทนา
คําพูดในวิธกี ารของโรเซ่นไม่ใช่การตัง้ คําถามแบบการรักษาทางจิตเวช แต่เป็ นการพูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์ ของคนไข้ อาจเป็ นคําถามง่ายๆเกี่ยวกับต้วเขา แล้วสังเกตอาการทางกาย
ขณะทีค่ นไข้พูดคุยว่ามีปฏิกริ ยิ าอย่างไรเวลาพูดเรื่องต่างๆ ส่วนใหญ่ถ้าเป็ นเรื่องไม่จริง ร่างกายจะ
ไม่ค่อยมีปฏิกิรยิ า แต่ ถ้าพูด ความจริง ร่างกายจะมีการแสดงออก มีก ารเคลื่อ นไหว หรือ สังเกต
บางส่ ว นของร่างกาย เช่นเวลาเครียด การเคลื่อ นไหวของแขนจะไม่เ ป็ นอิส ระ หรือ สัง เกตจาก
นํ้ าเสียงของคนไข้ สิง่ สําคัญคือต้องรูจ้ งั หวะในการพูด คือเมื่อไรควรพูดหรือควรเงียบ และจะต้อง
เก็บสิง่ ทีค่ นไข้บอกเล่าเป็ นความลับ รวมทัง้ บอกกับเขาด้วยว่ามันจะเป็นความลับ
เปลีย่ นผ่านสู่ชวี ติ ใหม่
คนไข้จะเปลี่ยนชีวติ แต่ละวันที่ผ่านไปใหม่ทลี ะน้ อย ซึ่งเป็ นผลจากการทีเ่ ขาเปิ ดรับสิง่ ใหม่
พวกเขาจะเริม่ สังเกตการหายใจ เริม่ เปลี่ยนทัศนคติ และนิสยั บางอย่าง พวกเขาจะฝึ กฝนตนเอง
และรับรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ในการมีชวี ติ อยู่ โดยจะค่อยๆเป็ นอิสระมากขึน้ คิดได้ว่าเขาไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
และจากจุดนี้ เขาจะค่อยๆกลับไปทบทวนเหตุการณ์รา้ ยๆทีผ่ ่านมาได้ และจะค่อยๆ คิดว่าเขาควรจะ
รับรูม้ นั แบบไหน ซึ่งความเจ็บปวดเหล่านี้กระทบกับชีวติ ทัง้ กายและใจ และต้องอาศัยเวลาในการ
เยียวยา
ในทางจิต ใจเป็ น เรื่อ งสํ า คัญ ซึ่ง จะแสดงผ่ า นออกทางร่า งกาย เมื่อ เราเปลี่ย นทัศ นคติ
บางอย่าง ร่างกายของเราจะเปลีย่ นแปลงไปด้วย กระบวนการเรียนรูเ้ หล่านี้จะช่วยให้เราระมัดระวัง
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ความคิดอ่านของเรา และการผ่อนคลายจะเป็นประตูเปิดไปสู่การรับรูส้ งิ่ ต่างๆ วิธกี ารโรเซ่นเป็ นวิธที ่ี
สัน้ ทีส่ ุดทีจ่ ะสื่อสารกับจิตใต้สาํ นึกของคนไข้ การผ่อนคลายจะเป็ นวิธกี ารดึงเอาความรูส้ กึ ภายในให้
เผยออกมา คนไข้จะสัม ผัส ได้ถึง ความเก็บกดภายในที่พ วกเขาไม่ ส ามารถรับได้ใ นช่ ว งเวลาที่
เหตุการณ์เกิดขึน้ ใหม่ๆ และจะค่อยๆระลึกถึงความทรงจําและประสบการณ์เหล่านัน้ บางอย่างทีป่ ิด
กัน้ ความเก็บกดนี้จะค่อยๆหายไป พร้อมกับความเก็บกดภายในนี้ดว้ ย
เมือ่ คนไข้สามารถข้ามผ่าน หรือละทิง้ ความเจ็บปวดภายในใจไปได้ วิถชี วี ติ เขาจะเปลีย่ นไป
เพราะเมือ่ ได้ทง้ิ ความเก็บกดไป พวกเขาก็จะเปิ ดใจรูจ้ กั กับผูค้ นรอบข้างมากขึน้ บางคนก้าวหน้าใน
อาชีพ การงาน บางคนมีก ารหมัน้ หมาย และแต่ ง งาน พวกเขาเปลี่ย นไปได้ เพราะได้ ผ่ า น
ประสบการณ์ ทางความรู้สกึ เกี่ยวกับตัวตนของพวกเขา ชีวติ ความมันใจ
่ การยอมรับ และความ
สนุกสนานทีแ่ ตกต่างออกไป ซึง่ สําหรับบางคนสามารถทําได้ในการอบรมเพียงครัง้ เดียว แต่บางคน
ต้องใช้เวลานาน ค่อยๆเปลีย่ นทีละนิด ซึง่ วิธกี ารโรเซ่นนี้เป็นการช่วยให้เขาค้นพบสิง่ ดีๆทีแ่ ต่ละคนมี
อยู่แล้ว แต่ได้ถูกซ่อนไว้ภายในของแต่ละคน จริงๆแล้ว วิธกี ารนี้ไม่ได้เป็ นการรักษาคนไข้ แต่เป็ น
วิธกี ารช่วยให้คนไข้รกั ษาตนเอง
ร่างกายบอกอะไรเราบ้าง: อ่านความเคลือ่ นไหว อ่านภาษากาย
อ่านภาษากาย
เมือ่ โรเซ่นพบคนไข้ของเธอ เธอสามารถพัฒนาความคิดด้วยการอ่านท่าทางของคนได้ตงั ้ แต่
ลักษณะเสื้อผ้าทีเ่ ขาสวมใส่ วิธที ่คี นเคลื่อนไหวร่างกาย หรือส่วนต่างๆของร่างกายขยับไปด้วยกัน
อย่างลงตัว การอ่านภาษาทีร่ ่างกายพยายามสื่อสารออกมาผ่านการเคลื่อนไหว จะเห็นจากลักษณะ
ของกล้ามเนื้อ การหายใจ การอ่านภาษากายให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงมากกว่าคําพูด ผูฝ้ ึกจะเห็นว่าคนไข้
เกร็งกับความเคลื่อนไหว หรืออวัยวะ หรือท่าทางแบบใด หรือปล่อยสบายๆกับอิรยิ าบถใด นัน่ เป็ น
ภาษากายทีส่ ามารถบ่งบอกความรูส้ กึ หรือลักษณะนิสยั บางอย่างของคนไข้ได้
สําหรับวิธกี ารสัมผัสหลังการสังเกตท่าทางของร่างกายแล้ว คือการวางมือสัมผัสคนไข้ดว้ ย
ความสนอกสนใจ หวัง ดี และด้ว ยความรัก นอกจากนี้ ยงั ต้อ งคํานึ งถึง ความรู้ส ึก ความทรงจําที่
สัมพันธ์กบั ความเจ็บปวดในวัยเด็กของคนไข้ดว้ ย ดังกรณีตวั อย่างนี้
กรณี ค วามสะเทือ นใจในวัย เด็ก ที่โ รเซ่น ให้ก ารรัก ษา คือ ในห้อ งรัก ษาเดียวกัน (class)
ผูห้ ญิงสองคนสูญเสียพ่อในวัย 7 ขวบ คนหนึ่งลักษณะเป็ นมิตรและชอบสังคม ส่วนอีกคนไม่ค่อยมี
เพื่อนและพูดแต่เรือ่ งตนเอง ลักษณะทีแ่ ตกต่างของผูห้ ญิงทัง้ สองเกิดจากความทรงจําในการสูญเสีย
พ่อที่ต่างกัน คือคนแรกพ่อแม่อยู่ด้วยกัน แม่รกั และเคารพพ่อมาก เมื่อพ่อตายมีคนมาร่วมงานศพ
จํานวนมากและพูดถึงพ่อของเธอในทางทีด่ ี ทําให้เธอรักและคิดถึงพ่อ ซึง่ ส่งผลให้เธอเติบโตขึน้ เป็ น
คนทีอ่ บอุ่น และมีความสุข ส่วนผูห้ ญิงอีกคนสูญเสียพ่อในวัยเดียวกัน แต่แม่เล่าให้ฟงั ภายหลังพ่อ
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ตายว่าแม่หย่ากับพ่อด้วยความขมขื่น เมื่อเธอรูว้ ่าพ่อตายเธอบอกว่า ดีแล้วทีไ่ ม่มพี ่อ พ่อไม่เคยทํา
สิง่ ดีๆเลย คนไข้หญิงคนนี้ไม่เคยพูดถึงพ่อเธอเลย เธอใช้วธิ เี ก็บกดความรูส้ กึ ไว้กว่าสามสิบปี แม้ว่า
จะผ่านการบําบัดมาหลายวิธ ี แต่เธอเพิง่ มาหาโรเซ่น และได้แบ่งปนั ประสบการณ์ ในห้องรักษานี้
ผูห้ ญิงทัง้ สองมาเจอกันและเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ผูห้ ญิงคนแรกเรียนรูว้ ่าเธอยังมีความเศร้าโศกอยู่ใน
ใจลึกๆทีเ่ ธอเก็บไว้ภายใต้ความสุขทีเ่ ธอแสดงออก ส่วนผูห้ ญิงอีกคนเรียนรูท้ ่จี ะมีความสุขหลังจาก
หายเศร้าซึมแล้ว
นอกจากนี้ยงั มีอกี กรณีทม่ี คี วามสะเทือนใจในวัยเด็กทีส่ ่งผลถึงลักษณะท่าทางการแสดงออก
คือคนไข้หญิงคนหนึ่งมาหาโรเซ่นเมื่ออายุ 20 ปี มีอาการตัวแข็งเย็น เธอเล่าว่าอาการนี้เกิดขึน้ ตอน
เธออายุ 4 ขวบเพราะแม่ท้งิ เธอไว้คนเดียวและนัง่ แท็กซี่ออกไป เธอกลัวจนตัวเย็นเยือก และมี
อาการแบบนี้มาตลอดเมื่อรูส้ กึ กลัว ซึ่งเมื่อสอบถามคนไข้แล้วในวันนัน้ แม่เธอกลับมาใน 20 นาที
หลังจากทีอ่ อกไป แต่การกลับมาไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการกลัวของเธอ ทีต่ ดิ อยู่ในใจจนถึงวัยผูใ้ หญ่
ได้ แต่หลังการบําบัดกับโรเซ่น เธอมีท่าทางผ่อนคลายมากขึน้
การรักษาทีค่ วรปฏิบตั คิ อื การนํ าความจริงเบื้องหลังในอดีตของคนไข้ออกมาให้ได้ การพบ
กับคนไข้จํานวนมากจะทําให้มปี ระสบการณ์ในการสังเกต เช่นคนไข้มกั แสดงท่าทางเหมือนอายุ
มากกว่าความเป็ นจริง เราอาจต้องใช้คําถามทํานองว่า เกิดอะไรขึน้ ในช่วงชีวติ ของคุณช่วงนัน้ ซึ่ง
ผลกระทบที่สะเทือนใจจนติดมาถึงวัยผูใ้ หญ่มกั เป็ นประสบการณ์ช่วงต้องพบความเปลี่ยนแปลงใน
วัยเด็ก ซึ่งมีเหตุการณ์ 3 อย่างสําคัญคือ เมื่อมีน้อง เมื่อต้องสูญเสียพ่อแม่ และเมื่อย้ายบ้าน และ
บางครัง้ ยังมีสาเหตุเพิม่ มาจากการถูกทารุณ หรือทําร้ายร่างกาย หรืออุบตั เิ หตุบางอย่าง การช่วยให้
คนไข้บอกความทรงจําในช่ว งเวลาที่แ ท้จริงได้ จะช่วยให้คนไข้แสดงความรู้สกึ และอารมณ์ ท่แี ท้
ออกมาด้วย ซึง่ ผูฝ้ ึกฝนวิธกี ารรักษานี้จะต้องฟงั อย่างสังเกตและใกล้ชดิ โดยเฉพาะเมื่อคนไข้พูดถึง
เหตุการณ์ สําคัญๆดังกล่าว และสังเกตถึงการหายใจที่เปลี่ยนไป รวมถึงลักษณะของกล้ามเนื้อที่
เคลื่อนไหว เมือ่ ความจริงถูกถ่ายทอดออกมา สิง่ ทีต่ อ้ งทําต่อไปคือ การส่งต่อให้นกั จิตวิทยาใช้ขอ้ มูล
เชิงลึกนี้เพื่อช่วยเยียวยาอาการสะเทือนใจทีเ่ กิดต่อไป
บางครัง้ การดูโทรทัศน์ ของเด็กในเรื่องราวที่น่ากลัว (เช่นเรื่องผี-ผู้เรียบเรียง) ต้องมีการ
อธิบายและบอกเด็กว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง อาจยากสําหรับผู้ใหญ่เพราะเรารูอ้ ยู่แล้วว่าเป็ นการแสดง
แต่เด็กจะรูส้ กึ ว่ามันเป็ นจริงและจดจําความน่ ากลัวในจอโทรทัศน์ นัน้ รวมทัง้ เชื่อว่ามันเกิดขึน้ จริงๆ
การรักษาคนไข้แบบนี้ต้องใช้เวลามากในการบอกว่าความน่ ากลัวนัน้ ไม่มอี ยู่จริง และเมื่อคนไข้รสู้ กึ
ปลอดภัย และไว้วางใจมากขึน้ จึงสามารถเริม่ ต้นรักษาได้ด้วยการสัมผัสกายเขา ด้วยมือสัมผัสที่
กะบังลมด้านหน้าและหลัง และสัมผัสทีท่ อ้ งน้อยและกะบังลมบริเวณหน้าอก คนไข้บางคนใช้เวลาทัง้
วันในการบรรเทาจนมีการปลดปล่อยทีบ่ ริเวณกะบังลม และเมื่อภายหลังเกิดอาการอีก พวกเขาก็จะ
รูว้ ่าต้องทําอย่างไรให้ผ่อนคลาย
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ลักษณะท่าทางของร่างกายบ่งบอกอะไร
ร่างกายมนุ ษย์ถูกออกแบบมาเพื่อเคลื่อนไหวและควบคุมได้เป็ นอย่างดี เราเกิดมาพร้อมการ
มีศรี ษะบนกระดูกสันหลังที่ตงั ้ ตรง เมื่อเริม่ เดินเรามีขาสองข้างที่คอยรับนํ้ าหนักกระดูกเชิงกราน
แขนที่ต่อเชื่อมกับแผ่นไหล่ทงั ้ สองข้าง และส่วนอื่นๆของร่างกายที่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กนั นี่เป็ น
ลักษณะพืน้ ฐานของร่างกายเรา ถ้าแต่ละคนมายืนต่อๆกัน เราจะเห็นความแตกต่างของลักษณะทาง
กายภาพและนี่เป็ นสิง่ ทีว่ ธิ กี ารของโรเซ่นให้ความสนใจ เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของแขนและขาที่
สัมพันธ์กบั จังหวะการหายใจ หรือสามารถสัมผัสถึงความเครียดได้จากการขยับแขนขาที่ไม่เป็ น
ธรรมชาติ
นอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตลักษณะนิสยั หรือความคิดภายในของคนไข้ได้จากท่าทาง
ของร่างกาย ในห้องฝึ กวิธกี ารโรเซ่น การอ่านลักษณะท่าทางไม่ใช่เรื่องยาก ผูฝ้ ึ กสามารถทําได้จาก
การอ่ านจากเพื่อนร่ว มเรียนด้ว ยกัน ประมาณ 2-3 คน เขาก็ส ามารถบอกลักษณะความคิด จาก
ท่าทางร่างกายได้ ซึง่ พบว่ามีท่าทางของร่างกายบางอย่างทีบ่ อกถึงอุปนิสยั หรือความคิดภายในใจ
ของคนไข้จากประสบการณ์ในการรักษาและจากห้องฝึกวิธกี ารโรเซ่น ดังนี้
1. ลักษณะหน้ าอกแบบบรูคลิน (Brooklyn Chest) บอกว่าเป็ นคนขีก้ ลัว และแกล้งทําเป็ น
เข้มแข็ง ถ้ามีลกั ษณะแบบนี้ ตอนเป็ นเด็กมักถูกทําร้าย ลักษณะคือจะพยายามยืดอก ไหล่
เกร็งไปด้านหลัง กระดูกสันหลังก็เกร็งและโค้ง กะบังลมยุบเป็ นหลุมทีบ่ ริเวณหน้าอก
การรักษา: เริม่ ใช้มอื สัมผัสทีด่ า้ นหลังตรงกลางบริเวณแผ่นไหล่และกะบังลม เพราะคนไข้
จะเกร็งกระดูกสันหลังไปข้างหลัง จากนัน้ จะสัมผัสด้านหน้ าบริเ วณหน้ าอกและกะบังลม
ความหวาดกลัวมักจะอยูบ่ ริเวณกะบังลม
กรณี ศึกษา: ชายหนุ่ มชื่อ Hans เข้ารับการรักษาที่ห้องบําบัดของโรเซ่น โดยห้องนี้ต้อง
เรียน 7 วันๆละ 7 ชัวโมง
่
และ Hans ได้รอ้ งไห้ออกมาในวันที่ 5 เขาเล่าว่าเพราะในวัยเด็ก
พ่อเคยสอนว่ายนํ้ าและกดเขาไว้ใต้น้ํ านานมาก เมื่อเขาโผล่พน้ นํ้าได้ เขาหายใจถี่แรง และ
หน้าอกเปิ ดขึน้ เขาเริม่ เป็ นคนหวาดกลัวนับแต่นนั ้ แต่เมื่อเรียนจบตามกําหนด เขาหายใจ
ได้ลกึ และสะดวกขึน้ รวมทัง้ กล้ามากขึน้ ในหลายเรื่อง เช่น ร้องเพลง ซึง่ เขาไม่เคยทําได้มา
ก่อน
2. ลักษณะดือ้ ดึง ไม่ยอมใคร(Defiant Posture) ลักษณะของกล้ามเนื้อแข็งตึง บริเวณสะโพก
และก้นจะโน้มไปด้านหลัง ลักษณะแบบนี้ทําให้สะโพกรองรับร่างกายส่วนบนได้ไม่ดี และ
นํ้ าหนักร่างกายจะตกลงที่สะโพกแทนทีจ่ ะเป็ นกระดูกเชิงกราน ซึ่งทําให้ปวดหลัง ร่างกาย
ส่วนบนจะเหลื่อมกัน เปรียบเหมือนกับเด็กทีถ่ ูกพ่อแม่ดุ และแกล้งเสียใจ แต่ยงั ดือ้ ดึงทีจ่ ะไม่
ทําตามพ่อแม่
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การรักษา: มือข้างหนึ่งสัมผัสที่ขอ้ ต่อสะโพกกับกล้ามเนื้อขา และค่อยเลื่อนไปที่สะโพก
ตํ่าลงทัง้ ช่วงหน้าและหลัง บางทีกเ็ ลื่อนสัมผัสมาทีข่ าด้านหน้าด้วย เพราะกล้ามเนื้อบริเวณ
นี้จะแสดงความดือ้ ดึงออกมา
3. ลักษณะท่าทีภาวะซึมเศร้า (Depressed Posture) ลักษณะหน้าอกจะห่อเข้า แขนตกไป
ข้างหน้ า ศีรษะก็จะโน้ มไปข้างหน้ า คือ เป็ นลักษณะที่ส่วนของหัวใจจะได้รบั การปกป้อ ง
ร่างกายส่วนบนค่อมตํ่าและหายใจสัน้
การรักษา: ใช้มอื สัมผัสบริเวณกะบังลมเพื่อดูความเคลื่อนไหวทัง้ หมดและวางมือไว้ซกั ครู่
หลายครัง้ ที่วางมือหนึ่งไว้ขา้ งหน้า มือหนึ่งไว้ขา้ งหลัง แล้วเลื่อนมือหนึ่งไขว้กบั กล้ามเนื้อ
บริเวณทรวงอกช่ว งกระดูก หน้ าอกต่อ ซี่โ ครง และอีก มือ ข้างหลังเลื่อ นไปตําแหน่ งเชื่อ ม
ระหว่างไหล่กบั คอ บ่อยครัง้ ที่พบปฏิกริ ยิ าตอบสนองบริเวณนี้ และสัมผัสได้ถงึ กล้ามเนื้อที่
แข็ง หนาบริเ วณส่ว นบนสุดของซี่โ ครงทัง้ หมด ซึ่งบริเวณนี้เป็ นบริเ วณที่ค วามกดดันมัก
เกิดขึน้ เมือ่ เราต้องสะกดกลัน้ ความรูส้ กึ ไว้
4. อาการซ่อนเร้นปิ ดบัง(A Posture of Hiding) ท่าทางของทัง้ ร่างกายจะพยายามทําให้ตนเอง
เล็กทีส่ ุด จนแทบมองไม่เห็น หน้ าอกจะห่อเข้า หลังจะค้อมตํ่า ไหล่จะลู่มาข้างหน้ าและหัว
ก้มลง บ่อยครัง้ ทีก่ ล้ามเนื้อหลังและไหล่จะห่อเข้ามาหมด เหมือนอยากจะอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
การรักษา: เริม่ จากสัมผัสด้วยมือข้างหนึ่งด้านหลัง บริเวณช่วงบนของกระดูกสันหลัง และ
ค่อยๆเลื่อนมือมาบริเวณทีแ่ ผ่นไหล่เชื่อมกับสะบัก และกลับมาที่กะบังลมรอบๆกระดูกสัน
หลังเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนัน้ และวางมืออีกข้างทีก่ ะบังลม
กรณี ศึ ก ษา: ในห้ อ งบํ า บัด โรเซ่ น ได้ พ บชายหนุ่ ม ผอมสู ง ดู ดีม ีค วามรู้ และประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจ แต่ยงั มีลกั ษณะท่าทางหลบๆซ่อนๆ ดูกดดันและปิ ดตัวเอง ระหว่างเข้า
รับการรักษาเขาเริม่ ผ่อนคลายมากขึน้ และเมื่อเริม่ ตัง้ คําถามกับเขา เขาเริม่ ค้อมหลังลงและ
เริม่ สะอืน้ ไห้อย่างควบคุมไม่อยู่ ผูร้ กั ษาต้องรอให้เขาสงบลงก่อน แล้วให้เขาเล่าเรื่องของเขา
ด้วยความสมัครใจ และเรื่องราวของชายหนุ่ มคนนี้คอื ตอนวัยรุ่นเริม่ รูว้ ่าตนเองเป็ นเกย์ และ
ละแวกบ้านที่อยู่ไม่มใี ครยอมรับกับรสนิยมทางเพศแบบนี้ ดังนัน้ เขาจึงเรียนรู้ท่จี ะปิ ดบัง
ตนเอง และพยายามย้ายทีอ่ ยู่ แต่เมื่อแม้เขาย้ายบ้านแล้ว แต่ร่างกายของเขาไม่สามารถถูก
บังคับได้ ลักษณะอาการยังคงห่อตัว และซ่อนเร้นตนเอง แต่เมื่อจบคอร์สการรักษาแล้ว เขา
เริม่ ยืดตัวได้ตามความสูงของเขา และไม่ตอ้ งมีท่าทางร่างกายทีต่ อ้ งปิดบังซ่อนเร้นอีก
5. ท่าทางกังวล กระวนกระวาย (An Anxiety Posture) ลักษณะไหล่ทงั ้ สองข้างจะยกขึน้ สูง
เท่ากัน คอจะหดลงระหว่างไหล่ แขนสองข้างจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ หรือแกว่งช้า กะบังลม
จะยุบเข้า เกร็งแข็ง รวมทัง้ บริเวณหน้าท้องด้วย
การรักษา: สัมผัสด้วยมือทัง้ สองข้างบริเวณกะบังลมและกล้ามเนื้อแถวๆกระดูกสะบัก
กรณี ศึกษา: ผู้หญิงคนหนึ่งมาเข้ารับการรักษาได้บอกเล่าว่า ตอนเธออยู่ในเยอรมันช่วง
สงคราม ระเบิดทําให้พ่อเธอเสียชีวติ เธอคิดว่าอาการกังวลในใจเกิดเพราะสาเหตุทเ่ี ธอเล่า
แต่โรเซ่นเห็นว่าร่างกายเธอไม่ได้แสดงออกถึงความกระวนกระวายใจระหว่างเล่าเรื่อง จึง
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ถามเธอถึงเหตุ การณ์ท่เี กิดขึน้ ขณะนัน้ จริงๆ เธอจึงเล่าว่า แม่พาเธอไปหลบอยู่ในที่กําบัง
แต่เธอเห็นพ่อวิง่ หนีไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือด ขณะทีเ่ ธอเล่าเธอรูส้ กึ เจ็บปวดทีเ่ ห็น
พ่อได้รบั บาดเจ็บ ตอนนี้ร่างกายเธอเริม่ มีปฏิกริ ยิ าไม่เหมือนตอนเล่าเรื่องครัง้ แรก ความ
เจ็บปวดทีเ่ ห็นพ่อบาดเจ็บต่างหากทีท่ าํ ให้ความกังวลติดอยู่ในใจเธอมายาวนาน ในทีส่ ุดเธอ
ได้รสู้ าเหตุทแ่ี ท้ และเมือ่ ได้รบั การเยียวยารักษา เธอก็หายจากอาการกังวลนี้ได้
ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ลมหายใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ในใจ
ความเครียดเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้จติ สํานึกสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ หลายอย่างทีเ่ ราไม่สามารถควบคุม
ได้โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องพบกับความเจ็บปวด ลักษณะกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะเครียดเกร็งไป
ด้ว ย ซึ่ง ทํ า ให้ร่ า งกายเคลื่อ นไหวได้ไ ม่อิส ระนั ก แต่ ถ้า ร่า งกายได้ผ่ อ นคลายจากความเครีย ด
กล้ามเนื้อจะอ่อนลง ยืดได้ด ี และปรากฏเป็นอารมณ์ทด่ี อี อกมาด้วย รวมถึงการหายใจก็จะสะดวกขึน้
เป็นธรรมชาติ หายใจได้ลกึ และยาวขึน้
จุดสําคัญที่วธิ กี ารโรเซ่นมองร่างกายคือบริเวณ “กะบังลม” กะบังลมเป็ นสะพานเชื่อมต่ อ
ระหว่างจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก เมื่อเราเครียด เราจะรูส้ กึ เกร็งแถวกะบังลมเพราะเป็ นส่วนทีไ่ วต่อ
ความรูส้ กึ เพราะมันเป็ นส่วนทีส่ มั พันธ์กบั ระบบประสาททีค่ วบคุมความเคลื่อนไหวของร่างกาย
กรณีศกึ ษาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ของกะบังลม และจิตใจ คือ คุณหมอคนหนึ่งมาหาโรเซ่น
ด้วยอาการปวดท้องมาก เมื่อทําการรัก ษาด้วยการใช้มอื สัมผัส ที่กะบัง ลมก็พบว่ าเขามีท่าทีผ่อ น
คลายเหมือนเด็กๆ ทําให้โรเซ่นต้องตัง้ คําถามถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กของเขา เมื่อคุณหมอท่านนี้รสู้ กึ
ผ่อนคลายจากการสัมผัสจึงได้เริม่ เล่าเรื่องต่างๆออกมา คือ พ่อของหมอคนนี้ตายตอนเขาอายุ 9
ขวบ ทุกคนคาดหวังให้เขาเป็ นหัวหน้าครอบครัวและดูแลญาติๆ แต่เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้เพราะยัง
เด็ก แต่เมือ่ เขาเป็ นผูใ้ หญ่และทําหน้าทีน่ ้ีมาแล้วกว่า 7 ปี แต่เขายังคิดเสมอว่าสิง่ ทีเ่ ขาทํายังไม่ดพี อ
รูส้ กึ ว่ามันเป็ นหน้าทีท่ ย่ี งิ่ ใหญ่ ทัง้ ทีจ่ ริงเขาประสบความสําเร็จในหน้าทีก่ ารงานเป็ นอย่างดี และหมอ
ท่านนี้ลุกขึน้ ภายหลังการระบายความรูส้ กึ ออกมาและพบว่า ท้องทีเ่ คยยื่นออกมายุบหายไป พร้อม
กับความกังวลที่แบกอยู่ การได้ระบายออกทําให้กะบังลมที่เคยเกร็งจนท้องยื่นออกมายุบหายไป
ทว่าการรักษาด้วยมือสัมผัสคนไข้ไม่ได้เห็นผลรวดเร็วเหมือนหมอท่านนี้ทุกคน บางคนใช้เวลาหลาย
ปีกว่าจะหาย แต่สําหรับหมอท่านนี้มคี วามพร้อมและตัง้ ใจในการรักษา จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงราว
ปาฏิหาริย์
อีกกรณีหนึ่งเป็ นผูห้ ญิงมารับการบําบัดด้วยอาการปวดหลัง เพราะหาหมอผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วก็
ไม่ห าย เธอเริม่ ต้นว่าสาเหตุ มาจากการทาสีผนังบ้าน เมื่อ โรเซ่นถามว่าทําไมไม่หาคนช่ วย เท่า
นัน้ เองเธอก็เริม่ ระบายเรื่องราวของเธอด้วยความโกรธ คือ เธอซื้อบ้านหลังนี้ร่วมกับแฟนหนุ่ มแต่
ระหว่างการซ่อมแซม เธอก็ถูกแฟนหนุ่ มทิง้ ไปมีคนใหม่ อาการปวดหลังของเธอเป็ นผลมาจากความ
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ตึงเครียดภายในใจ จากการถูกทอดทิง้ และการรับภาระในการดูแลบ้านโดยลําพัง แต่เมื่อเธอได้รบั
การสัมผัสที่นุ่มนวลด้วยวิธกี ารของโรเซ่น กล้ามเนื้อที่หลังและคอของเธอซึ่งเคยเกร็งแข็งก็ผ่อน
คลายลง เธอเริม่ ร้อ งไห้แ ละระบายความรู้ส ึกทัง้ หมด หลัง การบอกเล่ ากะบัง ลมเริม่ ทํางาน และ
ความรูส้ กึ เจ็บปวดปนเศร้าของเธอก็ค่อยๆหายไป พร้อมๆกับอาการปวดหลังของเธอด้วย
ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันเสมอ
เมือ่ มีสงิ่ ติดขัดในใจ จึงคิดไปเองว่าสิง่ ต่างๆเป็นไปไม่ได้
ผู้คนมักมีเรื่องติดค้างภายในใจ และนํ ามาเป็ นอุปสรรคขัดขวางการกระทํา หรือความคิด
บางอย่าง จนไม่สามารถทําอะไร หรือไม่ประสบความสําเร็จในการคิดจะทําอะไร วิธกี ารโรเซ่นจะ
ช่วยฝึ กให้เรียนรู้เรื่องราวต่ างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อขจัดอุ ปสรรคภายในใจ
และเปิดใจต่อสิง่ ใหม่ๆ กรณีแบบนี้มกั เกิดกับผูห้ ญิงทีอ่ ยากมีลกู แต่ไม่ม ี
กรณีตวั อย่างเช่น ผูห้ ญิงคนหนึ่งมาเข้าคอร์สโดยบ่นเรื่องปวดหลัง และมีลูกยาก โรเซ่นจึง
ใช้มอื สัมผัสเธอที่สะโพก หลัง และท้องน้ อยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจของเธอมี
อาการเกร็ง โรเซ่นคิดว่าสาเหตุของการไม่ตงั ้ ท้องทัง้ ทีช่ วี ติ แต่งงานมีความสุข น่ าจะมาจากเรื่องราว
ทีเ่ กิดก่อนการแต่งงาน จึงตัง้ คําถามกับเธอแต่เธอไม่ตอบ โรเซ่นจึงต้องใช้สมั ผัสต่อบริเวณหัวใจและ
กะบังลมซึ่งแข็งเกร็งมาก เธอเริม่ ผ่อนคลายและเล่าความจริงว่าเธอเคยมีแฟนช่วงอายุ 19 ปี แต่
พลาดตัง้ ท้องและไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้ ทางเลือกเดียวตอนนัน้ คือการทําแท้ง เธอไม่เคยพูดถึง
เรื่องนี้มาก่อน ได้แต่เก็บไว้อย่างเจ็บปวด เมื่อเธอได้ระบายออก อาการเครียดเกร็งที่กะบังลมและ
ท้องน้อยของเธอก็คลายลง หลังจากนัน้ 2-3 เดือนเธอเขียนจดหมายมาบอกโรเซ่นว่าเธอหายปวด
หลังและตัง้ ครรภ์
ยังมีกรณีของผู้หญิงอีกหลายคนที่มอี ุปสรรคความคิดในใจที่ทําให้เธอไม่สามารถตัง้ ท้อง
เมือ่ สามารถขจัดสิง่ ทีต่ ดิ ขัดในใจออกไปได้ ด้วยวิธกี ารโรเซ่นคือการสัมผัส และบอกเล่าเรื่องราว ทุก
อย่างก็เ ป็ นไปได้ เช่นอีก กรณีห นึ่ง ภรรยาคิดว่าสามีไปชอบผู้ห ญิง คนอื่นมากกว่า แต่ เ มื่อ ได้มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใ นการพูด คุ ยในคอร์ส ของโรเซ่ น เธอก็พ บว่ า เธอมีค วามสุ ขและเขาก็
แต่งงานกับเธอแล้ว หลังจากนัน้ เธอก็ตงั ้ ครรภ์ จะเห็นว่าเมื่อปมในใจคลายออก สิง่ ที่ดูเหมือนไม่ม ี
ทางเป็ นไปได้ ก็กลับเป็ นไปได้
ความเจ็บไข้ทางกาย เป็ นผลมาจากอารมณ์ความรูส้ กึ หรือความเจ็บปวดในใจ
อาการผิดปกติทางร่างกายทีเ่ ป็ นผลมาจากสาเหตุดา้ นจิตใจหรืออารมณ์ความรูส้ กึ มักเป็ น
ความเจ็บป่ว ยที่ยาวนาน ไม่มหี มอรัก ษาได้ ใช้ยาใดก็ไ ม่ห าย หรือ วิธ ีทางการแพทย์ใ ดๆก็ต าม
จนกว่าคนไข้จะรูว้ ่าความเจ็บป่วยที่แท้คอื อะไร และแต่ละคนก็จะรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เจ็บปว่ ยทางกายหรือเจ็บปว่ ยใจ ซึง่ จะยกตัวอย่างเป็นกรณีดงั นี้
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กรณีปวดหัวไมเกรน
ผูห้ ญิงคนหนึ่งมีอาการปวดหัวไมเกรนทุกวันมานาน 30 ปี เธอมีอาการเกร็งที่คอ หลังและ
กะบังลม เมื่อถามว่าอาการของไมเกรนเริม่ ขื้นเมื่อใด เธอบอกว่าหลังจากที่เธอขีจ่ กั รยานล้ม แต่
โรเซ่นสังเกตว่า ไม่มอี าการทางร่างกายเช่นหายใจเข้าแรงๆ ขณะทีเ่ ธอเล่า จริงๆแล้วถ้าเธอปวดหัว
จากการล้ม เธอน่ าจะปวดอยู่ 2-3 วันไม่ใช่ 30 ปี จึงต้องเริม่ ถามเธอถึงสาเหตุทแ่ี ท้จริง และเธอตอบ
ว่าเธออกหัก แต่กย็ งั ไม่มอี าการทางกายใดๆแสดงว่าเธอพูดจริง หลังจากนัน้ 2-3 นาทีเธอเริม่ ร้องไห้
และเล่าว่าเธอเคยทําแท้ง ตรงนี้เ องที่ร่างกายเธอมีปฏิกิรยิ า เธอหายใจไม่เต็มที่ และเล่าว่าเป็ น
ความลับมานานไม่เคยบอกใครแม้แต่พ่อของเด็กก็ไม่รู้ แต่จริงๆความรูส้ กึ ยํ่าแย่ยงั ไม่เลือนหายไป
แม้วนั เวลาผ่านไป เธอร้องไห้มากขึน้ และเริม่ เบาลงและหายใจสะดวกขึน้ เธอกลับมามีชวี ติ อีกครัง้
และอาการปวดหัวไมเกรนของเธอก็หายไปด้วย
กรณีปวดหลัง
ชายคนหนึ่งมีอาการปวดหลัง โดยบอกว่าน่ าจะมีสาเหตุ มาจากการก้มหยิบหนังสือพิมพ์
ทุกๆเช้า เมื่อเริม่ พูดคุยกัน โรเซ่นถามว่ามีอะไรเกิดขึน้ อีกหรือไม่ และเขาต้องก้มหยิบหนังสือพิมพ์
บ่อยแค่ไหน เขาตอบสัน้ ๆว่าหลายครัง้ และเมือ่ ถามว่าทําไมอาการปวดหลังจึงไม่เคยหาย เขาจึงเริม่
บอกว่าเขาเลิกกับแฟนสาว แต่เขาไม่สนใจคิดว่าไปได้กด็ ี แต่หลังจากนัน้ ไม่นานเขาพบว่าจริงๆแล้ว
เขาต้องการเธอ สังเกตว่าเขาหายใจเข้าลึกๆ และเก็บไว้ทก่ี ะบังลม และค่อยหายใจออกทางแผ่นหลัง
ส่วนล่าง โรเซ่นจึงเริม่ ใช้มอื สัมผัสทีห่ ลังและรอบๆกะบังลมของเขา รวมทัง้ ด้านหน้าอกและคอ
โรคหอบ
บางครัง้ พบว่าโรคหอบไม่ได้เกิดจากขนแมว หรือเกสรดอกไม้ แต่เกิดจากอารมณ์ความรูส้ กึ
บางอย่าง เช่นกรณีประสบการณ์ของโรเซ่นในวัย 30 ทีเ่ ดินทางไปพบชายหนุ่ มทีบ่ า้ นแต่เขาไม่ยนิ ดี
และยังทิง้ เธอไว้แล้วออกไปกับผูห้ ญิงอื่น คืนนัน้ โรเซ่นตื่นกลางดึกด้วยอาการหอบ และรูส้ กึ ทรมาน
เหมือนกับเป็ นเด็กที่เป็ นโรคนี้ เธอต้องบําบัดตนเองด้วยการสมมติว่าเธอคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่
ต้องการร้องไห้ และเริม่ ดีขน้ึ เมื่อได้รอ้ งไห้ เธอเฝ้าถามตัวเองว่ากี่ครัง้ แล้วทีถ่ ูกความรักทําร้าย เธอ
สะอืน้ ไห้อย่างหนัก และเมือ่ หยุดร้อง อาการหอบก็หายไป
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ศาสตร์เก่าแก่จากประเทศญี่ปุ่น “จิง ชิง ยือสึ” เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีว่ามีมาก่อนการเกิดของพระ
กุตตามะของอินเดีย ก่อนการเกิดของโมเสสในไบเบิล หรือก่อนสมัยโกจิกขิ องญี่ปุ่นโบราณ “จิง ชิง
ยือสึ” เป็นปญั ญาแรกของมนุ ษย์
ตัง้ แต่โบราณผู้คนเชื่อว่าเรามีพลังชีวติ คอยหล่อเลี้ยงร่างกาย กรีกเรียกพลังนี้ว่า “นิวมา”
ฮินดู เรียกว่า “ปราณ” ชาวจีนเรียกว่า “ชี”่ ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ขี”่ สุขภาพร่างกายและจิตใจของ
คนเราขึน้ อยูก่ บั การหมุนเวียนของพลังชีวติ ในร่างกาย ถ้าร่างกายตึงเครียด ทางเดินของพลังชีวติ จะ
อุดตัน ทําให้ทงั ้ ร่างกายและจิตใจได้รบั ผลกระทบไปด้วย ร่างกายจึงเสียสมดุล
จิงชิงยือสึ เป็ นวิธกี ารปรับสมดุลของพลังชีวติ นี้ โดยใช้มอื สัมผัสตามจุดต่างๆ ผลที่ได้คอื
ปรับสมดุลของอารมณ์ บรรเทาความเจ็บปวด และกําจัดสาเหตุแห่งความปว่ ยไข้
หลักการพืน้ ฐานของจิงชิงยือสึสมั พันธ์กบั ลมหายใจ เพราะลมหายใจเป็ นการแสดงตัวของ
พลังชีวติ โดยผ่านทางลมหายใจออก เราสามารถลดความเครียดทีส่ ะสมไว้และลดการอุดตันของ
พลัง เมื่อเราหายใจเข้า เราได้รบั พลังที่สดชื่นบริสุทธิ ์เข้ามา การใช้มอื สัมผัสตามจุดต่างๆ จึงต้อง
ผสานกับลมหายใจและผ่อนคลายร่างกาย
ทัศนคติเป็ นอุปสรรคหนึ่งทีท่ ําให้พลังชีวติ อุดตัน ทัศนคติพ้นื ฐาน 5 ประการที่ทําให้เราเสีย
สมดุลทัง้ ร่างกายและจิตใจ คือ ความกังวล ความกลัว ความโกรธ ความเศร้า และ การปกปิ ด
ถ้าการอุดตันเกิดขึน้ มาเป็ นเวลานาน อาจปรากฏออกมาเป็ นโรคร้ายแรง ถ้าการอุดตันเกิดขึน้ ไม่
นาน อาการก็จะไม่หนักมาก จิงชิงยือสึจะช่วยผ่อนคลายทัศนคติเช่นนี้และปรับสมดุลร่างกายใหม่
ทีม่ า
หลายศตวรรษมาแล้วทีค่ วามรูเ้ รือ่ ง “จิง ชิง ยือสึ” ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อกี รุ่นหนึ่งมา
ยาวนาน ก่ อนที่จะค่อยๆ หายไปในช่วงหนึ่ง และถูกค้นพบอีกครัง้ ในสมัยของอาจารย์ชโิ ร่ มูราอิ
ตอนช่วงต้น ค.ศ.1900
อาจารย์มูราอิเกิดในครอบครัวของแพทย์ แต่เขาไม่ได้เจริญรอยตามอาชีพของครอบครัว
แต่กลับแสวงหาความจริงของชีวติ ระหว่างทีเ่ ขาเดินทางไปในทีต่ ่างๆ ได้ลม้ เจ็บด้วยโรคทีไ่ ม่รจู้ กั มา
ก่อน ไม่มใี ครรักษาได้ รวมทัง้ ครอบครัวของเขา เขาเริม่ ถูกทิง้ ให้รอวันตาย ทว่าอาจารย์มรู าอิกลับ
7

แปลและเรียบเรียงโดย ศรินธร รัตน์เจริญขจร จาก Burmeister, Mary. Introducing JIN SHIN JYUTSU IS Book I. Arizona:
J.S.J Distribution, 1985.
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นึกถึงชายคนหนึ่งทีพ่ บกับความมหัศจรรย์และการหยังรู
่ ไ้ ด้จากการนัง่ สมาธิ และเป็ นทีม่ าของ “จิง
ชิง ยือสึ” จากนัน้ เขาขอให้ครอบครัวแบกเขาไปไว้ท่ภี ูเขา ทิ้งไว้คนเดียวเจ็ดวัน และวันที่ 8 ขอให้
กลับมาดูเขาอีกครัง้
อาจารย์มรู าอินงสมาธิ
ั่
และเริม่ เรียนรู้ “จิง ชิง ยือสึ” เวลาผ่านไปแต่ละวันด้วยความมีสติบา้ ง
ไม่มบี ้าง และร่างกายก็เริม่ เย็นลง แต่เมื่อถึงวันที่เจ็ดเขากลับรูส้ กึ เย็นจัด และร้อนเป็ นไฟ แต่ เมื่อ
ความร้อนเริม่ ลดลง เขากลับรูส้ กึ สบายขึน้ รูส้ กึ เงียบ สงบ และเป็ นสุขทีส่ ุดในชีวติ แล้วเขาก็หายดี
เป็นปกติ เขาขอบคุณผูส้ ร้างสรรค์ศาสตร์น้ี และใช้เวลาทัง้ หมดทีเ่ หลือของชีวติ ศึกษา “จิง ชิง ยือสึ”
และอุทศิ ความรูน้ ้ใี ห้แก่มนุษยชาติ
“จิง ชิง ยือสึ” คือศาสตร์แห่งความสุขที่แท้จริง ศาสตร์ในการมีชวี ติ อันยืนยาว ศาสตร์แห่ง
ความเมตตา คือการทีค่ นเราได้เรียนรูท้ จ่ี ะรูจ้ กั ตนเอง และช่วยเหลือตัวเอง
การรูจ้ กั ตนเอง
“จิง ชิง ยือสึ” ได้เผยให้รจู้ กั กับพลังของจักรวาล ซึง่ อยู่ในร่างกายของคน เป็ นพลังแห่งชีวติ
ซึง่ ไม่สามารถถูกทําลายลงได้ แต่ร่างกายจะรับรูถ้ งึ พลังงานนี้ และรูจ้ กั นําไปใช้หรือไม่เท่านัน้ เอง นี่
คือการรูจ้ กั (ทีจ่ ะช่วยเหลือ) ตนเอง และเพื่อทําความเข้าใจพลังงานทีก่ ล่าวถึงนี้ คําถามต่างๆนี้ เป็ น
ตัวอย่าง คือ
อะไรทําให้หวั ใจคนเราเต้นได้
อะไรทําให้เรายังหายใจอยู่
อะไรทําให้ระบบย่อยอาหารทํางาน
อะไรทําให้รถยนต์สตาร์ตเมือ่ เราบิดกุญแจ ฯลฯ
แบตเตอรีข่ องรถยนต์คอื คําตอบ แต่สําหรับคําตอบของคําถามแรก คือ “แบตเตอรีช่ วี ติ ” ขุม
พลังจําเป็ นสําหรับร่างกายในหลากหลายหน้าที่
“จิง ชิง ยือสึ” สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. “จิง ชิง ยือ สึ” คือ การรู้จกั ว่าใคร ทําอะไร ที่ไ หน เมื่อ ไหร่ ทําไม และแบตเตอรี่ชีว ิต
ทํางานอย่างไรทีจ่ ะเก็บไว้ได้ แบตเตอรีน่ ้รี บั รองความต่อเนื่องเมือ่ มีการเชื่อมต่ออยู่
2. “จิง ชิง ยือสึ” คือการทีร่ วู้ ่าชีวติ มีขมุ พลังสําคัญอยูใ่ นร่างกาย
3. “จิง ชิง ยือสึ” คือการรูว้ ่า ส่วนประกอบ 12 ส่วนในร่างกายทําหน้ าที่อย่างราบรื่น เมื่อ
ความกลมกลืนของส่ว นต่ างในร่างกายผิด ปกติ ก็จะนํ ามาซึ่ง ความตึง เครียด ความ
ขัดแย้งและความเครียดนี้เป็ นผลมาจากนิสยั การกินอาหารและนิสยั เกี่ยวกับร่างกาย
บางอย่างของคน รวมถึงความกังวลในใจ และอาการบาดเจ็บของร่างกายด้วย
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4. “จิง ชิง ยือสึ” คือการรู้จกั เก็บพลังงาน 26 อย่างไว้อย่างดี โดยการใช้รหัสทัง้ 26นี้
ผสมผสานกันเพื่อให้รา่ งกายทําหน้าทีอ่ ย่างสมบูรณ์
5. “จิง ชิง ยือสึ” คือศิลปะแห่งการดํารงชีวติ ทีม่ าพร้อมกับชีวติ นัน่ คือการรูจ้ กั ตนเอง มัน
เป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง ไม่ใช่เทคนิค ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและต้องถูกสร้างสรรค์ข้นึ
ซึ่งเรียบง่าย ขณะที่เทคนิคต้องอาศัยความทรงจําและถูกลอกเลียนได้ ซึ่งมีข้อจํากัด
เทคนิคจึงซับซ้อนกว่า
6. “จิง ชิง ยือ สึ” เป็ น สิ่ง ที่เ รีย บง่ า ย เป็ น การปลุ ก ตัว ตนของเราให้ต่ืน ขึ้นรับ รู้ก ารดูแ ล
สุขภาพ ความสุข การมีอายุยนื ยาว และความเมตตา ในตัวเราเอง โดยความรูน้ ้ีทุกคนมี
เท่าเทียมกัน เป็ นศิลปะส่วนตัวของแต่ละคนทีจ่ ะสร้างสรรค์ขน้ึ สําหรับตัวเอง
วิธกี ารของ “จิง ชิง ยือสึ” เพื่อรูจ้ กั ตนเอง
เริม่ ต้นจากการผ่อนคลายอย่างเป็ นธรรมชาติ เลือกท่าทางที่สบายที่สุด จะเป็ นท่านัง่ ยืน
หรือนอนราบก็ได้ แล้วค่อยๆปฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน จัดสรรเวลาแต่ละขัน้ ตอนอย่างพอดี เช่น
ถ้ามีเวลา 15 นาทีในการปฏิบตั ิ 4 ขัน้ ตอนก็ควรใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีในแต่ละขัน้ ตอน เป็ นต้น
ส่วนการปฏิบตั ติ ่ อร่างกายด้านซ้ายหรือขวาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั ข้างใดมีความตึงเครียดมากกว่า
ควรเริม่ ต้นด้วยด้านนัน้ และข้างใดที่ตึงน้ อยย่อมใช้เวลาน้ อยกว่ าในการเติมพลังงานนี้ ทัง้ นี้การ
ปฏิบตั สิ ามารถทําได้ขณะสวมเสือ้ ผ้า หรือแม้แต่คนเจ็บทีม่ ผี า้ พันแผล และไม้ค้าํ ยัน
การใช้ประโยชน์ จากทุกส่วนของมือ ไม่ว่าฝ่ามือ นิ้ว หรือหลังมือ ล้วนทําได้ทงั ้ สิ้น ซึ่งไม่
จําเป็นต้องใช้วธิ กี ารกด ถู หรือนวดเฟ้น สามารถทําได้ทุกวัน 3 เวลา คือหลังตื่นนอนตอนเช้า ตอน
กลางวัน และก่อนเข้านอน
1. ขัน้ ต้น ผสานแหล่งพลังงานภายในร่างกายของเราเอง ด้วยวิธดี งั นี้
1.1 ศูนย์กลางพลังงาน
• วางนิ้วมือหรือฝา่ มือข้างขวาไว้ตรงกลางศรีษะ ส่วนมือซ้ายวางไว้ระหว่างหัวคิว้
• เลื่อนมือซ้ายลงมาทีบ่ ริเวณจมูก โดยมือขวาอยู่ทเ่ี ดิม
• มือขวายังอยู่จดุ เดิม ให้เลื่อนมือซ้ายลงมาวางทีก่ ลางอก
• ค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาทีท่ อ้ ง และมือขวาอยูท่ เ่ี ดิม
• มือซ้ายเลื่อนมาอยูท่ ท่ี อ้ งน้อย มือขวายังคงอยูก่ ลางศรีษะ
• ยังคงวางมือซ้ายไว้จดุ เดิม แต่เปลีย่ นมือขวามาวางทีบ่ ริเวณปลายสันหลัง โดยหัน
ฝา่ มือแตะตัว หรือใช้หลังมือทาบไว้กไ็ ด้ตามความถนัด
1.2 พลังงานผสานซ้ายขวา
• สําหรับด้านซ้าย ให้ใช้น้วิ โป้งแตะไว้ทน่ี ้วิ นาง ใช้ฝา่ มือขวาวางบนไหล่ซา้ ย และยืน
ให้เข่าด้านในซ้ายขวาชิดติดกัน
• ส่วนด้านขวาทําเช่นเดียวกัน
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2. ทัศนะความคิ ดความรู้สึก การปฏิบตั ขิ นั ้ นี้จะช่วยให้เราตระหนักรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ใน
ขณะนัน้ ได้ ด้วยการให้น้ิวมือแต่ละนิ้วเป็ นตัวแทนความรูส้ กึ แต่ละอย่างของเราใน
ระหว่างวัน
2.1 เมือ่ รูส้ กึ กังวล หรือกระวนกระวายใจ
สําหรับมือขวาให้ใช้มอื ซ้ายจับนิ้วโป้งขวาไว้ในลักษณะหุม้ ห่อทัง้ นิ้ว แล้วเลื่อนมาจับนิ้วกลาง
และนิ้วก้อยตามลําดับ จะช่วยลดความรูส้ กึ กังวลได้ โดยทําอย่างเดียวกันกับมือข้างซ้าย
2.2 เมือ่ รูส้ กึ หวาดกลัว
สําหรับมือขวาให้ใช้มอื ซ้ายจับนิ้วโป้งขวาไว้ในลักษณะหุ้มห่อทัง้ นิ้ว แล้วเลื่อนมาจับนิ้วชี้
และนิ้วก้อยตามลําดับ จะช่วยลดความรูส้ กึ กลัวได้ โดยทําอย่างเดียวกันกับมือข้างซ้าย หรือวิธที ่ี
รวดเร็วกว่าคือ จับนิ้วชีข้ า้ งซ้ายไว้ดว้ ยมือขวา จะช่วยลดความรูส้ กึ กลัวได้
2.3 เมือ่ รูส้ กึ โกรธ
สําหรับมือขวาให้ใช้มอื ซ้ายจับนิ้วก้อยขวาไว้ในลักษณะหุม้ ห่อทัง้ นิ้ว แล้วเลื่อนมาจับนิ้วนาง
และนิ้วกลางตามลําดับ จะช่วยลดความรูส้ กึ โกรธได้ โดยทําอย่างเดียวกันกับมือข้างซ้าย
2.4 เมือ่ รูส้ กึ เศร้าเสียใจ
สําหรับมือขวาให้ใช้มอื ซ้ายจับนิ้วโป้งขวาไว้ในลักษณะหุ้มห่อทัง้ นิ้ว แล้วเลื่อนมาจับนิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลําดับ จะช่วยลดความรูส้ กึ เศร้าโศกได้ โดยทําอย่างเดียวกันกับมือข้างซ้าย
หรือ วิธ ีท่ีร วดเร็ว คือ ใช้ น้ิ ว มือ ขวาจับ นิ้ ว นางมือ ซ้า ยไว้ และทํา ข้า งเดีย วกับ อีก ข้า ง จะช่ ว ยลด
ความรูส้ กึ เศร้าได้
2.5 เมือ่ รูส้ กึ ต้องปกปิดความรูส้ กึ ไว้ภายใน เช่นกําลังเสียใจแต่ตอ้ งยิม้
สําหรับมือขวาให้ใช้มอื ซ้ายจับนิ้วก้อยขวาไว้ในลักษณะหุม้ ห่อทัง้ นิ้ว แล้วเลื่อนมาจับนิ้วนาง
จะช่วยลดความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งเก็บไว้ได้ โดยทําอย่างเดียวกันกับมือข้างซ้าย
3. สามวิ ธีต่อเนื่ อง เพื่อฟื้ นฟูพลัง สามารถทําได้ทุกวัน หลังจากผสานพลังซ้ายขวา(ตาม
ข้อ 1.2) แล้ว อีก 3 วิธตี ่อไปนี้เป็นการปลดปล่อยพลังทีอ่ ยูภ่ ายในตัวเราออกมา
3.1 การฟื้นฟูพลังขัน้ ต้น
• เริม่ จากด้านขวา วางมือซ้ายไว้ข้างหลังบริเวณปลายของกระดูกสันหลัง
โดยจะหงายหรือควํ่าฝา่ มือก็ได้ แล้วแต่ความสบายของแต่ละคน
• วางมือขวาไว้ดา้ นหน้าขวา ให้ตรงกับจุดปลายข้อเท้า หรือตรงกับจุดหัวเข่า
ด้านในก็ได้ ขึน้ อยู่กบั ความสบายของแต่ละคนเช่นกัน ทําวิธนี ้ีแล้วจะช่วย
ปลดปล่อยพลังงานทัง้ 26 ทีถ่ ูกล็อคไว้ ออกมา
• เลื่อนมือขวามาตรงกลางของซีโ่ ครงข้างซ้าย
• เลื่อนมือซ้ายมาวางด้านหน้าบริเวณซีโ่ ครงขวา ระหว่างไหปลาร้า หรือ
เหนือหน้าอก
• เลื่อนมือซ้ายมาทางซีโ่ ครงซ้าย ระหว่างไหปลาร้ากับกระดูกซีโ่ ครงแรก
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• ทําตามขัน้ ตอนข้างต้นกับด้านซ้าย
หากมีเวลาพอ ควรทําทัง้ สองด้านซ้ายขวา แต่ถา้ เวลาไม่พอให้เลือกทําข้างใดข้างหนึ่งทีร่ สู้ กึ
ตึงเครียดกว่า ในแต่ละขัน้ ตอนนัน้ เมื่อรูส้ กึ ถึงพลังจักรวาลแล้วให้ปฏิบตั ขิ นั ้ ตอนต่อไปทีละขัน้ ทัง้ นี้
ไม่มกี ฏตายตัว การปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั ความสะดวกและสบาย เช่นถ้าเรารูส้ กึ ว่าขัน้ ตอนใดช่วยให้เรา
ฟื้ น ฟู ข้ึน ได้ ให้ นํ า ขัน้ ตอนนั ้น มาฝึ ก เป็ น นิ ส ัย จะเป็ น การออกกํ า ลัง ที่ช่ ว ยฟื้ น ฟู ไ ด้ อ ย่ า งดีใ น
ชีวติ ประจําวัน
3.2 การฟื้ นฟูพลังด้านหน้าลงสู่เบือ้ งล่าง ทําได้ทุกวัน
• เริม่ จากด้านขวา วางมือซ้ายบนแก้มขวา
• วางมือขวาตรงกลางกระดูกไหปลาร้าด้านขวา
• เลื่อนมือขวาวางตรงกลางซีโ่ ครงหน้าด้านซ้าย
• เลื่อนมือขวาไปด้านหลัง วางเหนือเอว บนกระดูกซีโ่ ครงทางซ้าย
• เลื่อนมือขวามาด้านหน้า วางตรงกลางของซีโ่ ครงขวา
• เลื่อนมือขวามาตรงกลางต้นขาซ้ายด้านใน เหนือหัวเข่า
• เลื่อนมือขวาลงมาไว้ทห่ี น้าแข้งซ้าย ระหว่างหัวเข่ากับข้อเท้า
• เลื่อนมือขวาไปทีน่ ้วิ กลางของเท้าซ้าย แล้วจับไว้ดว้ ยสองนิ้วมือ
• ทําเช่นเดียวกันกับข้างซ้าย
ขัน้ ตอนนี้มอื ซ้ายที่วางบนแก้มขวาจะคงที่ มีการเลื่อนเฉพาะมือขวาเท่านัน้ ในการปฏิบตั ิ
ด้านซ้ายก็เช่นเดียวกัน มือขวาจะวางบนแก้มซ้ายตลอด มีเพียงมือซ้ายที่ขยับเท่านัน้ เรื่องเวลาใน
การปฏิบตั เิ ช่นกันกับข้อ 3.1
วิธนี ้ีจะช่วยลดความตึง เครียดที่เ กิดอาการปวดหัว ต่ อระบบหายใจ การย่อยอาหารไม่ด ี
ขัน้ ตอนที่ 1-6 จะช่วยลดความเครียดทีท่ าํ ให้เป็นโรคเกีย่ วกับช่องท้อง และนํ้าหนักเกิน
3.3 การฟื้ นฟูพลังด้านหลังลงสู่เบือ้ งล่าง ทําได้ทุกวัน
• เริม่ จากด้านขวา วางมือซ้ายบนคอ ด้านขวา ระหว่างหูกบั กระดูกสันหลัง
• วางมือขวาทีด่ า้ นหลังบริเวณกระดูกสันหลังตอนปลาย โดยจะหงายหรือ
ควํ่ามือก็ได้
• เลื่อนมือขวาลงไปทีด่ า้ นหลังของหัวเข่าขวา
• เลื่อนมือขวาไปทีจ่ ดุ ตํ่ากว่าบริเวณข้อเท้าขวาด้านนอก
• เลื่อนมือขวาไปทีน่ ้วิ ก้อยเท้าซ้าย แล้วใช้น้วิ มือจับไว้
• ทําตามขัน้ ตอนนี้ กับด้านซ้าย
วิธนี ้ีช่วยบรรเทาความเครียดที่ทําให้ปวดหัว ปวดหลัง และกําจัดอาการไม่สบายที่ขาได้
ส่วนเวลาปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั ความสะดวก ดังได้กล่าวแล้ว
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4. ขัน้ ตอนพิ เศษ สําหรับการฟื้นพลังพิเศษของร่างกาย สามารถทําในเวลาใดก็ได้ และ
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราปฏิบตั อิ ยูใ่ นชีวติ ประจําวัน
4.1 กอดอกหลวมๆ ให้น้ิ วหัว แม่มอื สอดเข้าไปไว้ด้านในของแขน วีธนี ้ีช่วยให้
หายใจสะดวก และช่วยเผาผลาญพลังงานได้ด ี
4.2 นัง่ บนมือทัง้ สองข้าง โดยใช้มอื รองที่ก้นขณะยืน ซึง่ ใช้การหงายมือหรือควํ่า
มือก็ได้ วิธนี ้ีช่วยให้พลังไหลเวียนขึน้ ลงได้สะดวกขึน้
4.3 นัง่ บนมือซ้าย (หงายหรือควํ่ามือ) และวางมือขวาบนไหล่ซ้าย โอบไหล่ให้
มากเท่าที่ทําได้ วิธนี ้ีช่วยบรรเทาความเครียดที่ทําให้เกิดปญั หาที่ช่องท้อง
ด้า นซ้า ย การกิน อาหารมากเกิน ไป และหายใจไม่ส ะดวก และปฏิบ ัติว ิธ ี
เดียวกันนี้โดยสลับซ้ายขวา ซึง่ จะช่วยบรรเทาอาการกับร่างกายด้านขวา
4.4 วางฝ่ามือขวาลงบนต้นขาด้านซ้าย และมือซ้ายบนต้นขาขวา (มือจะไขว้กนั )
ในกรณีท่มี อื ใดมือหนึ่งไม่ว่าง สามารถทําทีละข้าง สลับกันก็ได้ วิธนี ้ีช่วยให้
พลังงานไหลเวียนลงล่าง และบรรเทาอาการเครียดที่มผี ลต่ อระบบหายใจ
ระบบย่อย โรคอ้วน และความรูส้ กึ กลัว รวมทัง้ ช่วยด้านอารมณ์ จิตใจ และ
การเผาผลาญพลังงานด้วย
4.5 วางมือทัง้ สองข้างทีด่ า้ นหลังของหัวเข่า วิธนี ้ชี ่วยให้ลดความตึงของกล้ามเนื้อ
4.6 วางนิ้วมือหรือ ฝ่ามือทัง้ สองข้างบนคอด้านหลัง บริเวณฐานของกะโหลก ทํา
ได้ไม่ว่าจะนัง่ ยืน หรือในท่านอน จะช่วยให้บรรเทาความเครียดทีท่ ําให้ปวด
หัว ปวดตา และความเหนื่อยเมือ่ ยล้า
4.7 ยกมือขึน้ พนม โดยไม่เกร็งไหล่ ปล่อยร่างกายสบายๆ จะช่วยบรรเทาความ
ตึงบริเวณไหล่
4.8 ทบทวนการปฏิบตั ใิ นข้อสอง เกี่ยวกับการจับนิ้วมือ โดยปฏิบตั ิทงั ้ ซ้ายและ
ขวา จะช่วยอาการเจ็บปวดต่างๆ ทางกาย ทีเ่ กิดจากความเครียดได้
จิง ชิง ยือสึ ก็คอื การฟื้นพลังของร่างกายคนเรา ความไม่พอดี ไม่สมดุล ความกลัวต่างๆจะ
ค่อยๆหายไป จัง หวะของพลังจักรวาลจะเกิดขึ้นทัง้ ภายในและภายนอกร่างกาย แต่ ก็ไม่มคี วาม
กลมกลืนใดที่จะสมบูรณ์แบบไปทัง้ หมด เมื่อรู้จกั ศาสตร์การเรียนรู้ตนเอง และนํ าไปปรับใช้เป็ น
ศิลปะในการดําเนินชีวติ แล้ว เราก็จะรูจ้ กั ตนเอง ดูแลตนเอง บรรเทาและรักษาตนเองได้

43

ทรอม่า-บาดแผลทางจิ ตใจ: แนวทางการดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเชิ งจิ ตวิ ทยาสังคม 8
7

เนื้อหาจากเอกสารต่ อไปนี้เป็ นการเขียนจากประสบการณ์ การทํางานขององค์กรหมอไร้
พรมแดน 9 ในการให้ความช่วยเหลือต่อผูป้ ระสบภัย ทัง้ ภัยธรรมชาติและภัยจากสงครามหรือนํ้ามือ
มนุ ษ ย์ ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่ เป็ นเนื้ อ หาเกี่ยวกับความช่ว ยเหลือ ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบที่เ กี่ยวข้อ งกับ
เหตุการณ์ ท่เี ป็ นภัยธรรมชาติ ในที่น้ีผู้เรียบเรียงจึงเลือ กนํ าเสนอในบางประเด็นของแนวคิดและ
แนวทางให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับการนํ ามาใช้ประโยชน์ ในการเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบ
หรือครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียจากเหตุความรุนแรงทีเ่ กิดจากนํ้ามือมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง ดังต่อไปนี้
8

เมือ่ เกิดเหตุการณ์รนุ แรง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือสงคราม หรือความรุนแรงทีเ่ กิดจาก
ความขัดแย้งของมนุ ษย์ นอกจากผลกระทบทางร่างกายที่ก่อเกิดบาดแผล ความเจ็บปวด ความ
พิการ หรือแม้กระทังเสี
่ ยชีวติ ยังมีอกี บาดแผลที่เกิดขึน้ กับผู้ประสบเหตุ การณ์ ผู้รอดชีวติ หรือผู้
ได้รบั ผลกระทบ นันคื
่ อ บาดแผลทางจิตใจ (trauma) ซึง่ จําเป็ นต้องได้รบั การดูแล และเยียวยาอย่าง
ระมัดระวัง ซึง่ ต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ และความระมัดระวังทางวัฒนธรรม
ควบคู่ไปในการทํางานด้วย
ความรู้เบื้องต้น
1. ทรอม่า (trauma) หรือบาดแผลทางจิตใจ เป็ นลักษณะเชิงสุขภาพจิตของบุคคล หรือ
กลุ่มคนทีผ่ ่านเหตุการณ์อนั โหดร้าย รวดเร็ว ชนิดไม่ได้ทนั ตัง้ ตัว จนเกิดอาการตกใจชะงักงัน หรือ
“ช็อ ค” ต่ อ เหตุ ก ารณ์ จนไม่ส ามารถควบคุ มตนเองได้ เช่ น อาการช็อ คจากการสูญ เสียบุ ค คลใน
ครอบครัวจากภาวะสงคราม การช็อคจากการสูญเสียบ้านเพราะอุทกภัย หรือตัวอย่างในประเทศ
ั่
ไทย เช่น บาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึน้ จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สนึ ามิทางหกจังหวัดภาคใต้ฝงทะเล
อันดามันเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงไม่ว่าเป็ นภัยธรรมชาติหรือ ภัยทีเ่ กิดจากความขัดแย้งของมนุ ษย์
มีสองสิง่ ทีค่ วรทําความเข้าใจคือ ความหมายของ “เหยือ่ ” และปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ
เหยื่ อ ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น เหยื่อ ทางตรงและเหยื่อ ทางอ้อ ม โดยขึ้นอยู่ก ับขอบเขตซึ่งเหยื่อ เข้าไป
เกีย่ วข้องในเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ กล่าวคือ
แปลโดยรัมภาวรรณ อินทรรักษา เรียบเรียงโดยศรินธร รัตน์เจริญขจร จาก Josse, Evelyne. Trauma: Guidelines for
Psychosocial Care. Médecins Sans Frontières (MFS), 2004.
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 เหยือ่ ทางตรง คือผูท้ ผ่ี ่านการเผชิญกับความสับสนวุ่นวาย ความรูส้ กึ ว่าความตายใกล้เข้า
มา หรือ ความรู้ส ึก หวาดกลัว เหยื่อ อาจจะอยู่ใ นฐานะผู้ถู ก กระทํ า (ผู้ไ ด้ร ับ บาดเจ็บ ),
ผูก้ ระทํา (ผูก้ ่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยมิได้ตงั ้ ใจ), หรือผูเ้ ห็นเหตุการณ์ (ผูท้ อ่ี ยู่ในเหตุการณ์
ซึง่ ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ) ในสถานการณ์ทส่ี ่งผลต่อการเกิดบาดแผลทางจิตใจ
 เหยือ่ ทางอ้อม คือผู้ท่ไี ม่ได้ประสบเหตุการณ์แต่ได้รบั ผลกระทบหรือผลลัพธ์ท่ตี ามมา อัน
เนื่องมาจาก
ความเกีย่ วข้องโดยตรงทางครอบครัวกับเหยือ่
ความเกีย่ วข้องโดยตรงทางสังคมกับเหยือ่ (เพื่อน, ผูใ้ กล้ชดิ , เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ)
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้เกิ ดบาดแผลทางจิ ตใจ ได้แก่ การคุกคามถึงชีวติ การบาดเจ็บ การ
ทนทุกข์ต่อความเจ็บปวด ช่วงเวลาแห่งการรอคอยด้วยความกังวล การเห็นผู้อ่นื เสียชีวติ ภาพการ
ทําลายล้าง การทรมานและความรุนแรง (ในความขัดแย้งทีม่ กี ารปะทะกันทางอาวุธ)
สิ่ง สํ า คัญ ประการหนึ่ ง คือ ต้ อ งเข้า ใจว่ า สิ่ง ที่ส่ ง ผลให้เ กิด บาดแผลทางจิต ใจ มีบ ริบ ทที่
แตกต่างกันระหว่างบาดแผลที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และบาดแผลที่เกิดจากความขัดแย้งที่มกี าร
ปะทะกันทางอาวุธ หรือสงคราม รวมทัง้ ภาวะฉุ กเฉินในการให้ความช่วยเหลือทีต่ ่างกันของต้นเหตุ
ทัง้ สอง
2. ความเครียดหลังเกิ ดบาดแผลทางจิ ตใจ (Post-traumatic Stress Disorder-PTSD)
ซึง่ ต้องเริม่ ต้นเข้าใจ “ความเครียด” และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่กี ่อเกิดความเครียดหลังเกิด
บาดแผลทางจิตใจซึง่ แตกต่างกันในทุกมิติ คือ มิตดิ า้ นเวลา ด้านความแตกต่างของวัย และปจั จัยที่
เกีย่ วข้องต่อการตอบสนองฯ ซึง่ สามารถส่งผลต่อความรุนแรงในการตอบสนองได้
2.1 ความเครียด แบ่งเป็ น
- ความเครียดทัวไป
่
เป็ นการตอบสนองโดยฉับพลันทางด้านจิตใจต่อการตื่น
ตระหนก และการตอบสนองของบุคคลทีเ่ ผชิญกับการถูกทําร้าย หรือคุกคาม
- ความเครียดรุนแรง การตอบสนองต่อความเครียดอย่างรุนแรง มีอาการทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจ เช่น อาการอ่อนเปลีย้ หมดแรง หงุดหงิดมาก ตกใจกลัว วิตก
กังวล ร้องไห้ หรือสับสน หรือเพ้อต่อเนื่อง
- ความเครียดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ บาดแผลทางจิต ใจ ในบางเหตุ ก ารณ์ ก็ม ีค วาม
รุนแรงเกินกว่าทีบ่ ุคคลทัวไปจะสามารถจั
่
ดการกับความรูส้ กึ ได้ เช่น เหตุการณ์
ทีบ่ ุคคลประสบ หรือรับรู้ ทีม่ ผี เู้ สียชีวติ การตอบสนองจะก่อเกิดความกลัวอย่าง
รุนแรง และรูส้ กึ อ่อนแอ
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2.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทก่ี ่อเกิดความเครียดหลังเกิดบาดแผลทางจิตใจ
• มิตดิ า้ นเวลา
- การตอบสนองโดยฉับพลัน จะเกิดขึน้ ทันทีภายใน 2-3 นาที จนถึง 2-3 วัน
หลังเผชิญเหตุการณ์ โดยแสดงออกทางอารมณ์เป็นส่วนใหญ่
- การตอบสนองภายหลัง เกิดในช่วงระยะเวลา 2 วันถึง 1 เดือน อาจมี
อาการผิดปกติของความเครียด เช่น การแยกตัว คิดยํ้าถึงเหตุการณ์นัน้
อาการนอนไม่หลับ ตกใจง่าย ฯลฯ
- การตอบสนองในระยะยาว ปรากฏหลังจากเดือนแรกทีเ่ กิดเหตุการณ์ เป็ น
การตอบสนองของความเครียดเรือ้ รัง(หากเกิน 3 เดือน) อาจเกิดอาการหด
หู่ กัง วล เกิด ความผิด ปกติด้า นร่า งกาย นอนหลับยากและตื่น นอนเร็ว
ผิดปกติ เบื่ออาหาร จิตใจรูส้ กึ ไร้คุณค่า ระบบต่างๆ ในร่างกายทํางานไม่
ปกติ มีแนวโน้มการทําอัตวินิบาตกรรม
• มิตเิ รือ่ งวัย
- การตอบสนองของเด็ก เมื่อเด็กต้องเผชิญเหตุการณ์รุนแรงอย่างกะทันหัน
จะส่งผลให้เด็กมีสภาพอารมณ์ รุนแรง มีความทุกข์ทรมาน เศร้าและกลัว
รวมทัง้ กลัว ความตาย การบาดเจ็บ การทํ า ร้า ย การพลัด พรากจาก
ครอบครัว การอยู่ อ ย่ า งโดดเดี่ย ว และกลัว หากต้ อ งเผชิญ เหตุ ก ารณ์
แบบเดิมอีก
- การตอบสนองของวัยรุ่น คล้ายคลึงกับวัยผูใ้ หญ่ทวไป
ั ่ แต่อาจแสดงออก
รุนแรงกว่า เช่น มีการต่อต้านสังคม พฤติกรรมเสพติด รู้สกึ สับสน ไร้ค่า
หรือประสบปญั หาการเข้าสังคม ฯลฯ
- การตอบสนองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็ นกลุ่มที่สามารถดูแลตนเองและ
รับมือกับสถานการณ์ได้ด ี เนื่องจากประสบการณ์ท่ผี ่านมาในชีวติ ช่วยให้
ผูส้ ูงอายุมคี วามสามารถในการทีจ่ ะฟื้ นคืนสู่ชวี ติ ได้ดงั เดิม ผูส้ ูงอายุบางคน
จะมีการตอบสนองทีค่ ่อนข้างอ่อนไหวและตึงเครียด โดยแสดงออกทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ
• ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อการตอบสนองฯ
- ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ เช่น ความรุนแรง ระยะเวลา และความถี่
ของเหตุการณ์ หรือการไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต หรือความ
ตัง้ ใจของผูท้ ร่ี บั ผิดชอบเหตุการณ์ ในกรณีทเ่ี กิดการขัดแย้ง
- ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อ งกับบุคคล คือ เพศ อายุ ลักษณะนิสยั ส่ว นตัว และ
ความสามารถในการจัดการตนเองของแต่ละบุคคล รวมทัง้ ความเข้าใจและ
การประเมิ น ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ความเชื ่อ ทางศาสนาอาจช่ ว ยลด
ผลกระทบต่อบาดแผลทางจิ ตใจได้
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- ลักษณะของภาวะแวดล้อมทีช่ ่วยต่ อการฟื้ นคืนสู่สภาพปกติ เช่น ระดับ
ความรุนแรงของความเครียด การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม
3. การจําแนกกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง
กลุ่มคนทีม่ คี วามเปราะบางทางจิตใจ มักได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงได้ง่าย และ
เสีย่ งทีจ่ ะมีปญั หามากกว่า
• กลุ่มคนทีม่ คี วามเปราะบางทางจิตใจ ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ เด็กทัวไป
่ เด็กกําพร้า ผูห้ ญิง
ผู้พ ิก ารและผู้ป่ว ย ผู้เ ป็ นหม้าย รวมถึง ชนกลุ่ มน้ อ ยทางเชื้อ ชาติ การเมือ ง หรือ
ศาสนา
• ลักษณะของครอบครัวทีม่ คี วามเปราะบาง คือ

-

อยูใ่ นความเศร้าโศกเสียใจ
สูญเสียทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีม่ ี
มีภาระดูแลเด็กทีไ่ ม่ใช่บุตรหลานของตนเอง
เคยผ่านเหตุการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอนมาก่อนเหตุการณ์ซง่ึ ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ครอบครัวทีม่ พี ่อหรือแม่เป็นผูป้ กครองเพียงผูเ้ ดียว โดยเฉพาะผูป้ กครองที่
บุตรยังเล็กอยู่
- ครอบครัวขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยงั มีผทู้ ค่ี วรได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง คือ
- ผูท้ เ่ี ผชิญกับเหตุการณ์รนุ แรงโดยตรง
- ผูท้ ส่ี ญ
ู เสียสมาชิกในครอบครัว
- ผูท้ เ่ี คยประสบปญั หาจิตใจหรือปญั หาเกีย่ วกับโรคจิต
- ผูท้ เ่ี คยประสบกับเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรง หรือ
เกิด ซํ้ า แล้ ว ซํ้ า เล่ า หรือ เกิด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (เหตุ ก ารณ์ ข่ ม ขืน , การ
ทรมาน)
- ผูท้ เ่ี คยสูญเสียสิง่ ของสําคัญ
- ผูท้ ข่ี าดการสนับสนุนจากสังคม(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นสถานะหม้าย)
- ผูท้ ม่ี าจากเมืองเล็กๆและอาศัยในเมืองใหญ่ในฐานะผูอ้ พยพลีภ้ ยั
ในแต่ ละเหตุการณ์ท่ตี ้องเผชิญ กลุ่มหรือบุคคลที่มคี วามเปราะบางเหล่านี้จําเป็ นที่จะต้อง
ได้รบั การแยกแยะออกจากบุคคลทัวไปเพื
่
่อการดูแล
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4. การเตรียมตัวให้ความช่วยเหลือ
สิง่ สําคัญคือวิถที างทีช่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพต่อการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึง่ ต้องดําเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยคํานึงถึงปจั จัยสําคัญต่างๆดังนี้
4.1 ข้อมูล
ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้เกีย่ วกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือข้อมูลอื่นทีช่ ่วยบอกว่าอาจเกิดเหตุการณ์
อื่นขึน้ ในอนาคต จะช่วยลดความตึงเครียดให้กบั ผู้ประสบเหตุการณ์ ความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว
และป้องกันการเกิดผลกระทบต่อจิตใจ และอาจสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้จากความเข้าใจต่อ
เหตุการณ์
4.2 การรับรูส้ ภาพของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือตกเป็ นเหยือ่
ผู้ให้ความช่วยเหลือควรสนองตอบความจําเป็ นพื้นฐานให้ก่อน รวมทัง้ สอบถามถึงความ
ต้องการ รับรูส้ ภาวะอารมณ์ และประสบการณ์ทผ่ี ไู้ ด้รบั ผลกระทบประสบมา รวมถึงความโศกเศร้าที่
เกีย่ วเนื่องกับเหตุการณ์ ซึง่ ถือเป็ นสิง่ จําเป็นสําหรับกระบวนการฟื้นฟูจติ ใจ
4.3 การสนับสนุ นจากครอบครัวและสังคม
หากได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัว และสัง คมที่เ ข้มแข็ง จะช่วยให้ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบ
กลับมารูส้ กึ ว่าชีวติ มีความหมายและก่อให้เกิดความรูส้ กึ เคารพในตัวเอง
4.4 การปรับตัวของผูร้ อดชีวติ
ถ้าผู้รอดชีว ิต หรือผู้ได้รบั ผลกระทบสามารถปรับพฤติก รรมสู่วถิ ีทางที่เหมาะสมได้ห ลัง
เหตุการณ์ ก็จะสามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้
4.5 การกลับคืนสู่ชวี ติ ปกติ
การกลับไปใช้ชวี ติ ประจําวันได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะมีปญั หาทาง
จิตลงไปด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธที ่ชี ่วยได้ เช่น กิจกรรมหรือเกมส์สําหรับเด็ก การพูดคุยกันของ
ผูห้ ญิง หรือการทํางานก็มสี ่วนช่วยกลุ่มผูช้ ายให้มบี ทบาทเดิมๆ เป็นต้น
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แนวทางนี้เป็ นแนวทางดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเชิงจิตวิทยาสังคม ซึง่ ถือว่ามีความสําคัญและ
ถูกเลือกให้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสุขภาพจิตในภาวะฉุ กเฉินขององค์กรหมอไร้พรมแดน
ทัง้ นี้ การให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาสังคมจะไม่เน้ นกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มของผู้ท่มี อี าการ
ทางจิตเท่านัน้ แต่จะมุ่งเป้าหมายไปยังชุมชนทัง้ ชุมชนทีต่ กอยู่ในความยากลําบาก รวมทัง้ เน้นการ
จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการป้องกันและการบําบัดทางจิต โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ความเข้าใจต่อปฏิ บตั ิ การช่วยเหลือเชิ งจิ ตวิ ทยาสังคม
การช่วยเหลือเชิงจิตวิทยาสังคมมีเป้าหมายเพื่อลด หรือขจัดภาวะทีก่ ่อให้เกิดปญั หาทางจิต
โดยการตรวจสอบ ป้องกัน และจัดการกับปญั หาด้านจิตสังคม รวมทัง้ กระตุ้นหรือส่งเสริมกลยุทธ์ใน
การจัดการปญั หาซึง่ ปรากฏขึน้ ภายในชุมชน ซึง่ ควรทําความเข้าใจในข้อปฏิบตั แิ ละปจั จัยเหล่านี้คอื
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1.1 ข้อปฏิบตั เิ บื้องต้น
• เข้าปฏิบตั กิ ารอย่างรวดเร็ว
แม้จะยืนยันไม่ได้ว่าการปฏิบตั กิ ารช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจะช่วยป้องกันการเกิดปญั หาทาง
จิตในภายหลังได้ แต่การติดต่ อกับผู้ได้รบั ผลกระทบในเบื้องต้นจะมีส่วนช่วยต่อการให้การดูแล
ต่อไป รวมทัง้ ป้องกันปญั หาจิตใจต่างๆ และอาการเครียดได้
• ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอาจมีบาดแผลทางจิตใจต่อเนื่องแม้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปี ดังนัน้ ผู้ให้
ความช่วยเหลือควรให้การดูแลอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิน่
• คํานึงถึงบทบาทหน้าทีต่ น
ในองค์กรหมอไร้พรมแดน นอกจากแพทย์แล้ว ยังมีบุคลากรทีม่ คี วามรูเ้ รื่องสุขภาพจิตร่วม
ทํางานด้วย ซึ่งต้องทํางานร่วมกับแพทย์โดยตรง เพื่อให้การติดต่อของผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างมันใจและได้
่
รบั การเอาใจใส่ดแู ล
1.2 สมมติฐานในการปฏิบตั งิ าน
• ผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม
นอกจากผลกระทบต่อบุคคลแล้ว บางเหตุ การณ์ อาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ชุ ม ชนโดยรวม เช่ น การต้ อ งย้า ยที่อ ยู่อ าศัย ซึ่ง อาจต้อ งมีก ารจัด ระเบีย บทางสัง คมใหม่ หรือ
บาดแผลทางจิตใจส่วนบุคคล เช่น ผูห้ ญิงถูกข่มขืน อาจส่งผลให้ครอบครัวเสื่อมเสียอับอายต่อชุมชน
และอาจเกิดปญั หาในสัมพันธภาพกับสมาชิกชุมชน
• ทรัพยากรในชุมชน
สิง่ สําคัญคือการไม่ตดั สินผู้ได้รบั ผลกระทบว่าเป็ นผู้ไร้ความสามารถและต้องอาศัยความ
ช่ว ยเหลือ ด้า นมนุ ษ ยธรรมโดยสิ้น เชิง พวกเขาอาจต้ อ งสูญ เสีย หลายสิ่งในชีว ิต ต้อ งพบความ
เปลี่ยนแปลง แต่แ นวทางด้านจิต สัง คมนัน้ อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่ ามนุ ษ ย์มคี วามสามารถใน
ตนเอง หรือชุมชนของพวกเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติได้ ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
อาจยอมรับความช่วยเหลือเพียงระยะหนึ่ง ซึง่ พวกเขาย่อมต้องการทีจ่ ะดูแลตัวเองได้เหมือนเดิม สิง่
สําคัญอีกข้อคือ การสนับสนุ นให้ผรู้ บั ความช่วยเหลือเริม่ ต้นชีวติ ใหม่เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
• ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
สนับสนุ นให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบเข้มแข็งขึน้ เพื่อดูแลกลุ่มคนทีเ่ ปราะบางกว่าในชุมชน เพื่อให้
การดูแลช่วยเหลือเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และดําเนินการโดยชุมชนเอง
1.3 ประโยชน์ของแนวทางจิตวิทยาสังคม
แนวทางนี้ช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้มาก และครอบคลุม สามารถช่วยพัฒนาการรักษาโรคให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของผูร้ บั ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้กลุ่มผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบช่วยเหลือกันเอง และส่งเสริมกระบวนการทีช่ ่วยให้พวกเขากลับมาใช้ชวี ติ ดังเดิม รวมทัง้
การช่วยสร้างสัมพันธ์อนั ดีในสังคมเพื่อบําบัดอาการของโรคไปในตัว ทัง้ นี้ แนวทางจิตวิทยาสังคม
ไม่ต้องการให้ความสําคัญกับเรื่องบาดแผลทางจิตใจ หรือการรักษาโรค เพราะการจัดให้ผู้ได้รบั
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ผลกระทบเป็ นผู้ป่วย เป็ นเรื่องไร้ประสิทธิภาพ และยิง่ ทําให้ไม่รู้ความต้องการที่แ ท้จริงของผู้รบั
ความช่วยเหลือ
1.4 สาเหตุของความล้มเหลวในการปฏิบตั งิ าน
• ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในบางเหตุการณ์ท่เี กิดในสถานที่ต่างออกไป เช่น ชาวตะวันตกเข้ามา
ทํางานในแถบเอเชีย พวกเขาไม่สามารถเข้าใจวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของผูร้ บั ความช่วยเหลือได้ทงั ้ หมด
ดังนัน้ จึงต้องเร่งช่วยให้ทอ้ งถิน่ มีความสามารถในการดูแลตนเองให้ได้มากทีส่ ุด เท่าทีท่ าํ ได้
• การมีส่วนร่วมของท้องถิน่ ช้าเกินไป
ในการทํางานต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่ การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนและกลุ่ม
ท้องถิน่ ควรดําเนินควบคู่กนั ไปตัง้ แต่แรก เพราะจะเป็นการยากทีก่ ารเข้าร่วมจะเกิดขึน้ ในภายหลัง
2. กลยุทธ์ในการทํางาน
• ส่งเสริมทรัพยากรในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและกลยุทธ์ในการจัดการปญั หา
ของชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนแสดงออกถึงความต้องการ และสนับสนุ นบุคคลทีม่ ี
ความสามารถ เพราะในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือรุนแรง มักนํ ามาซึง่ โอกาสในการ
ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน เพราะสถานการณ์มกั ก่อเกิดแรงบันดาลใจและความกล้า
• ทํางานร่วมกับผูน้ ําท้องถิน่ และ ผูป้ ฏิบตั งิ านต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลเอา
ใจใส่ จึงควรเตรียมผูร้ บั หน้าทีต่ ่อไป
3. ปฏิ บตั ิ การช่วยเหลือในระยะฉุกเฉิ น (หลังเหตุการณ์ในทันที)
ในระยะเร่งด่วน จําเป็ นต้องช่วยเหลือด้านความจําเป็ นพืน้ ฐานเสียก่อน คือ อาหาร นํ้ าดื่ม
ดูแลสุขภาพ และจัดหาทีอ่ ยูท่ เ่ี หมาะสม ปลอดภัย ส่วนขัน้ ตอนของปฏิบตั กิ ารให้ความช่วยเหลือคือ
3.1 ติดต่อกับชุมชน
3.2 การกระจายข้อมูลให้ทราบทัวกั
่ น ลดปญั หาความกังวลใจ และเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์
จากความเป็ นจริง ลดความเสีย่ งต่อปญั หาสุขภาพจิต
3.3 ให้ความปลอดภัย ด้วยการช่วยจัดหาสิง่ จําเป็นพืน้ ฐาน ช่วยเหลือด้านจิตใจโดยประสาน
ไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือจัดการให้วถิ ชี วี ติ ของผู้รบั ความช่วยเหลือดําเนินไป
เป็ นปกติ เช่น ไม่แยกคนในครอบครัวเดียวกันไปอยู่คนละที่ พวกเขาจะรูส้ กึ อบอุ่นและ
ปลอดภัยกว่า
3.4 รวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือ ควรอยู่ในช่วง 7-10 วัน
หลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทนั การ
3.5 จัดสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม คือ การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในทางจิตวิทยา คือเปิดโอกาส
ให้ผปู้ ระสบเหตุได้เข้ามาร่วมแลกเปลีย่ นสนทนากัน เพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ งอาการของโรคเครียด ลด
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ปญั หาการเกิดบาดแผลทางใจ และช่วยฟื้ นฟูให้กลับมามีชวี ติ ปกติได้ ซึง่ ต้องคํานึงถึงความเป็ นไป
ได้ของการรวมกลุ่มเพื่อสนทนาด้วย เพราะแต่ละคนอาจมีวธิ กี ารจัดการตนเองที่เหมาะสมอยู่แล้ว
รวมถึงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมด้วย
3.6 คุม้ ครองผูเ้ ปราะบาง ทีเ่ สีย่ งต่อการมีปญั หาทางจิต ต้องได้รบั การดูแลพิเศษส่วนบุคคล
4. ปฏิ บตั ิ การช่วยเหลือในระยะหลังเหตุการณ์
ในสถานการณ์ท่คี ลี่คลายแล้ว ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือจะเริม่ ต้นเพื่อลดความเสี่ยงต่ อปญั หา
สุ ขภาพจิต เริม่ อบรมผู้ปฏิบตั ิง านด้านสุ ขภาพจิต หรือ ผู้ใ ห้คําปรึก ษาของชุ มชน รวมถึง การให้
คําปรึกษาส่วนบุคคลสําหรับผูม้ ปี ญั หาสุขภาพจิตเรือ้ รัง กิจกรรมต่างๆทีค่ วรจัดในระยะนี้ได้แก่
4.1 การจัดการความเครียด เราสามารถให้ความช่วยเหลือด้วย
• การให้ขอ้ มูล
• ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่ างๆที่เหมาะสมตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมของผู้รบั
ความช่วยเหลือ ให้ผ่อนคลายหายเครียด เช่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ เพราะการนอนหลับช่ ว ยกระตุ้นสมดุ ล ของ
สุขภาพกายและใจ
- ผ่อนคลายด้วยวิธตี ่างๆ เช่น โยคะ การเต้นรํา ขึน้ อยูก่ บั ความชอบแต่ละคน
- สอนเทคนิคการหายใจทีเ่ หมาะสม เพราะอาการเครียดจะส่งผลต่อระบบหายใจ
และก่อเกิดอาการอื่นตามมา เช่น เวียนศีรษะ ขาดสมาธิ แน่นหน้าอก เป็นต้น
- ออกกําลังกาย หรือเล่นกีฬา
- การนวด เป็ นทีร่ จู้ กั ในหลายสังคมว่าสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ รวมทัง้
ถ้าสามารถสอนการนวดให้แ ก่ก ันได้จะดี เป็ นการก่ อเกิด การสัมผัส ร่างกาย
อย่างสร้างสรรค์
• การสนทนากลุ่ม เพื่อ เป็ นการให้กํ าลังใจซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนเอง หรือ
ปรึก ษาหารือ เพื่อ หาทางแก้ปญั หาร่ว มกัน ทัง้ นี้ มกี ฎในการสนทนากลุ่ม คือ การ
เคารพในความแตกต่างและให้เกียรติซ่งึ กันและกัน รวมทัง้ การเก็บข้อมูลในการ
สนทนาเป็ นความลับ ไม่นําไปเปิดเผยหรือเล่าต่อทีอ่ ่นื
• ให้คําปรึกษาส่วนบุคคล บทบาทของผูใ้ ห้คําปรึกษาคือการตัง้ คําถาม และเป็ นผูฟ้ งั
ทีด่ ี เพื่อให้ผรู้ บั ความช่วยเหลือทีม่ ปี ญั หาหนักสามารถจัดการ และช่วยเหลือตนเอง
ได้ ทัง้ นี้ในบางสังคม อาจเป็ นการยากทีจ่ ะยอมรับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยา
จึงควรสนับสนุ นการปฏิบตั ิแบบดัง้ เดิมของชุ มชนในการให้ความช่ วยเหลือ เช่น
การขอคําปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากผูน้ ําศาสนา เป็ นต้น
• ส่ ง ต่ อ เพื่อ รัก ษา ในกรณี ท่ีเ ป็ น ผู้ ม ีอ าการรุ น แรง โดยอาจส่ ง ต่ อ ไปยัง แพทย์
จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา ตามแต่กรณี ทัง้ นี้ต้องอธิบายเหตุและผลของการส่งต่อ
ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจชัดเจน และต้องได้รบั การยินยอมก่อน
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4.2 การจัดกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมในแต่ ละสัง คมที่จะจัด แตกต่ างกันตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรม เช่ น การ
เต้นรํา พิธกี รรมเฉลิมฉลองตามประเพณีท้องถิน่ ซึ่งจะช่วยสานสัมพันธ์ในชุมชน และรูส้ กึ มีคุณค่า
เป็ นการให้เกียรติตนเองอีกครัง้ รวมถึงการเล่นเกมส์ หรือกีฬาก็มสี ่วนช่วยลดความเครียดได้ ทัง้ นี้
พิ ธี กรรมทางศาสนามีส่ วนช่ วยอย่างมากต่ อผู้ค นส่ วนใหญ่ ท วั ่ โลก บุคคลต่ างๆจะเล่ าถึง
ความทุกข์ยากและกังวลของตนเอง แล้วสวดภาวนาให้ความเจ็บปวดบรรเทาลง พร้อมกับมี
ความหวังต่อไป
4.3 ฝึกอบรมผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
กลุ่มบุคลากรในชุมชน เช่น ครู บุคลากรด้านการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นําชุมชน
และอื่นๆ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์ในการช่วยเหลือหรือให้กําลังใจกับผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ยากสามารถได้รบั
การฝึกเพื่อเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาได้
5. การให้ความช่วยเหลือดูแล กลุ่มคนเฉพาะ คือ เด็ก วัยรุ่น และผูส้ งู อายุ
5.1 การดูแลเด็ก ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือต้องทราบข้อมูลดังนี้
 วิธกี ารดัง้ เดิมทีช่ ุมชนให้การเลีย้ งดูเด็ก
 พิธกี รรมและการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 ความคาดหวังของชุมชนต่ออนาคตของเด็ก
 บทบาททีแ่ ตกต่างกันของสมาชิกในครอบครัวทีม่ ตี ่อเด็ก
 วิธกี ารทีช่ ุมชนให้การดูแลเด็กทีถ่ ูกทอดทิง้
การดูแลเด็กมีขอ้ ปฏิบตั คิ อื
• ช่วยผูป้ กครอง
- เด็กต้องการความปลอดภัย แน่ นอน และคาดการณ์ได้ สิง่ สําคัญคือให้เด็กกลับ
สู่ชวี ติ ประจําวันเร็วทีส่ ุด
- ช่วยให้ผปู้ กครองสามารถช่วยเหลือบุตรของตนเองได้
- ช่วยเหลือแม่ทม่ี อี าการซึมเศร้าซึง่ ไม่สามารถดูแลบุตรของตนเองได้ และไม่ควร
แยกแม่และเด็กจากกัน
• กิจกรรมเด็ก
- ให้เด็กรับรูค้ วามจริงของเหตุการณ์ ไม่มคี วามสงสัย ซึง่ สามารถลดอาการกลัว
หรือขาดความมันใจได้
่
- จัดให้เด็กได้เล่นตามความต้องการ ทัง้ เกมส์ หรือกีฬา
- ให้เด็กได้รบั การศึกษาตามปกติ
- เปิ ดโอกาสให้เด็กแสดงออกด้วยวิธตี ่างๆ นอกเหนือการพูด เช่น การวาดภาพ
การเขียน ร้องเพลง เต้นรํา
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• จัดประเภทเด็กที่มปี ญั หา จําเป็ นต้องจําแนกเด็กที่มปี ญั หาเฉพาะเพื่อการดูแลที่
เหมาะสม
- เด็กเล็กทีไ่ ม่สามารถแยกจากแม่ได้ ต้องจัดให้อยูก่ ลุ่มแม่และเด็ก
- เด็กพฤติกรรมรุนแรง หรือไม่อยูน่ ิ่ง ต้องดูแลแบบตัวต่อตัว
- เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางใจอย่างหนัก ต้องดูแลใกล้ชดิ เช่น เด็กทีเ่ ผชิญความ
รุนแรงทางเพศ
5.2 การดูแลวัยรุน่ ในการให้ความช่วยเหลือวัยรุน่ เราต้องจัดกิจกรรมซึง่ เปิดโอกาสให้วยั รุ่น
ได้
• แสดงออกและแบ่งปนั รวมทัง้ แลกเปลีย่ นทัศนะระหว่างวัยรุน่ เองและกับผูใ้ หญ่
• ผ่อนคลายและใช้พละกําลังทางร่างกาย
• เข้าสังคม (อีกครัง้ )และทําตัวเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
5.3 การดูแลผูส้ งู อายุ มีขอ้ ควรจําคือ
• ให้คาํ อธิบายทีจ่ าํ เป็ นต่อเหตุการณ์กบั ผูส้ ูงอายุ เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย และ
คาดการณ์สภาวะแวดล้อมได้
• ให้ความมันใจในการดู
่
แลสุขภาพ
• ให้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ เช่น การดูแลเด็ก
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บทที่ 3
วิ ธีการทํางานการเยียวยาจิ ตใจ
การทํ า งานเยีย วยา นอกจากค้น หาความรู้ รวบรวมวิธ ีก ารที่จ ะนํ า มาใช้ และมีใ จที่จ ะ
ช่วยเหลือแล้ว การทํางานนี้ต้องอยู่ภายใต้สภาวการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอน เกิดความรุนแรง และเหตุการณ์
ที่ไ ม่ค าดคิดตลอดระยะเวลาของการทํางาน ดัง นัน้ คณะทํางานมีค วามตัง้ ใจที่จะนํ าเสนอวิธกี าร
ทํางาน ซึ่ง เป็ นองค์ค วามรู้ห นึ่ง ที่ไ ด้ร บั จากประสบการณ์ ก ารทํางานในพื้นที่ค วามรุนแรงของ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี กว่าที่ผ่านมา ทุกขัน้ ตอนในการทํางานต้องอาศัย
ความละเอียดอ่อน ความตัง้ ใจ และความระมัดระวังอย่างมากในการทํางาน และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความระมัดระวังทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างในพืน้ ที่ รวมถึงความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยกับ
พื้นที่ท่เี ต็มไปด้ว ยความรุนแรงด้วย การนํ าเสนอวิธกี ารทํางานแยกออกมาหนึ่ง บทนี้ แม้ว่ าจะมี
เนื้อหาไม่มาก แต่คณะทํางานมีความมุ่งหวังให้ผทู้ ก่ี ําลังทํางานด้านการเยียวยาจิตใจ ผูท้ ส่ี นใจ และ
มีใจทีจ่ ะทํางานช่วยเหลือผูอ้ ่นื รวมถึงผูส้ นใจอื่นๆ อาจได้นําไปใช้ในการทํางานของตนต่อไปได้
ขัน้ ตอนการทํางาน
1. สํารวจความเป็ นไปได้ในการทํางานและจัดกิจกรรม
2. เขียนโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน และการสนับสนุนงบประมาณ
3. เริม่ ดําเนินโครงการ
• จัดฝึกอบรมคณะทํางาน
• ติดต่อเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายให้มาเข้าร่วมกิจกรรม
• จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 1
• ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1
• จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 2
• ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2
• ประชุมวิชาการครัง้ ที่ 1
• ประชุมถอดบทเรียนคณะทํางานครัง้ ที่ 1
• จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 3
• ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3
• จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 4
• ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 4
• จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 5
• ประชุมถอดบทเรียนคณะทํางานครัง้ ที่ 2
• ประชุมจัดตัง้ กลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย
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4. จัดทําหนังสือเรือ่ งราวชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
5. สรุปรวบรวมองค์ความรู้
• รวบรวมข้อมูลจัดทําต้นฉบับ
• ประชุมวิชาการครัง้ ที่ 2 เพื่อให้ขอ้ คิดเห็น
• ปรับปรุงต้นฉบับ และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดขัน้ ตอนการทํางาน
1. สํารวจความเป็ นไปได้
ทําการสุ่มตัวอย่าง 3 ตัวอย่างในเขตอําเภอบาเจาะ ยีง่ อ และกะลุวอเหนือ เพื่อสอบถามว่า
• มีความต้องการจะพบกันระหว่างผูส้ ญ
ู เสียหรือไม่
• ถ้าต้องการพบกัน ต้องการอะไรจากการได้พบกันบ้าง
• ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมควรเป็ นอย่างไร
• สถานทีค่ วรเป็ นทีไ่ หน เพราะอะไร
ผลการสํารวจ พบว่า
• กลุ่มเป้าหมายเคยพบกันบ้างแล้ว เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ปตามหาผูเ้ สียชีวติ จากเหตุการณ์
หรือเมือ่ ไปรับเงินความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ไม่มโี อกาสพูดคุยกันมากนัก จึง
สนใจทีจ่ ะพบกันอีก เพื่อทําความรูจ้ กั กันมากขึน้
• สําหรับคนทีไ่ ม่เคยพบใครเลย ก็มคี วามสนใจทีจ่ ะได้รจู้ กั กับคนอื่นๆ
• อยากจะรูว้ ่าคนอื่นๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง
• เรือ่ งระยะเวลา ถ้าสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมแบบเช้าไปเย็นกลับได้จะดี แต่ถา้
จําเป็ นสามารถเข้าร่วมได้ 2 วัน อย่างไรก็ตามไม่อยากค้างคืน
• สถานทีค่ วรเป็ นมัสยิดกลางประจําจังหวัดนราธิวาส เพราะเคยไปมาแล้ว รูส้ กึ
ปลอดภัยดีและมีทล่ี ะหมาด
ปญั หาอุปสรรค
• ขาดงบประมาณทีจ่ ะสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากกว่านี้
ข้อแนะนํ า
• ควรสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมพืน้ ที่ เพื่อให้รถู้ งึ ปญั หาของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่
ห่างไกล หรือพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
• ในโครงการควรมีงบประมาณสําหรับงานส่วนนี้ โดยให้ใช้เงินยืมและเบิกจ่ายได้
ภายหลัง
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2. เขียนโครงการ
2.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูห้ ญิงจากครอบครัวผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บ สูญหาย และ
ผูเ้ ข้าร่วมเหตุการณ์จากเหตุการณ์ตากใบ จํานวน 100 คน โดยให้สทิ ธิผทู้ ม่ี าจากครอบครัว
ผูเ้ สียชีวติ เป็ นลําดับแรกตามลําดับ
เหตุผลในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพศ
• การปฏิบตั ติ นตามศาสนาอิสลามซึง่ เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่ หญิง-ชาย ซึง่ ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวเดียวกันไม่ควรใกล้ชดิ กันทางร่างกาย การจัดกิจกรรมจึงควรแยกหญิงชาย
• ในสังคมทีแ่ บ่งบทบาทหญิงชายชัดเจน จะมีสงั คมเฉพาะเพศ การจัดกลุ่มเพศ
เดียวกัน จึงง่ายต่อการสร้างความคุน้ เคย
เหตุผลในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ นเพศหญิง
• ผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บ สูญหาย ต้องคดี เป็ นชายทัง้ หมด ผูท้ ย่ี งั อยูแ่ ละต้องรับภาระ
หนักของครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นหญิงทีเ่ ป็นภรรยา แม่ พีน่ ้อง และลูก
• คณะทํางานเป็ นหญิงทัง้ หมด
วิธคี น้ หากลุ่มเป้าหมาย รวบรวมรายชื่อและทีอ่ ยูจ่ ากแหล่งข้อมูล 3 แหล่งด้วยกันคือ
1) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
2) คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนจังหวัดปตั ตานี (เอ็นจี
โอพืน้ ที)่
สาเหตุทใ่ี ช้รายชื่อจาก 3 องค์กรเนื่องจาก
- ข้อมูลของแต่ละองค์กรยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องนํ ามาประกอบกัน
- องค์กรที่ 1) ได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ รายชื่อผูเ้ สียหายค่อนข้างครอบคลุม
จํานวนผูเ้ สียหายทัง้ หมด แต่ทอ่ี ยูจ่ ะเป็ นไปตามบัตรประชาชน ซึง่ อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
- องค์กรที่ 2) จะมีขอ้ มูลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมาก มีรายละเอียดการร้องเรียน และความ
ต้องการการช่วยเหลือ
- องค์กรที่ 3) จัดเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ไม่ครอบคลุมจํานวนผูเ้ สียหาย แต่รายละเอียดทีอ่ ยู่
อาศัยของกลุ่มเป้าหมายจะตรงกับความเป็นจริง หรือหากมีการย้ายถิน่ ก็จะติดตามได้
2.2 กําหนดคณะทํางาน
ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งทีย่ งั มีความรุนแรง ความรุนแรงจะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ชนให้ม ีช่ อ งว่ า งเพิ่ม ขึ้น ทัง้ จะมีค วามหวาดระแวงกัน และกัน อัน จะนํ า มาซึ่ง ความรู้ส ึก กลัว ไม่
ปลอดภัย เครียด และเสียสุขภาพจิต คณะทํางานจึงมีภารกิจลดช่องว่างระหว่างกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
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เป็ นชาวบ้านที่เป็ นมุสลิม กับเจ้าหน้ าที่รฐั ซึ่งมีอํานาจควบคุมพื้นที่ซ่งึ เป็ นชาวพุทธ คณะทํางานจึง
ควรประกอบด้วยชาวมุสลิมและชาวพุทธ จึงกําหนดให้คณะทํางานเป็นผูห้ ญิงพุทธ 3 คน และผูห้ ญิง
มุสลิม 6 คน รวม 9 คน เพื่อทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
• หัวหน้าโครงการ และผูน้ ํากิจกรรม (ผูน้ ํากลุ่ม)-พุทธ
• ผูป้ ระสานงานพืน้ ที-่ มุสลิม
• ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั - พุทธ
• ล่ามแปลภาษา มลายู-ไทย - มุสลิม
• ผูป้ ฏิบตั งิ าน จัดทําทะเบียน และรวบรวมข้อมูลบุคคล - มุสลิม
• ผูป้ ฏิบตั งิ าน จัดทําบัญชี และดูแลงบประมาณ- มุสลิม
• อาสาสมัคร รวบรวมข้อมูลเยีย่ มบ้าน- มุสลิม
• อาสาสมัคร ประสานงานการจัดกิจกรรม- มุสลิม
• อาสาสมัคร บันทึกผลการจัดกิจกรรม- พุทธ
2.3 กําหนดเป้าหมายในการทํากิจกรรมกลุ่ม
• ฟื้นฟูสภาพจิตใจตนเองจากความทุกข์ใจต่างๆ ความเศร้าเสียใจ ความโกรธเคือง
• เรียนรูเ้ พื่อทําความรูจ้ กั ผูอ้ ่นื
• เรียนรู้ เพื่อรูจ้ กั ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฝา่ ยรัฐ ถอดถอนอคติ ความโกรธเคือง
เพื่อนําไปสู่การให้อภัย
2.4 กําหนดเนื้อหากิจกรรม
• ครัง้ ที่ 1-2 เป็ นกิจกรรมเยียวยาจิตใจ
• ครัง้ ที่ 3 เป็ นกิจกรรมการป้องกันตนเองด้วยสันติวธิ ี
• ครัง้ ที่ 4 พบปะสร้างปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มผูส้ ญ
ู เสียทีเ่ ป็ นประชาชน
• ครัง้ ที่ 5 พบปะแลกเปลีย่ นความเข้าใจกับกลุ่มผูส้ ญ
ู เสียทีม่ สี ถานะแตกต่าง
2.5 กําหนดรูปแบบการทํากิจกรรม เป็ นกิจกรรมกลุ่ม
2.6 ระยะเวลา 1 ปี
2.7 สถานทีท่ ํากิจกรรม คือ มัสยิดกลางประจําจังหวัดนราธิวาส ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.8 งบประมาณ 2,476,520 บาท
3. เริ่มดําเนิ นโครงการ
3.1 จัดฝึกอบรมคณะทํางาน
ผู้เ ข้าร่ว มอบรม ประกอบด้ว ย คณะทํางานทัง้ หมดของโครงการเยียวยาฯ (9 คน) และ
คณะทํางานจากองค์กรเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ(2 คน) วาระทางสังคม(1 คน) ศูนย์
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สุขภาพจิตที่ 15(1 คน) โครงการบัณฑิตอาสา(1 คน) และจิตแพทย์(1คน) รวมทัง้ พยาบาล(5 คน)ใน
พืน้ ที่ รวมทัง้ หมด 20 คน
เนื้ อหา ประกอบด้วย
 การเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื
 การให้คาํ ปรึกษาแบบเสริมสร้างศักยภาพ
- การปรึกษา(counseling) แบ่งเป็ น ทฤษฎี และทักษะ ในส่วนของทักษะ
ประกอบด้วย การเตรียมร่างกายและจิตใจพร้อมให้คาํ ปรึกษา การฟงั การ
สะท้อน และการตัง้ คําถาม
- การเสริมสร้างศักยภาพ (Empowerment)
- ความยุตธิ รรม บริบททางสังคม (Social Justice/ Context) เช่น อํานาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรึกษากับอํานาจ
 บาดแผลทางจิตใจ(trauma) ประเภท อาการ และวิธกี ารช่วยเหลือ
 การให้คาํ ปรึกษาแก่ผทู้ ม่ี บี าดแผลทางจิตใจ(Trauma counseling)
 ความเข้าใจระหว่างศาสนา(แลกเปลีย่ นความรูเ้ รือ่ งการเยียวยาจิตใจ โดยหลักศาสนา
พุทธ และอิสลาม)
 การเยียวยาจิตใจตนเองในฐานะผูใ้ ห้คําปรึกษา
ประชุมคณะทํางาน(เพิม่ เติม)
1. หลักการทํางาน
- เคารพผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เคารพการตัดสินใจทีจ่ ะ พูดหรือไม่พดู จะคิดเห็น
อย่างไร และจะเลือกทําอย่างไรกับชีวติ ของตนเอง
- ยอมรับ อัตลักษณ์หรือตัวตนของเขา ทัง้ ความคิด ความเชื่อ การกระทําอย่าง
ไม่มเี งือ่ นไขเนื่องจาก
• คนทุกคนมีศกั ยภาพ รูจ้ กั ตนเอง รูป้ ญั หาของตนเองมากทีส่ ุด และ
รูท้ างเลือกทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับตนเอง
• คนทุกคน เป็ นผูร้ บั ผลในการกระทําของตนเอง
- ตื่นตัวอยูเ่ สมอ ยอมรับความผิดพลาด และพร้อมปรับปรุงแก้ไข
- ตระหนักอยูเ่ สมอว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสําคัญทีส่ ุด เพื่อลดอํานาจของผูจ้ ดั
กิจกรรม และเพิม่ อํานาจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมฯ รวมทัง้ คิดว่าคณะทํางานมาเพื่อ
ฝึกฝนตนเอง และเรียนรูจ้ ากผูเ้ ข้าร่วมฯ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
- รับฟงั อย่างใส่ใจ
- พยายามใช้คาํ ถาม แทนคําอธิบาย
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- การนําเสนอความคิดใดๆให้เป็ นลักษณะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- การแสดงความคิดเห็น ให้มุ่งเน้นการกระทํา ไม่มงุ่ เน้นบุคคล และไม่ตดั สินชี้
ถูกชีผ้ ดิ ในความคิด ความเชื่อ การกระทําของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3. จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคน
4. ข้อพึงระวังในการทํางานร่วมกัน โดยคํานึงถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของเพื่อนร่วมงาน
5. ชีแ้ จงงานและจัดแบ่งหน้าที่
3.2 ติดต่อเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยงั มีความรุนแรง และกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากความรุนแรง จึงรู้สกึ ไม่ปลอดภัย และมีความไว้ว างใจตํ่า การติดต่อ จึงต้องอาศัย
ความสัม พัน ธ์ ข องบุ ค คลที่ก ลุ่ ม เป้ า หมายยอมรับ เช่ น อบต. เอ็น จีโ อ และสายสัม พัน ธ์เ ดิม ที่
คณะทํางานซึง่ เป็ นคนในพืน้ ทีเ่ คยไปเยีย่ มเยียนมาก่อน
วิ ธีการเรียนเชิ ญ
- ลงพืน้ ทีแ่ นะนํ าโครงการโดยอาศัย อบต.
- ส่งจดหมายถึงมือผูร้ บั ด้วยตนเอง
- บางชุมชน กลุ่มเป้าหมายอยูใ่ กล้เคียงกัน จึงใช้วธิ กี ารเรียกประชุม แนะนํ าโครงการ
และเรียนเชิญในคราวเดียวกัน
วิ ธีการเรียนเชิ ญ สํารอง
- ฝากจดหมายเชิญผ่าน เอ็นจีโอพืน้ ที่
- ฝากจดหมายเชิญผ่านกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
- ส่งจดหมายเชิญทางไปรษณีย์
ผลการเข้าร่วมกิ จกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี รวม 80 ครอบครัว ลดจากเป้าหมาย
20% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยแต่ละครัง้ 65-66 คน คิดเป็ น 66% ของเป้าหมายทัง้ หมด เนื่องจาก
บางครอบครัวอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เดินทางเข้าออกพื้นที่ลําบาก ถูกจับตาจากทุกฝ่าย มีบุตรที่ยงั เล็ก
และมีภาระครอบครัวทีไ่ ม่สามารถหาคนแทนได้
สรุปจํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 1 รวม 65 คน (แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มี 11 คน กลุ่มที่ 2 มี 20
คน กลุ่มที่ 3 มี 15 คน และกลุ่มที่ 4 มี 19 คน)
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 2 รวม 66 คน (แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มี 16 คน กลุ่มที่ 2 มี 19
คน กลุ่มที่ 3 มี 11 คน และกลุ่มที่ 4 มี 20 คน)
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กิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 3 รวม 67คน (แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มี 14 คน กลุ่มที่ 2 มี 18
คน กลุ่มที่ 3 มี 18 คน และกลุ่มที่ 4 มี 17 คน)
กิจกรรมพบปะครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุ การณ์ 28 เมษา แบ่ง เป็ นกรณีต ากใบ 54 คน
กรณี 28 เมษา 38 คน กรณีตนั หยงลิมอ 3 คน กรณีตอ้ งคดีทป่ี ระเทศกัมพูชา 2 คน กรณีสูญหาย 1
คน และผูส้ งั เกตการณ์ 19 คน รวม 117 คน
กิจกรรมพบปะครอบครัวผูส้ ูญเสียกลุ่มหลากหลาย ประกอบด้วย กรณีตากใบ 15 คน กรณี
28 เมษา 5 คน กรณีสูญหาย 4 คน กรณีต้องคดี 1 คน กรณีรายวัน 7 คน(ชาวพุทธ มุสลิม ครู
ทหาร) รวม 32 คน
ปัญหาอุปสรรค
- บางพืน้ ทีอ่ ยูห่ ่างไกลจากถนนสายหลัก และอยูใ่ นเขตทีเ่ กิดความรุนแรง
บ่อยครัง้ คณะทํางานถูกวาง “ตะปูเรือใบ” ในพืน้ ที่ อ.เจาะไอร้อง 1 ครัง้ เวลา
ประมาณ 16.00 น.
- บางพืน้ ทีไ่ ม่มตี วั บุคคลทีส่ ามารถเชื่อมต่อได้ ถ้าไม่มคี วามสัมพันธ์เดิมเลย
กลุ่มเป้าหมายมักจะไม่ยอมให้พบ
ข้อเสนอแนะ
1. ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ควรเดินทางออกจากพืน้ ทีก่ ่อนตะวันตกดิน แสงสว่างจะช่วยให้เห็นผิว
ถนนชัดเจน และแก้ไขปญั หาได้
2. กรณีไม่มบี ุคคลเชื่อมต่อ ให้รอผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมครัง้ แรกทีเ่ ห็นประโยชน์ ช่วยบอกต่อ
กลุ่มเป้าหมายคนอื่น
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นคนท้องถิน่ จะสื่อสารได้งา่ ย และได้รบั ความไว้วางใจระดับหนึ่ง
4. ทําแผนทีบ่ า้ นของกลุ่มเป้าหมาย
3.3 จัดกิจกรรม รวม 5 ครัง้ ๆ ละ 2 วัน
เริม่ จัดกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 16, 19 มิถุนายน 2548 และ 13, 16 กรกฎาคม
2548 ภายหลังเหตุการณ์ตากใบประมาณ 7-8 เดือน
ตารางเวลาในการจัดกิ จกรรม
- ในวันที่ 1 จะเริม่ ประมาณ 10.00 น. เพื่อให้เหมาะกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีต่ อ้ งเดินทาง
มาไกล และกิจกรรมจะเลิกเวลาประมาณ 17.00 น. รวมทัง้ มีกจิ กรรมในเวลากลางคืน
คือ ช่วง 20.00-22.00 น. เนื่องจากเวลาการจัดกิจกรรมมีจาํ กัด จึงต้องเพิม่ กิจกรรม
กลางคืนด้วย
- ในวันที่ 2 เริม่ กิจกรรมประมาณ 9.00 น. และเลิกประมาณ 15.00 น. เพื่อให้คนในพืน้ ที่
เสีย่ งสบายใจ และสะดวกในการเดินทางกลับ
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รายละเอียดและเป้ าหมายกิ จกรรม
- กิจกรรมครัง้ ที่ 1 และ 2 เป็ นกิจกรรมเยียวยาจิตใจ มีเป้าหมายเพื่อเปิดใจเรียนรูต้ นเอง
รวมทัง้ สํารวจและฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ
- กิจกรรมครัง้ ที่ 3 เป็ นกิจกรรมการป้องกันตนเองจากความรุนแรงด้วยสันติวธิ ี
- กิจกรรมครัง้ ที่ 4 เป็ นการพบปะกับกลุ่มผูส้ ญ
ู เสียทีเ่ ป็ นประชาชนด้วยกันเอง กรณี 28
เมษา มีเป้าหมายเพื่อการเปิ ดใจเรียนรูผ้ อู้ ่นื
- กิจกรรมครัง้ ที่ 5 เป็ นการพบปะกับกลุ่มผูส้ ญ
ู เสียทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน เช่น ชาว
พุทธ ภรรยาของเจ้าหน้าทีท่ หาร มีเป้าหมายเพื่อการให้อภัย
3.4 ลงพื้นทีเ่ ยีย่ มบ้าน มีเป้าหมายคือ
• เพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมเป็ นรายบุคคลและครอบครัว ในแง่มมุ ต่างๆคือ
- สํารวจอารมณ์
- การนําความรูจ้ ากกิจกรรมไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
- สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั บุคคลในครอบครัวได้หรือไม่
- ปฏิกริ ยิ าของครอบครัวเมือ่ กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม
- ปฏิกริ ยิ าของชุมชนเมือ่ กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม
• สํารวจและประเมินความจําเป็นในการช่วยเหลือครอบครัว
- ฐานะทางเศรษฐกิจ คือมีรายได้กบั ภาระรับผิดชอบสมดุลกันหรือไม่ ภาวะ
หนี้สนิ
- สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย
- สุขภาพ
- ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
• สร้างความสัมพันธ์รายบุคคล และครอบครัว
- เพื่อความเป็ นเพื่อน และเป็ นกําลังใจ
ผลจากการเยีย่ มบ้าน
1. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพจิตค่อนข้างเข้มแข็ง สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ ซึง่ ผิดกับ
คนในครอบครัวทีส่ ่วนใหญ่ยงั ทําใจไม่ได้ โดยเฉพาะผูท้ ม่ี อี ายุมาก เช่น พ่อแม่ของผูเ้ สียชีวติ
โดยแสดงออกต่างกันคือ ผูช้ ายจะเงียบขรึม ไม่ค่อยพูด ส่วนผูห้ ญิงจะนัง่ นํ้ าตาซึม บางคนมี
อาการเหม่อลอย
2. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ไม่ได้นําวิธกี ารทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมไปใช้หรือถ่ายทอดให้กบั
คนในครอบครัว อาจเกิดจากปจั จัยหลายอย่าง เช่น อาจเพราะกิจกรรมที่ใช้ผ่อนคลายทาง
กาย ต้องมีการแตะต้องสัมผัสเนื้อตัวกัน อาจขัดกับปฏิสมั พันธ์ปกติของวัฒนธรรมท้องถิน่
หรืออาจเป็ นเพราะมีความสัมพันธ์เหินห่างกันในครอบครัว
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3. ส่วนใหญ่ครอบครัวให้การยอมรับและสนับสนุ นให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรับรูโ้ ครงการผ่านผูเ้ ข้าร่วม (เล่าให้ฟงั แต่ไม่ได้ทาํ ให้ด)ู
4. ชุมชนมีทงั ้ สนับสนุ น ไม่แสดงปฏิกริ ยิ า หรือบางกลุ่มดูแคลนว่าเห็นแก่เงิน เพราะเข้าใจว่า
เป็ นโครงการของรัฐมาให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มฐี านะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีฐานะยากจนและฐานะดีบ้าง
เล็กน้อย โดยเฉลีย่ นับว่าดีกว่ากลุ่มกรณี 28 เมษา
6. ผูเ้ ข้าร่วมหรือครอบครัวมีปญั หาสุขภาพมาก มีอาการเจ็บป่วย แต่ไม่ต้องการไปพบแพทย์ท่ี
สถานพยาบาล อยากพบแพทย์ใกล้บา้ น
7. ผู้เ ข้าร่ว มมีค วามสัมพันธ์กบั ชุ มชนโดยทัวไปดี
่
แต่ บางพื้นที่มคี วามสัมพันธ์ไ ม่ด ีกบั ผู้นํา
ชุมชน และผูน้ ําท้องถิน่ (กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต.)
8. คณะทํางานได้รบั การต้อนรับเป็ นอย่างดีทุกบ้าน ทุกคนในบ้านรูส้ กึ ยินดีท่มี าเยีย่ ม รู้สกึ มี
มิตร และต้องการให้มาอีก มีความซาบซึง้ ทีม่ าเยีย่ มทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ได้รบั มิตรภาพและ
ได้ใจ
ปัญหาอุปสรรค
1. ทีอ่ ยูข่ องกลุ่มเป้าหมาย มีแต่เลขทีบ่ า้ น ต้องใช้เวลาในการค้นหาระยะแรก
2. บางพื้นที่ได้รบั ความช่วยเหลือจาก อบต. แต่บางพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ และบางพื้นที่
อบต.มีค วามสัม พัน ธ์ไ ม่ ค่ อ ยดีก ับกลุ่มเป้ า หมาย และมีบ างพื้นที่ อบต.ไม่ก ล้า เข้า พื้น ที่
เพราะเหตุการณ์รนุ แรงเพิง่ ผ่านไป
3. พืน้ ทีย่ งั เกิดความรุนแรงเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งทีม่ ภี าวะความหวาดระแวงกันและกันสูง
5. ประชาชนขาดความเชื่อมันต่
่ อรัฐ และมองว่าเจ้าหน้ าที่รฐั เป็ นผู้คุกคามความปลอดภัยใน
ชีวติ
6. บุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือหรือทํากิจกรรมต่างๆ มักถูกเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
7. การทํางาน “บันทึก” ทุกรูปแบบ (เขียน อัดเทป ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวฯลฯ) จะ
ทําให้กลุ่มเป้าหมายรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าทีท่ หารเคยเข้ามาขอถ่ายรูปทุกคนใน
บ้าน และมีญาตพีน่ ้องของกลุ่มเป้าหมายถูกกล่าวหาและจับกุมในคดีอ่นื ๆ
ข้อแนะนําในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
1. ควรทําแผนทีบ่ า้ นของกลุ่มเป้าหมาย
2. มีคนขับรถประจําซึง่ ชํานาญพืน้ ที่ ช่วยลดปญั หาในการค้นหากลุ่มเป้าหมายแต่ละครัง้ หาก
ไม่สามารถมีคนขับรถประจํา ควรเช่ารถทีม่ คี นขับ
3. ประสานงานคนในพืน้ ที่ เช่น อสม. หรือเจ้าหน้าทีอ่ นามัย
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ข้อแนะนําด้านความปลอดภัย
1. คณะเยี่ยมบ้านควรประกอบด้ว ย ชาวพุ ทธและมุสลิม มีผู้สามารถสื่อ สารภาษาไทยและ
มลายูได้ชดั เจน เนื่องจากคณะทํางานเป็ นคนแปลกถิน่ ทีอ่ าจถูกสงสัย หรือไม่ไว้วางใจจาก
ทัง้ เจ้าหน้ าที่รฐั และประชาชน จึงต้องมีความสามารถที่จะสื่อสารทําความเข้าใจได้กบั ทัง้
สองฝา่ ย
2. ในรถควรมีสําเนาจดหมายแจ้งการเข้าพืน้ ทีก่ บั หน่ วยงานสูงสุดด้านความมันคงของรั
่
ฐ เพื่อ
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั เมื่อมีการตรวจค้น (สําเนาจดหมายควรเคลือบพลาสติก เพื่อความ
แข็งแรง และลดความเสียหาย)
3. ไม่ควรมีเจ้าหน้ าที่ทหารหรือตํารวจนํ าทาง หรือติดตามไปด้วย เพราะทําให้ประชาชนรูส้ กึ
กลัว และไม่อยากพูดคุยด้วย ให้ใช้วธิ รี กั ษาความปลอดภัยด้วยวิธอี ่นื
4. ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ให้เข้าพืน้ ทีแ่ ต่เช้า และบ่ายให้อยูบ่ นถนนหลัก
5. ในพื้นที่เสี่ยง หากมีทางเข้าออกหลายทาง ควรเดินทางเข้าทางหนึ่ง และเดินทางออกอีก
ทาง เพื่อป้องกันการดักลอบทําร้าย
6. ไม่แจ้งกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อนเข้าเยีย่ ม เพื่อป้องกันการต้อนรับจากบุคคลที่ 3
7. สัง เกตสิ่ง ต่ า งๆรอบตัว ที่เ ป็ น สัญ ญาณเตือ นภัย เช่ น เจ้า ของบ้ า นแนะนํ า ให้ ก ลับ มี
รถจักรยานยนต์ขบั เข้าออกหรือวนเวียนบ่อยครัง้ สีสเปรย์ร่องรอยตัวหนังสือซึง่ พ่นใหม่และ
มีขอ้ ความกลับข้าง
8. ถ้าจําเป็ นต้องให้คนในพืน้ ทีอ่ อกมาส่ง และมีคนมารับทีถ่ นนสายหลัก
ข้อแนะนําในการทําบันทึ กข้อมูล
1. การถ่ายภาพ หรือการบันทึกเสียงให้ขออนุ ญาตกลุ่มเป้าหมายก่อน และทําตามความสบาย
ใจของกลุ่มเป้าหมาย
2. การเขียน สามารถทําการบันทึกได้ในเรื่องความต้องการการช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนเรื่องอื่นๆ รวมทัง้ แบบประเมินสุ ขภาพจิต ควรใช้วธิ ีสงั เกต จดจํา และนํ ามาบันทึก
ภายหลัง
ข้อแนะนําในการเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ น่
1. ของเยีย่ มปกติ คือ นํ้าตาลทรายจํานวน 2 กิโลกรัม หากไม่สามารถหาได้ ควรเป็ นขนมทีม่ ี
นํ้าตาล นํ้ าหวาน ของบริโภคประจําวันเช่น ข้าวสารอาหารแห้ง
2. แต่งกายสุภาพ เสือ้ แขนยาวทรงหลวมมิดชิด กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาว สุภาพสตรี
ควรคลุมศีรษะ จะช่วยลดความแตกต่างในชุมชน
3. เข้าภายในบ้านต้องถอดรองเท้า เตรียมรองเท้าทีถ่ อดและสวมใส่ได้งา่ ย
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ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ (ก่อนอออกเดินทางในการเยีย่ มบ้าน)
1. สําเนาจดหมายขออนุ ญาตเข้าพืน้ ที่
2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง/ กล้องวิดโี อ
3. เครือ่ งบันทึกเสียง
4. โทรศัพท์มอื ถือ (ทีต่ รวจสอบแล้วว่ามียอดเงินเพียงพอ และบรรจุแบตเตอรีเ่ ต็ม)
5. ของเยีย่ มบ้าน ยาพืน้ บ้าน เช่น ยาหม่องนวดแก้ปวดเมื่อย
6. ขนมเด็ก ของเล่นเด็ก
7. อาหารเช้า กลางวัน ลดเวลาการกินอาหารให้อยูร่ ะหว่างเดินทาง เพราะต้องใช้เวลาเดินทาง
มาก
8. อาหารสํารอง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถถึงทีห่ มายตามกําหนดการ
9. สมุดบันทึก แบบฟอร์มเยีย่ มบ้าน แบบทดสอบสุขภาพจิต
10. ปากกา
11. ไฟฉาย
12. ไฟแช็ค
13. ชุดปฐมพยาบาล
14. นํ้ามันรถเต็มถัง
15. กระดาษทิชชู่
16. เครือ่ งวัดความดัน
17. ยาสามัญประจําบ้าน
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและพัฒนาการของกลุ่มผูไ้ ด้รบั การเยียวยา
ลําพังการสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั ในวาระปกติ ก็นําความเศร้าเสียใจมาสู่คนเราตามความ
ผูกพันที่เรามีต่อกัน และใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถหลุดพ้นจากภาวะนัน้ มาใช้ชวี ติ ปกติได้ แต่ถ้า
การสูญเสียนัน้ เป็ นไปโดยฉับพลันทันที เช่น อุบตั เิ หตุหรือภัยธรรมชาติ บุคคลอาจเกิดภาวะช็อค ไม่
รับรู้ หรือ ไม่ ยอมรับความสู ญ เสีย ที่เ กิด ขึ้น ต้อ งการความช่ว ยเหลือ ทางจิต ใจ และต้อ งใช้เ วลา
มากกว่า จึงจะกลับมาสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ดกี รณีน้ีสงิ่ ที่มาพรากผู้เป็ นที่รกั ไปนัน้ เป็ นธรรมชาติ
เป็ นสิง่ ที่ตดั พ้อต่อรองไม่ได้ ยังมีการสูญเสียอีกกรณีหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ โดยผู้สูญเสียมิได้คาดคิดมาก่อน
และการสูญเสียนัน้ เกิดจากภัยความรุนแรง โดยฝี มอื มนุ ษย์ เช่น สงคราม การสังหารหมู่ การล้อม
ปราบ นอกจากภาวะช็อคและเกิดบาดแผลทางจิตใจ (Trauma) 1 แล้ว บุคคลจะมีความฝงั ใจกับภาพ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และมีปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ต่อคู่กรณี 2 ลักษณะ คือ
1. ดึงเข้าหาตัว เช่น เกิดความกลัว ใจสัน่ ปากสัน่ ตัวสัน่ เหงื่อไหล อยากหลีกหนี เมื่อเห็น
สัญลักษณ์ทม่ี าพร้อมกับความรุนแรงในเหตุการณ์ เช่น เครื่องแบบทหาร ตํารวจ อาวุธปื น
ความมืด เสียงดัง
2. ผลักออกไปทีค่ ่กู รณี เช่น เกิดอคติในทางลบ ความโกรธ แค้น เกลียดชัง เมื่อพบ เห็น หรือ
เผชิญหน้ากับสัญลักษณ์ทม่ี าพร้อมกับความรุนแรงนัน้
0

การเยียวยาจิตใจกรณีน้ีจงึ ต้องครอบคลุม 3 มิติ ใน 3 ระดับ
1. มิตทิ างอารมณ์(ระดับตนเอง) หลุดพ้นภาวะซึมเศร้าอันเกิดจากความสูญเสีย
2. มิติทางทัศ นคติ ความคิด ความเชื่อ (ระดับ ความสัมพันธ์ก ับคู่ก รณี ) เป็ นอิส ระจากอคติ
ความโกรธแค้น ชิงชัง
3. มิตทิ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื (ระดับสังคม) กลับมาใช้ชวี ติ ปกติอย่างมีศกั ดิ ์ศรี สามารถต่อสู้
เพื่อความเป็ นธรรมอย่างสันติ
กรณีตากใบเป็ นเหตุการณ์ล้อมปราบการชุมนุ มโดยอาวุธสงคราม มีผู้เสียชีวติ จากกระสุน
ปื นในที่เกิดเหตุ 6 คน ที่โรงพยาบาล 1 คน และเสียชีวติ จากการขนส่งระหว่างควบคุมตัว 78 คน
รวม 85 คน 2 ในที่เกิดเหตุ มที งั ้ ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กรวมมากกว่า 1,370 คน 3 (ไม่ทราบจํานวน
ผู้ห ญิงที่แ น่ นอน) ทําให้เกิดเหยื่อ ทางตรง 4 คือผู้ท่ผี ่านการเผชิญกับเหตุ ก ารณ์โ ดยตรงมากกว่า
1,293 คน และยังทําให้เกิดเหยือ่ ทางอ้อม คือผูท้ เ่ี ป็ นญาติ หรือเพื่อนทีใ่ กล้ชดิ ผูเ้ สียชีวติ ซึง่ มิได้อยู่ใน
1

2

3

1

ดูรายละเอียดเรือ่ งทรอม่า บาดแผลทางจิตใจ เพิม่ เติม หน้า 44
ผลการชันสูตรพลิกศพผูเ้ สียชีวติ ข้อมูลจากรายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีผเู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2547 หน้า 33
3
ผลการสลายการชุมนุม ข้อมูลจากรายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริง เพิง่ อ้าง หน้า 99
4
ดูรายละเอียดเรือ่ งเหยือ่ ทางตรงและทางอ้อม เพิม่ เติม หน้า 45
2
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เหตุการณ์มากกว่า 10 เท่าของผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บ และต้องคดี(ประมาณ 218x10=2,180 คน) พืน้ ที่
ซึ่งอยู่ใกล้ท่เี กิดเหตุ นัน้ ได้รบั ผลกระทบทัง้ ชุ มชน เพราะมีผู้เ ข้าร่วมเหตุ ก ารณ์ มาก ทัง้ มีลกั ษณะ
สังคมเครือญาติกนั เช่น ตําบลเจ๊ะเห ตําบลไพรวัน ตําบลศาลาใหม่ ตําบลบาเดาะมาตี ตําบลปูลา
เจ๊ะมูดอ ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอตากใบทัง้ สิน้
กระบวนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ น้ี แบ่ ง ออกเป็ นสามส่ วน ซึ่ง
เกีย่ วเนื่องกันเป็ นลําดับดังนี้

ส่วนที่ 1 มิ ติทางอารมณ์
องค์ประกอบ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ (ใช้กระบวนการนี้ในกิจกรรมครัง้ ที่ 1
และ 2)
ทําความรูจ้ กั กัน

สร้างความเป็ นมิตร

เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง

เกิดความไว้วางใจ

เสริ มสร้างความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง

เสริ มสร้างความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง

รูส้ กึ ปลอดภัย

เปิ ดใจ

กล้าเปิ ดเผยความรูส้ กึ ตนเอง

รับฟงั ความรูส้ กึ ของเพื่อน

ระบายความรูส้ กึ
-เรียบเรียงความคิด
-ทบทวนตนเอง

แสดงความใส่ใจ
ยอมรับความรูส้ กึ นึกคิดของผูพ้ ดู

ยอมรับตนเอง

ยอมรับเพื่อน

อารมณ์แปรปรวนลดลง

เห็นอกเห็นใจ

มีสติ เหตุผลเริม่ ทํางาน

มีเมตตา

เกิดปญั ญาแสวงหาทางออก

ปรารถนาจะช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
มิตรภาพ
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รวมกลุ่ม

เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง

คนเราเมื่อ สู ญ เสีย คนใกล้ชิด อัน เป็ น ที่ร กั ไปเหมือ นมีบ างอย่ างหายไป ชีว ิต ดูว่า งเปล่ า
อ้างว้างเหมือนอยูใ่ นโลกคนเดียว เห็นแต่ความทุกข์ของตน และจมจ่อมอยู่กบั สิง่ นัน้ คิดกลับไปกลับ
มาถึงเหตุการณ์ทผ่ี ่านไปแล้ว ทุกครัง้ ที่หวนคิด อารมณ์หม่นหมองเดิมทีเ่ คยเกิดในเวลานัน้ ก็กลับมี
ชีวติ ขึน้ อีกทุกครัง้ เหมือนเหตุการณ์นัน้ เพิง่ เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง แม้เวลาจะผ่านไปแล้วเป็ นเดือน
การคิดซํ้าแล้วซํ้าอีกเช่นนี้มแี ต่จะทําให้สภาพจิตใจบอบชํ้ายิง่ ขึน้ แต่ดูเหมือนเป็ นเรื่องที่ห้ามไม่ได้
สําหรับคนทีต่ กอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนัน้ ต่อไปนี้เป็ นแนวคิดหลักทีค่ ณะทํางานใช้ในการทํากิจกรรม
กับผูเ้ ข้าร่วมทุกครัง้ เพื่อเยียวยาจิตใจผูส้ ญ
ู เสียให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
เปลี่ยนอารมณ์
กระบวนการเยียวยาจิตใจโดยใช้กลุ่มพยายามพาผูส้ ญ
ู เสียออกจากโลกส่วนตัว ไปพบปะกับ
คนอื่น เพื่อเปลีย่ นอารมณ์ การพบเพื่อนใหม่ หรือการทํากิจกรรมอื่นใดทีต่ ่างไปจากทีท่ ําเป็ นประจํา
ทุกวัน จะช่วยหันเหความสนใจของจิต และทําจิตให้หลุดพ้นจากการคิดซํ้าซากชัวคราว
่
จิตใจจะ
ปลอดโปร่งขึน้ มีทว่ี ่างสําหรับการรับรูส้ งิ่ ใหม่ๆบ้าง
สร้างความเป็ นมิ ตร
กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผู้สูญเสียได้รู้จกั กันและกัน ได้สมั ผัสกับมิตรภาพในเบื้องต้น เกิด
ความรูส้ กึ อบอุ่นใจ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นโลกเพียงลําพัง มีคนอื่นๆทีอ่ ยู่ในสภาพเดียวกัน และพร้อมจะเข้าใจ
เพียงแค่มองตากัน ต่างก็รไู้ ด้ว่าเพื่อนผ่านสถานการณ์มาไม่ต่างจากตนนัก
ความไม่ไว้วางใจ
เมือ่ คนถูกทําร้าย สัญชาตญาณระวังภัยเพื่อเอาชีวติ รอดจะถูกปลุกขึน้ มา และสร้างเกราะขึน้
รอบตัว ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกทําร้ายอีก เกราะนี้จะทําลายความไว้วางใจระหว่างมนุ ษย์ ภรรยา
ผูเ้ สียชีวติ คนหนึ่งบอกว่า “ทหารมายืนด้อมๆมองๆอยู่ทร่ี วั ้ หน้าบ้าน ตนรีบอุ้มลูกคนเล็กไปแอบอยู่
ข้างตุ่ มนํ้ าหลังบ้าน ส่งลูกชายคนโตออกไปดู ปรากฏว่าเขาเอาเสื้อมาแจก ตกใจแทบแย่...” 5 ซึ่ง
คล้ายกับหญิงชาวพุทธทีอ่ ําเภอกะพ้อ เธอเคยถูกลอบยิงพร้อมสามี สามีเธอเสียชีวติ ทุกวันนี้ผ่านมา
เป็ นเวลา 2 ปี แล้วเธอยังไม่กล้าไปตลาด และเมื่อใดที่ได้ยนิ เสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน ก็จะ
ผวาทุกครัง้ และคอยลอบดูว่าเป็ นใคร “เป็ นใครก็รสู้ กึ ไม่ไว้ใจแล้วทัง้ นัน้ เดีย๋ วนี้ไม่ไว้ใจใครแล้ว ” 6
เธอกล่าว เกราะแห่งความไม่ไว้วางใจนี้เป็ นกําแพงสําคัญที่กระบวนการเยียวยาจิตใจต้องสามารถ
ค้นหาประตูท่จี ะผ่านเข้าไปให้ได้ โดยไม่ปีนกําแพง และไม่พงั ประตู เพราะการพังประตูจะทําให้ม ี
กําแพงหนาหลายชัน้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ

5
6

ภรรยาผูเ้ สียชีวติ กรณีตากใบ
ป้าต้าน คงนวล ถูกลอบยิงพร้อมสามีขระไปกรีดยางด้วยกันทีร่ อยต่ออําเภอรามันกับอําเภอกะพ้อ เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2547
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ความไว้วางใจ
การผ่านประตูแห่งความไม่ไว้วางใจ จึงต้องอาศัยความไว้วางใจจากเจ้าของประตู คือต้องให้
ผู้สูญเสียเป็ นผู้อนุ ญาต ซึ่งผู้ขออนุ ญาตต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็ นมิตรอย่างเพียงพอ ไม่ทําให้
รูส้ กึ ถูกคุกคาม และรูส้ กึ ปลอดภัยเสมอเมื่อพบหรืออยู่ใกล้ แม้กระทังยามที
่
่อ่อนแอที่สุด ก็จะได้รบั
ความใส่ใจปกป้องให้พน้ ภัย
ความไว้วางใจเป็ นกุญแจสําคัญในกระบวนการเยียวยาจิตใจ เพราะสามารถไขหัวใจของผู้
สูญเสียให้เปิ ดรับมิ ตรภาพจากผู้อืน่ หญิงชาวพุทธคนหนึ่งสามีถูกยิงเสียชีวติ เล่าว่า “ฉันทําอะไร
ไม่ได้เลย นัง่ ร้องไห้คนเดียวอยู่เกือบอาทิตย์ มีเพื่อนบ้านชาวคริสต์ทําอาหารมาตัง้ ไว้ให้ทุกวัน เรา
ไม่ได้พดู อะไรกัน แต่ฉันซาบซึง้ ในนํ้ าใจของเขา เขาอยากให้ฉันมีชวี ติ ต่อไป เขาช่วยฉันในยามทีไ่ ม่
มีใครเลย ทําให้ฉนั มีกําลังใจกลับมาสูช้ วี ติ พยายามกินข้าวทีเ่ ขาอุตส่าห์ทาํ ให้ ทัง้ ทีก่ นิ ไม่ค่อยลง” 7
ความไว้วางใจเป็ นกุญแจสําคัญทีท่ าํ ให้ผสู้ ญ
ู เสียสามารถเปิดเผยตนเอง
ความเป็ นมิตรทําให้เกิดความไว้วางใจ ซึง่ ทําให้คนรูส้ กึ ปลอดภัย และได้รบั การยอมรับจาก
ผู้อ่นื ในขณะเดียวกันความปลอดภัยและการได้รบั การยอมรับจากผู้อ่นื ก็สร้างความไว้วางใจและ
มิตรภาพ กระบวนการเยียวยาจิตใจพยายามสร้าง “อ่าง” มิ ตรภาพ ขึน้ ทีละเล็กละน้ อย ค่อยๆก่อ
ร่างสร้างความไว้วางใจกันและกันของกลุ่มขึน้ เป็ น อ่างนุ่มๆ ที ต่ ี ลงั กาท่ าไหนก็ไม่เจ็บตัว (ดู
แผนภาพในหน้าถัดไป)
การเปิ ดเผยตนเอง
ตน หรือตัวตน(self) เป็ นความรูส้ กึ นึกคิดทีม่ นุ ษย์เราสร้างขึน้ แทนตัวเอง และปิดป้องเมื่อมี
ภัยมา และจะเปิ ดรับเมื่อมีมติ ร การปิ ดป้องหรือการป้องกันตนเองนัน้ ไม่เฉพาะกับผู้อ่นื กลไกการ
ป้องกันตนเองสามารถทําให้ความรับรูข้ องคนๆนัน้ คลาดเคลื่อน แปรปรวน เช่น องุ่นเปรีย้ ว มะนาว
หวาน ลืม-ไม่ยอมรับรู้ เก็บกด กลไปเหล่านี้ในยามปกติจะถูกใช้เป็ นครัง้ คราว แต่ถ้าใช้มากเกินไป
และต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะทําให้จติ ใจแปรปรวนจนผิดปกติได้
การเปิ ดเผยตัวตน จะช่วยให้คนเรียนรู้ท่จี ะรู้จกั ตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ และเรียนรูผ้ อู้ ่นื จนสามารถสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างมนุ ษย์ ดังแผนภาพ

7

ป้าเครือ สามีเป็นพนักงานการรถไฟ สามีเสียชีวติ จากเหตุการณ์รายวัน กล่าวประโยคนี้ไว้ขณะร่วมกลุ่มเยียวยาจิตใจซึง่ จัดโดย
เครือข่ายผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพ ทีส่ าํ นักงานเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดยะลา วันที่ 17 กันยายน 2547
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สามารถมีสมั พันธภาพอันดีกบั เพื่อนมนุษย์
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
จิตใจปรอดโปร่ง เบิกบาน
เชื่อมันตนเอง
่
ความปลอดภัย

การเปิ ดเผยตัวตน

การยอมรับจากผูอ้ ่นื

เรียบเรียงความรูส้ กึ นึกคิดเป็ นถ้อยคํา
พร้อมรับความเสีย่ ง
ยอมรับตนเอง
เห็นตนเอง
ทบทวน ตนเอง
ตัวตน
ความไว้วางใจ
มิตรภาพ

การเปิ ดเผยความรู้สึก
ความรู้ส ึก เป็ นตัว ตนอย่างหนึ่ ง ของคนเรา แม้ไ ม่มรี ูปร่า ง แต่ ส มั ผัส และมองเห็นได้ เรา
สามารถเปิ ดเผยความรูส้ กึ หรือแสดงความรูส้ กึ ได้ผ่านถ้อยคําที่เป็ นภาษาพูด และทางร่างกายด้วย
ภาษาท่าทาง เช่น ถอนใจ ร้องไห้ ยิม้ หัวเราะ สบถ สาปแช่ง เช่น “ฉันรูส้ กึ โกรธจนใบหน้าร้อนไป
หมด” “ฉันกลัวมาก” “มันเหงา” “เจ็บใจอยูท่ ุกวัน”
เมื่อเรามีความติดค้างทางอารมณ์ หากไม่สามารถแสดงความรูส้ กึ ได้ อารมณ์จะถูกกวนให้
ขุ่นมัวไปจนกระทังมื
่ ดมิด แต่ถ้าเราสามารถแสดงความรูส้ กึ ได้ เราจะรูส้ กึ ปรอดโปร่ง บางคนแสดง
อารมณ์ตอบโต้ไปขณะเกิดเหตุแล้วบอกว่า รูส้ กึ พอใจ สะใจดี การแสดงอารมณ์ในลักษณะนี้อาจไม่
ติดค้างทางอารมณ์ แต่มผี ลข้างเคียงกับความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ถ้าเช่นนัน้ มีทางเลือกที่ 3 หรือไม่ ที่
จะไม่เก็บกดอารมณ์ไว้ทําร้ายตัวเอง หรือสาดใส่ค่กู รณีจนเกิดศัตรู เราสามารถแสดงความรูส้ กึ ผ่าน
ถ้อยคําต่อคู่กรณี เช่น พูดว่า “ฉันรูส้ กึ (ระบุความรูส้ กึ )เมื่อคุณ(ระบุการกระทําของคู่กรณี) เช่น “ฉัน
รูส้ กึ โกรธมากทีค่ ุณทําร้ายลูกฉัน” ด้วยวิธนี ้จี ะช่วยป้องกันการติดค้างทางอารมณ์
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การระบายความรู้สึก
ในกรณีท่ไี ม่สามารถแสดงอารมณ์ ต่ อคู่กรณีด้วยเหตุ ผ ลหลายอย่าง เช่ น คู่กรณีมอี ํานาจ
มากกว่า สามารถให้คุณให้โทษกับเรา อย่างเช่นผู้บงั คับบัญชากับลูกน้อง เจ้าหน้าทีร่ ฐั กับชาวบ้าน
ฯลฯ ไม่มโี อกาสพบหน้ าคู่กรณี เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ได้รบั ผลจากการกระทําของคู่กรณี
อย่างญาติพน่ี ้องของผูช้ ุมนุ มกรณีตากใบสามารถระบายความรูส้ กึ กับบุคคลที่ 3 เช่น ผูเ้ ข้าร่วม กลุ่ม
เยียวยาฯ ซึง่ จะเป็ นผูร้ บั รูค้ วามรูส้ กึ เหล่านัน้ ด้วยการฟงั อย่างใส่ใจ ตัง้ ใจ และไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์

อนุ ญาต

ความรูส้ กึ ของแต่ละคนเป็ นสมบัตสิ ่วนตัว กลุ่มฯจะไม่นําไปเปิดเผยทีอ่ ่นื ใด ถ้าไม่ได้รบั การ

ความรูส้ กึ ของแต่ละคนเป็ นเรือ่ งจริงจังในเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรูส้ กึ ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะเมื่อได้เปิ ดเผยความรู้สกึ นัน้ ไปแล้ว กลุ่มฯจึงไม่ยดึ มัน่ หรือตัดสิน
ถูกผิดความรูส้ กึ เหล่านี้
การเปิ ดเผยความรู้สกึ ในกลุ่มฯ จึงสามารถทําได้โดยอิสระและปลอดภัย ความรู้สกึ ที่เก็บ
สะสมไว้ ก็จะค่อยๆถูกขจัดออกไปทีล่ ะเล็กทีละน้อย อารมณ์แปรปรวนลดลง จนกระทังจิ
่ ตใจปรอด
โปร่งเบาสบาย
ความเสี่ยง 8
มนุ ษย์มขี อบเขตการวางระยะกับคนรอบข้างเป็ น 3 ระยะ
7

ตนเอง
เขตสบาย

เขตเสี่ยง
เขตอันตราย

8

เขตสบาย(comfort zone) เป็ นแนวคิดของ Daniel Hunter ดูรายละเอียดที่ http://trainingforchange.org/content/view/187/39/
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เขตสบาย
เขตเสีย่ ง

เขตอันตราย

เป็ นเขตที่ใ กล้ต ัว เป็ นพื้นที่ให้ค นที่รกั ชอบ สนิ ทสนมคุ้นเคยกันอยู่ เป็ นคนที่ใ ห้
ความรูส้ กึ ปลอดภัย และไว้วางใจ เข้ามาอยูไ่ ด้
เป็ นพืน้ ทีส่ าํ หรับคนแปลกหน้าทีอ่ าจไม่รจู้ กั กันมาก่อน หรือแม้รจู้ กั หน้าแต่ยงั ไม่รใู้ จ
เป็ นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถเรียนรูไ้ ด้ แต่ยงั รูส้ กึ กล้าๆ กลัวๆ แต่ถา้ ลองเสีย่ งดูแล้ว ก้าวข้าม
ไปได้กจ็ ะเกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ หรือได้มติ รเพิม่ ขึน้ เป็ นการขยายเขตสบายออกไป
จะทําให้เรามีท่ที างในการมีชวี ติ เพิม่ ขึ้น มีมติ รมากขึน้ การเปิ ดเผยตัวเองเป็ นวิธ ี
ก้าวเข้าไปในเขตเสี่ยง เพื่อขยายโลกแห่งการเรียนรูข้ องตนเอง ดังนัน้ การเปิ ดเผย
ความรูส้ กึ จึงมาพร้อมกับความรูส้ กึ เสีย่ งเสมอ กลุ่มฯ จึงต้องเสริมความเชื่อมันใน
่
ตนเองให้กบั ทุกคน และแสดงความเป็นมิตรเพื่อประกันความเสีย่ ง ถ้าเจ็บกลับมาก็
มีคนพยาบาล
เป็ น เขตที่ เ สี่ ย งมากเกิ น ไปที่ เ ราไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ เป็ น ที่ อ ยู่ ข องคู่ ก รณี ท่ี
ความสัมพันธ์ทางอํานาจต่างกันมาก ผูท้ เ่ี คยถูกคุกคาม คนทีค่ ดิ ว่าเป็นศัตรู

เขตเหล่านี้เป็ นความรูส้ กึ ที่คนสร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงตามปจั จัยต่ างๆ เช่น ปจั จัย
ภายนอก คือ บุค คล เหตุ ก ารณ์ แ วดล้อ ม หรือ ความสัมพันธ์ และปจั จัยภายใน คือ สภาวะจิต ใจ
ประสบการณ์ สถานะ
การเปิ ดใจรับฟัง
สรรพเสียงรอบๆตัวเรามีอยู่มากมาย แต่ใจจะเลือกเปิ ดรับเสียงเฉพาะที่สนใจเท่านัน้ และ
ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกฟงั แต่สงิ่ ทีเ่ ราพอใจ หากเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจ แม้มาตะโกนใส่กไ็ ม่ได้ยนิ การ
รับฟงั เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเยียวยาจิตใจ จึงต้องทําให้การฟงั มีคุณภาพ ผูฟ้ งั ต้องเปิ ดใจรับ
ฟงั เพื่อนในกลุ่ม แต่การเปิ ดใจนัน้ บังคับ หรือใช้กําลังไม่ได้ แม้ถ้าขอร้องก็อาจไม่ได้ผล สิง่ ทีจ่ ะช่วย
ได้กค็ อื ความสมัครใจมาเข้ากลุ่มโดยรูว้ ่ากลุ่มนี้จะมีการรับฟงั กัน
การฟังอย่างใส่ใจ
หมายถึงการฟงั เรื่อ งราวรวมทัง้ ความรู้ส ึก ความคิด (วิธคี ดิ ทัศนคติ ค่ านิยมฯลฯ) ของ
เพื่อน ทําความเข้าใจเขาอย่างที่เขากําลังเป็ นอยู่ ไม่นําความคิดของเราเข้าไปตัดสินเรื่องราวหรือ
ความรูส้ กึ นึกคิดของเพื่อน เพื่อรับรูต้ วั ตนของเพื่อน ทําให้เขารูส้ กึ มีคุณค่า และได้รบั การยอมรับ ทัง้
ช่วยให้เขาค้นหาหนทางของตนเอง
การไม่ตดั สิ น(ถูก-ผิด)
ชีวติ ของคนเราแต่ละคนมีท่มี าและที่ไปแตกต่างกัน รวมทัง้ ปจั จัยต่างๆ ในชีวติ ก็ไม่เหมือน
ในรายละเอียด รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ พื่อนบอกเล่ามาก็มขี อบเขตจํากัดทีเ่ ขาจะเลือกบอก เท่าทีเ่ ขาจะบอกได้
มีเรือ่ งราวทีอ่ าจอยู่ในเขตอันตรายทีเ่ ขาไม่สามารถเปิ ดเผย และทีส่ ําคัญคือ ความคิด ความเชื่อของ
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คนเราแต่ละคนแตกต่างกัน เราไม่สามารถเอาความเชื่อของเราเป็ นมาตรวัดไปตัดสินผู้อ่นื เพราะ
เขาอาจเชื่ออีกอย่างหนึ่ง
การยอมรับ
เรามักจะเลือกยอมรับสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าดี งดงาม ถูกต้อง ทําให้เป็ นสุข และปฏิเสธสิง่ ตรงข้าม
แต่ธรรมชาติของตัวตนนัน้ มีทงั ้ ส่วนทีเ่ ราเห็นว่าดี งดงาม ถูกต้อง ทําให้เป็ นสุข และตรงกันข้าม เรา
จึงเลือกยอมรับบางส่วนและปฏิเสธบางส่วน โดยการไม่รบั รูร้ บั ทราบ หนี ผลักไส ฯลฯ การปฏิเสธ
ตนเองทําให้ขาดพลังทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง
การยอมรับตนเอง
เป็ นขัน้ แรกของการเปลีย่ นแปลงตนเอง การปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ ต้องอาศัยพลัง
จํานวนมาก การยอมรับตนเองจึงเป็ นฐานพลังใจทีส่ าํ คัญมาก
การยอมรับผูอ้ นื ่
ปกติคนจะรับรูต้ นเองจากการมองตน ประกอบกับการมองจากผูอ้ ่นื เช่น คนผิวคลํ้าในสังคม
ที่นิยมผิวขาว จะเห็นว่าตนเป็ นคนไม่สวย เป็ นปมด้อย ขาดความเชื่อมันในตนเอง
่
ปฏิเสธผิวคลํ้า
ด้วยการทาครีมกัดสีผวิ เช่นเดียวกับคนผิวขาวในสังคมทีน่ ิยมผิวเข้ม ก็หาทางไปฉีดพ่นสีผวิ ใหม่ให้
เป็นสีแทน จึงจะรูส้ กึ มันใจในตนเอง
่
ดังนัน้ บุคคลแวดล้อมจึงมีอทิ ธิพลในการมองตนของแต่ละคน สามารถมีส่วนช่วยให้แต่ละคน
ยอมรับตนเอง หรือ ไม่ยอมรับตนเอง การได้รบั การยอมรับจากผู้อ่ืนจะช่วยสนับสนุ นให้เกิดการ
ยอมรับตนเองได้งา่ ยขึน้ เพราะเขาไม่ตอ้ งสูญเสียพลังไปกับการปฏิเสธตนเองเพื่อให้สงั คมยอมรับ มี
พลังเหลือพอทีจ่ ะพัฒนาตนเองต่อไป การยอมรับกันและกันของมนุ ษย์เราจึงเป็ นความกรุณาต่อกัน
ของเพื่อนมนุ ษย์
ความเห็นใจ
การได้รบั รูค้ วามทุกข์ของผูอ้ ่นื สามารถทําให้ความทุกข์ของตนลดลงด้วยมีเพื่อนร่วมทุกข์
หรือเห็นผู้อ่นื มีทุกข์มากกว่า จึงเห็นทุกข์ของตนเป็ นเรื่องเล็ก ทุกข์จะมีขนาดเล็กลงไปด้วย และที่
สําคัญจะเกิดความเห็นใจ มีใจกรุณ า ปรารถนาจะช่ วยเหลือ ผู้ท่เี ป็ นทุ กข์มากกว่า เป็ นพลังสร้าง
สัมพันธภาพทีเ่ กือ้ กูลกันระหว่างมนุ ษย์
การเสริ มความเชื่อมันในตนเอง
่
ผู้ท่ถี ูกทําร้าย หรือคนใกล้ชดิ ถูกทําร้าย หรือคนที่สูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั มักจะสูญเสีย
ความรู้สกึ มันคงภายในจิ
่
ตใจ และมีความเชื่อมันในตนเองลดลง
่
โดยเฉพาะในกรณีท่ไี ม่สามารถ
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โต้ตอบคู่กรณีได้มกั จะคิดไปในทางลงโทษตนเอง “เราคงเคยสร้างเวรกรรมไม่ดเี อาไว้ ชาติน้ีถงึ ต้อง
มาตกอยูใ่ นสถานการณ์อย่างนี้” ยิง่ คิดก็ยงิ่ เห็นแต่ความไม่เอาไหนของตนเอง
การเสริมความเชื่อมันในตนเองจึ
่
ง เป็ นสิ่ง จําเป็ นเพื่อให้เกิด ความสมดุ ลในการพิจารณา
ตนเอง ไม่เห็นแต่ในแง่รา้ ย แต่มสี ่วนทีด่ อี ยู่ดว้ ย การได้เห็นสิง่ ทีด่ ขี องตนเอง เห็นความสามารถของ
ตน เป็ นพลังใจสําคัญที่จะทําให้ค นเรามีความพยายามที่จะหลุ ดพ้นจากความทุ กข์ และแสวงหา
ทางออกให้กบั ชีวติ ทีด่ กี ว่า
ในกระบวนการเยียวยาฯ จึงต้องมีกจิ กรรมเพื่อเสริมความเชื่อมันในตนเองเป็
่
นระยะๆ ให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วม ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการจนท้ายสุด เพื่อเพิม่ พลังใจให้กบั กลุ่ม
เสริ มการเยียวยาด้วยหลักการทางศาสนา
ศาสนาเป็ นภูมปิ ญั ญาด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ ศาสนาจึงสามารถเยียวยาจิตใจของมนุ ษย์
ได้เ ป็ น อย่า งดี หากผู้เ ข้าร่ ว มเป็ นกลุ่ ม ที่ม ีค วามรู้แ ละความเชื่อ ในศาสนามันคงอยู
่
่แ ล้ว การนํ า
หลัก การทางศาสนาที่ก ลุ่ ม เชื่อ ร่ ว มกัน มาปรารภแลกเปลี่ย นกัน จะช่ ว ยให้ เ กิด การยอมรับ
สถานการณ์ทเ่ี จ็บปวดซึง่ เป็ นความจริงในชีวติ เป็นไปได้งา่ ยมากขึน้ ทัง้ ยังเป็ นการเคารพวัฒนธรรม
ท้องถิน่ เสริมความมันใจในตนเองให้
่
กบั ผูเ้ ข้าร่วมทีส่ ามารถมีทพ่ี ง่ึ ทางจิตใจของตนเอง
มิ ตรภาพ
เป็ นผลของกระบวนการเยียวยาจิตใจ และเป็ นพลังหมุนวนกลับมาเป็ นเหตุให้กระบวนการ
เยียวยาจิตใจมีความละเอียดอ่อนลึกซึง้ มากขึน้ เรื่อยๆ ซึ่งแสดงออกด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ทุกทางทีแ่ ต่ละคนมีศกั ยภาพ
มิตรภาพ

กระบวนการเยีย วยาจิต ใจนี้ จะช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ลกึ ซึ้งขึ้น ด้วยการทําซํ้าได้หลายครัง้ ตาม
พัฒนาการของสุขภาพจิตของแต่ ละคน มิตรภาพจะเพิม่
มากขึน้ จนกลุ่มเป็ นเสมือน “อ่างมิตรภาพ” ขนาดใหญ่ ที่
สามารถรองรับอารมณ์ ค วามรู้ส ึก นึก คิด ของทุ ก คน และ
เป็ นสถานที่ทท่ี ุกคนสามารถที่จะร้องไห้โดยไม่ถูกดูแคลน
ขณะเดียวกันก็สามารถหัวเราะได้เต็มเสียง

ความสัมพันธ์

ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ใช้ก ระบวนการเยีย วยาจิต ใจ
ดังกล่าวเต็มรูปแบบ โดยจัดกิจกรรม 2 ครัง้ ๆ ละ 2 วัน 1
คืน ซึง่ ครัง้ ที่ 1 เน้นการสร้างความสัมพันธ์ ส่วนครัง้ ที่ 2 เน้นการผ่อนคลายจิตใจผ่านการผ่อนคลาย
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ร่างกาย ทัง้ นี้ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน ตามพื้นที่ๆอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อ
สะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน นอกจากนี้เหตุผลในการแบ่งกลุ่มก็เพื่อให้กลุ่มมีขนาด
เล็กลง เพราะกระบวนการเยียวยาจิตใจ ต้องให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างทัวถึ
่ ง หากกลุ่มใหญ่
เกินไปจะมีบางคนถูกละเลย หรือต้องใช้เวลารวมมากจนบรรยากาศกลุ่มดูน่าเบื่อ
กิ จกรรม และผลของกระบวนการเยียวยาครัง้ ที่ 1
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมรวม 65 คน กลุ่มทีเ่ ล็กทีส่ ุด 11 คน (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
จํานวน 20 คน(กลุ่มที่ 4)
เป้าหมาย
1. ผูเ้ ข้าร่วมฯ รูจ้ กั โครงการฯ และรูจ้ กั กันและกัน
2. ผูเ้ ข้าร่วมฯ เห็นคุณค่าของตนเอง และเชื่อมันตนเองมากขึ
่
น้
3. เกิดความไว้วางใจระหว่างผูเ้ ข้าร่วมฯ ด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกับคณะทํางาน
4. สามารถระบายความทุกข์ใจของตนเองกับกลุ่ม
5. เกิดความเข้าใจต่อกัน เป็ นมิตรทีพ่ ร้อมจะเกือ้ กูลกัน
เนื้อหา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมฯ ด้วยกัน และกับคณะทํางาน
2. เสริมสร้างความเชื่อมันในตนเอง
่
3. การเยียวยาจิตใจโดยหลักการทางศาสนา
4. การผ่อนคลายจิตใจผ่านการผ่อนคลายร่างกาย
5. การระบายความรูส้ กึ
6. การช่วยเหลือกันและกัน
ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกระบวนการกลุ่มกิ จกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1
วัน-เวลา
วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
วันที1่
09.00-10.00
ลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง
10.00-10.15
กิจกรรมแนะนําตัวผูเ้ ข้าร่วม และ
ทําความรูจ้ กั +สร้างความคุน้ เคย
คณะทํางาน
1.เปิดเผยโครงการ
แนะนํ าโครงการฯ
2.ลดข้อสงสัยและความหวาดระแวง
10.15-11.15
ระดมความคาดหวังของ
1.ปรับความคาดหวังของผูเ้ ข้าร่วม
กลุ่มเป้าหมาย
2.เตรียมศักยภาพในการตอบสนอง
ความคาดหวัง
11.15-11.45
กิจกรรม “คุณสมบัต”ิ
กระตุน้ สมองในการค้นหาสิง่ ทีม่ แี ต่มอง
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วัน-เวลา
11.45-12.15
12.15-12.30

วิ ธีการ-เนื้ อหา

วัตถุประสงค์

12.30-13.30
13.30-13.45

กิจกรรม “ผูห้ ญิงในดวงใจ”
ระดมความคิด “คนอื่นมองเรา
อย่างไร”
“เรามองตัวเองอย่างไร”
อาหารกลางวัน
ละหมาดซุฮฺรรี ว่ มกัน

13.45-14.15

นาเซฮัท

14.15-14.35
14.35-15.00
15.00-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30

กิจกรรม ผ่อนกาย ผ่อนใจ
“นวดตัวเอง”
“นวดกันและกัน”
“ประคบร้อน ประคบเย็น”
ละหมาดอัสรี
พัก 15 นาที
กิจกรรม “เตรียมนิทรรศการรชีวติ ”
อาหารเย็น
กิจกรรม “นิทรรศการชีวติ ” (ต่อ)

16.30-17.00
17.00-18.00
20.00-22.00
วันที2่
07.30-08.30
09.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

อาหารเช้า
กิจกรรม “นิทรรศการชีวติ ” (ต่อ)
พัก 15 นาที
กิจกรรม “นิทรรศการชีวติ ” (ต่อ)
กิจกรรม สํารวจความต้องการของ
กลุ่ม
ละหมาดซุฮฺร ี
อาหารกลางวัน
สํารวจศักยภาพของกลุ่มในการ
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ไม่เห็น
เสริมความเชื่อมันในตั
่ วเอง
ประเมินการมองตัวเอง

-สามารถปฏิบตั กิ จิ ด้านศาสนาได้เป็ น
ปกติ
-สัมผัสพลังของกลุ่ม
-เสริมสร้างการเยียวยาโดยหลักการ
ทางศาสนา
(ใช้ภมู ปิ ญั ญาของกลุ่มเป้าหมาย)
-เสริมความเคารพตัวเอง
-ผ่อนคลายร่างกายเพื่อผ่อนคลายจิตใจ
-สามารถทําได้ดว้ ยตัวเอง
-เพิม่ ความคุน้ เคยระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
โดยการสัมผัสร่างกายกัน
-สร้างความไว้วางใจระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
-ทบทวนตัวเอง

-ระบายความรูส้ กึ (ทุกข์)

-สํารวจสิง่ ทีก่ ลุ่มต้องการความ
ช่วยเหลือ
-สํารวจศักยภาพกลุ่มในการช่วยเหลือ
กันและกัน

วัน-เวลา

15.00-15.30

15.30-15.45
15.45

วิ ธีการ-เนื้ อหา
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
แบ่งงาน
ปิดวง
-กล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆแทนความรูส้ กึ
ทัง้ หมดทีม่ โี อกาสมาใช้รว่ มกัน
-อานาซีดและสลามกอดลา
ละหมาดอัสรี
เดินทางกลับ

วัตถุประสงค์
-กระตุน้ ความคิดการช่วยเหลือตนเอง
และเกือ้ กูลกันในกลุ่ม
-ประเมินผลความรูส้ กึ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ แรก

กระบวนการ
ทําความรูจ้ กั สร้างความคุน้ เคย ทัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และคณะทํางาน ร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน
1. กิจกรรมแนะนําตัว
เนื่องจากการจัดกลุ่มตามพืน้ ทีช่ ุมชนใกล้เคียงกัน ผูเ้ ข้าร่วมฯ จึงรูจ้ กั กันมาก่อน การแนะนํา
ตัวสามารถกระทําได้ง่าย มีความคืบหน้าในมิตทิ ล่ี กึ ขึน้ ซึง่ ได้ใช้กจิ กรรมแนะนํ าตัว 3 กิจกรรมกับ 4
กลุ่มๆ ละกิจกรรม พบว่ากิจกรรมต่อไปนี้(สองกิจกรรม)เป็ นกิจกรรมทีท่ ําให้ผูเ้ ข้าร่วมฯ รูจ้ กั กันมาก
ยิง่ ขึน้ และเสริมความเชื่อมันในตนเองได้
่
ในกิจกรรมเดียวกัน
กิ จกรรม “อายุเป็ นเพียงตัวเลข” (20 นาที)
ขัน้ ตอน
5. แบ่งกลุ่มตามลําดับของช่วงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุต่าํ กว่า 20 ปี – 30 ปี / กลุ่มอายุ 3140 ปี และกลุ่มอายุตงั ้ แต่ 41 ปี ขน้ึ ไป
6. แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าข้อดีในช่วงอายุของกลุ่มตนมีอะไรบ้าง และดีอย่างไร โดยใช้เวลา
การหารือ 15 นาที
7. แต่ละกลุ่มรายงานกับกลุ่มใหญ่ โดยให้บอกว่ามีใครเป็ นสมาชิกบ้าง บอกชื่อและอายุ ข้อดี
ของช่วงอายุนนั ้ ๆ

ผลจากกิ จกรรม
• กลุ่มอายุต่ํากว่า 20 ปี – 30 ปี พบว่า กลุ่มอายุตนแข็งแรงกว่า สวยกว่า สดใสกว่า มองโลก
ในแง่ด ี ไม่โบราณ สติปญั ญาสมบูรณ์ มีอสิ ระในการท่องเที่ยว คล่องแคล่วว่องไว มีโอกาส
เหลืออยู่ ยังไม่มภี าระ มีช่วงเวลา “in love” มีเพื่อนเยอะ สดใส หัวใจพองโต ไม่เครียด
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• กลุ่มอายุ 31-40 ปี พบว่า ได้รจู้ กั คนดีๆมาช่วยเหลือ รําลึกถึงอัลลอฮ พยายามสะสมความดี
ลูกน่ ารักมากขึน้ มีบุญมากขึน้ บุตรหลานทํางานได้มากกว่าเดิม
• กลุ่มอายุ 41 ปีขน้ึ ไป พบว่า มีเวลาเตรียมตัวกับโลกหน้ามากขึน้ มีวนิ ัยในตนเอง มีใจกุศล
มีใจสงบ มีสาระ ประหยัดไฟ(เพราะไม่ดูทวี ี มีแต่เรื่องไร้สาระ) ไม่ต้องทํางานมาก มีเวลา
ปฏิบ ัติศ าสนกิจ มีส าระในการดํา เนิ น ชีว ิต เป็ น แกนหลัก ของครอบครัว เป็ น สีส ัน ของ
ครอบครัว
กิ จกรรม “ภูมิลาํ เนาของฉัน” (20 นาที)
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มใหม่เป็ นกลุ่มตามตําบลทีเ่ กิด
2. แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าสถานทีเ่ กิดของเราได้สร้างคุณค่า ความคิดอะไรในตัวเอง
3. แต่ละกลุ่มอภิปรายให้กลุ่มใหญ่ทราบ
4. อภิปรายสรุปผลการทํากิจกรรมร่วมกัน

ผลจากกิ จกรรม (แบ่งตามตําบล)
• ตําบลโต๊ะเด็ง พบว่า ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรทําสวนยาง ทําให้เป็ นคนมีความ
อดทน มีธรรมชาติสวยงาม เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วนํารายได้มาสู่หมู่บา้ น ดินดีปลูกอะไรก็ขน้ึ
ทําให้มอี ยูม่ กี นิ
• ตําบลเอราวัณ พบว่า มีอ าชีพ กรีด ยาง ทําให้ต้อ งตื่นแต่ เ ช้า จึง กลายเป็ นคนขยัน ผู้ค น
อัธยาศัยดี ใจดี และเอื้อเฟื้อ แม้แต่คนแปลกหน้า มีความสามัคคี มีใครขอความช่วยเหลือก็
เต็มใจช่วย
• ตําบลปะลุรู พบว่า มีผนู้ ําศาสนาทีด่ ี คอยอบรมสังสอน
่
และบรรยายธรรมเป็ นประจํา ช่วยให้
ชาวบ้านอยูใ่ นหลักธรรมของศาสนา ดินดี ปลูกยางได้ด ี มีรายได้
• ตําบลไพรวัน พบว่า อาชีพทํานาทําสวน ทําให้เป็ นคนขยัน เย็บผ้าเป็ นอาชีพเสริม ทําให้ม ี
จิตใจสงบ ไม่วุ่นวาย การมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมทําให้มเี งินเหลือ ทําทานให้ผอู้ ่นื ได้ มี
ประเพณีทําบุญผลไม้ ทําให้ชาวบ้านมีความรักสามัคคีกนั มีการบรรยายธรรมเป็ นประจํา
ทําให้มคี วามดีพร้อมทีจ่ ะไปอยูใ่ นโลกหน้า
• ตําบลศาลาใหม่ พบว่า ประกอบอาชีพประมงทําให้มรี ายได้ มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทําให้
ร่างกายแข็ง แรง อยู่ใ กล้ประเทศมาเลเซีย ทําให้มโี อกาสในการทํางานมากขึ้น (ข้ามไป
ั่
ทํางานฝงมาเลย์
)
• ตําบลเจ๊ะเห พบว่าอยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียสามารถทําการค้าขายบริเวณชายแดน มีรายได้
ดี คนในชุมชนมีความช่วยเหลือเอือ้ เฟื้อ และคอยตักเตือนกัน
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ผลการอภิ ปรายสรุป จากทัง้ สองกิจกรรม พบว่า (10 นาที)
• ทําให้ระลึกได้ว่า ตัวเองมีคุณความดี ทัง้ ถิ่นที่อาศัยก็มขี ้อดีมากมาย ภายใต้สถานการณ์
ความรุนแรงทีค่ วามกลัวทําให้บดบังสิง่ ทีด่ เี หล่านี้
• ได้รขู้ อ้ ดีของคนต่างวัย คนทีอ่ ายุยงั น้อยได้เห็นคุณค่าของคนทีอ่ ายุมาก
• รูจ้ กั กันมากขึน้ โดยเฉพาะคณะทํางานกับผูเ้ ข้าร่วมฯ
กิจกรรมนี้นอกจากผูเ้ ข้าร่วมฯ จะเห็นกันในด้านดีเพิม่ ขึน้ แล้วยังเป็ นประโยชน์คอื
- เป็ นฐานข้อมูลสําคัญในการทําความเข้าใจผูเ้ ข้าร่วมฯ ได้เห็นความคิด ความเชื่อ ว่ากลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่วมฯมีเป้าหมายทางจิตวิญญาณในการดําเนินชีวติ จึงพยายามปฏิบตั ติ ามหลัก
ศาสนาเพื่อชีวติ ทีด่ ใี นโลกหน้า และรักสงบ นอกจากนี้ยงั ทําให้เห็นบรรยากาศแวดล้อม
ของผูเ้ ข้าร่วมฯ ว่าอยูใ่ นสังคมเกษตรกรรม (เขตภูเขา-กรีดยาง/ เขตทะเล-ทําประมง/เขต
ชายแดน-ค้าขาย) และส่วนใหญ่มอี าชีพเสริมคือปกั จักร เย็บผ้าคุมศีรษะ รวมทัง้ มีพน้ื ฐาน
ความเชื่อมันตนเองดี
่
- ความสัมพันธ์กบั คณะทํางานดําเนินไปได้เร็วขึน้

2. แนะนํ าคณะทํางาน และชี้แจงโครงการฯ (10 นาที)
การดําเนินโครงการฯภายใต้สถานการณ์ทค่ี น
ขาดความไว้วางใจต่อกัน และผูเ้ ข้าร่วมฯรูส้ กึ ไม่สบาย
ใจนัก เพราะอยู่ในภาวะเสี่ยง ไม่รวู้ ่าใครเป็ นใคร ทํา
ตัวไม่ถูก การแนะนําคณะทํางาน และชีแ้ จงโครงการฯ
เป็ น สิ่ง สํ า คัญ เพราะช่ ว ยให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มฯ สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ลักษณะ
กิจกรรมเป็ นอย่างไร มีความเสี่ยงแค่ไหน สอดคล้อง
กับความคาดหวังหรือไม่ ได้ประโยชน์ อะไร และจะ
ยอมสละเวลาและรายได้มาเข้าร่ว มกิจกรรมหรือ ไม่ การชี้แ จงโครงการต้อ งครอบคลุ มประเด็น
ต่อไปนี้
การแนะนําโครงการ และตอบข้อซักถาม
1. ความเป็ นมาของโครงการฯ
2. ฐานะของคณะทํางาน คือเป็ นกลุ่มบุคคลทีเ่ ป็ นประชาชน ไม่ใช่หน่ วยงานของรัฐ เนื่องจาก
ผูเ้ ข้าร่วมฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงรูส้ กึ ไม่เป็ นมิตร และไม่
อยากร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงานของรัฐ
3. แหล่งทุน คือศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระใน
สถาบันการศึก ษา สถาบันการศึก ษาแม้เ ป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ แต่ ย งั ได้รบั การยอมรับมากกว่ า
หน่วยงานฝา่ ยกําลังหรือฝา่ ยปกครอง
78

4. ลัก ษณะงานของโครงการฯ คือ เป็ นคณะทํ างานกลุ่ มเยียวยาจิต ใจให้ค ลายทุก ข์ จะจัด
กิจกรรมต่ อเนื่อง 5 ครัง้ ซึ่ง ผู้เข้าร่ว มฯควรร่ว มกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อ งทุก ครัง้ เว้นแต่จะเกิดเหตุ
สุด วิส ยั นอกจากนี้ต้อ งแจ้ง เรื่อ งการจัดทําหนังสือ เรื่อ งราวชีว ิตของผู้เ ข้าร่ว มฯ เพื่อ เผยแพร่ใ ห้
สาธารณชนได้รบั รู้ โครงการฯ มีระยะเวลาทํางาน 1 ปี และไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
แต่สามารถร่วมกันติดตามสิทธิต่างๆ ทีค่ วรได้รบั จากหน่วยงานรัฐทีอ่ าจตกหล่น
การชี้แ จงอย่ า งละเอีย ดดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากผู้เ ข้า ร่ ว มฯบางคนเข้า ใจว่ า โครงการนี้ เ ป็ น
หน่ วยงานของรัฐที่จะนํ าเงินมาช่ว ยเหลือ เหมือ นกับโครงการเยียวยามหาชนของรัฐบาลที่มชี ่อื
คล้ายกัน และต้องแจ้งบทบาทและความสามารถที่โครงการฯ สามารถตอบสนองผู้เข้าร่วมฯ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความคาดหวังจากโครงการฯ เกินจริง เพราะจะทําให้เกิดความผิดหวัง และเป็ นปญั หา
ตามมาในภายหลัง
5. รายละเอียดวิธกี ารของกิจกรรมกลุ่มเยียวยา ชีแ้ จงว่า
- เป็ นกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องมีบทบาทสําคัญในการช่ วยเหลือกันและกัน ไม่ใช่ กิจกรรม
ประเภทนังฟ
่ งั การบรรยายเพียงอย่างเดียว
- ผูน้ ํ ากลุ่มและคณะทํางานจะเป็ นผู้อํานวยความสะดวก และสร้างกิจกรรมให้ผเู้ ข้าร่วมฯ แต่
ละคนได้พดู และทําให้กลุ่มสามารถรับฟงั กันและกัน
- ผูเ้ ข้าร่วมฯ สามารถใช้ภาษาท้องถิน่ ทีต่ นถนัด ทางโครงการฯมีล่ามแปลเป็ นภาษาไทยให้
ผู้นํากลุ่ม และผู้นํากลุ่มจะใช้ภาษาไทย โดยมีล่ ามแปลเป็ นภาษามลายูท้องถิ่นคําต่ อ คํา
ตลอดการทํากิจกรรม
- ผูเ้ ข้าร่วมฯ สามารถแสดงความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่มกี ารตัดสินถูกหรือ
ผิด
- ถ้อยคําใดๆของผูเ้ ข้าร่วมฯถือเป็นความลับของกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะไม่นําไปเผยแพร่ให้กบั
คนนอกกลุ่มโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าของเรือ่ ง
6. มีค่าเดินทาง 200 บาทต่อคนต่อครัง้ และมีค่าชดเชยรายได้ 150 บาทต่อคนต่อวัน รวมเข้า
ร่วมกิจกรรม 2 วันจะได้รบั ค่าชดเชย 300 บาทต่อครัง้
7. ผูน้ ํากลุ่มเป็ นชาวพุทธ ซึง่ เป็ นคนต่างวัฒนธรรมกับผูเ้ ข้าร่วมฯ จึงอาจทําอะไรผิดวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมบอกกล่าวตักเตือน โดยยินดีจะแก้ไข และต้องขออภัยในความไม่รดู้ ว้ ย
3. ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (15 นาที)
เป็ นแรงจูงใจสําคัญที่กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมโครงการฯ ผู้จดั กิจกรรมต้องให้ความสนใจ
ทําความเข้าใจกัน เพื่อปรับความคาดหวังของแต่ละคนให้ไปในทิศทางใกล้เคียงกัน และรูว้ ่ากลุ่มจะ
ตอบสนองความต้องการนัน้ ได้แค่ไหน กลุ่มเป้าหมายควรมีโอกาสตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
หรือไม่เมือ่ ทราบทิศทางของกลุ่ม เพราะทุกฝา่ ยหรือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกุมทิศทางของกลุ่ม
กลุ่ ม เป้ า หมายจะมาเข้า ร่ ว มกิจ กรรมด้ว ยความคาดหวัง ต่ า งๆ นานา ลากหลายความ
ต้องการมาก ซึง่ กลุ่มทํางานมีขอ้ จํากัด ด้วยการตอบสนองได้เพียงบางอย่าง ถ้าไม่ปรับความเข้าใจ
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กัน ตัง้ แต่ ต้ น จะเกิด การดึง กลุ่ ม ไปในทิศ ทางที่แ ต่ ล ะคนต้อ งการ ก็จ ะเกิด โกลาหล หรือ กลุ่ ม
ตอบสนองไม่ได้ ก็จะเกิดความผิดหวัง
เมื่อปรับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายแล้ว กลุ่มจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย มี
ความตัง้ ใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะรูแ้ ละเข้าใจตรงกันว่ากิจกรรมเหล่านี้จะพาเขาไปไหน
การดําเนินโครงการฯ พบว่า ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และความสามารถในการ
ตอบสนองของโครงการฯ มีดงั นี้
ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
1. คิดว่าโครงการฯ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ อยากให้ช่วยเหลือเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
- ความรูเ้ พื่อประกอบอาชีพ
- เครือ่ งมือประกอบอาชีพ เช่น จักรเย็บผ้า อุปกรณ์ทําขนม
- ทุนการศึกษาให้ลกู หลาน
- สร้างบ้าน
- อยากได้เงินชดเชยเป็ นเงินเดือน
2. ค้นหาความช่วยเหลือซึง่ กันและกันด้านอาชีพ
3. อยากให้บา้ นเมืองสงบสุขทุกวัน
4. อยากรูว้ ่าการเยียวยาจิตใจนัน้ ทําอย่างไร
ความสามารถตอบสนองความคาดหวังของโครงการฯ
1. การเยีย วยาจิต ใจโดยใช้ กิจ กรรมกลุ่ ม ผู้นํ า กลุ่ ม จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขา
จิตวิทยาสังคม
2. เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมฯ ได้ทาํ ความรูจ้ กั กัน และนําศักยภาพของแต่ละคนมาช่วยเหลือกัน
3. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมฯ รวมตัวกันมีพลังในการติดตามสิทธิต่างๆ ที่ตกหล่นจากรัฐบาล รวมทัง้
ติดตามข่าวสาร และแจ้งให้ทราบสิทธิต่างๆทีพ่ งึ ได้รบั
4. ร่วมกันยุตคิ วามรุนแรงในอนาคต
ผลการปรับความคาดหวัง
1. กิจกรรมหลักของกลุ่ม คือการเยียวยาจิตใจ โดยกระบวนการกลุ่มและหลักการทางศาสนา
2. มีช่วงเวลาสําหรับการแจ้งข่าวสารสิทธิต่างๆ และเขียนคําร้องติดตามสิทธิต่างๆ ที่ยงั ตก
หล่น คณะทํางานจะประสานให้หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบเข้ามาดูแล หรือสร้างโอกาสให้
กลุ่มได้พบกับผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม เสริมสร้างและนํ าศักยภาพของแต่ละคนมาช่วยเหลือ
กันและกัน
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ข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อให้กจิ กรรมเป็ นไปตามความคาดหวัง จึงต้องมีขอ้ ตกลงในการใช้ชวี ติ ร่วมกันระหว่างการทํา
กิจกรรม
• ตารางเวลา
7.30 น. ออกเดินทางจากทีพ่ กั
8.00 น. ทานอาหารเช้า
9.00 น. กิจกรรมภาคเช้า
10.30 น. พักทานอาหารว่าง
10.45 น. กิจกรรมภาคเช้า (ต่อ)
12.30 น. ทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ละหมาด
14.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย
15.30 น. ละหมาด
15.45 น. ทานอาหารว่าง
16.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย
17.00 น. พักทานอาหารเย็น
20.00 น. กิจกรรมภาคคํ่า
22.00 น. พักผ่อน
• ตรงต่อเวลา
• ตัง้ โทรศัพท์มอื ถือเป็ นระบบสัน่
• คณะทํางานขออนุ ญาต 9
- จดบันทึกผลการทํากิจกรรม(เขียนหรือพิมพ์ลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์)
- บันทึกเสียง
- ถ่ายภาพ
คําชีแ้ จง
- ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ การนํ าไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้อง
คัดกรองและนํามาขออนุญาตเป็นรายบุคคลอีกครัง้
- นํ าไปทํารายงานให้กบั แหล่งทุนเพื่อยืนยันว่าได้นําเงินมาทํากิจกรรมนี้
จริง
- เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการทําหนังสือเรื่องราวชีวติ ของผูเ้ ข้าร่วม ซึง่ จะนํ า
ต้นฉบับมาให้ผเู้ ข้าร่วมตรวจสอบก่อนนําไปผลิตและเผยแพร่ในอนาคต
8

9

การขออนุญาต เป็นเรือ่ งสําคัญเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็ นสิทธิส่วนบุคคล จะทําการบันทึกโดยไม่ขออนุ ญาตไม่ได้ ทัง้ ในสถานการณ์
ทีม่ คี วามรุนแรง และขาดความไว้วางใจโดยทัวไปเช่
่
นนี้ จะยิง่ สร้างความกังวลใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมหากไม่ขออนุ ญาตและชีแ้ จงว่าจะนํา
ข้อมูลไปทําอะไร
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เสริมสร้างความเชื่อมันในตนเอง
่
กิ จกรรมคุณสมบัติ (30 นาที)
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน
2. นําขวดนํ้าพลาสติก 1 ขวด ถามกลุ่มว่า “ขวดนํ้าพลาสติกนี้สามารถนําไปใช้ทาํ อะไรได้บา้ ง นอกจาก
ใช้บรรจุน้ําทีเ่ ราเห็นเป็ นประจํา”
3. ระดมความคิดร่วมกันในกลุ่มย่อย 5 นาที
10
4. กลุ่มย่อยรายงานให้กลุ่มใหญ่ทราบ และเขียนบนกระดาน
ผล
แจกัน แก้วนํ้า ทีว่ างแปรงสีฟนั เครื่องดนตรีเคาะ นําฝามาทําทีเ่ ช็ดเท้า ทีเ่ ล่นหมากหลุม หมากรุก ปลาประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทีใ่ ส่เศษขยะ ทีร่ ดนํ้าต้นไม้ ไล่ไก่ รถเด็กเล็ก โคมไฟ กระถางต้นไม้ นาฬิกาทราย โมบายตกแต่ง
บ้าน โทรศัพท์เด็กเล่น ปกั เทียนไข สวนหย่อม ใส่ปากกา ไล่แมลงวัน ไล่สนุ ขั เลีย้ งปลา ทีห่ ยอดนํ้ามัน ทรงใส่ผ่า
คลุมผม รังตักแตน
๊
ทีโ่ กยดิน ใส่น้ําบูดู ตะเกียง แม่พมิ พ์ทาํ วุน้ ทีน่ ่งึ อาหาร ทีก่ วนยาง รังนก ฝาชี พวงกุญแจ
เชือ้ เพลิง ฯลฯ มากมายจนนึกไม่ถงึ
5. ตัง้ ข้อสังเกต “ขวดนํ้าพลาสติกทีด่ เู หมือนใช้ใส่น้ําได้อย่างเดียว ยังสามารถมีคุณสมบัตนิ ํามาทําสิง่
ต่างๆได้มากมายหลายอย่าง เมือ่ เราเริม่ คิดอย่างจริงจัง” ตัง้ คําถาม “แล้วผูห้ ญิงมุสลิมเรามีคุณสมบัตทิ าํ อะไรได้
บ้าง นอกจากแม่บา้ น”
6. ระดมความคิด นํามาเขียนบนกระดาษ
ผล
“มากมายนับไม่ถว้ น” “ต้องมากกว่าขวดพลาสติกนี้แน่” “เราเป็ นคนมีชวี ติ ต้องทําได้มากกว่าแน่”
“ผูห้ ญิงเป็ นอะไรก็ได้มากมายหลายอย่าง ทัง้ เป็ นแม่บา้ น เลีย้ งลูก และทํามาหากินนอกบ้าน ตัดเย็บเสือ้ ผ้า กรีด
ยาง ดูแลสามี ผูห้ ญิงเก่งกว่าผูช้ าย”

กิจกรรมนี้ใช้
- เพื่อ กระตุ้ น สมองให้ใ ช้ค วามคิด อย่ า งรวดเร็ว และเป็ น แรงบัน ดาลใจให้เ ราค้น หา
คุณสมบัตใิ นตนเองทีเ่ ราอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อน
- เกิดความเชื่อมันว่
่ าตนเองมีคุณสมบัตมิ ากกว่าทีม่ องเห็นทัวไป
่
- เป็ นกิจกรรมนํามาสู่การมองคุณค่าของตนเองอย่างจริงจังในกิจกรรมต่อเนื่อง
เหตุ ท่ตี ้องมีกิจกรรมนํ าเพราะคนในแถบตะวันออกมักจะไม่ค่อยยกตน การให้พูดถึงคุณ
ความดีของตนเองโดยไม่มที ม่ี าคนมักไม่แสดงตน นอกจากนี้ผสู้ ญ
ู เสียทีก่ ําลังเห็นแต่ดา้ นลบของชีวติ
ก็อาจนึกไม่ออกว่าชีวติ ตนมีคุณสมบัตทิ ด่ี หี รือมีความสามารถทีต่ รงไหน
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การนําความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมฯทุกคนเขียนบนกระดาน เพือ่ แสดงว่าผูน้ ํากลุ่มได้รบั รูค้ วามเห็นนัน้ แล้ว และให้ผแู้ สดงความเห็น
รับรูว้ ่าความเห็นของตนมีความสําคัญ รวมทัง้ เป็นการยอมรับผูแ้ สดงความเห็น ซึง่ เป็ นการเสริมความเชือ่ มันในตนเองด้
่
วย
กระบวนการทํากิจกรรม
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กิ จกรรม ผูห้ ญิ งในดวงใจ (30 นาที)
ขัน้ ตอน ใช้กลุ่มย่อยเดิม
1. ผูเ้ ข้าร่วมหลับตา หลังสัญญาณระฆังให้เวลา 1 นาที นึกถึงผูห
้ ญิงทีต่ นเองรูส้ กึ ประทับใจในชีวติ
เป็ นคนทีม่ ชี วี ติ อยูจ่ ริง ในชีวติ ของเราได้พบเห็นเขา จินตนาการให้เห็นเป็ นภาพของผูห้ ญิงคน
นัน้ รูปร่างหน้าตา ท่าทางนิสยั ใจคอ นึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เราประทับใจในตัวเอง
มีคุณสมบัตทิ ด่ี อี ะไรในตัวเฮะทีเ่ ราชื่นชม
2. ผลัดกันเล่าเรื่องราว หรือเหตุการณ์ของผูห
้ ญิงคนนี้ในกลุม่ ย่อย และบอกคุณสมบัตขิ องเธอทีท่ าํ
ให้เรารูส้ กึ ประทับใจให้กลุม่ ฟงั
3. ขอตัวอย่างกลุ่มละ 1 คน เล่าให้กลุ่มใหญ่ฟงั

ผล (ตัวอย่างบางส่วน)
ผู้ห ญิง ที่ประประทับใจคือ สมเด็จพระเทพฯ เพราะท่ านเป็ นคนเรียบง่าย มีความรู้ และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้งา่ ย
แม่ เพราะแม่อุ้มท้อ งมา 9 เดือน และยังสังสอนลู
่
กทัง้ ด้านศาสนา และส่ง เสียให้เรียนใน
โรงเรียนสามัญ แม่เลีย้ งลูกหลายคนตามลําพังจนลูกๆได้ด ี (รับราชการ) แม่รกั ลูกมาก แม้จะอยู่ถงึ
ปตั ตานีกย็ งั เดินทางมาเยีย่ มลูกเสมอ
ยาย เพราะพ่อแม่หย่าร้าง ยายจึงคอยเลีย้ งดู และส่งเสียให้เล่าเรียน ทัง้ ยังคอยดูแลเอาใจใส่
จนตอนนี้ยายอายุ 95 ปีแล้ว ก็ยงั ห่วงใยตนเสมอ
น้องสาว เพราะหน้าตาคล้ายกัน แต่น้องเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออก และสูช้ วี ติ อย่างตอน
เกิดเหตุการณ์ตากใบ น้องสาวเป็ นคนไปรับศพ และให้ปากคําแก่ตํารวจ จนสุดท้ายหาศพพีช่ ายพบ
ลูกสาว เพราะเป็ นเด็กดี มีน้ํ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่น หากเจอขอทานก็มกั ให้สตางค์
เสมอ และยังเป็ นทีร่ กั ของเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่า
อาจารย์ เพราะตอนที่เ รีย นที่สุ ร าษฎร์ ตนเองคลุ ม ฮิญ าบ (ทัง้ วิท ยาลัย มีผู้ห ญิง คลุ ม
ฮิญาบเพียง 2 คน) และถูกมองว่าเป็ นตัวประหลาด แต่อาจารย์ท่เี ป็ นคนไทยพุทธคนนี้เข้าใจ ทัง้
ยังให้กําลังใจในการเรียนต่อ
ผูห้ ญิงคนหนึ่ง ที่ให้คําปรึกษาตัง้ แต่เรียนปอเนาะ คือตนเองต้องหยุดเรียนตอน ป.6 เพราะ
ต้องเลี้ยงน้ องที่พกิ าร ผู้หญิงคนนี้ช่วยให้ได้เรียนหนังสือต่อ โดยให้ยมื เงินจํานวนหนึ่งและให้พกั
อาศัยที่บ้าน แม้ว่าเขาจะต้องเลี้ยงลูกถึง 5 คนเพียงลําพัง และมีรายได้จากอาชีพรับจ้างเย็บผ้า
เท่านัน้
ตัวเอง เพราะตนเป็ นคนทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลายอย่างทีอ่ ลั ลอฮมอบให้ปะปนกัน ทัง้ ความเป็ นคน
สนุ กสนาน ขณะเดียวกันก็เข้าใจบททดสอบของอัลลอฮ เวลาที่เห็นผู้อ่นื เผชิญกับความทุกข์ยาก
นอกจากนี้ตนยังถูกปลูกฝงั จากครอบครัวในเรือ่ งของการให้ และการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
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สรุปคุ ณ สมบัติของผู้ห ญิง ที่ประทับ ใจคือ เรียบง่า ย มีค วามรู้ อดทน ใส่ใ จดูแ ล ส่งเสริม
การศึกษา ให้ความรูท้ างศาสนา กล้าแสดงออก สูช้ วี ติ มีน้ํ าใจ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื เป็ นกําลังใจ เสียสละ
มีคุณสมบัตทิ อ่ี ลั ลอฮมอบให้
ข้อสังเกต
ผู้หญิงที่เราประทับใจมีห ลากหลาย ทัง้ คนใกล้และคนไกล มีคนศาสนาเดียวกันและต่ าง
ศาสนา มีทงั ้ คนอายุมากและอายุน้อย มีทงั ้ คนยากจนและคนมีฐานะ มีทงั ้ คนรอบตัว และตัว เอง
ผูห้ ญิงทีก่ ลุ่มประทับใจจํานวนมากทีส่ ุด คือ แม่ของเราเอง ทีส่ าํ คัญคือเป็นคนมีน้ําใจกับผูอ้ ่นื
คําถามตาม
1. คุณสมบัตขิ องผูห้ ญิงทีเ่ ราประทับใจเหล่านี้ มีอยูใ่ นตัวเราเองด้วยหรือไม่
2. คุณสมบัตเิ หล่านี้ช่วยให้เราดําเนินชีวติ มาได้อย่างไร
3. รูส้ กึ อย่างไรกับคุณสมบัตขิ องตนเอง
ผลการตอบ
1. เรามีคุณสมบัตเิ หล่านี้ เราคล้ายกับแม่ของเรา
2. ทีอ่ ยูไ่ ด้ทุกวันนี้กเ็ พราะมีความอดทน
3. รูส้ กึ ดี มีคุณค่า
ข้อสังเกต
เวลาคนเรามองสิง่ ต่างๆ เราสามารถที่จะชอบหรือไม่ชอบสิง่ นัน้ แต่สงิ่ ที่เราประทับใจย่อม
เป็นสิง่ ทีเ่ ราชอบ สําหรับคุณสมบัตใิ นตัวคน หากเราชอบคุณสมบัตใิ ดโดยมากก็เพราะเรายึดถือหรือ
เป็ นสิง่ นัน้ แม้บางอย่างจะยังเป็ นไม่ได้ ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราอยากจะเป็ น ดังนัน้ เมื่อเราประทับใจคุณสมบัติ
ใดในคนอื่น เราจึงมักจะมีคุณสมบัตขิ อ้ นัน้ อยู่ด้วย หรือไม่ก็เป็ นคุณความดีท่เี รายึดมันอยู
่ ่ บางคน
เห็นคุณความดีในตัวเองตัง้ แต่แรกจึงรูส้ กึ ประทับใจตนเอง
ประเมินผลกิจกรรม
ใช้คาํ ถาม “รูส้ กึ อย่างไร กับกิจกรรมผูห้ ญิงในดวงใจ?”
คําตอบทีไ่ ด้คอื
- เราก็มคี ุณค่า มีดเี หมือนกัน
- รูส้ กึ สบายใจ เพราะได้พดู สิง่ ทีเ่ ราอยากพูด
- ได้เล่าเรือ่ งทีไ่ ม่เคยเล่าให้ใครฟงั
- รูส้ กึ ว่าเราก็ทาํ ในสิง่ นัน้ ได้เหมือนกัน ถ้าทําไม่ได้กจ็ ะพยายามทําให้ได้
- รักคนทีเ่ ราประทับใจมากขึน้ และอยากเป็นคนดีเช่นเขา
- รูส้ กึ ดี ชื่นใจ น่ าสนใจ
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- เข้าใจกันมากขึน้
- รูส้ กึ อาย เพราะต้องบอกเรือ่ งเดิมๆ บอกแล้วบอกอีก
- เฉยๆ
สรุปผลการทํากิ จกรรม
กิจกรรมสามารถทําให้ผเู้ ข้าร่วมมองเห็นคุณค่าในตนเอง ฟื้นคืนความรูส้ กึ เชื่อมันในตนเอง
่
ให้กลับคืนมา
ประเมินการมองตนเอง (15 นาที)
เพื่อให้ทราบว่าขณะเริม่ ต้นทํากระบวนการเยียวยาผูเ้ ข้าร่วมมีตวั ตนเป็ นอย่างไร จะกําหนด
กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมเดินไปทีละขัน้ บันไดอย่างไร ตัวตนของแต่ละคนถูกสร้างจากการมองตนเอง
และการรับรูก้ ารมองตนเองจากผูอ้ ่นื จึงต้องประเมินทัง้ 2 ทาง
คําถามที่ 1 “คิดว่าคนในส่วนอื่นๆของประเทศ มองผูห้ ญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร?”
คําตอบ
- มีคนถามว่าเหตุการณ์ตอนนี้เป็ นอย่างไร แบ่งแยกดินแดนจริงไหม ซึง่ เขาน่ าจะห่วงใยเรา
ส่วนคนมาเลย์สงสารและห่วงเรา
- บางส่วนมีอคติ ไม่ยอมพูดด้วย
- ระแวงว่าเราอาจจะมีส่วนร่วมกับการก่อเหตุรนุ แรง (ถูกใช้เป็ นเครือ่ งมือ)
- คงคิดว่าเรามีความแค้นใจ คงจะกลัว ดูถูก และเกลียดเรา หรืออาจจะเห็นใจเรา หรือเกลียด
กลัวคนตากใบ หรือไม่อยากมา
- ไม่คบค้า ไม่เกี่ยวข้องด้วย หรือเข้าใจผิดว่าเราเป็ นคนร้าย หรือไม่ยอมรับเข้าทํางาน
- คิดว่าเราหวาดกลัว ยอม ไม่โต้ตอบ
คําถามที่ 2 “ความจริงเราเป็ นอย่างไร?”
คําตอบ
- อดทน แต่ไม่ยอมจํานน เราต่อสูม้ าตลอด ไม่อย่างนัน้ ลูกเราไม่มที างได้ไปถึงโรงพยาบาล
พระมงกุฎ ลูกชายบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ตากใบ)
- ไม่น่ากลัว น่ ารัก และเป็ นคนดี
- ไม่กลัวถูกเกลียด เพราะไม่ได้ทาํ ผิด
- สื่อทําให้เราถูกหวาดระแวงโดยสังคม
- เราน่ าสงสาร เพราะรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือไม่เต็มที่ บางคนยังบาดเจ็บ แต่ไม่รชู้ ่องทางทีจ่ ะ
เข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ
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คําถามที่ 3 “คิดว่าจําเป็ นหรือไม่ทต่ี อ้ งแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้”
คําตอบ
- ส่วนใหญ่เห็นว่าจําเป็ น เพราะต้องแสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็ นแบบนัน้
- บางคนเห็นว่าไม่จาํ เป็ น เพราะเปลีย่ นแปลงความคิดเขาไม่ได้
สรุปผลการประเมิ นตนเอง
ผูเ้ ข้าร่วมมีความเชื่อมันในตนเองดี
่
มองตนเองในแง่ด ี แม้จะรูว้ ่าผู้อ่นื อาจมองตนในแง่รา้ ย
ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่ดที ่จี ะฟื้ นฟู สภาพจิตใจ และปรับความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื บางส่วนยังมีปฏิกิรยิ ากับ
ความเข้าใจของสังคม แต่ส่วนใหญ่กป็ ระสงค์จะปรับความเข้าใจของสังคม
เสริมการเยียวยาโดยหลักการทางศาสนา
ั ญาทางจิต วิญ ญาณ
ผู้เ ข้า ร่ ว มทัง้ หมดนั บ ถือ ศาสนาอิส ลาม ศาสนาทุ ก ศาสนามีภูม ิป ญ
สามารถเยียวยาจิต ใจผู้ท่มี คี วามเชื่อ และปฏิบตั ิต ามหลัก การของศาสนานัน้ ๆ ในกระบวนการ
เยียวยาสามารถดึงภูมปิ ญั ญาของศาสนา ซึง่ มีอยู่มากบ้างน้อยบ้างในแต่ละคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มา
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี ารนําไปใช้เยียวยาจิตใจตนเอง
กิ จกรรมละหมาด และนาซีฮทั (45 นาที)
การละหมาดเป็ นศาสนกิจทีม่ ุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบตั ทิ ุกวัน วันละ 5 เวลา คือ
1. เวลาหัวรุ่ง (ประมาณ 5.30 น.) เรียกว่า ละหมาดศุบฮฺ
2. เวลาหลังเทีย่ ง (ประมาณ 12.30 น.) เรียกว่า ละหมาดซุฮรี
3. เวลาบ่าย (ประมาณ 15.30 น.) เรียกว่า ละหมาดอัศรี
4. เวลาเย็น (ประมาณ 18.30 น.) เรียกว่า ละหมาดมัฆริบ
5. เวลายํ่าคํ่า (ประมาณ 19.30 น.) เรียกว่าละหมาดอีซา
ขณะทีล่ ะหมาดนัน้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งตัดความขุน่ มัวทางจิตใจในขณะนัน้ ออกไป ให้ระลึกถึงอัลลอฮองค์
เดียวเท่านัน้ ให้จติ ใจตัง้ มันอยู
่ ท่ อ่ี ลั ลอฮ ความคิดอื่นใดทีเ่ ข้ามารบกวนก็ให้ละไว้ ทําจิตใจให้บริสทุ ธิ ์ รูต้ วั อยู่
ั
กับปจจุบนั ตลอดเวลา ทําให้จติ ใจปลอดจากสิง่ ทีเ่ ข้ามากระทบระหว่างวันตลอดทัง้ วัน
ขัน้ ตอน
1. อาบนํ้าละหมาด เพื่อให้ร่างกายสะอาด สดชื่น และมีสติ
2. ละหมาด รวมกันเป็ นกลุ่ม
3. นาซีฮทั (ปรารภธรรม)
การละหมาดสามารถทําลําพังคนเดียว หรือตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปจนเป็ นกลุ่มใหญ่ หากทําร่วมกัน
หลังจากทําละหมาดแล้ว มักมีการปรารภธรรม เรียกว่า การนาซีฮทั หมายถึงการตักเตือนกัน ให้ระลึกถึงคํา
สอนในอัล-กุรอ่าน โดยอาสาสมัครจากผูร้ ่วมละหมาดให้ยกข้อธรรมะในคัมภีรข์ น้ึ กล่าว และขยายความ ผูน้ ํา
นาซีฮทั ทีใ่ ช้ในกิจกรรมครัง้ ที ่ 1
นาซีฮทั อาจเลือกข้อความทีต่ นกําลังใช้อยู่กบั ชีวติ ของตน หรือเป็ นข้อทีก่ ลุ่มสามารถนําไปใช้กบั ปญั หาที่
ประสบคล้ายคลึงกัน
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การละหมาดของแต่ละคนจะได้รบั ผลบุญทีต่ นเองทําอยู่แล้ว แต่ถ้าละหมาดร่วมกันจะได้ผล
บุญทีเ่ ป็นทวีคณ
ู เท่ากับ 25 หรือ 27 เท่า ทัง้ นี้การรวมตัวกันเปรียบเสมือนไม้กงิ่ เล็กๆทีร่ วมกันก็หกั
ได้ยาก สําหรับผู้หญิงแม้หลักศาสนาไม่ได้บงั คับให้ละหมาดที่มสั ยิด สามารถละหมาดทีบ่ ้านหรือที่
อื่นได้ แต่สงิ่ สําคัญคือต้องละหมาดในเวลาเนิ่น ๆ ทัง้ นี้การละหมาดเป็ นเสาหลักของบ้าน ถ้าบ้านไม่
มีเสาจะตัง้ อยูไ่ ด้อย่างไร
วันนี้จะกล่าวถึงหลักศรัทธามีทงั ้ หมด 6 ข้อ คือ
1. เชื่อในอัลลอฮ
2. เชื่อในศาสนทูต
3. เชื่อในท่านนบี
4. เชื่อในคัมภีรอ์ ลั -กุรอ่าน
5. เชื่อในวันสิน้ โลก
6. เชื่อในกฎสภาวะทีพ่ ระองค์อลั ลอฮได้กําหนดไว้ทงั ้ หมดแล้ว
และหลักปฏิบตั ศิ าสกิจของอิสลามมีทงั ้ หมด 5 ข้อคือ
1. ปฏิญาณตน “ไม่มอี ลั ลอฮอื่นใด นอกจากอัลลอฮ และนบีมฮู มั หมัด เป็ นรอซูล หรือศาสน
ทูตของอัลลอฮ
2. ละหมาดทุกวัน วันละ 5 เวลา
3. จ่ายซากาต (บริจาคทาน)
4. ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
5. ไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย(สําหรับคนทีม่ คี วามสามารถ)
ขอให้เราทบทวนตนเองว่าได้ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิครบถ้วนดีแล้วหรือไม่ นอกจากการ
ละหมาดแล้ว เราสามารถทําอะไรได้อกี บ้าง
- การทําญิฮาด หมายถึง การทําอะไรก็ตามเพื่อศาสนาด้วยใจจริง โดยไม่ทําให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน
ทําเพื่ออัลลอฮ ไม่ใช่การทําเพื่อตนเอง ไม่เช่นนัน้ แทนที่จะได้บุญ จะกลับกลายเป็ นบาป
การทําญิฮาดนัน้ จะทําให้ได้รบั การละเว้นโทษ จากการตัดสินเมือ่ วันสิน้ โลก
- การกตัญ�ูต่อพ่อแม่
ขอขอบคุณอัลลอฮทีท่ าํ ให้เรามีโอกาสได้ทาํ บุญในวันนี้
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ เราได้เป็ นอิ สลาม ได้พบกับศาสนาทีเ่ ทีย่ งแท้
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มนุ ษ ย์ ม ีส ิ่ ง ที่ ผ ิด พลาดได้ จึง ต้ อ งขอโทษ
ต่ออัลลอฮตลอดเวลา มนุ ษย์ชอบเสียเวลา ใช้เวลาไป
โดยไร้ประโยชน์ ยกเว้นทําเพื่ออัลลอฮ
ขณะนี้จติ ใจของเรามีบาดแผลกับเหตุการณ์ท่ี
ผ่ า นมา เราจึง ควรอดทนกับ การทํ า ความดี กับ สิ่ง
ทีอ่ ลั ลอฮได้บญ
ั ญัตใิ ห้เราทํา
ให้เ รากล่า วคํา ขอโทษจากอัล ลอฮ ไม่ว่า จะ
เป็ นความผิดทีเ่ กิดจากความคิดเล็กน้อยหรือใหญ่
“หากมีคําพูดใดทีก่ ล่าวผิดในวันนี้กข็ ออภัยด้วย” ผูน้ าซีฮตั กล่าว
สรุป
การละหมาด ช่วยให้จติ ใจเกิดความสงบ ส่วนการตักเตือนหรือการปรารภธรรม ช่วยเตือน
ให้ศ าสนิก ได้ร ะลึก ถึง ข้อ ธรรมที่ส ามารถนํ า มาใช้ใ นชีว ิต ประจํา วัน ซึ่ง เราอาจหลงลืม หรือ โดน
สถานการณ์โจมตีจนสับสนงุนงง ประเด็นตักเตือนคือ
- ทบทวนตนเองให้มคี วามมันคงในศาสนา
่
- การอุทศิ ตนเพื่อศาสนา(ญิอาด) ต้องทําเพื่ออัลลอฮไม่ใช่เพื่อตนเอง
- รูจ้ กั กตัญ�ูต่อพ่อแม่
- รักษาบาดแผลทางจิตใจด้วยความอดทน
- เมือ่ ทําผิดต้องรูจ้ กั ขอโทษ
- เมือ่ มีการขอโทษ ก็ตอ้ งรูจ้ กั ให้อภัย
ควรมีการค้นคว้าข้อธรรมทีเ่ หมาะสมและนํามาปรารภแลกเปลีย่ นกัน
การผ่อนคลายร่างกายเพื่อผ่อนคลายจิตใจ
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมต่อเนื่องตามลําดับคือ 1) นวดตนเอง 2) นวดกันและกัน และ 3)
ประคบร้อนประคบเย็น
1. กิ จกรรมนวดตนเอง จากศีรษะถึงปลายเท้า (20 นาที)
ขัน้ ตอน
1. เริม่ ในท่านังขั
่ ดสมาธิแบบดอกบัว
2. ใช้น้วิ มือทัง้ สองข้างขยุม้ ลงบนศีรษะกดให้ทวั ่ แล้วพรมนิ้วลงเหมือนหยดฝนลงต้องศีรษะ
3. ใช้มอื สองข้างจรดกันตรงกลางหน้าผาก ปาดผิวหน้าไปยังผมทัง้ สองข้าง
4. ใช้ฝา่ มือถูกนั จนเกิดความร้อนและถ่ายความร้อนนัน้ ผ่านเปลือกตา(หลับตา)เข้าสูด่ วงตา
5. ใช้มอื สองข้างจรดกันใต้ตา ปาดผิวหน้าบริเวณแก้มไปยังใบหู
6. ใช้มอื สองข้างจรดกันเหนือริมฝีปากปาดผิวหน้าไปยังท้ายทอย
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7. ใช้มอื จรดกันใต้รมิ ฝีปาก ปาดผิวหน้าไปยังท้ายทอย
8. ใช้หวั นิ้วโป้ง เริม่ กดจากใต้คางลูบไปจรดท้ายทอย
9. สังเกตดูความรูส้ กึ ทีศ่ รี ษะเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของร่างกาย
10. ใช้มอื ขวานวดหลังต้นคอด้านซ้ายไล่มายังไหล่
11. นวดแขนตามทิศทางของรูขมุ ขน แขนตอนบนนวดเข้าหาลําตัว แขนตอนล่างนวดออกจาก
ลําตัว
12. นวดฝา่ มือให้ทวั ่ (ฝา่ มือเป็ นทีร่ วมของปลายประสาทอวัยวะภายใน)
13. นวดนิ้วทุกนิ้ว
14. ใช้มอื ซ้ายนวดหลังต้นคอด้านขวาไล่มายังไหล่
15. นวดเหมือนกับขัน้ ตอนที่ 11-13 (สลับมือกัน)
16. ชูมอื ขึน้ เหนือศีรษะทัง้ สองข้าง และปาดผิวหนังด้านหลังลําตัว ทําสลับซ้ายขวา
17. นวดด้านหน้าลําตัว
18. นวดเอว โดยเอามือวางทีเ่ อว (เหมือนเท้าเอว) ให้เอวอยู่ระหว่างหัวแม่มอื กับนิ้วทีเ่ หลือ
- หายใจเข้ายืดตัวขึน้
- หายใจออก ก้มตัวลง
- กลัน้ หายใจไว้นบั 1-8
- หายใจเข้ายืดตัวขึน้
- หายใจออก
ทําซํ้าตามขัน้ ตอน 3 ครัง้
19. นวดขาซ้าย โดยนังบนส้
่
นเท้าข้างขวา ตัง้ เข่าข้างซ้ายขึน้
- ขาตอนบน ใช้น้ิวทัง้ สีข่ องทัง้ สองมือกดใต้ขา ไล่จากแก้มก้นถึงหัวเข่า
- บริเวณหัวเข่า มือซ้ายรองใต้เข่า และใช้มอื ขวานวดให้ทวกระดู
ั่
กสะบ้า
- ขาตอนล่างใช้น้วิ หัวแม่มอื ทัง้ สองมือกดไล่จากเข่าถึงข้อเท้า
20. นวดฝา่ เท้า ใช้น้ิวหัวแม่มอื กดให้ทวฝ
ั ่ า่ เท้า (เท้าเป็ นทีร่ วมของปลายประสาทอวัยวะภายใน
เช่นเดียวกับฝา่ มือ)
21. นวดนิ้วเท้าทุกนิ้ว
22. ทํามือขวาเป็ นอุง้ ตบลงบนฝา่ เท้าซ้าย (นวดฝา่ มือ และฝา่ เท้าไปพร้อมกัน)
23. นวดขาขวา โดยนัง่ บนส้นเท้าซ้าย ตัง้ เข่าขวาขึน้ และทําตามขัน้ ตอนที่ 19-22 โดยสลับจาก
ซ้ายมาขวา
* ขัน้ ตอนที่ 3-8, 18 ทําซํ้า 3 ครัง้

การนวดตนเอง เป็ นการผ่อนคลายร่างกายด้วยตนเอง ใช้อุปกรณ์ “มือ”ซึ่งมีอยู่ตดิ ตัว จะ
ทําที่ไหน เมื่อไหร่ก็สามารถทําได้ ทัง้ จะอยู่คู่กายไปตลอดชีวติ ตราบเท่าที่ยงั มีมอื ทัง้ สองข้างอยู่
และการนวดตนเองยังเป็ นการเริม่ ต้นสัมผัสร่างกาย ซึ่งเป็ นพื้นที่เฉพาะตนที่คนเราจะยินยอมให้
ผูอ้ ่นื เข้ามาใกล้ประชิดตัวหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั ความไว้วางใจ การสัมผัสตนเองจึงเป็ นการเริม่ ต้นให้เกิด
ความคุน้ เคยกับการสัมผัสร่างกาย และเห็นประโยชน์จากการนวด
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2. กิ จกรรมนวดกันและกัน (20 นาที)
ขัน้ ตอน
1. ผูเ้ ข้าร่วมฯจับคู่ตามความพอใจ และตกลงกันว่าใครจะเป็ นผูน้ วดและใครจะเป็ นผูถ้ ูกนวดก่อน
2. ผูถ้ ูกนวดอยู่ในท่านังขั
่ ดสมาธิดอกบัว ผูน้ วดนังคุ
่ กเข่าท่าเทพบุตรอยู่ดา้ นหลังผูถ้ ูกนวด
3. นวดจากศีรษะ
- ใช้มอื ทัง้ 2 ข้างขยุม้ ลงบนศีรษะของผูถ้ ูกนวด กดให้ทวศี
ั ่ รษะ
- ใช้ฝา่ มือซ้ายวางบนหน้าผากผูถ้ กู นวด จับศีรษะไว้ให้มนคง
ั ่ (สําหรับผูถ้ นัดขวา หากถนัด
ซ้ายให้สลับมือกัน)
- ใช้มอื ขวาวางทีท่ า้ ยทอย ให้ทา้ ยทอยอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วชี้ แล้วบีบดึงมาด้านหลัง
(ทํา 3 ครัง้ )
4. บีบนวดไล่จากท้ายทอยลงมาตามลําคอถึงบ่า
5. ใช้มอื ซ้ายจับไหล่ของผูถ้ ูกนวดไว้ ใช้มอื ขวากดกล้ามเนื้อไล่จากต้นคอถึงไหล่
6. นวดกล้ามเนื้อแขนไล่ไปยังมือ
7. นวดฝา่ มือให้ทวั ่ และนวดนิ้วทุกนิ้ว
**ทําขัน้ ตอนที่ 4-7 ทัง้ ด้านซ้ายและขวา
8. นวดหลัง
- มือซ้ายจับไหล่ผถู้ ูกนวด หารอยบุ๋มบนกลางกระดูกสะบัก ใช้หวั แม่มอื ขวากด 15 วินาที
(นับ 1-15) ทําทัง้ สองข้างซ้ายขวา
- มือซ้ายจับไหล่ผถู้ ูกนวด มือขวากดลงบนกล้ามเนื้อหลังข้างกระดูกสันหลัง ไล่จากลําตัว
ตอนบนถึงเอว (ทําทัง้ สองข้างซ้ายขวา)
9. กดจุดทีเ่ อว หาจุดทีแ่ นวของเอวตัดกับแนวกระดูกสันหลัง จากนัน้ วางนิ้วหัวแม่มอื ห่างจากจุดทีห่ าได้
ไปทัง้ สองข้างซ้ายขวา ประมาณข้างละ 1 นิ้วครึง่ ได้จุดทีจ่ ะกดแล้ว หายใจเข้าลึก หายใจออก พร้อม
กับกดหัวแม่มอื ทีจ่ ุดทัง้ สองพร้อมกัน (นับ 1-15)
10. ใช้สนั มือสับไปทีแ่ ผ่นหลังทัวทั
่ ง้ หลัง
11. นวดขาขวา
- ให้ผถู้ กู นวดนอนควํ่าลงแนบแก้มลงกับพืน้ ตามถนัด แขนทัง้ สองข้างวางข้างลําตัวหงายฝา่
มือขึน้ ดึงขาซ้ายให้งอ เอาส้นเท้ายันหัวเข่าขวาไว้
- ให้หวั แม่มอื ซ้ายวางลงทีจ่ ุดใต้แก้มก้น ใช้หวั แม่มอื ขวาซ้อนลงบนหัวแม่มอื ซ้าย กดลงบน
กล้ามเนื้อขาไล่ลงมาจนถึงข้อเท้า ระยะกดห่างจุดละประมาณ 1 นิ้ว (ถ้าผูถ้ ูกนวดตัวใหญ่
หรือมือผูน้ วดไม่มแี รง สามารถใช้สน้ เท้ากดแทนมือได้)
12. นวดขาซ้าย ทําเหมือนกับขัน้ ตอนที่ 10 แต่สลับจากขวามาซ้าย
13. นวดฝา่ เท้า
- ให้ผถู้ กู นวดนอนควํ่า แนบแก้มข้างใดข้างหนึ่งลงกับพืน้ ตามถนัด แขนทัง้ สองข้างวางข้าง
ลําตัวหงายฝา่ มือขึน้ ขาทัง้ สองข้างเหยียดตรง ให้หลังเท้าแนบกับพืน้ หงายฝา่ เท้าขึน้
- ใช้เท้าของผูน้ วด นวดลงบนฝา่ เท้าผูถ้ ูกนวด โดยเริม่ จากนิ้วเท้า แล้วไล่ขน้ึ ไปจนถึงส้นเท้า
นวดไปมา 3 เทีย่ ว
เมื่อทําครบตามขัน้ ตอนแล้ว ให้สลับหน้าทีน่ วดกัน
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การนวดกัน และกัน เป็ น กิจ กรรมเพื่อ สร้า ง
ความคุน้ เคยระหว่างผูเ้ ข้าร่วมให้เกิดความ
ไว้วางใจกันจากการสัมผัสกันทางร่างกาย เป็ น
ขัน้ ตอนนํ า ไปสู่ กิจ กรรมต่ อ ไป ซึ่ง ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
จะต้องนอนลงกับพื้นอย่างผ่อนคลาย ให้เพื่อน
ได้ปฏิบตั ิดูแ ลร่างกายให้ และยังเป็ นวิธ ีก ารที่
สามารถนํากลับไปใช้กบั คนทีบ่ า้ นได้
ผลของกิ จกรรมนวด จากการเปรียบเทียบจากผูเ้ ข้าร่วมทัง้ 4 กลุ่ม พบว่า
- กลุ่มที่มกี ิจกรรมนวดตามขัน้ ตอน ทัง้ การนวดตนเอง และการนวดกันและกัน จะทําให้
ผูเ้ ข้าร่วมรูส้ กึ ผ่อนคลายร่างกาย และมีความไว้วางใจเพื่อน พร้อมทีจ่ ะนอนหงายให้เพื่อนได้
ทํากิจกรรมต่อไป คือการประคบร้อนและประคบเย็น
- กลุ่มทีม่ เี ฉพาะการนวดตนเอง ไม่มกี ารนวดกันและกัน จะรูส้ กึ เขิน ไม่อยากลงนอนต่อหน้า
เพื่อน รู้สกึ ไม่คุ้นเคยที่จะมีใครมาปฏิบตั ิดูแล เพราะในชีวติ จริง เป็ นแต่ ผู้ดูแลคนอื่นๆใน
ครอบครัว ไม่เคยได้รบั การปฏิบตั แิ บบนี้เลย บางคนรูส้ กึ ว่าให้ทาํ อะไรแปลกๆ
หลัง จากทํ าการนวดกัน และกัน ผู้เ ข้าร่ ว มมีค วามความใกล้ชิด ทางกายมากขึ้น ทํ าให้พ้ืนความ
ไว้วางใจผูอ้ ่นื เพิม่ ขึน้
3. กิ จกรรมประคบร้อน ประคบเย็น (60 นาที)
เตรียมอุปกรณ์
- ต้มนํ้าร้อน และเตรียมนํ้าแข็งสีก่ อ้ นใหญ่
- เตรียมถังนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว 4 ใบ โดย 2 ใบสําหรับนํ้าร้อนผสมนํ้าธรรมดา 1 ขัน และ
อีก 2 ใบสําหรับนํ้าแข็ง ( 2 ก้อน/ใบ) ผสมนํ้าธรรมดาครึง่ ถัง
- นําผ้าขนหนูขนาด 10x10 นิ้ว แช่ลงในถังนํ้าร้อน 26 ผืน (2 ผืน/คน) และแช่ในถังนํ้าเย็น 26 ผืน (2
ผืน/คน)เช่นเดียวกัน
ขัน้ ตอน
1. จับคู่เดิมจากกิจกรรมนวดกันและกัน ตกลงกันว่าใครจะเป็ นคนได้รบั การประคบ และใครจะเป็ นผู้
ประคบ
2. ให้ผไู้ ด้รบั การประคบนอนหงายหลับตา แขนทัง้ สองข้างวางห่างจากลําตัวเล็กน้อยหงายฝา่ มือขึน้ ขา
ทัง้ สองข้างเหยียดตรง กางขาออกเล็กน้อย ปล่อยเท้ากางออกตามสบาย ทําจิตใจให้สบาย ผ่อน
คลาย
3. ผูป้ ระคบให้ประคบเย็นก่อน โดยนําผ้าเย็นบิดนํ้าออกพอหมาด วางประคบบนหน้าผากของผูไ้ ด้รบั
การประคบ คอยตรวจดูอุณหภูมขิ องผ้า เมื่อความเย็นของผ้าคลายลงแล้ว ให้เปลีย่ นจุดประคบเป็ น
ลําดับโดยเปลีย่ นผ้าใหม่ทุกจุดดังนี้ จากหน้าผาก ไปประคบทีเ่ ปลือกตาทัง้ สองข้าง(หลับตา) แล้ว
เปลีย่ นไปทีข่ อ้ พับแขนทัง้ สองข้าง และจุดสุดท้ายคือข้อมือทัง้ สองข้าง
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หมายเหตุ: จุดทีป่ ระคบเป็ นจุดทีเ่ ส้นเลือดใหญ่อยู่ใกล้ผวิ หนัง ความเย็นหรือความร้อน จะผ่านเส้นเลือดไปสู่
กล้ามเนื้อตามร่างกาย
4. ประคบร้อน จุดทีใ่ ช้ประคบร้อนคือ เปลือกตาทัง้ 2 ข้าง ข้อพับแขนทัง้ 2 ข้าง และข้อมือทัง้ 2
หมายเหตุ: ไม่ประคบทีห่ น้าผาก เพราะความร้อนจะทําเส้นเลือดบริเวณศีรษะขยายตัว ซึง่ จะทําให้เกิดอาการ
ปวดหัว เหมือนกับเป็ นไข้ได้ จึงต้องหลีกเลีย่ ง
5. เมื่อทําครบทัง้ ประคบเย็นและร้อนแล้ว ให้สลับหน้าทีก่ นั ประคบให้กนั และกัน

การประคบร้ อ นประคบเย็น ปกติเ ป็ น วิธ ีร กั ษาร่ า งกายเมื่อ ถู ก กระทบกระแทกด้ว ย
ของแข็ง แต่ผวิ หนังไม่เปิด ไม่เกิดบาดแผล แต่จะเกิดอาการชํ้าเนื่องจากกล้ามเนื้อใต้ผวิ หนังฉีกขาด
มีเลือดออกและคังอยู
่ ภ่ ายใน เปรียบเหมือนญาติพน่ี ้อง หรือคนใกล้ชดิ กับผูเ้ สียชีวติ แม้ไม่มบี าดแผล
ภายนอกให้เห็น แต่กลับมีบาดแผลอยู่ภายในจิตใจ หากไม่ได้รบั การดูแลจิตใจที่ดแี ล้ว ก็อาจชํ้าใน
และหายยาก
ทางร่างกายในทันทีทถ่ี ูกกระทบกระแทก หรือภายใน
24 ชัวโมง
่
จะต้องรับประคบเย็น เพื่อ ให้ค วามเย็นหยุด หรือ
ชะลอการไหลของเลือดในบริเวณที่กล้ามเนื้อภายในฉีกขาด
ไม่ให้เลือ ดเข้ามาคังอยู
่ ่ในบริเวณนัน้ หลังจาก 24 ชัวโมงให้
่
ประคบร้อน เมือ่ เส้นเลือดได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ต้องให้เลือด
เดิน ไม่เช่นนัน้ กล้ามเนื้อทีไ่ ม่มเี ลือดมาหล่อเลีย้ งนานเกินไปจะ
ตายได้ ความร้อนจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ด ี ทําให้บริเวณที่
ถูกระทบกระแทกนัน้ ไม่มรี อยฟกชํ้า และหายเจ็บคืนสู่สภาพปกติได้เร็ว
ในการเยียวยาครัง้ นี้จงึ ได้ทดลองใช้วธิ เี ดียวกันกับคนที่มบี าดแผลทางจิตใจ ให้ผ่อนคลาย
ร่างกาย ซึง่ จะมีผลต่อจิตใจให้คลายความเศร้าเสียใจลง ในเวลาเดียวกันการปฏิบตั ใิ ห้กนั และกัน ก็
จะได้เป็ นทัง้ ผู้ท่ไี ด้รบั การใส่ใจ และเป็ นผู้ให้การใส่ใจต่ อผู้อ่ืน ซึ่งจะนํ าความรู้สกึ สุขใจมาให้กบั ทัง้
สองฝา่ ย
ผลของกิ จกรรมประคบร้อน-เย็น
ความรู้สกึ ของผู้เข้าร่วม: รูสกึ ดี สดชื่น สบายใจ ผ่อนคลาย ได้ปลดปล่อย ใจปลอดโปร่ง
อยากพักห้องเดียวกันกับคนทีจ่ บั คู่ดว้ ย สนุกสําหรับตอนนี้ทาํ ให้ลมื เรือ่ งราวต่างๆ
เป้าหมายของกิจกรรมนี้
1. ผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจของผูเ้ ข้าร่วม
2. เกิดความสัมพันธ์ฉันท์มติ รระหว่างผู้เข้าร่วมให้มคี วามไว้วางใจกันเพียงพอที่จะสามารถ
ระบายและรับฟงั ความทุกข์ของกันและกันในกิจกรรมต่อไป
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กิจกรรมนี้สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายทัง้ 2 เป็ นอย่างดี ระหว่างดําเนินกิจกรรมจะมีเสียง
หัวเราะอยู่เป็ นระยะ และเมื่อร่างกายผ่อนคลาย เรื่องราวทีค่ งค้
ั ่ างในจิตใจก็เริม่ ถูกถ่ายทอดออกมา
เริม่ มีการพูดคุยถึงความรูส้ กึ นึกคิดทีผ่ ่านช่วงเวลาทีเ่ จ็บปวดมากับคู่ของตน บางคนเอ่ยปากทีจ่ ะขอ
พัก ห้อ งเดีย วกัน กับ คู่ ข องตน เพราะอยากจะคุ ยกัน ต่ อ แสดงให้เ ห็น ว่ าความไว้ว างใจระหว่ า ง
ผู้เข้าร่วมได้ถูกพัฒนาขึน้ แล้วกับคู่ของตน และเป็ นฐานสําคัญที่จะพัฒนาความไว้วางใจนี้ให้ขยาย
ออกในระดับกลุ่มในกิจกรรมต่อไป
หมายเหตุ: กิจกรรมผ่อนคลายนี้ตอ้ งทําทัง้ สามกิจกรรมเป็ นลําดับ เพราะความไว้วางใจแปร
ผันตามระยะห่างของร่างกายในเวลาเดียวกัน ระยะห่างระหว่างร่างกายของคนเราก็แปรตามความ
ไว้วางใจเช่นกัน ถ้าการพัฒนาระยะห่างของร่างกายไม่เป็ นไปตามลําดับ จะทําให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย และไม่ไว้วางใจ ถ้ากิจกรรมนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมต้องใกล้ชดิ กันมากเกินกว่าความไว้วางใจ
ที่ม ี ซึ่ง อาจทํ า ให้ เ กิด ความรู้ส ึก ถดถอยในการสร้า งความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้อ่ืน ไม่พ ร้อ มจะระบาย
ความรูส้ กึ ยกตัวอย่างการทํากิจกรรมกับกลุ่มที่ 2 เกิดเหตุการณ์ดงั นี้คอื
ในกลุ่มที่ 2 ไม่มกี จิ กรรมนวดมาก่อน บางคนรูส้ กึ ผ่อนคลายดี แต่บางคนรูส้ กึ ว่าให้ทําอะไร
แปลกๆ รูส้ กึ เกร็งไม่อยากนอนลง ไม่ถอดผ้าคลุมผมทัง้ ทีม่ แี ต่ผหู้ ญิงด้วยกัน ร่างกายก็แข็งเกร็งถ้าดู
จากท่านอนซึง่ ไขว้เท้าเกีย่ วกันไว้ไม่ยอมคลายออก
วิธแี ก้ไข ควรกลับไปเริม่ ต้นใหม่ท่ี “การนวดตนเอง” “นวดกันและกัน” หากเวลาไม่พอให้ใช้
“การนวดเป็ นวงกลมทัง้ กลุ่ม” แทนการประคบร้อนประคบเย็น ผลของความไว้วางใจกันจะไม่มาก
เท่าการประคบร้อนประคบเย็น แต่จะรูส้ กึ ถึงความเป็นมิตรในกลุ่มมากขึน้
นอกจากนี้ การ “ลาก” กลุ่มไปโดยความรูส้ กึ ของกลุ่มยังตามกิจกรรมไม่ทนั นัน้ จะเกิดปญั หา
ใหญ่ภายหลัง เมื่อถึงกิจกรรมระบายความรูส้ กึ แล้วบางคนไม่พร้อม รวมทัง้ อึดอัดใจมาตลอด จะ
ระเบิด อารมณ์ ปฏิเ สธกิจกรรมสําคัญ หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ล กั ษณะนี้ ก ับกลุ่ มเพียง 1-2 คน จาก
ทัง้ หมด 20 คน ก็อ าจทํ า ให้ก ลุ่ มไม่ส ามารถดํา เนิน ต่ อ ไปได้ จะเกิด การระบาดทางอารมณ์ ซึ่ง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่สร้างไว้ยงั ไม่แข็งแรงพอจะรับอารมณ์น้ีได้ ดังในกลุ่มที่ 2 นี้ม ี
ผูเ้ ข้าร่วมคนหนึ่ง(เป็ นแม่ของผู้เสียชีวติ จากเหตุการณ์ อายุ 52 ปี ) พูดขึน้ ในกลุ่ม หลังจากมีคนพูด
ไปแล้ว 2-3 คนว่า “ตนไม่อยากพูดถึงอดีต พูดแล้วก็ต้องร้องไห้ จะให้อะไรก็ให้มาเลย ไม่ต้องมา
ถามนันถามนี
่
่”
วิธแี ก้ไข ผูน้ ํ ากลุ่มทําการชี้แจงโครงการใหม่อกี ครัง้ ตอบข้อสงสัยต่างๆเพิม่ และถามกลุ่ม
อีกครัง้ ว่าขณะนี้รสู้ กึ อย่างไร ต้องการจะดําเนินกลุ่มต่อไปหรือจะหยุดพักก่อน รวมทัง้ ต้องทําตามมติ
ของกลุ่ม
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ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ในกลุ่มที่ 2 มีมติให้หยุดพักกิจกรรม แต่เมื่อเลิกกลุ่มแล้วมีผเู้ ข้าร่วมบางคน
มาขอเล่าเรื่องเป็ นการส่วนตัวกับผูน้ ํ ากลุ่ม หลายคนยังอยากจะพูดกับคระทํางาน แต่เห็นว่ากลุ่มไม่
พร้อมจะรับฟงั ขณะนัน้ เป็ นเวลากลางคืนแล้ว จึงให้กลุ่มพักผ่อนก่อน และเริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ ในตอน
เช้า ซึง่ เป็ นหน้าทีข่ องผูน้ ํากลุ่มทีต่ อ้ งสร้างความพร้อมในการรับฟงั ของกลุ่มขึน้ มาใหม่
ในตอนเช้าได้ช้แี จงกับกลุ่มว่ า การทํากลุ่ มในลักษณะนี้ เ พื่อให้ผู้เ ข้าร่ว มได้เ รียนรู้จกั กัน
ไม่ใช่เพราะคณะทํางานต้องการรูเ้ รื่องราวของผู้เข้าร่วม จึงให้แต่ละคนได้พูดกับกลุ่ม สําหรับคนที่
อยากให้คณะทํางานรับรู้ คณะทํางานก็จะได้รบั รูไ้ ปพร้อมกันเป็ นผลสืบเนื่อง จากนัน้ จึงได้ถามกลุ่ม
อีกครัง้ ว่าจะเดินหน้าทํากิจกรรมต่อ หรือยุติ ปรากฏว่ากลุ่มต้องการดําเนินกิจกรรมต่อไป เริม่ ทีค่ น
สมัครใจ และเฉพาะคนทีพ่ ร้อม
หลังจากกลุ่มที่ 2 ได้ปรับกิจกรรมให้มกี ารนวดเป็ นลําดับ ในกลุ่ม 3 และ 4 ปรากฏว่ากลุ่มมี
ความไว้วางใจกัน สามารถระบายความรูส้ กึ ได้ด ี แม้จะรูส้ กึ เจ็บปวดก็อยากจะพูด และเมื่อได้พูดกับ
กลุ่มแล้วก็รสู้ กึ ปรอดโปร่งขึน้ ไม่มปี ญั หาอย่างกลุ่ม 2 อีก แม้กลุ่มจะมีขนาดใหญ่เท่ากัน และมีคนที่
มีอายุมากใกล้เคียงกัน
การระบายความรูส้ กึ

กิ จกรรมนิ ทรรศการชีวิต (4 ชัวโมง
่ 30 นาที)
เตรียมอุปกรณ์
1. กระดาษแข็งเทา-ขาว ตัดเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดประมาณ 20x15 นิ้ว สําหรับ 1 แผ่น/1 คน
2. หนังสือ นิตยสารต่างๆ หนังสือพิมพ์ อย่างละประมาณ 3-4 ฉบับ/กลุ่ม กระดาษสีต่างๆ สีชอ็ ค
3. กรรไกร 3 อัน/กลุ่ม
4. กาว 1 กระปุก/กลุ่ม
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน แจกอุปกรณ์ประจํากลุ่ม
2. ใช้เวลา 1 นาที ให้แต่ละคนหลับตา นึกย้อนถึงเรื่องราวชีวติ ของตนในช่วงเกิดเหตุการณ์ตากใบว่า
- เกิดอะไรขึน้ บ้างในชีวติ ของเราตัง้ แต่วนั นัน้ จนวันนี้
- เรารูส้ กึ อย่างไรกับสิง่ ทีเ่ กิด
3. เตรียมการเล่าเรื่อง ให้เลือกภาพต่างๆจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ ทีต่ รงหรือสามารถเล่า
เรื่องในชีวติ ของเรา เลือกภาพหรือกระดาษสีทส่ี ามารถแทนความรูส้ กึ ของเรา เช่น สีเหลืองแทนความรูส้ กึ
อบอุ่นใจ สีชมพูแทนความรูส้ กึ สดใส สีเขียวแทนความสงบ สีเทาแทนความสับสน ขุน่ มัว สีดาํ แทนความ
มืดมน สีแดงแทนความโกรธ เป็นต้น นําภาพและสีเหล่านี้มาจัดวางลงบนกระดาษแข็งของแต่ละคน เป็ น
นิทรรศการทีจ่ ะช่วยเล่าเรื่องชีวติ ทีผ่ ่านมาของเรา หรือจะเขียนข้อความประกอบก็ได้แล้วแต่คน
ให้เวลาทํานิทรรศการชีวติ 30 นาที
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4.เตรียมการรับฟงั
- รูจ้ กั กับลมหายใจ
เคยสังเกตหรือไม่ว่าลมหายใจเกีย่ วข้องกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของเรา เมื่อเรารูส้ กึ โกรธ ลมหายใจจะแรง
ถี่ เมื่อเรารูส้ กึ สะเทือนใจ ลมหายใจจะถีเ่ ร็ว เมื่อเรารูส้ กึ ผ่อนคลาย สบายใจ ลมหายใจจะเบา ยาวและ
ลึก
อารมณ์ความรูส้ กึ ของเราสามารถกําหนดความแรงถีข่ องลมหายใจ ในทางกลับกัน ลมหายใจก็สามารถ
ผ่อนคลายอารมณ์ได้ ถ้าเราสามารถควบคุมลมหายใจ ด้วยการหายใจให้ยาวลึก ช้าๆ ความรูส้ กึ รุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ ก็สามารถคลายลงได้
- ทดลองหายใจ สัน้ ถี่ แรง ดูความรูส้ กึ (จนรูส้ กึ หน้ามืดเหนื่อย) เปลีย่ นมาหายใจยาวลึก ช้าๆ 3-4 ครัง้
(จะรูส้ กึ ปรอดโปร่งขึน้ )
- ทีต่ อ้ งฝึกให้รกู้ ลไกของลมหายใจกับความรูส้ กึ เพราะเมื่อเราเริม่ เล่าเรื่องกลับไปในอดีตทีส่ ะเทือนใจ
ความรูส้ กึ ทีเ่ คยเกิดขึน้ อาจปรากฏขึน้ อีกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ ล่า หรือผูฟ้ งั ทีม่ ปี ระสบการณ์ใกล้เคียงกัน
แต่ครัง้ นี้ถา้ เราสามารถควบคุมอารมณ์นนั ้ ได้ เราจะไม่กลัวอารมณ์นนั ้ อีกต่อไป ซึง่ ลมหายใจทีอ่ ยู่ค่กู าย
เราจะเป็ นทีพ่ งึ ่ ได้อย่างดี ผูเ้ ข้าร่วมจะเริม่ เรียนรูก้ ารดูแลจิตใจตนเองด้วยลมหายใจของตนเอง
- กําหนดเป็ นข้อตกลงร่วมกันว่า เราจะใช้ลมหายใจเตือนสติ เมื่อผูเ้ ล่าเรื่อง หรือกลุ่มเกิดอารมณ์ทร่ี ุนแรง
เราจะหายใจเข้า-ออก ยาว ช้าๆ พร้อมๆกัน และทดลองปฏิบตั ิ
- กติกาการฟงั
• เราจะร่วมกันฟงั อย่างใส่ใจ ซึง่ หมายถึง ฟงั อย่างตัง้ ใจ ไม่ตดั สินว่าสิง่ ทีเ่ พื่อนพูดนัน้ ถูกหรือผิด
เพราะเป็ นเรื่องราวและความรูส้ กึ ส่วนบุคคลทีแ่ ต่ละคนอาจมีไม่เหมือนกัน และยังไม่ตงั ้ คําถาม
เพื่อให้เพื่อนพูดได้อย่างเต็มที่ เพราะถ้ามัวแต่ตอบคําถามของเรา เขาอาจไม่ได้พดู สิง่ ที่
อยากจะพูด รวมทัง้ ยังไม่ให้ความเห็นเพราะเรารูน้ ้อยกว่าเจ้าตัวเขาเอง
• เรื่องราวของแต่ละคนถือเป็ นสมบัตลิ ้าํ ค่าส่วนบุคคล แต่ละคนมีสทิ ธิทจ่ี ะพูดหรือไม่พดู หรือ
พูดมากน้อยแค่ไหนก็ได้
• สิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟงั จะพูดคุยกันเฉพาะในกลุ่มนี้ จะไม่นําไปพูดต่อทีอ่ ่นื ถ้าไม่ได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าของเรื่อง
• เรามารับฟงั กันและกันเพื่อทีจ่ ะรูจ้ กั กันมากขึน้ เป็ นเพื่อนกันมากขึน้ เพื่อจะรูว้ ่าจะช่วยเหลือ
กันอย่างไร
- ถามความพร้อมกลุ่มว่า “ยินดีจะรับฟงั เรื่องราวของกันและกันหรือไม่” เพื่อให้ความมันใจกั
่ บผูท้ จ่ี ะพูด
5. เล่าเรื่องและรับฟงั
- เกริน่ ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง
• เมื่อเราเล่าเรื่องเดิม ความรูส้ กึ ในเวลานัน้ จะย้อนกลับมาด้วย หากช่วงเวลานัน้ เราสามารถ
ผ่านอารมณ์นนั ้ ไปได้ เราจะสามารถทบทวนว่าเราผ่านความรูส้ กึ นัน้ มาอย่างไร ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ทงั ้ กับตนเอง และเพื่อน หากต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนัน้ อีก
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• หากเรายังไม่ผ่านอารมณ์นนั ้ จะปรากฏให้เห็นอีกครัง้ ขณะเกิดเหตุการณ์เราจะไม่เห็น
อารมณ์ของตนเอง มีแต่ไหลไปตามสถานการณ์ แต่ครัง้ นี้ให้เราเฝ้าดูความรูส้ กึ ของ
ตนเองด้วยขณะทีเ่ ล่าเรื่อง เฝ้าดูความรูส้ กึ นัน้ พร้อมๆกับเพื่อนๆ ทีค่ อยเป็ นกําลังใจ
อย่างใส่ใจให้มองดูความรูส้ ึกนัน้ โดยไม่หนี ไม่ขบั ไล่ความรูส้ ึกนัน้ และไม่
ติ ดตามมันไป ดูมนั เปลี่ยนไปเอง เพราะ ถ้าเราหนี ความรูส้ กึ นัน้ จะติดตามเรา หรือ
ถ้าเราพยายามลืม ความรูส้ กึ นัน้ เราเองก็รอู้ ยู่ตลอดเวลาว่ามันยังอยู่ แต่ถา้ เรา
สามารถดูความรูส้ ึกนัน้ ความรูส้ ึกนัน้ จะเป็ นผูถ้ กู ดู และจะไม่สามารถทําร้าย
เราได้อีก
• การเล่าเรื่องจะช่วยให้เราเรียบเรียงความรูส้ กึ นึกคิด ทีอ่ าจสับสนอยู่ให้เป็ นระบบ ด้วย
เหตุผลซึง่ จะทําให้แต่ละคนเข้าใจตนเอง และเห็นทางออกของตนเองได้
- สมมติหนิ ก้อนหนึ่งให้เป็ นหินพูดได้ เมื่อหินนี้อยูใ่ นมือใคร คนนัน้ ก็สามารถพูดได้ ให้สง่ หินนัน้
ต่อๆไป รอบวงเพื่อให้คนทีพ่ ร้อมสมัครใจพูดก่อน ในเวลาเดียวกัน หินก้อนนี้กใ็ ช้กาํ กับเพื่อน
ร่วมวงไม่ให้พดู แทรก ขณะทีผ่ ถู้ อื หินกําลังเล่าเรื่องราวของตน
- ผูพ้ ดู สามารถพูดได้เต็มทีต่ ามความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง ถ้อยคําทีพ่ ดู ไปจะไม่ผกู มัดผูพ้ ดู เราถือว่า
อารมณ์คนเราเปลีย่ นไปตลอดเวลา
- แต่ละคนเล่าเรื่องตามความสมัครใจ โดยเริม่ จากนิทรรศการทีท่ าํ ไว้ และกลุ่มรับฟงั ด้วยความ
เคารพ
6. ปิ ดกิจกรรม ด้วยการสงบจิตใจโดยกล่าวซูเราะฮฺอลั อัศรฺ ร่วมกัน ซูเราะฮฺอลั อัศรฺ เป็ นซูเราะฮฺได้มาในรูปแบบ
ทีส่ นั ้ แต่ชดั แจ้ง ทัง้ นี้เพื่อชีแ้ จงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ และความสําเร็จของเขาในชีวติ นี้
หรือการขาดทุนและความวิบตั ขิ องเขา (อัล-กุรอ่าน 103: 1-3) (ดูซเู ราะฮฺน้ที ภ่ี าคผนวกที่ 3)

กิจกรรมนิทรรศการชีวติ
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บทบาทของผูน้ ํ ากลุ่ม
นิทรรศการชีวติ มีภาพทีผ่ เู้ ข้าร่วมทําไว้จะช่วยในการเล่าเรือ่ ง เช่น ชีวติ ของตนคล้ายหรือ
เหมือนกับภาพนัน้ อย่างไร แต่อย่างไรก็ด ี สําหรับผูเ้ ข้าร่วม ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ไม่คนุ้ เคยกับวิธกี าร
ดังกล่าว อาจติดขัด พูดไม่ออก หรือไม่รจู้ ะพูดอย่างไรดี ผูน้ ํากลุ่มจะมีบทบาทช่วยตัง้ คําถาม เพื่อ
สนับสนุ นการเล่าเรือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ
- ให้ผเู้ ล่าทบทวนและเรียบเรียงสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ กับตน
- ให้รวู้ ่าตนรูสกึ นึกคิดอย่างไรกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
- เสริมความเชื่อมันในตนเอง
่
- กระตุน้ ให้แสวงหาหนทางของตนเอง
- เข้าใจตนเอง
- ระบายความรูส้ กึ / รูต้ วั กับปจั จุบนั
- เห็นศักยภาพของตนเอง
- เห็นทางออกของตนเอง
ตัวอย่างการตัง้ คําถามหลัก เช่น
- เกิดอะไรขึน้
- รูส้ กึ อย่างไรกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
- ขณะนัน้ ทําอย่างไรถึงผ่านความรูส้ กึ หรือสถานการณ์นนั ้ มาได้
- ตอนนี้รสู้ กึ อย่างไรบ้าง
- คิดว่าจะทําอย่างไรต่อไป
- ถ้าได้ทาํ อย่างนัน้ แล้วจะรูส้ กึ อย่างไร
นอกจากคําถามหลัก แม้จะมีกติกาการพูดและฟงั แล้ว ผู้เข้าร่วมก็อาจลืม หรือเมื่อฟงั เรื่อง
ของเพื่อนแล้วอดไม่ได้ท่จี ะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวชีวติ ของเพื่อน อาจมีคําถาม ความคิดเห็น
แทรกขึน้ มา เช่น “ศาสนาของเราสอนว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ อัลลอฮทรงเป็ นผูก้ ําหนดทัง้ สิน้ เราควร
จะยอมรับ อดทนไว้ อย่าร้องไห้ ” หรือ “อย่าร้องไห้ ได้ไหม เพราะฉันไม่อยากร้องไห้” (ถ้าฉันเห็น
เธอร้องไห้ฉนั จะร้องไปด้วย ฉันไม่อยากรูส้ กึ เจ็บปวดอีก ฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันอ่อนแอ) ใน
กรณีเช่นนี้ ผู้นํากลุ่มต้องเข้าแทรกแซงให้ผู้ฟงั เคารพผู้พูด และทําข้อตกลงให้กลุ่มสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ ดังตัวอย่างการแทรกแซงต่อไปนี้
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ตัวอย่างการแทรกแซงระหว่างการเล่าเรือ่ ง
ผูเ้ ข้าร่วม: “หลักการทางศาสนาบอกไม่ให้รอ้ งไห้ ให้อดทน ถ้าร้องไห้มนั เหมือนไม่อนุญาตในอัลลอฮนําสามีเราไป”
วิ ทยากร: “เรื่องการร้องไห้ หลักการศาสนาเขียนไว้เช่นนัน้ เพื่อไม่ให้เราเสียใจจนเกินไป อย่างไรก็ดี เราทุกคนยัง
เป็ นมนุษย์ธรรมดา ย่อมต้องมีความรูส้ กึ เพียงแต่เราจะจัดการความรูส้ กึ นัน้ อย่างไร ซึง่ แต่ละคนจะใช้เวลาในการ
จัดการไม่เท่ากัน ในทางจิตวิทยา การร้องไห้เป็ นกลไกของร่างกายในการระบายความทุกข์อย่างหนึ่ง เหมือนเวลา
ง่วงนอนเราจะหาว หรือเวลาทีเ่ ป็ นแผล มือของเราจะไปจับทีต่ รงนัน้ ทันที มีการวิจยั พบว่าแผลทีเ่ ราเอามือไปสัมผัส
ดูแลบ่อยๆ จะหายเร็วกว่าแผลทีเ่ ราไม่ใส่ใจดูแล ความรูส้ กึ ทุกข์ใจก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่ดแู ลมัน มันก็จะอยูฝ่ งั ลึกลง
ไปในจิตใจของเรา เมื่อมีสงิ่ ทีเ่ ตือนความทรงจํา ความรูส้ กึ นัน้ ก็จะถูกปลุกขึน้ มาใหม่ ถ้าพยายามหนีหรือลืม มัน
เป็ นไปไม่ได้ เพราะมันยังอยู่กบั เรา แต่ถา้ เราดูแลความรูส้ กึ ของเราอย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถผ่านพ้นความรูส้ กึ
นัน้ ไปได้ การดูแลอย่างถูกต้อง ต้องเริม่ จากการรักตัวเอง ยอมรับความรูส้ กึ ทัง้ หลายทีเ่ รามี เช่น ถ้ารูส้ กึ เศร้าใจ
หรือโกรธก็ยอมรับความรูส้ กึ นัน้ ไม่ตอ้ งหนีไปไหน เป็ นมิตรกับความรูส้ กึ เหล่านี้ เราก็จะอยู่กบั มันได้โดยทีไ่ ม่เป็ น
ทุกข์มาก เพราะความทุกข์หรือความร้อนใจเหล่านี้ ก็เหมือนกับความร้อนเมื่อวานทีบ่ อกกันว่าไม่นานมันก็จะ
หายไป ถ้าเวลานึกกลับไปถึงความรูส้ กึ นัน้ และเอาตัวเองเข้าไปพัวพันมาก เช่น โกรธมากขึน้ หรือพยายามเข้าใจ
มากขึน้ ตัวเราก็จะจมเข้าไปในความรูส้ กึ นัน้ มากขึน้ แต่คาํ ว่าอยูก่ บั ความรูส้ ึก หมายถึง ให้เราดูความรูส้ ึกของ
เราให้ได้ ถ้าเราเป็ นผูเ้ ห็นความทุกข์ เราจะไม่เป็ นผูท้ ีเ่ ป็ นทุกข์ วิธหี นึ่งทีจ่ ะทําได้ คือการสังเกตอาการ
ตอบสนองต่างๆของร่างกาย โดยการมองเข้าไปในร่างกาย ให้เห็นว่าความรูส้ กึ ทีป่ รากฏกับร่างกายของเราเป็ น
อย่างไร มันร้อนหรือเจ็บอย่างไร ให้มองดูมนั สักพักมันก็หายไป แทนทีจ่ ะปล่อยตัวเองไปกับความคิด ให้เอาตัวเอง
เข้ามาสังเกตร่างกาย ถ้าสังเกตจะเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดของเรา ซึง่ วิธนี ้จี ะทําให้เราหยุด
ความคิดได้ และควบคุมไม่ให้เราตกเข้าไปอยูใ่ นวังวนของความคิดนี้ นี่คอื หนทางช่วยเหลือตนเองให้ไม่ตกอยู่ใน
ความทุกข์ และแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะดําเนินชีวติ ต่อไป ทัง้ นี้ไม่ได้หมายความว่าการกระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องทีเ่ กิดกับ
ญาติพน่ี ้องของเราจะไม่ได้รบั การแก้ไข แต่ในเบือ้ งต้นเราต้องเข้มแข็งก่อน เพื่อให้จดั การกับเรื่องพวกนี้ต่อไปได้
เพราะขณะทีเ่ ราคิดแค้นใจ เราเองทีก่ นิ ไม่ได้นอนไม่หลับ เขาไม่ได้รบั รูค้ วามรูส้ กึ เหล่านี้ และไม่ได้เปลีย่ นแปลง
อะไรเลย ดังนัน้ ถ้าเราต้องการจะเปลีย่ นแปลงเขา เราต้องแข็งแรงเพียงพอและไปพูดกับเขา ไม่ใช่พดู กับตัวเอง
ด้วยเหตุน้กี ารดูแลตัวเองจึงเป็ นเรื่องสําคัญ ส่วนวิธที ใ่ี ห้ไป อาจนําไปทดลองใช้ เพราะเรื่องอย่างนี้ตอ้ งทําด้วย
ตนเองจึงจะรู้ ทําแบบนี้ทกุ ครัง้ แล้วดูว่าความทุกข์ลดลงหรือไม่ เราเองต้องกรุณาต่อตัวเอง เช่นเดียวกับทีอ่ ลั ลอฮ
กรุณาต่อเรา และให้อภัยเราทุกอย่าง แม้เราจะร้องไห้กต็ าม

ผลของกิ จกรรม
จากผูเ้ ข้าร่วม
• เกิดความคลีค่ ลายทางอารมณ์ “สบายใจขึน้ ” “ได้แบ่งเบาความรูส้ กึ ” “ได้ระบาย”
• เกิดมิตรภาพระหว่างกัน “คนอื่นก็รสู้ กึ เช่นเดียวกับเรา (ได้เพื่อน)” “ได้รจู้ กั กัน” “ได้รปู้ ญั หา
ของแต่ละคน” “ได้รวู้ ่าใครต้องการอะไรบ้าง”
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•
•

•

•

จากเรือ่ งเล่า
ผู้เ ข้า ร่ ว มได้ ผ่ า นพ้ น ช่ ว งวิก ฤติใ นระยะต้ น เช่ น การกิน ข้า วไม่ ไ ด้ นอนไม่ ห ลับ ใจสัน่
หวาดกลัวคนแปลกหน้า และเครือ่ งแบบทหาร มาแล้ว
ยังมีอารมณ์เศร้า เสียใจ รุนแรง ร้องไห้กนั ทุกกลุ่ม ยังโกรธมากตามสมควร ส่วนใหญ่มกี าร
ใช้วธิ คี ดิ ทางศาสนาเข้าช่วยลดอารมณ์เหล่านี้ เช่นบางคนบอกว่า “โกรธ รูส้ กึ อยากสาปแช่ง
มุสลิมเราถูกสอนให้ให้อภัยและอดทน เลยพยายามคิดว่าถึงเวลาของเขาแล้ว เขาไปดีแล้ว...
ช่วงเกิดเหตุใหม่ๆ ถือศีลอดเป็ นเวลา 1 เดือน”
ยังมีเรือ่ งค้างคาใจในเรือ่ งต่อไปนี้
- เชื่อว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้ความรุนแรงจนเป็นสาเหตุการตายของผูเ้ สียชีวติ กรณีตากใบ มิใช่
การขาดอากาศหายใจจากการขนส่ง เพราะเห็นจากสภาพศพ
- ประชาชนเป็ นฝ่ายถูกกระทําแล้วยังโดนคดี (คดี 58) ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผู้ก่อเหตุในวัน
นัน้ บางครอบครัวมีทงั ้ ผูเ้ สียชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ และผูต้ อ้ งคดี รูส้ กึ ได้รบั ความไม่เป็ นธรรม
- บางคนยังหาศพลูกไม่พบ อยูใ่ นระหว่างการตรวจ DNA
- การปฏิบตั ิต่อศพอย่างไม่เคารพ ปล่อยทิ้งไว้บนสนามหญ้า ซึ่งขัดกับหลักปฏิบตั ิของ
ชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบตั ิต่อศพเหมือนคนที่ยงั มีชวี ติ อยู่ สิง่ ใดที่ปฏิบตั ิกบั ผู้ท่มี ชี วี ติ อยู่
ไม่ได้กป็ ฏิบตั เิ ช่นนัน้ กับศพไม่ได้ เช่น ลากไปกับพืน้ จับโยนขึน้ รถ โยนลงจากรถ
ผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทํางาน และเป็ นเสาหลักทางเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อขาด
เสาหลัก ครอบครัวจึงขาดความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ ทําให้มคี วามวิตกกังวลเรื่องรายได้ ลูก
หรือน้องของผูเ้ สียชีวติ บางคนต้องหยุดการเรียนมาประกอบอาชีพหาเลีย้ งครอบครัว แม่ มี
ความกังวลเรื่องอนาคตการศึกษาของลูก เนื่องจากเงินที่ได้รบั การชดเชยจากรัฐสามแสน
บาทนัน้ แบ่ง ให้ใ นลัก ษณะมรดก บิดาของผู้เ สียชีว ิต ได้รบั 50,000 บาท มารดาของ
ผูเ้ สียชีวติ ได้รบั 50,000 บาท ภรรยาได้รบั 37,000 บาท ทีเ่ หลือให้กบั ลูก โดยลูกชายได้รบั
เป็ นสองเท่าของลูกสาว หากลูกยังไม่บรรลุนิตภิ าวะจะนําเงินมาใช้ไม่ได้
ภาระทางเศรษฐกิจทีห่ นักมากขึน้ ทําให้เกิดความวิตกกังวล เครียด และหวนระลึกถึงความ
สูญเสียอยูเ่ สมอ “ถ้าเขาอยู่ เขาดูแลทุกอย่าง และเราก็ไม่ตอ้ งเป็นอย่างนี้”

สรุป
1. การเฝ้าดูอารมณ์ ของตนเอง เป็ นวิธกี ารสําคัญในการเปลี่ยนประสบการณ์ต่ออารมณ์ ของ
มนุ ษย์ มนุ ษย์มกั จะหวันกลั
่ วอารมณ์ ของตนเอง เหมือนกลัวภัยธรรมชาติอย่างพายุท่กี ่อ
ความเสียหายแก่จติ ใจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่การเฝ้าดูจะทําให้มนุ ษย์มปี ระสบการณ์การ
รับรูใ้ หม่เกีย่ วกับอารมณ์ เพียงการเฝ้าดูเฉยๆนัน้ จะทําให้เห็นพายุสงบลงเองตามธรรมชาติ
ความกลัวซึง่ เป็ นอารมณ์อกี ชนิดทีซ่ อ้ นทับความเจ็บปวดก็จะคลายลงพร้อมกัน
ผูเ้ ข้าร่วมอาจไม่สามารถเฝ้าดูอารมณ์ของตนเองได้ทุกคน แต่เพียงการระบายความรูส้ กึ โดย
มีเพื่อนฟงั อย่างใส่ใจ ก็สามารถทําให้ความรูส้ กึ เป็นทุกข์คลายลงได้
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2. บาดแผลทางจิตใจทีเ่ กิดจากการใช้ความรุนแรงระหว่างมนุ ษย์ ไม่สามารถขจัดด้วยความคิด
ความเชื่อทางศาสนาได้งา่ ยอย่างภัยธรรมชาติ เนื่องจากยังต้องพบปะกับคู่กรณีอยู่เสมอ ทัง้
ยังต้องดํารงชีวติ อยูใ่ นระบบระเบียบสังคม (ภายใต้กฎอัยการศึก)ทีค่ ่กู รณีมอี ํานาจเหนือกว่า
และรูส้ กึ ว่าได้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม รวมทัง้ ความรูส้ กึ ถูกคุกคามยังดําเนินอยู่
การระบายอารมณ์ ช่ ว ยบรรเทาอาการ
ใ ห้ ค น เ ร า ส า ม า ร ถ ข จั ด ค ลื่ น ล ม ท า ง
อารมณ์ เปิ ด โอกาสให้ร ะบบเหตุ ผ ลของ
สมองได้ทาํ งาน
3.
ภาระทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการ
สู ญ เสีย ผู้ นํ า รายได้ ห ลัก มาสู่ ค รอบครัว เป็ น
ปจั จัยให้สภาพจิตใจของผู้เข้าร่วมมีความวิตก
กังวล เครียด ซ้อนทับความรูส้ กึ เจ็บปวดที่เกิด
จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั จึงต้องให้การ
ช่ว ยเหลือ ทางเศรษฐกิจ เพื่อ ลดทอนอารมณ์
ด้านลบที่เ พิ่มเข้ามา ซึ่ง เป็ น ปญั หาที่แ ก้ไ ขได้
ง่ายในระยะต้น แต่ถ้าหากปล่อยปละละเลยจน
เป็ น ความรู้ส ึก สะสม อาจจะกลายเป็ น ระเบิด
เวลาอีกลูกหนึ่ง เช่น เมื่อเกิดภาวะตกตํ่าทางรายได้ หรือขาดโอกาสอย่างคนอื่น ก็จะคิดโทษ
คู่กรณีและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้

การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ ทีเ่ กิดจาก
การใช้ความรุนแรงระหว่างมนุ ษย์ จําเป็ นต้อง
ให้อาหารแก่สมอง ให้มคี วามสามารถในการมี
ปฏิสมั พัน ธ์กบั คู่ก รณี ในการลดหรือยุ ติก าร
คุกคาม การต่อสูเ้ พื่อความเป็ นธรรมด้วยสันติ
วิธี (รักษาความเป็ นมนุ ษย์ของตน ขณะที่ไม่
ลิดรอนความเป็ นมนุษย์ของคู่กรณี) ไม่เช่นนัน้
ผู้ได้รบั การเยียวยาจะรู้สกึ ต้องกินยาแก้ปวด
บรรเทาอาการ ขณะทีร่ สู้ กึ เป็ นผูถ้ ูกกระทําอยู่
ตลอดเวลา เหมือ นแผลใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การ
รักษา ต้องทําให้เขารูส้ กึ ว่าสามารถดูแลรักษา
ชีวติ ตนเอง

การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เพื่อ ให้ ก ลุ่ ม รวบรวมความต้ อ งการของผู้เ ข้า ร่ ว ม และค้น หาศัก ยภาพของกลุ่ ม ในการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทัง้ ได้ตระหนักในพลังของการรวมกลุ่มเป็ นการกระตุ้นให้เห็นศักยภาพของ
ตนเองและสามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเองได้
กิ จกรรม สํารวจความต้องการของกลุ่ม (1 ชัวโมง
่ 45 นาที)
ขัน้ ตอน
1. ระดมความต้องการจากกลุ่มเขียนบนกระดาน
2. จัดหมวดหมู่ความต้องการ และลําดับความสําคัญเร่งด่วน
3. เสนอวิธดี าํ เนินการ
4. หาอาสาสมัครดําเนินการช่วยเหลือจากกลุ่มและคณะทํางาน
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ผลของกิ จกรรม
ความต้องการ
• ทุนการศึกษา
• นมสําหรับเด็กอ่อน
• อาชีพ เครือ่ งมือประกอบอาชีพ ทุนค้าขาย
• วิธดี แู ลผูม้ คี วามผิดปกติทางจิต และคนชรา/ สวัสดิการคนชรา
• ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (ความรู้ คดี 58 คน การไต่สวนการตาย ทนาย)
• ไปทําฮัจย์
• ติดตามคนหายจากเหตุการณ์ตากใบ
• ตัง้ สหกรณ์ในหมู่บา้ น จัดตัง้ กลุ่มแม่บา้ น
หมวดหมู่ และลําดับความสําคัญ
1. ทุนการศึกษาเด็ก ความต้องการทุนการศึกษามาเป็ นอันดับแรกของทุกกลุ่ม
2. เศรษฐกิจ อาชีพ ทุน และเครือ่ งมือประกอบอาชีพ
3. ความเป็ นธรรม ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ติดตามสิทธิการช่วยเหลือจากรัฐทีต่ กหล่น
4. สุขภาพ กายและใจ ของตนเองและคนทางบ้าน/ นมสําหรับเด็กอ่อน
5. การพัฒนาชุมชน การรวมกลุ่ม/ การตัง้ สหกรณ์
6. อื่นๆ เป็ นรายบุค คล เช่น การไปทําฮัจย์ ส่ว นใหญ่ จะฝากให้ผู้อ่ืนทําแทนผู้เ สียชีวติ ตาม
คําแนะนํ าของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตัง้ แต่ได้รบั เงิน 100,000 บาทแรกจาก
รัฐบาล เหลือเพียงไม่กค่ี นทีต่ งั ้ ใจจะไปเองในปีน้ี
การช่วยเหลือกันเอง
ส่วนใหญ่ ยงั หวังพึ่งผู้อ่นื หรือหน่ วยงานของรัฐ เมื่อพูดถึงการรวมกลุ่ม ผู้เข้าร่วมต่างส่าย
หน้ า เพราะมีประสบการณ์ไ ม่ด ีก ับกองทุนหมู่บ้านที่ก ารรวมกลุ่ มกลับทําให้ผ ิด ใจกันในหมู่บ้าน
เพราะคนทีม่ กั จะได้กู้เงินคนแรกๆ จะเป็ นคนใกล้ชดิ กับ อบต. และมักไม่คนื เงินตามกําหนด ทําให้
คนอื่นๆไม่มโี อกาสกู้
ผู้เ ข้าร่ว มไม่ต้อ งการถ้าให้รวมกลุ่มกันเอง แต่ ถ้าคณะทํางานมาเป็ นผู้ประสานงาน ก็จะ
ทดลองดู จึงจัดตัง้ กลุ่มเลีย้ งแพะ โดยคณะทํางานจะช่วยติดต่อปศุสตั ว์จงั หวัดมาจัดทําโครงการหา
งบประมาณ และให้ความรูใ้ นการเลีย้ งแพะ
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สรุป
กลุ่มผูเ้ ข้าร่วม
• มีความหลากหลาย คือ
- กลุ่มทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจปานกลางและอยูใ่ กล้เมือง ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ
- กลุ่มทีต่ อ้ งคดี ต้องการความเป็นธรรม ความรูด้ า้ นกฎหมาย และทนาย
- ทุกกลุ่มต้องการติดตามสิทธิอนั พึงได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐ เช่น ทุนการศึกษา ทุนเด็ก
กําพร้า ซึ่ง บางคนได้รบั แต่ บางคนไม่ไ ด้รบั และต้องการการดูแ ลสุ ขภาพ บางคนมีโ รค
ประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันสูง
• เคยชินกับการพึง่ พิงหน่ วยงานของรัฐ ยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
• ได้รู้ว่า โครงการนี้ไ ม่มเี งิน แจก ต้อ งรอดูผ ลจํา นวนผู้เ ข้าร่ว มในครัง้ ต่ อ ไป ซึ่ง ผู้เ ข้าร่ว ม
สามารถเข้าหรือออกจากโครงการได้ตามความสมัครใจ
ปิ ดวง
เป็ นการยุตกิ จิ กรรมกลุ่มแต่ละครัง้ ด้วยการให้แต่ละคนแสดงความรูส้ กึ สัน้ ๆ หรือกล่าวให้
กําลังใจเพื่อน หรือบอกความตัง้ ใจทีต่ นจะกลับไปทําทีบ่ า้ นให้กลุ่มได้รบั รู้ และเป็ นกําลังใจสนับสนุ น
กันและกัน
ขัน้ ตอนปิ ดวง (30 นาที)
1. ผูเ้ ข้าร่วมและคณะทํางาน ยืนจับมือกันเป็ นวงกลม
2. ผูน้ ํากลุ่มกล่าว “นี่เป็ นวงกลมแห่งมิตรภาพของเรา เป็ นทีๆ่ เราสามารถหัวเราะ หรือร้องไห้ได้ตาม
ความพอใจ เวลาเราจะเขียนวงกลม เราต้องมีจุดเริม่ ต้น แล้วลากไปเป็ นเส้นโค้งโดยจุดสุดท้ายต้อง
มาบรรจบกับจุดเริม่ ต้น ขณะนี้เราได้เริม่ ต้นเรียนรูจ้ กั กันและกันแล้ว และถึงแม้เราจะต้องจากกัน
ด้วยเวลา แต่เราจะกลับมาพบกันใหม่ เหมือนกับวงกลมทีจ่ ุดสุดท้ายต้องมาบรรจบกับจุดเริม่ ต้น
ก่อนจากกันในครัง้ นี้ ขอให้แต่ละคน สรุปเป็ นคําสัน้ ๆแทนความรูส้ กึ 2 วันทีเ่ รามีโอกาสมาใช้ชวี ติ
ร่วมกัน
3. แต่ละคนกล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆ
4. ผูเ้ ข้าร่วมร้องอานาซีส แต่ละคนสลาม และกอดลา

ผล
สบายใจ อยู่ท่นี ่ีสดใส แต่กลับไปอยู่คนเดียวก็เศร้า ได้หวั เราะ ร้องไห้ด้วย แปลกที่นอนไม่
หลับ อยากเจอกันอีก ขอบคุณ ขอโทษหากล่วงเกินโดยไม่เจตนา
สรุป
การปิดวง เป็ นการประเมินผลความรูส้ กึ ของกลุ่ม ซึง่ ส่วนใหญ่พอใจทีไ่ ด้พบกัน และอยากจะ
พบกันอีก
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กิ จกรรม และผลของกระบวนการเยียวยาครัง้ ที่ 2
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม รวม 66 คน โดยกลุ่มเล็กทีส่ ุดจํานวน 11 คน (กลุ่มที่ 3) และกลุ่มใหญ่
ทีส่ ุดมี 20 คน (กลุ่มที่ 4) ยังคงใช้กระบวนการเดิม เช่นเดียวกับ กิจกรรมการเยียวยาครัง้ ที่ 1
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมและผูเ้ ข้าร่วมกับคณะทํางานให้ลกึ ซึง้ มากขึน้
เห็นศักยภาพและรูว้ ธิ กี ารเยียวยาตนเอง
เพิม่ ความไว้วางใจระหว่างผูเ้ ข้าร่วม และผูเ้ ข้าร่วมกับคณะทํางาน
เพิม่ ความสามารถในการระบายความทุกข์ใจกับกลุ่ม
ช่วยเหลือกันตามศักยภาพทีม่ ี
การทํางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
ความเชื่อมันในตนเอง
่
การเยียวยาโดยหลักการทางศาสนา และการเยียวยาจิตใจตนเอง
การเยียวยาจิตใจผ่านร่างกาย
แบ่งปนั ความเป็ นมาของชีวติ
ช่วยกันติดตามสิทธิการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ

จากการทํากิจกรรมเยียวยา 1 เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมเรียนรูว้ ธิ กี ารเยียวยาตนเองจากการกระทํา
มากกว่าการใช้ความคิด หลายคนบอกว่า “การเยียวยาคือการนวดตัวเอง” “นัง่ มา 2 วันที่เห็น
ประโยชน์กก็ ารนวดนี่แหละ” ซึง่ อาจเป็ นเพราะ
- ผู้เ ข้าร่วมมีอ ายุเฉลี่ย 35-50 ปี ผู้เ ข้าร่ว มที่มอี ายุน้อ ย 17-25 ปี จะไปได้ดี(ถนัด)กับ
กิจกรรมขีดเขียน,การใช้สญ
ั ลักษณ์,เปรียบเทียบ,จินตนาการ (เช่น วาดภาพ) แต่สําหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมอายุ 35 ปีขน้ึ ไปจะไปได้ดกี บั กิจกรรมทีล่ งมือทําและเห็นผลทันตา (เช่น การนวด)
- ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในระบบจึงไม่คุน้ เคยกับการเขียนหรือพูดต่อหน้าคน
จํานวนมาก เรียนรูจ้ ากการทํางาน เป็ นเกษตรกร เป็ นช่างเย็บผ้า เป็ นแม่ครัว ถนัดใน
การใช้มอื เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ
กิจกรรมการเยียวยาครัง้ ที่ 2 จึงเน้นการเยียวยาจิตใจผ่านการผ่อนคลายร่างกายเพราะ
1. ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. เป็ นวิธที ป่ี ฏิบตั แิ ล้วเห็นผลเป็ นรูปธรรมชัดเจน
3. นํากลับไปใช้หรือถ่ายทอดต่อได้งา่ ย
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกระบวนการกลุ่มกิ จกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 2
วัน-เวลา
วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
วันที1่
09.00-10.00
ลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง
10.00-10.50
กิจกรรมแนะนําตัวผูเ้ ข้าร่วม และ
ทําความรูจ้ กั /สร้างความคุน้ เคย
คณะทํางาน
10.50-11.00
แนะนํ าโครงการฯ
1.เปิดเผยโครงการ
2.ลดความระแวงสงสัย
11.00-12.30
กิจกรรม “ข้ามแม่น้ํ าไปสู่มสั ยิด”
1.การทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
2.เสริมความเชื่อมันในตั
่ วเอง
12.30-13.30
อาหารกลางวัน
13.30-13.45
ละหมาดซุฮฺรรี ว่ มกัน
1.ผูเ้ ข้าร่วมสามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้
ตามปกติ
2.สัมผัสพลังกลุ่ม
13.45-14.15
นาเซฮัท
1.เสริมความเคารพตัวเอง
2.ดึงภูมปิ ญั ญาทางศาสนาของกลุ่ม
เป็นแนวมาใช้ในการเยียวยา
14.15-15.00
ระดมความรูว้ ธิ กี ารเยียวยาตัวเอง
1.แลกเปลีย่ นวิธกี าเยียวยาตัวเอง
ระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
15.00-15.20
กิจกรรม “กําหนดลมหายใจ”
-ฝึกหายใจคลายเครียด
15.20-15.35
พัก 15 นาที
15.35-16.05
ละหมาดอัสรี
16.05-16.25
กิจกรรม “คลายกล้ามเนื้อ”
-ฝึกคลายกล้ามเนื้อ คลายอารมณ์
16.25-16.40
กิจกรรม “จับนิ้วโอบกอดความรูส้ กึ ” -ฝึกการสัมผัสร่างกาย คลายอารมณ์
16.40-17.00
กิจกรรม “นวดท้องคลายเครียด”
-ฝึกการนวดท้อง คลายอารมณ์
17.00-18.00
อาหารเย็น
1.แบ่งปนั ความเป็นมาของชีวติ
20.00-22.00
กิจกรรม “สายธารชีวติ ”
2.เพิม่ ความลึกของความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
3.ระบายความทุกข์ใจ
4.ฝึกรับฟงั กันและกัน
5.ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในอนาคต
ปิดกิจกรรมด้วยซูเราะฮฺอลั อัศรฺ
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วัน-เวลา
วันที2่
07.30-08.30
09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30

14.30-15.00

15.00

วิ ธีการ-เนื้ อหา

วัตถุประสงค์

อาหารเช้า
ทบทวน การนวดตัวเอง, นวดกัน
และกัน , นวดเป็ นวงกลมทัง้ กลุ่ม ,
กําหนดลมหายใจ , คลายกล้ามเนื้อ ,
จับนิ้วโอบกอดความรูส้ กึ , นวดท้อง
คลายเครียด
ติดตามสิทธิการได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากรัฐและความจําเป็ น
เฉพาะหน้าต่างๆ
อาหารกลางวัน
ละหมาดซุฮฺร ี
-สํารวจศักยภาพของกลุ่มในการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
- แบ่งงาน
ปิดวง
-กล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆแทนความรูส้ กึ
ทัง้ หมดทีม่ โี อกาสมาใช้รว่ มกัน
-อานาซีดและสลามกอดลา
ละหมาดอัสรี
เดินทางกลับ

-ทําซํ้าเพื่อให้จาํ ได้ จะได้นํากลับไปใช้
ทีบ่ า้ น

-ยังมีปญั หาสิทธิตกหล่นทีต่ ้องติดตาม
รวมทัง้ ปญั หาเฉพาะหน้า หรือความ
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

-กระตุน้ ให้เห็นศักยภาพตนเองและ
ช่วยเหลือกันและกัน

-กลุ่มได้แสดงนํ้าใจต่อกันเป็ นคําพูด

ทําความรูจ้ กั และเพิม่ ความคุน้ เคย
1. กิจกรรมแนะนํ าตัว (50 นาที)
โครงการนี้ดําเนินการขณะทีค่ วามรุนแรงเกิดขึน้ ประปรายเป็ นระยะสมํ่าเสมอ 11 การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายจึงมีอุปสรรคอยู่บา้ ง ต้องอาศัยการบอกต่อกันระหว่างผูส้ ูญเสียและติดตามภายหลัง
เมื่อ โครงการเริ่ม แล้ว จึง มีผู้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมเพิ่มขึ้น ในครัง้ ที่ 2 และด้ว ยเหตุ เ ดีย วกัน ก็ทํ า ให้
ผู้เ ข้า ร่ ว มของบางกลุ่ ม ลดลง แต่ ร วมแล้ว ยัง มีจํา นวนใกล้เ คีย งกัน คือ 65 และ 66 คน จาก
เป้าหมาย 100 คน จึงต้องมีการแนะนํ าตัวกันอีกครัง้ สําหรับกลุ่มที่มคี นมาเพิม่ มาก เช่น กลุ่ม 1
10

11

ดูรายงานของคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” หน้า 40-51
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(เดิมมี 11 คนเพิม่ อีก 5 คน) ใช้กจิ กรรม “อายุเป็ นเพียงตัวเลข” 12 ซึง่ ยังไม่เคยใช้กบั กลุ่มนี้ ส่วนกลุ่ม
ทีไ่ ม่มผี เู้ ข้าร่วมเพิม่ ให้บอกชื่อและภูมลิ าํ เนาอีกครัง้ เป็ นการทบทวน
2. แนะนํ าคณะทํางานและชีแ้ จงโครงการ (10 นาที)
ชีแ้ จงเต็มรูปแบบ 13 อีกครัง้ เพือ่ ให้ผมู้ าใหม่มคี วามรับรูเ้ กีย่ วกับโครงการ เท่ากับผูท้ เ่ี คยเข้า
ร่วมงานแล้ว เพิม่ เติมความรับรูท้ บ่ี กพร่องไปจากการชีแ้ จงคราวแรก
12

3. ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้ทาํ ซํ้าแต่ใช้การสํารวจสุขภาพจิตใจตัวเองของผูเ้ ข้าร่วม
เพื่อประเมินสภาวะของกลุ่ม
ผล
- อยูท่ น่ี ่ีรสู้ กึ ดีเพราะอยูก่ นั หลายคน ถ้ากลับบ้านก็ยงั รูส้ กึ เสียใจบ้าง
เวลาอยูค่ นเดียวยังรูส้ กึ เหงา
ยังรูส้ กึ เหมือนเดิม
ดีขน้ึ แล้วแต่ยงั เหลือนิดๆ และนึกถึงตอนทีเ่ ขาตายว่าเขาเจ็บปวดยังไงก็ยงั เสียใจ
อยากเจอเพื่อนๆ เมือ่ ได้เจออีกครัง้ ก็ดใี จ กลับไปบ้านคิดถึงเห็นภาพพวกเราอยู่
สบายขึน้
สรุป
- ความรูส้ กึ ต่อการสูญเสียยังเหมือนเดิม แต่มคี วามสุขขึน้ บ้างเมือ่ มีเพื่อน
ข้อสังเกต
- ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่มาด้วยรอยยิม้ มาเจอเพื่อนทักทายก็ยม้ิ ให้กนั ผิดกับครัง้ แรกทีด่ รู ะวัง
ตัวปนสงสัย ครัง้ นี้บางคนแต่งตัวมีสสี นั กว่าเดิม (ใส่ชุดสวยทาปากแดง)
- การเยีย่ มบ้าน ในช่วงเวลาระหว่างกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที1่ กับครัง้ ที2่ ทําให้ผเู้ ข้าร่วมคุน้ เคย
กับคณะทํางานมากขึน้ ผูเ้ ข้าร่วมจะพูดให้กนั ฟงั ว่าคณะทํางานได้ไปเยีย่ มทีบ่ า้ น ทําให้
คนทีย่ งั ไม่ได้เยีย่ มอยากให้ไปเยีย่ มตนบ้าง (ชวนไปบ้าน)

ผูเ้ ข้าร่วมฯสวมกอดผูน้ ํ ากลุ่มเมือ่ คณะทํางานไปเยีย่ มทีบ่ า้ น
12
13

ดูกจิ กรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1 หน้า 76
ดูกจิ กรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1 หน้า 78-79
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4. ใช้ขอ้ ตกลงเดิม
การทํางานเป็ นหมูค่ ณะ + เสริมความเชื่อมันในตั
่ วเอง
กิ จกรรม ข้ามแม่นํ้าไปสู่มสั ยิด (90 นาที)
ขัน้ ตอน 1. แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุม่ จํานวนเท่าๆกัน
2. สมมติเสือ่ เป็ นสะพานทอดไปยังมัสยิด สะพานมี 7 ชัน้ แต่ละชัน้ จะมีคาํ ถามให้แต่ละกลุ่มตอบ
จะต้องร่วมกันคิดถ้าตอบได้จะได้เลื่อนขัน้ 1 ขัน้
3. ผูน้ ํากลุ่มจะเป็ นผูต้ งั ้ คําถาม
ทัง้ 2 กลุม่ จะต้องช่วยกันให้ไปถึงมัสยิดให้ได้
คําถาม 1. มีเด็กเกิดใหม่ในหมู่บา้ น พวกเขามีช่อื ว่าอะไรบ้าง ให้บอกพร้อมคําแปลจากภาษามลายูเป็ น
ภาษาไทยภายใน 5 นาที
2. ผ้าขาวม้า 1 ผืน สามารถทําอะไรได้บา้ ง? ต้องให้ครบ 30 อย่างภายใน 5 นาที
3. หารายชื่ออาหารเพื่อจัดเลีย้ งในหมู่บา้ น 18 อย่าง ภายใน 5 นาที
4. ทําไมนกกระยางจึงยืนขาเดียว?
5. ในฐานะทีเ่ ป็ นแม่คา้ จะมีกว่ี ธิ จี ดั การอย่างไรกับข่าวลือทีป่ ระกาศห้ามค้าขายในวันศุกร์
6. จะจัดการอย่างไรถ้าทหารเข้ามาในหมู่บา้ นแล้วทําให้เด็กตกใจ? ให้ตอบ 5 ข้อ
7. ถ้ามีนกั ข่าวเข้ามาในหมู่บา้ นจะตอบอย่างไร? ถ้าเจอคําถาม
- “อยากให้คนทัง้ ประเทศคิดอย่างไรกับคนนราธิวาส? ”
- “สถานทีท่ ่องเทีย่ วและของดีประจําจังหวัดนราธิวาสคือ ทีไ่ หนและ อะไรบ้าง? ”
- “สถานการณ์ความไม่สงบทีท่ าํ ให้คนภายนอกกลัว เราจะบอกเขาว่าอย่างไร? ”

ผล -

มีความสุข
อยูบ่ า้ นไม่มโี อกาสหัวเราะมากเท่านี้เลย
เพราะเราประสบเหตุการณ์รว่ มกัน มีความทุกข์รว่ มกันรวมทัง้ ยังมีความสุขร่วมกันด้วย

สรุป -

หากกลุ่มได้ทาํ งานร่วมกัน โดยเริม่ จากงานทีส่ ามารถทําสําเร็จได้ร่วมกันและมองเห็นจุด
ร่วมของกันและกันก็จะมีทศั นะคติกบั การรวมกลุ่มดีขน้ึ และพัฒนาให้การทํางานช่วยเหลือ
กันได้มากขึน้
- กิจกรรมนี้สามารถใช้กบั กลุ่มผู้เข้าร่วมทีม่ ปี ระสบการณ์ไม่ดกี บั การรวมกลุ่ม หรือกลุ่มที่
ยังรวมตัวกันไม่ดนี กั เพื่อกระชับกลุ่มให้ความสัมพันธ์ดขี น้ึ
- ในกิจกรรมเดียวกันสามารถเสริมความเชื่อมันในตั
่ วเองด้วยคําถามทีท่ ําให้ผู้เข้าร่วมเห็น
ศักยภาพของตัวเอง เช่น คําถามที่ 5 6 7 และการทํางานสําเร็จก็จะเพิม่ ความมันใจใน
่
ตัวเอง
ตัวอย่างคําตอบที่ 6
- บอกเด็กๆว่า “ทหารเป็ นผูค้ ุม้ ครองหมู่บา้ นเรา”
- ถ้าเด็กร้องไห้กก็ อดเด็กแน่ นๆ
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- แนะนํ าให้ทหารเล่นกับเด็ก พาเด็กไปเทีย่ ว และแจกขนมแก่เด็ก
ตัวอย่างคําตอบที7่
- คนนราธิวาส ใจดี น่ารัก ไม่ตอ้ งกลัว
เยียวยาจิตใจตนเอง ด้วยหลักการทางศาสนา (30 นาที)
หลังการละหมาดซุฮฺรรี ่วมกัน ผู้ปฏิบตั ิงานโครงการซึ่งเป็ นชาวมุสลิมในพื้นที่ได้ “นาซี
ฮัต”14กับกลุ่ม
“ความดีท่ีอ ัล ลอฮประทานให้เ รานั น้ มีอ ยู่ ม ากมาย วัน นี้ เ ราได้เ ดิน ทางมาถึง ที่น่ี อ ย่า ง
ปลอดภัย เรามีอาหารที่ฮาล้าล เรามีเสื้อผ้าสวย ๆ ให้สวมใส่ และที่สําคัญพวกเราทุกคนได้ผ่าน
ประสบการณ์การสูญเสียที่หนักมาก ๆ ขอขอบคุณอัลลอฮที่ทําให้เราข้ามพ้นบททดสอบนี้มาได้
และอัลลอฮนัน้ ก็จะตอบแทนแต่สงิ่ ที่ดี ถ้าเรากระทําด้วยความศรัทธาและเชื่อมันในอั
่
ลลอฮอย่าง
แท้จริงแล้ว อัลลอฮก็จะทรงตอบแทนในสิง่ ที่ดีกว่า เพราะอัลลอฮเป็ นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงยิง่ ใหญ่
เมื่อใดที่เรามีความสุข หรือทุกข์ เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ อดทนกับสิง่ นัน้ ๆ ให้ได้ และต่อสู้กบั
ตัวเอง และสูก้ บั ความอยุตธิ รรม
อุปสรรคใด ๆ ที่ประสบกับเรานัน้ ย่อมต้องมีฮกิ มะห์ หรือ มีความดีในตัวของมันอยู่แล้ว
อุปสรรคทําให้เรามีพลังและมีความอดทนมากขึน้ และอุปสรรคจะเป็นบทเรียนให้กบั พวกเรา
ได้เรียนรู้
การอดทน ก็เพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ โปรดปรานจากอัลลอฮ และทําด้วยศรัทธามัน่ เพราะถ้าเรา
ไม่ศรัทธา อัลลอฮก็จะทําให้การงานต่าง ๆ ไม่ประสบความสําเร็จ
อุปสรรค จะสามารถเป็ นตัวขัดเกลาจิตใจของเรา ลดบาปที่เรามี ถ้ามีแต่ ความสุข เรา
อาจจะลืมอัลลอฮ และไม่อยากกระทําความดี
อัลลอฮได้กล่าวแล้วว่า มนุ ษย์ทุกคนต้อง เจ็บ ลําบาก ต้องได้รบั การสูญเสีย ดังนัน้ เราก็ต้อง
ยอมรับกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ให้ได้
อาวุธอย่างหนึ่งของมุสลิมคือ การขอดุอาอ์ 15 การดุอาอ์นัน้ อัลลอฮจะตอบรับอย่างแน่ นอน
แต่เมื่อไหร่ พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า หรือปีหน้า หรือในวันโลกหน้า ก็ขน้ึ อยู่กบั ความประสงค์
ของพระองค์อลั ลอฮ
14

14
15

ดูกจิ กรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1 หน้า 87
การขอดุอาว์ คือการขอพรจากอัลลอฮ
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ระดมความรูว้ ธิ กี ารเยียวยาตัวเอง (45 นาที)
ผล
- อ่านบทซูเราะห์ยาซีน เพราะซูเราะห์ยาซีน เป็ นหัวใจของอัลกุรอาน ใช้อ่านให้กบั คน
ทีก่ ําลังจะเสียชีวติ เป็ นการกล่าวถึงการให้อภัยของอัลลอฮต่อเรา ถึงแม้เราจะมีบาปมาก
เท่าทะเล อัลลอฮก็ยกโทษให้ (เป็นโทษเฉพาะบาปของเราต่ออัลลอฮเท่านัน้ แต่ถา้ เป็ นบาป
ระหว่างเพื่อนมนุ ษย์เราต้องขออภัยต่อเพื่อนมนุษย์ก่อน อัลลอฮจึงจะยกโทษให้เรา)
- รําลึกถึงอัลลอฮด้วย กล่าวคุณสมบัตขิ องอัลลอฮ ด้วยการนับลูกประคํา หรือ นับด้วยนิ้ว
มือ หรือ การละหมาด
ระบายให้คนอื่นฟงั
นอนไม่หลับก็อ่านอัล-กรุอ่าน หรือไม่กร็ อ้ งไห้ไปก็คดิ ว่า ทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กบั เรา
แต่ในทีส่ ุดคําตอบก็จบทีอ่ ลั ลอฮ
พยายามทํางาน เพื่อให้ลมื และไม่คดิ แบบฟุ้งซ่าน (ตอนเหตุการณ์เกิดขึน้ ใหม่ๆไม่ได้ผล
เท่าไหร่)
ละหมาดขอพร (ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ)
การเยียวยาจิตใจผ่านร่างกาย
ร่ า งกายกับ จิต ใจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน หากไม่ ส บายกายย่ อ มไม่ ส บายใจตามไปด้ ว ย
ขณะเดียวกัน หากไม่สบายใจกายก็ไ ม่ส บายไปด้ว ย การปฏิบตั ิต่ อ ร่างกายให้ร่างกายแข็ง แรง
เท่ากับทําให้จติ ใจแข็งแรงไปด้วย
1.ลมหายใจคลายทุกข์ ความทุกข์มอี งค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1. ความทรงจําต่อความรูส้ กึ ทีเ่ จ็บปวด (เห็นหรือได้ยนิ สิง่ ทีท่ าํ ให้นึกถึงอดีต)
2. ความรูส้ กึ ทีเ่ คยเกิดขึน้ กับความทรงจํานัน้
3. ลมหายใจสัน้ ติดขัด
เราเปลีย่ นความทรงจําไม่ได้แต่เราเปลีย่ นลมหายใจได้
กิ จกรรมกําหนดลมหายใจ
ขัน้ ตอน
1. เปรียบเทียบลมหายใจ ขณะทีร่ สู้ กึ เป็ นทุกข์กบั ขณะทีส่ บายใจ
ตัง้ คําถาม “เวลาเครียด ลมหายใจเป็ นอย่างไร?” -“ลมหายใจติดขัด” “หายใจไม่ออก” “อึดอัด”
“เวลามีความสุขสบายลมหายใจเป็ นอย่างไร?” - “หายใจคล่อง” “ปลอดโปร่ง” “โล่ง” “สบาย”
2. ทดลอง ฝึกหายใจเพื่อคลายเครียด
นังหลั
่ งตรงให้ทอ้ งมีเนื้อทีส่ าํ หรับลมหายใจทีก่ าํ ลังจะเข้าไป
หายใจเข้าช้าๆลึกๆ ให้สงั เกตว่า เมื่อหายใจเข้าถูกต้องท้องจะปอ่ ง
หายใจออกช้าๆ จนลมหมด จะเห็นว่าท้องแฟบ
- ลองหายใจ พร้อมกับนับให้เป็นจังหวะ หายใจเข้าท้องปอ่ ง หายใจออกท้องแฟบ ทําซํ้าต่อเนื่องกัน
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ตัง้ คําถาม รูส้ กึ อย่างไร?
- มึน,ตาลาย
- รูส้ กึ สบาย
สรุป
ลมหายใจมีความสัมพันธ์ก ับความรู้สกึ ของจิตใจ ถ้าเปลี่ยนแปลงลมหายใจได้ก็สามารถ
เปลีย่ นความรูส้ กึ ได้ เมื่อความรูส้ กึ เป็ นทุกข์เกิดขึน้ ลมหายใจเริม่ ติดขัด ให้เราหายใจช้าๆ ยาว ลึก
หายใจเข้าให้เต็มท้องจนท้องป่อง และหายใจออกให้สุดจนท้องแฟบ เมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจก็
คลายความเป็ นทุกข์ลงได้ดว้ ย โดยธรรมชาติร่างกายก็เยียวยาตนเองด้วยการถอนหายใจยาว เมื่อ
มีเรื่องหนักใจ เมื่อเรารูก้ ส็ ามารถช่วยร่างกายเยียวยาตนเองได้ เช่นเมื่อโกรธให้หายใจเข้าลึกๆแล้ว
ปล่อยลมหายใจออกมาให้หมดพร้อมกับส่งเสียง “ฮึ!” ก็จะช่วยลดความโกรธลงได้
2. คลายกล้ามเนื้อคลายอารมณ์
ร่างกายเป็ นปฏิกิรยิ าตอบสนองต่ออารมณ์ ของเรา ถ้าเกิดอาการเครียดมากกล้ามเนื้อจะ
เกร็ง ปวด เมื่อ ย กล้ า มเนื้ อ จึง เป็ น ที่ส ะสมอารมณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง เช่ น กล้า มเนื้ อ บริเ วณไหล่ เ ป็ น
“กล้ามเนื้อถังขยะ” ความเครียดมักจะมาลงที่น่ี เป็ นที่รวมของอารมณ์นานาชนิด กล้ามเนื้อบริเวณ
หน้ าอก จะเป็ นที่เก็บของอารมณ์ท่เี กิดกับจิตใจ กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะเกร็งเพื่อปกป้องหัวใจ ถ้า
กล้ามเนื้อเกร็งอยูเ่ สมอ หรือเกร็งอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นอาการบอกถึงความเครียด
กิ จกรรมฝึ กคลายกล้ามเนื้ อ (20 นาที)
ขัน้ ตอน
1.ทุกคนยืนขึน้ ให้เกร็งกล้ามเนื้อทีละส่วน ดูความรูส้ กึ ทีเ่ กร็ง แล้วคลายออกดูความรูส้ กึ ทีค่ ลายออก
เพื่อให้รวู้ ่ากล้ามเนื้อทีเ่ กร็ง และคลายต่างกันอย่างไร? เมื่อกล้ามเนื้อเกร็งจะได้รตู้ วั ว่าเราเริม่
เครียด และรูว้ ธิ คี ลายออก
2. ฝึกปฏิบตั ิ
เกร็งศีรษะ

คลายออก
เกร็งใบหน้า

คลายออก
เกร็งคิว้

คลายออก
เกร็งตา

คลายออก
เกร็งแก้ม

คลายออก
เกร็งปาก

คลายออก
เกร็งคาง

คลายออก
เกร็งไหล่

คลายออก (ปล่อยไหล่ลง)
เกร็งแขน

คลายออก
เกร็งมือ,นิ้วมือ 
คลายออก
เกร็งขา

คลายออก
เกร็งเท้า,นิ้วเท้า 
คลายออก
สะบัดแขน สันร่
่ างกายทุกส่วนพร้อมๆ กัน
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ผล รูส้ กึ สดชื่น สบายกาย สบายใจ
สรุป การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีด้วยกันหลายวิธ ี เช่น การนวดตัวเอง การนวดกันและกัน การ
ประคบร้อนประคบเย็น(คลายกล้ามเนื้อด้วยอุณหภูม)ิ 16
15

3.การสัมผัสร่างกายคลายอารมณ์
1. กิ จกรรมฝึ กจับนิ้ วโอบกอดความรูส้ ึก (15 นาที)
กล้ามเนื้อเป็ นทีส่ ะสมของอารมณ์ นิ้วมือก็เช่นกัน เวลากลัวมือจะสัน่ เย็น เวลาโกรธมือจะเกร็งแข็ง
ร้อน แต่ละนิ้วจะเป็ นทีร่ วมของอารมณ์ต่างๆ
- นิ้วหัวแม่มอื เป็ นทีร่ วมของ ความเสียใจ
นิ้วชี้
เป็ นทีร่ วมของ ความกลัว
นิ้วกลาง
เป็ นทีร่ วมของ ความโกรธ
นิ้วนาง
เป็ นทีร่ วมของ ความกังวลใจ,เครียด
นิ้วก้อย
เป็ นทีร่ วมของ ความน้อยอกน้อยใจ
ตามธรรมชาติ เมื่อคนตกใจกลัว ก็มกั จะกํามือหรือเอามืออีกข้างมากุมกันไว้ เด็กเล็กๆเมื่อรูส้ กึ
เสียใจ นอกจากร้องไห้แล้วมักจะเอาหัวแม่มอื มาอมไว้ ให้ความอบอุ่นกับตนเอง สักพักก็จะหยุดร้อง แต่คนที่
เป็ นผูใ้ หญ่ไม่สามารถอมนิ้วได้อย่างเคย แต่เราสามารถให้ความอบอุ่นกับนิ้วของเราด้วยการโอบกอดนิ้วของ
เราไว้ดว้ ยมืออีกข้างหนึ่ง เป็ นเสมือนการปลอบโยนแสดงความรักต่อตัวเอง
ขัน้ ตอน
- เมื่อรูส้ กึ เสียใจ ให้กาํ หัวแม่มอื ไว้ 2-3 นาที จนรูส้ กึ อุ่นและรูส้ กึ ถึงการเต้นของเส้นเลือด
สังเกตว่าเรารูส้ กึ อย่างไร
เมื่อรูส้ กึ กลัว ให้กาํ นิ้วชีไ้ ว้ประมาณ 2-3 นาที ดูความรูส้ กึ
เมื่อรูส้ กึ โกรธ ให้กาํ นิ้วกลางไว้ประมาณ 2-3 นาที ดูความรูส้ กึ
เมื่อรูส้ กึ กังวล เครียด ให้กาํ นิ้วนางไว้ประมาณ 2-3 นาที ดูความรูส้ กึ
เมื่อรูส้ กึ น้อยใจ ให้กาํ นิ้วก้อยไว้ประมาณ 2-3 นาที ดูความรูส้ กึ

ผล -

16

รูส้ กึ อุ่นๆ
- รูส้ กึ อบอุ่น

ดูรายละเอียดการนวดตัวเอง การนวดกันและกัน และการประคบร้อนประคบเย็นทีห่ น้า 88-92
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สรุป
กิจกรรมยังสรุปไม่ได้ชดั เจนต้องกลับไปใช้เมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆ แต่อย่างน้อยวิธนี ้ีจะช่วย
เรียกสติ เมือ่ เกิดสถานการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดอารมณ์ต่างๆ และจะนึกได้ว่าต้องโอบกอดนิ้วของตัวเองไว้
ก็จะช่วยลดอารมณ์ทก่ี ําลังเกิดขึน้ โดยปริยาย อย่างไรก็ดกี ลุ่มสนใจจะนําไปทดสอบดู
2. กิ จกรรมฝึ กนวดท้องคลายเครียด (20 นาที)
เวลาทีม่ เี รื่องกลุม้ ใจ กินข้าวไม่ลงท้องว่าง หรือพยายามกินแต่กระเพาะไม่ย่อยเกิดลม มีอาการแน่น
จุกเสียดเรียกกันว่า เครียดลงกระเพาะ เราสามารถนวดท้องเพื่อขับลมในกระเพาะออกก็จะรูส้ กึ ดีขน้ึ
ขัน้ ตอน 1. นังขั
่ ดสมาธิท่าดอกบัว ยืดตัวให้ตงั ้ ตรง
2. กําหนดจุด ด้วยการวางนิ้วก้อยมือขวาตรงกับสะดือ ทาบนิ้วทีเ่ หลือถัดมาอีก 3 นิ้ว คือนิ้วนาง
นิ้วกลาง นิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มอื กําหนดจุดให้เหนือนิ้วชีข้ น้ึ มา 1 นิ้ว
3. ใช้มอื ซ้ายวางลงบนจุดทีก่ าํ หนดให้กลางมืออยู่กบั จุด
4. ใช้มอื ขวาวางซ้อนบนมือซ้าย
5. หมุนมือทัง้ สองคลึงท้อง ตามเข็มนาฬิกาให้ทวท้
ั ่ อง
ข้อควรระวัง: ไม่ควรปฏิบตั หิ ลังรับประทานอาหารใหม่ๆ ควรปฏิบตั หิ ลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที

ผล สรุป

มีบางคนเรอ
- ผายลม
- เป็ นวิธที ใ่ี ช้ได้ผลถ้าสามารถทําให้รา่ งกายสบายขึน้ ได้ จิตใจจะดีขน้ึ ด้วย

แบ่งปนั ความเป็ นมาของชีวติ
ให้แต่ละคนได้ทบทวนชีวติ ตัวเอง และกลุ่มเรียนรูจ้ กั กันและกันอย่างลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ให้สายใย
แห่งมิตรภาพแข็งแรงยิง่ ขึน้ พร้อมจะรับฟงั กันและกันมากขึน้ พร้อมจะช่วยเหลือกันและกัน
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กิ จกรรมสายธารชีวิต (120 นาที)
ขัน้ ตอน 1. แจกกระดาษเอ 4 และเลือกสีตามใจชอบ
2. หลับตากนึกทบทวนกลับไปในชีวติ ของตนเอง ตัง้ แต่วยั เด็ก มีเหตุการณ์อะไรบ้างทีย่ งั อยูใ่ นความ
ทรงจําของเรา ความสุขสนุกสนาน ความยากลําบาก ความขมขืน่ ความผิดหวัง เราเติบโตขึน้ มาอย่างไร วัยรุ่น
ั บนั
วัยผูใ้ หญ่ วัยชรา มีจุดหักเหอย่างไรในชีวติ จนถึงปจจุ
3. ให้สมมุตสิ ายนํ้าเป็ นชีวติ ของเรา วาดรูปแม่น้ําลงในกระดาษเอ 4 บางตอนแคบ บางตอนกว้าง
บางตอนราบเรียบบางตอนคดงอ เพราะเกิดอะไรขึน้ เรารูส้ กึ ต่อสิง่ ทีเ่ กิดนัน้ อย่างไร เราผ่านพ้นมันมาได้
อย่างไร ได้เรียนรูอ้ ะไร
4. ใช้ภาพแม่น้ําทีว่ าดไว้ช่วยเล่าเรื่องแบ่งปนั ประสบการณ์ชวี ติ ให้เพื่อนได้เรียนรูร้ ่วมกัน ทีละคนจน
ครบทุกคน (รวมทัง้ คณะทํางานด้วย) โดยผูน้ ํากลุม่ เริม่ เล่าคนแรกเป็ นตัวอย่าง
5. ผูน้ ํากลุ่มสนับสนุนการเล่าเรื่องด้วยการตัง้ คําถามตามความเหมาะสม
6. ปิ ดกิจกรรมด้วยการสงบจิตใจโดยกล่าวซูเราะฮฺอลั อัศรฺร่วมกัน ซูเราะฮฺอลั อัศรฺเป็ นซูเราะฮฺได้มาใน
รูปแบบทีส่ นั ้ แต่ชดั แจ้ง ทัง้ นี้เพื่อชีแ้ จงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ และความสําเร็จของเขาใน
ชีวติ นี้หรือการขาดทุนและความวิบตั ขิ องเขา (อัล-กุรอ่าน 103: 1-3) (ดูซเู ราะฮฺน้ที ภ่ี าคผนวกที่ 3)

ผล
1. ผูเ้ ข้าร่วมเล่าเรือ่ งได้มากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกิจกรรมนิทรรศการชีวติ ในกิจกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1
เปิดเผยตนเองได้ดยี งิ่ ขึน้
2. คุณภาพการรับฟงั ของกลุ่มก็ดขี น้ึ ใส่ใจและ
สนใจฟงั กันมากขึน้

กะดะห์ “มาคราวนี้ พูด ได้ มากขึ้ น
เพราะไม่ ไ ด้ ร้ อ งไห้ ที เ่ ล่ า ได้ ม าก
เพราะครัง้ ที แ่ ล้วร้องไปแล้ว”

ตัวอย่างบางส่วนของภาพ “สายธารชีวติ ”ทีผ่ เู้ ข้าร่วมวาด
3. ผู้เ ข้าร่ว มที่ม ีอ ายุมาก ในวัยเด็ก และวัยรุ่นชีว ิต ค่ อ นข้างลํ าบากยากจน ไม่ไ ด้เ รีย น
หนังสือ และแต่งงานเร็ว เมื่อมีลูกจึงขวนขวายให้ลูกได้เรียนมากๆ ไม่ว่าจะเป็ นสายศาสนาหรือสาย
สามัญ หลายคนจบปริญญาตรี ซึง่ รวมทัง้ ผู้เข้าร่วมทีเ่ ป็ นคนรุ่นลูก ก็จบม.6 ปวส. และปริญญาตรี
ส่วนผูเ้ ข้าร่วมทีม่ ลี กู เล็กก็ให้ความสําคัญกับเรือ่ งการศึกษาของลูกเป็ นอันดับหนึ่ง ดังจะเห็นจากการ
ระดมความต้องการเร่งด่วน เรือ่ งทุนการศึกษาของเด็กขึน้ เป็ นอันดับแรกของทุกกลุ่ม
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“ก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลย พออายุ 16 ปี ก็แต่งงาน พออายุ 17
ปีพ่อก็เสียชีวติ ก็อยูก่ บั แม่เลีย้ ง พออายุ 20 ปีกไ็ ด้ลกู จึงแยกมาอยู่กบั สามี
แม่ก็ลําบาก...ตอนนี้ ม ีลูก 5 คน ชาย 4 หญิง 1 ปลู ก ต้ นยาง ลูก ๆเรีย น
หนังสือจนจบม.6 ทุกคน พ่อแม่ไม่ได้เรียนเลย” กะแวเล่า (อายุ 50 ปี)
“มีพ่นี ้ อง 4 คน เป็ นคนที่ 2 สมัยเด็กๆเดินไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้าน
ศาลาใหม่ แต่ทางบ้านจะไม่ให้พส่ี าวคนโตเรียนหนังสือ เพราะต้องทํางาน
บ้านและกลัวว่าจะถูกฉุ ด(ระหว่างเดินทาง) แต่งงานตอนอายุ 14 ปี มีลูก
ด้วยกัน 11 คน เสียชีวติ 1 คน(จากเหตุการณ์ตากใบ) ปจั จุบนั เหลือ 10 คน
17
เป็ นชาย 7 คน หญิง 3 คน ส่งลูกๆเรียนหนังสือทัง้ หมด สามีเสียชีวติ
เกือบ 10 ปีแล้ว ปจั จุบนั อาศัยอยูก่ บั ลูกๆ และไม่ได้ทํางานอะไรเพราะอายุ
มากแล้ว ให้ลูกๆเลี้ยง กลางคืนสอนอัล-กรุอ่านให้กบั หลานๆที่บ้าน” คํา
ของ เมาะเต๊ะ
16

กะแยนะ (อายุ 49 ปี) เล่าว่า “แม่ตายตอนอายุ 2 ขวบ จึงอยู่กบั น้า ได้เรียน
จนถึงป.4 เพราะน้ าไม่มเี งินส่งเสีย จากนัน้ ไปเรียนปอเนาะ 1 ปี ก็มคี น
มาสู่ขอ แต่ ง งานมีลูก 5 คน จึงแยกออกจากบ้านน้ า ตอนลูกเล็ก ๆ ทํา
อาชีพขายผ้าคลุมผมจนทุนหมดเพราะลูกเรียนเยอะ ต่อมาจึงซื้อจักรเย็บ
ผ้า ส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาตรี 1 คน(คนที่4) ขณะนี้รบั เลี้ยงดูหลานอีก
3 คน ลําบากเพราะต้องมาช่วยเรื่องคดี(ประสานงานติดตามผู้ต้องคดีกบั
ทนายความ) ไม่ค่อยได้ทาํ งาน ทํานา ทําไร่บา้ ง ไม่มสี วนยาง แล้วก็เย็บผ้า
เมื่อคืนกลับบ้านไปเย็บผ้า เพราะกลัวว่าลูกจะไม่มเี งิน... ลูกคนที่โดนคดี
เป็ นคนที่ 5 เรียนสายสามัญ ม.3 เรียนศาสนาชัน้ 10 จะให้เรียนต่อไม่ได้
เพราะโดนคดี”
เดะเยาะ เล่าบ้างว่า “ครอบครัวมีพน่ี ้อง 13 คน ตัวเองเป็ นลูกคนที่ 10 พ่อมี
อาชีพปี นต้นมะพร้าวแต่ก็ไม่รวู้ ่าพ่อลําบากขนาดไหน เพราะเป็ นลูกคนที่
10 เกิดมาพ่อก็เลิกทําอาชีพนี้แล้ว เวลาไปเรียนก็ไม่เหมือนใคร มีเงินน้อย
กว่าเพื่อน ไปเรียนปอเนาะได้เงินสัปดาห์ละ 50 บาท ก็ไปเรียนไม่คดิ ว่าจะ
เรียนจบม.6 คิด ว่ าจะเรียนถึง กศน. ม.3 เท่ านั น้ ขอบคุ ณ อัล ลอฮที่ใ ห้
โอกาสได้เรียนถึงม.6 ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็ นไร ถึงจะอยากเรียนต่อมากๆแต่ก็
สงสารแม่ แม่เราแก่แล้ว ดูกร็ วู้ ่าส่งเสียไม่ไหวแล้ว จึงต้องหยุดเรียนแค่นนั ้ ”
17

ขณะทํากิจกรรม เมาะเต๊ะยังเหลือลูก 10 คน แต่ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ลูกชายอีกคนทีต่ อ้ งคดีตากใบถูกยิงเสียชีวติ ทีบ่ า้ น
ของตนเอง
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4.การคลีค่ ลายของอารมณ์ต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ สําหรับผูเ้ ข้าร่วมจากครอบครัวผูเ้ สียชีวติ
ความรูส้ กึ ต่างๆ ก็ค่อยคลายไปบ้าง แต่สําหรับครอบครัวที่ยงั มีผู้ต้องคดี(58) หรือมีทงั ้ ผู้เสียชีวติ ผู้
ต้องคดีนนั ้ ยังไม่คลีค่ ลายเท่าทีค่ วร ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรือการเยียวยาในมิติ
ความเป็ นธรรม ให้มโี อกาสต่อสู้ในกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเป็ นธรรม มีความรูเ้ รื่องกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับชีวติ ของตน มีทนาย มีเงินเดินทางไปศาล
“ลูกคนที่ 5 เสียชีวติ จากเหตุการณ์ ไม่ได้ไปรับศพกลับบ้านต้องตรวจ DNA
ตอนนัน้ ไม่รู้ต ัว ช๊ อ ค เหมือ นกับจะหมดสติ เป็ นอยู่ไ ม่นาน แต่ ก็ยงั เห็น
สิง่ ของของเขาไม่ได้ (พวกเสื้อผ้า) ความรูส้ กึ เสียใจจะกลับมา ร้องไห้ หรือ
เห็นใครที่คล้ายลูกของเราก็จะนึกถึง ต้องอ่ านซูเราะห์สนั ้ ๆ และกล่าวคํา
ปฏิญาณนึกถึงอัลลอฮ ตอนนี้กพ็ อจะกินข้าวได้ นอนหลับบ้าง”
กะนา (อายุ 34 ปี ) “มีลูก 2 คนยัง เล็ก ตอนที่ส ามีเ สีย ชีว ิต ก็เ สีย ใจ แต่
ตอนนี้กร็ า่ เริงได้แล้ว”
กะยาลีละห์ เล่าว่า “ลูกต้องคดี 2 คน คนหนึ่งถูกกระสุนแลบ อีกคนเขาบอก
ว่าอยูช่ นั ้ ล่างสุด ทีห่ น้ามีรอย เพราะสีกบั พืน้ รถ คือว่าอัลลอฮยังให้เรามีชวี ติ
อยู่ เราต้องอดทน ความรูส้ กึ ตอนนี้ มันฝังอยู่ในใจทุกคนใช่มยั ้ แต่ เราก็
ต้ องพยายามฝื นอยู่ไปอย่างนัน้ แหละ ยังรู้สึกหนักใจเพราะติ ดคดีอยู่
ยังไงก็ขอความหวังจากคณะฯให้พน้ คดีแล้วกัน”
กะนี “ขณะนี้หย่ากับสามีแล้ว มีลูกคนกลางต้องคดี ต้องใช้หลักทรัพย์ถึง
250,000 บาท เป็ นโฉนดที่ดนิ ของญาติอยากได้โฉนดคืน จะได้ไม่ต้องไป
ขึน้ ศาล แล้วจะได้ทํางานเหมือนปกติ ก่ อนหน้ านี้ลูกสามารถไปทํางานที่
ั ่ ้ ได้ 108 บาทต่อวัน ลูกคนนี้
มาเลเซียได้วนั ละ 250 บาท แต่ถ้าทําที่ฝงนี
ต้องทํางานส่งน้องคนเล็กให้จบ ม.4”
5. บางคนยังมีอาการหวาดกลัว เนื่องจากสถานการณ์ยงั ไม่สงบ มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไปตรวจ
ค้นบ้าน ผูข้ า้ ร่วมรูส้ กึ ถูกคุกคามแต่ไม่รจู้ ะทําอย่างไร ทําให้มอี คติกบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั มากขึน้ และเลือกที่
จะหนี ดังนัน้ การเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ ท่ยี งั ไม่สงบเช่นนี้ จําเป็ นต้องให้ทกั ษะการป้องกัน
ตนเองด้วยสันติวธิ ี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั คู่กรณีอย่างเหมาะสม สามารถดูแล
ชีวติ ตน โดยไม่เป็ นเพียงปฏิกริ ยิ ากับความรุนแรง หรือกลายเป็นผูใ้ ช้ความรุนแรงทําร้ายผูอ้ ่นื เสียเอง
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“ยัง กัง วลใจเรื่อ งลู ก ชายที่บ าดเจ็บ จากเหตุ ก ารณ์ ต้ อ งไปอยู่บ้า นญาติ
เพราะทีบ่ ้านมีเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นบ่อย ทัง้ ทีร่ วู้ ่าไม่อยู่กย็ งั มา เกลียด ไม่
อยากให้มา ตอนแรกก็กลัว ตอนหลังมาค้นบ่อย จนกลายเป็ นเกลียด หลัง
เหตุการณ์ใหม่ๆ มาค้นถึง 3 ครัง้ ครัง้ แรก 2 คันรถ ครัง้ ที่ 2 หนึ่งคันรถครัง้
ที่ 3 มากันเป็ นร้อย ซึง่ ตรงกับคืนวันศุกร์ เข้ามาล้อมบ้านทัง้ หมด ตอนหลัง
ไม่กลัวอะไรแล้ว เปิดบ้านแล้วพาลูกลงมากับตัวด้วย ไปบอกกับทหารว่าจะ
ค้นก็คน้ ไป สามีกไ็ ม่อยูไ่ ปมัสยิด ในบ้านมีแต่ผหู้ ญิง เวลามีใครมาเยีย่ มก็จะ
มาถามว่า “ใครมาที่บ้าน” ตอนนี้อย่างมากก็แค่ถาม ยังไม่ได้ทําอะไรที่ไม่
เหมาะสม ได้ยนิ ว่าทีอ่ ่นื ทหารเข้าบ้านไม่ถอดรองเท้า” กะเราะห์ เล่าให้ฟงั
ติดตามสิทธิการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ
กิ จกรรมติ ดตามสิ ทธิ (120 นาที)
ขัน้ ตอน 1. แจ้งสิทธิการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ตามเกณฑ์ของโครงการเยียวยามหาชน(กยต.)
2. สํารวจผูไ้ ด้รบั การช่วยเหลือตามสิทธิแล้ว และผูท้ ย่ี งั ตกหล่น
3. ทําเอกสารร้องเรียนติดตามสิทธิ
4. หาอาสาสมัครเป็ นผูป้ ระสานงานพืน้ ที่ เพื่อช่วยกันกระจายความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของตน
และประสานงานระหว่างผูส้ ญ
ู เสียกับคณะทํางาน ผูส้ ญ
ู เสียกันเอง และผูส้ ญ
ู เสียกับทนาย

ผล

-

สรุป

- ได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐ 1 แสนและ 3 แสนบาทแล้ว ยกเว้นผู้ซง่ึ กําลังรอผลการตรวจ
DNA
- ได้รบั ทุนการศึกษา 1 ปี ไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั จนลูกจบปริญญาตรี อย่างทีแ่ จ้งให้ทราบตาม
เอกสารเกณฑ์การเยียวยาของโครงการเยียวยามหาชนหรือไม่
- บางครอบครัวมีลกู 2 คน ได้รบั ทุนการศึกษาเพียงคนเดียว
- เด็กทีอ่ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ สียชีวติ ไม่ได้รบั ทุนการศึกษาเลย เพราะไม่มวี ธิ พี สิ จู น์
- ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ
- เงินสงเคราะห์คนชรา
- คดี 58 ให้คดีสน้ิ สุดโดยเร็ววัน และหลักทรัพย์ประกัน (ญาติตอ้ งการหลักทรัพย์คนื )
ได้ผปู้ ระสานงานพืน้ ทีบ่ างกลุ่ม ยังไม่ครบทุกกลุ่ม
- คณะทํางานช่วยทําเอกสารร้องเรียน และรับส่งเรือ่ งร้องเรียนไปยังภาครัฐ

1. การช่วยเหลือจากภาครัฐยังคงตกหล่น
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2. การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ยังไม่เป็ นลักษณะกลุ่ม แต่เป็ นไปโดยบุคคล มีผอู้ าสา
เป็นผูป้ ระสานงานคดี 2 คน ผูป้ ระสานพืน้ ที่ 4 คน
ปิ ดวง
1. ด้วยการกล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆ เป็นกําลังใจต่อตนเองและเพื่อนๆ
2. อานาซีต และสลามกอดลา

ส่วนที่ 2 มิ ติทางทัศนคติ ความคิ ด ความเชื่อ
องค์ประกอบและกระบวนการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
รูจ้ กั ตนเอง

เรียนรูจ้ กั กัน

รูจ้ กั ผูอ้ ่นื

เปิ ดใจรับคนแปลกหน้า
เสริมความเชื่อมันในตนเอง
่
(เห็นคุณความดีของตนเอง
และเพื่อนมนุษย์)
อคติ และการขจัดอคติ
หลักการทางศาสนา
ในการแก้ไขความขัดแย้ง
ทีม่ าของความขัดแย้ง

การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
- มีความเข้าใจสันติวธิ ี
- รูจ้ กั การป้องกันตนเองด้วยสันติวธิ ี

การรู้จกั ตนเอง
เป็ นฐานสําคัญ ก่ อ นที่เ ราจะก้าวไปมีค วามสัมพันธ์ก ับผู้อ่ืน มีค วามจําเป็ นที่เ ราต้อ งรู้จ กั
ตนเอง อีกทัง้ การรูจ้ กั ตนเองมากเท่าไร ก็จะสามารถทําให้เรารูจ้ กั ผูอ้ ่นื ได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ในฐานะทีเ่ รา
เป็ นเพื่อนมนุ ษย์กนั การเรียนรูจ้ กั ธรรมชาติของตนเองก็เป็ นการเรียนรูธ้ รรมชาติของเพื่อนมนุ ษย์
ด้วย
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การรู้จกั ผูอ้ ื่น
หากเรารูจ้ กั แต่ตนเองแต่ไม่สนใจผูอ้ ่นื โลกของเราก็จะจํากัด การเรียนรูจ้ กั ผูอ้ ่นื จะทําให้เรา
รูจ้ กั โลกมากขึน้ มองโลกกว้างขวางขึน้ เห็นหนทางในการดําเนินชีวติ ได้มากขึน้
การเปิ ดใจรับคนแปลกหน้ า
ปกติคนเรามักจะชอบคบหากับคนทีค่ ุน้ เคย เพราะรูส้ กึ ปลอดภัยและสบายใจ การเปิดใจรับ
คนแปลกหน้ า จะทํ า ให้ ค นอยู่ ใ นภาวะเสี่ย ง แต่ ภ าวะเสี่ย งทํ า ให้เ กิด การเรีย นรู้ใ หม่ ๆ รวมทัง้
ความสัมพันธ์ใหม่ คนแปลกหน้าจะนํ าพาประสบการณ์และความรูท้ ต่ี ่างออกไปจากคนทีค่ ุน้ เคยมา
ด้วย หากเราต้องการพัฒนาตนเอง เราก็ต้องกล้าทีจ่ ะก้าวเข้าไปในภาวะเสีย่ งนัน้ ซึง่ เราจะพบว่าเรา
สามารถขยายพืน้ ทีป่ ลอดภัยของตัวเราเองออกไป เมือ่ เราสามารถเปลีย่ นคนแปลกหน้าให้กลายเป็ น
คนคุน้ เคยแล้ว
การสํารวจอารมณ์ ตนเอง และวิ ธีจดั การกับอารมณ์
ในการจัด กลุ่ ม เยีย วยาครัง้ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ แ บบทดสอบสุ ข ภาพจิต กับ ผู้ เ ข้า ร่ ว ม เพื่อ ไม่ ใ ห้
บรรยากาศเป็ นทางการเกินไป และเพื่อลดความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจของผูเ้ ข้าร่วมต่อคณะทํางาน และสิง่
สําคัญคือไม่ให้ผู้เข้าร่วมรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผู้ป่วย แต่คณะทํางานจําเป็ นต้องรูว้ ่าผูเ้ ข้าร่วมมีอารมณ์
ความรูส้ กึ อย่างไร มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ หรือตกตํ่าลงอย่างไร เพื่อใช้กําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วม ประกอบกับต้องการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมรูจ้ กั ตนเอง และสามารถดูแลจิตใจตนเองได้ใน
ระยะยาว จึงให้ผู้เข้าร่วมเป็ นผู้สํารวจอารมณ์ ของตนเอง ซึ่งเป็ นลักษณะผลโดยรวมของอารมณ์
ไม่ได้ลงรายละเอียด
อารมณ์สามารถเกิดขึน้ ได้อย่างไม่จาํ กัดเวลา คนทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ดที ส่ี ุดจึงเป็ นตัวเราเอง และ
แท้จริงที่เราอยู่มาได้จนวันนี้กด็ ้วยการจัดการตนเอง แต่เราอาจไม่เคยสังเกต และสรุปบทเรียนใน
ชีวติ เราเองมาเป็ นความรู้ ประสบการณ์ตรงเหล่านี้เป็ นสิง่ มีค่าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง และอยู่ในชีวติ ของเรา
ดูเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยากจนเกินไปทีเ่ พื่อนสามารถแบ่งปนั กัน
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยหลักการทางศาสนา
ศาสนานัน้ ว่าด้ว ยเรื่อ งการดําเนิ นชีว ิต จึง มีข้อ ธรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับความขัด แย้ง ในชีว ิต
มนุ ษย์ เช่น การขจัดความโกรธ ความกลัว อคติ การจัดการความขัดแย้งกับเพื่อนมนุ ษย์ การขอ
โทษ การให้อภัย การที่ผู้เข้าร่วมมีค วามเชื่อทางศาสนาเป็ นพื้นอยู่แล้วจึงเป็ นการง่ายต่ อการทํา
ความเข้าใจ และนํามาปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ จริง
การสร้างความเชื่อมันในตนเอง
่
เพื่อให้เกิดความเคารพตนเอง และผู้อ่นื เห็นความสําคัญของการแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
และเห็นศักยภาพ และคุณความดีของตนเองและผูอ้ ่นื หรือคู่กรณี
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อคติ และการขจัดอคติ
คนเราเมือ่ เกิดความขัดแย้ง ต่างจะมองคู่กรณีในทางทีเ่ ป็ นลบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อ
ความขัดแย้งนัน้ เคลื่อนตัวไปสู่ความรุนแรง การใช้ความรุนแรงต่อกันก็ยงิ่ เพิม่ ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นลบนัน้
ให้กลายเป็ นความเกลียดชัง เป็ นอคติทค่ี ดิ เหมารวมว่าคนๆ นัน้ ไม่มอี ะไรดีเหลืออยู่เลย เป็ นคนเลว
ทรามในทุกเรือ่ ง และถ้าการปะทะกันนัน้ เป็ นกลุ่ม พวก หรือสถาบัน กลุ่ม พวก หรือสถาบันนัน้ ก็จะ
ถูกมองว่าเลวทรามไปทัง้ หมด ไม่อยากจะเกีย่ วข้อง หรือปฏิสมั พันธ์ใดๆ ด้วย การสื่อสารถูกตัดขาด
และความสัมพันธ์เชิงบวกก็สน้ิ สุดลง การพบกันกลายเป็ นการเผชิญหน้า
การจะเปลีย่ นแปลงปฏิสมั พันธ์เชิงลบให้สามารถเปิดการสื่อสาร เกิดปฏิสมั พันธ์เชิงบวกให้
เป็นประสบการณ์ใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้ นคืนความสัมพันธ์อนั ดีนัน้ ต้องเริม่ จากการลด และ
ขจัดอคติ อันเป็ นพฤติกรรมภายในเสียก่อน เพราะพฤติกรรรมภายในนัน้ เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม
ภายนอก
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
เปิ ดการสือ่ สาร

เจรจา,
ป้องกันตนเอง
ด้วยสันติวธิ ี

ความสัมพันธ์เชิงบวก

เผชิญหน้า,
ป้องกันตนเอง
ด้วยความรุนแรง

ความสัมพันธ์เชิงลบ

ขจัดอคติ
อคติ
ความขัดแย้ง

ความรุนแรง

ปิ ดการสือ่ สาร

ปฏิสมั พันธ์เชิงลบ

ปฏิสมั พันธ์เชิงลบ

ที่มาของความขัดแย้ง
ในการที่จะเข้าเผชิญ หน้ ากับความขัดแย้งเพื่อ เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไ ขความขัดแย้งนัน้
คนเราต้องตระหนักว่าความขัดแย้งเป็ นเรือ่ งธรรมชาติทจ่ี ะอยู่คู่ตวั เราไปตลอดชีวติ แม้เราจะไม่ชอบ
แต่หนีไม่พน้ เพราะมีทม่ี าจากธรรมชาติความแตกต่างและความเหมือนกันของคน แต่ความขัดแย้ง
นัน้ สามารถจัด การได้ เปลี่ยนแปลงได้ จะให้นําไปสู่ค วามรุนแรงก็ไ ด้ จะนํ าไปสู่ก ารพัฒนาก้ไ ด้
ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารจัดการความขัดแย้งนัน้
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ความรุนแรง
หากเราเลือกใช้ความรุนแรงแก้ไข ความขัด แย้งนัน้ จะกลายเป็ นความรุนแรง และถ้าเรา
ยังคงใช้ความรุนแรงต่อเนื่องไป ความรุนแรงก็จะขยายตัวทัง้ พื้นที่ และขนาดของความรุนแรง ทัง้
ปริมาณคนทีเ่ กีย่ วข้อง และผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบทัง้ รูปแบบ และวิธกี ารทีร่ นุ แรงมากขึน้
สันติ วิธี
หากเราแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี เราจะสามารถแสวงหาทางออกได้โดยไม่ต้องเสีย
เลือดเนื้อ โดยเฉพาะในกรณีทค่ี ่กู รณีเลือกใช้สนั ติวธิ ที งั ้ 2 ฝ่าย (หรือทุกฝ่าย) แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ใช้สนั ติวธิ ี ขณะทีอ่ กี ฝ่ายใช้ความรุนแรงก็จะสามารถลดทอนความรุนแรงลง เพราะสันติวธิ เี ป็ นวิธที ่ี
พยายามเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีไ่ ม่ชอบธรรมของคู่กรณี โดยไม่ล่วงละเมิดในชีวติ และร่างกายของ
คู่กรณี
ผูเ้ ข้าร่วมเป็ นเหยือ่ ของความรุนแรง และยังต้องดํารงชีวติ อยู่ภายใต้ความรุนแรง โดยคู่กรณี
ยังคงมีอํานาจเหนือกว่า ผูเ้ ข้าร่วมยังมีโอกาสถูกคุมคาม หากเป็ นปฏิกริ ยิ ากับความรุนแรง เลือกใช้
ความรุนแรงในการป้องกันตนเอง การสูญเสียชีวติ และเลือดเนื้อย่อมต้องมีมากขึน้ ตามมา และการ
เยียวยาจิตใจจะไม่เกิดประโยชน์อนั ใด เจ้าหน้าทีท่ หารก็มกี ารสับเปลีย่ นกําลังอยู่เสมอ คนใหม่มาก็
ไม่ได้รบั รูส้ งิ่ ที่คนเดิมทําไว้ แต่ ถ้าผู้เข้าร่วมสามารถใช้สนั ติวธิ ใี นการป้องกันตนเอง ก็จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงลบกับเจ้าหน้ าที่รฐั ให้เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก หรือเป็ นปกติ เกิด
ความเป็นมิตรมากขึน้ และมีความสุขได้
กิ จกรรม และผลของกระบวนการเยียวยาครัง้ ที่ 3
เริม่ รวมกลุ่มให้มขี นาดใหญ่ ข้นึ เพื่อ ขยับจากปญั หาเฉพาะตนไปสู่ก ลุ่มเป็ นจุดเชื่อ มต่ อ
ระหว่างตนเองกับโลก(ผูอ้ ่นื )
เป้าหมาย

เนื้อหา

-

1. สร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่ม
2. เตรียมความพร้อมในการเรียนรูจ้ กั ผูอ้ ่นื
3. สํารวจการคลีค่ ลายทางอารมณ์
4. เข้าใจ ความแตกต่าง เรียนรูก้ ารจัดอคติ การจัดการความขัดแย้งและป้องกัน
ตนเองด้วยสันติวธิ ี
1. รูจ้ กั ตนเอง และรูจ้ กั ผูอ้ ่นื
2. การเปิดใจรับคนแปลกหน้า
3. การสํารวจอารมณ์ตนเองและวิธจี ดั การกับอารมณ์
4. หลักการทางศาสนาในการแก้ความขัดแย้ง
ความกลัว
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-

5.
6.
7.
8.

การขอโทษ
การให้อภัย
เสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ ตนเอง
ทีม่ าของความขัดแย้ง อคติ และการขจัดอคติ
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
ติดตามสิทธิ ์สําหรับผูต้ กหล่น

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกระบวนการกลุ่มกิ จกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 3
วัน-เวลา
วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
วันที1่
09.00-10.00
ลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง
10.00-11.00
กิจกรรม “หาของแทนตัว”
เพิม่ ความคุน้ เคย
-รูจ้ กั ตนเอง
-รูจ้ กั
11.00-11.30
กิจกรรม “สัมผัสพืน้ ทีส่ ่วนบุคคล”
เปิดใจรับคนแปลกหน้า
11.30-11.40
กิกรรม “สํารวจอารมณ์ตนเอง”
ประเมินอารมณ์ผเู้ ข้าร่วมด้วยตัวเอง
11.40-12.00
กิจกรรม “คลีค่ ลายอารมณ์ดว้ ยการ 1.เปลีย่ นอารมณ์ “กลัว” มาทีก่ าร
นวดตัวเอง”
สัมผัสร่างกายให้มคี วามรูส้ กึ ตัว (สติ)
12.00-13.00
อาหารกลางวัน
13.00-13.15
ละหมาดซุฮฺรรี ว่ มกัน
1.ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของ
ผูเ้ ข้าร่วม
2.ผูเ้ ข้าร่วมสามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้
ตามปกติ
3.เป็นบรรยากาศทีผ่ เู้ ข้าร่วมรูส้ กึ
คุน้ เคย และปลอดภัย
13.15-13.45
นาเซฮัท หัวข้อ “ความกลัว”
นําศาสนธรรมมาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ใน
สถานการณ์ทม่ี คี วามรุนแรง
13.45-15.00
กิจกรรม “เกลียวเชือก” (1)
1.การทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
15.00-15.15
พัก 15 นาที
15.15-15.45
ละหมาดอัสรี
-เหมือนละหมาดซุฮฺร ี
15.45-17.00
กิจกรรม “เกลียวเชือก” (2)
1.ได้ตระหนักว่าตัวเราย่อมแก้ปญั หา
ของตัวเองได้ดที ส่ี ุด
17.00-18.00
อาหารเย็น
20.00-21.30
กิจกรรม “คุณความดี”
1.เสริมความเชื่อมันในตั
่ วเองได้ดที ส่ี ุด
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วัน-เวลา

วิ ธีการ-เนื้ อหา

วันที2่
07.30-08.30
09.00-10.45
10.45-11.00

อาหารเช้า
ทักทาย
กิจกรรม “ถ้อยคําแสนกล”

11.00-12.00

พัก 15 นาที
กิจกรรม “แป้งข้าวโพด”

12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30

วัตถุประสงค์
2.การยกย่องส่วนทีด่ ขี องคนเรา
สามารถทําให้คนเปลีย่ นแปลงในทางที่
ดีขน้ึ

ถามสารทุกข์สุขดิบ
1.รูท้ ม่ี าของความขัดแย้ง/ความขัดแย้ง
เป็นธรรมชาติ
2.รูจ้ กั อคติและการขจัดอคติ
1.เข้าใจสันติวธิ ี
2.รูจ้ กั การป้องกันตนเองจากความ
รุนแรงด้วยสันติวธิ ี

อาหารกลางวัน
ละหมาดซุฮฺร ี
ติดตามสิทธิการได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากรัฐและความจําเป็ น
เฉพาะหน้า

14.30-15.00

15.00

ปิดวง
-กล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆว่า “เมื่อกลับไป
บ้านจะทําอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้
ตัวเองสบายดีขน้ึ ”
-อานาซีดและสลามกอดลา
ละหมาดอัสรี
เดินทางกลับ
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-เหมือนวันแรก
1.รายงานผลการติดตามสิทธิ
2.รับเรือ่ งทีย่ งั ตกหล่น
3.กระตุน้ ให้เห็นศักยภาพของตนเอง
และช่วยเหลือกัน
-ตัง้ ใจทีจ่ ะดูแลตัวเอง

การรูจ้ กั ตนเองและเรียนรูจ้ กั ผูอ้ ่นื
รวมกลุ่ม 1 กับ 4 และ2กับ3 จาก 4 กลุ่มยุบจนเป็น 2 กลุ่ม
กิ จกรรมหาของแทนตัว
ขัน้ ตอน
1. ให้แต่ละคนหาสิง่ ของจากรอบตัวทีม่ ลี กั ษณะคุณสมบัติ คล้ายกับตัวเรา 1 ชิน้
2. รวมกลุม่ บอกเล่าให้เพื่อนฟงั ทีละคนว่า สิง่ ของนัน้ มีคุณลักษณะอย่างไรทีค่ ล้ายกับเรา จนครบทุกคน

ผล
-

-

ั หาในครอบครัว แก้ไ ขได้ แต่
เลือ กกระดาษยับ มีรอยหยัก แค่ นิดเดียว เหมือ นมีแ ค่ป ญ
เดีย๋ วนี้ไม่ใช่แค่ปญั หาครอบครัว เกิดจากปญั หาอื่นทีใ่ หญ่กว่า แก้ไขไม่ได้ กระดาษจึงมีรอย
ยับมากขึน้
เลือกกระเป๋าทีม่ ขี องเต็ม เมือ่ ก่อนเต็มไปด้วยความสุข แต่เดีย๋ วนี้เต็มไปด้วยความทุกข์
เลือกดอกไม้ทเ่ี บ่งบาน เพราะตอนนี้สบายใจ อยากให้ดอกไม้ทห่ี ุบอยู่ค่อยๆ บานไปเรื่อยๆ
จะได้มคี วามสุขตลอดไป
ดอกไม้ไม่นานก็เหีย่ ว เพราะดูขา้ งนอกเหมือนแจ่มใส แต่ขา้ งในห่อเหีย่ วกังวล
เลือกใบไม้สเี ขียว เพราะไม่เคยลืมลูกเลย โดยเฉพาะตอนที่อยู่คนเดียว ชอบนึกถึงเวลาที่
เขากลับจากทํางาน ไม่รวู้ ่าจะใช้เวลามากแค่ไหนกว่าจะลืม อาจจะถึงวันตายก็ได้
เลือกไม้ยนื ต้นทีล่ ้มไม่ได้เป็ นอันขาด ถ้าล้มเมื่อไหร่ลูกก็จะลําบาก เพราะเป็ นเสาหลักของ
ครอบครัว
เลือกกิง่ ไม้ทต่ี อ้ งอยูโ่ ดดเดีย่ ว เพราะต้องดูแลลูกๆคนเดียว

หมายเหตุ: คนที่ถูกเลีย้ งดูไม่ให้ยกตน หรืออยู่ในวัฒนธรรมที่ส่วนรวมสําคัญกว่าส่วนบุคคล จะไม่
ค่อยอยากพูดถึงตนเองให้ใครฟงั การมีสงิ่ ของเป็ นสื่อในการบอกเล่าจะช่วยลดความเขินอาย หรือ
ความกระดากใจทีจ่ ะแสดงตัว
สรุป
ผูเ้ ข้าร่วมจาก 2 กลุ่มได้รจู้ กั กันผ่านการบอกเล่าคุณสมบัตขิ องสิง่ ของทีต่ วั เองเลือกมา
สิง่ ที่เลือกส่วนใหญ่สะท้อนความคิดที่ยงั วนเวียนกับความสูญเสีย และยังรู้สกึ เหงา
เศร้าเมือ่ ต้องอยูค่ นเดียว เมือ่ เข้ากลุ่มก็เห็นใจคนหัวอกเดียวกัน
- เริม่ ต้นการรวมกลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย โดยเริม่ จากผูส้ ญ
ู เสียจากเหตุการณ์เดียวกัน
-
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การเปิดใจรับคนแปลกหน้า
เพื่อให้แต่ละคนได้ก้าวออกมาจากโลกของตัวเอง และเปิดใจเรียนรูค้ นแปลกหน้า ได้เห็น
ประโยชน์ของภาวะเสีย่ งเพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
กิ จกรรมสัมผัสพืน้ ที่ส่วนบุคคล
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมออกเป็ น 2 กลุ่มเท่ากัน จับคูแ่ ล้วตัง้ เป็ นแถว 2 แถวให้ตรงกับคู่ของตัวห่างกัน
ประมาณ 10 เมตร (ดังภาพ)
แถวที่ 1

แถวที่ 2

















ประมาณ 10 เมตร
2. ให้แถวที่ 1 หลับตา แถวที่ 2 ค่อยๆเดินช้าๆ เข้ามาหาแถวที่ 1
3. ให้แต่ละคนในแถวที่ 1 ยกมือขึน้ เมื่อเรารูส้ กึ ว่าคู่ของเราเข้ามาใกล้พอแล้ว ส่วนแถวที่ 2 ให้เดินไป
เรื่อยๆ จนกว่าคูข่ องเราจะยกมือขึน้ จึงให้หยุดยืนอยู่กบั ที่
4. ให้แถวที่ 1 ลืมตาขึน้ ดูตําแหน่งทีค่ ่ขู องเรายืนอยู่ ประสานสายตาและดูว่าเรารูส้ กึ อย่างไรกับ
ระยะห่างนัน้ เช่น ใช่เลย ใกล้ไป ไกลไป และแถวที่ 1 ปรับตําแหน่งของคูใ่ ห้อยูใ่ นระยะทีเ่ รารูส้ กึ พอดี
5. จากจุดพอดี ให้แถวที่ 2 ก้าวเข้าหาแถวที่ 1 อีกก้าวหนึ่ง ให้แถวที่ 1 ประสานสายตาและดูความรูส้ กึ
ของตัวเองกับตําแหน่งนี้ของคูข่ องตน เปรียบเทียบกับจุดพอดี
6. ปฏิบตั ซิ ้าํ โดยสลับบทบาทกัน ตัง้ แต่ขอ้ 2-5

ผล
3. ขัน้ ตอนที่ 4 เมือ่ ลืมตาขึน้ มีทงั ้ ทีพ่ บว่าตรงจุดพอดี ห่างไป และใกล้ไป
4. ขัน้ ตอนที่ 5 เมือ่ คู่ของตนก้าวเข้ามาใกล้เกินจุดพอดีจะรูส้ กึ อึดอัด ร้อน ยิง่ ระยะเวลา
เพิม่ ขึน้ ความอึดอัดก็ยงิ่ เพิม่ ขึน้
ให้ความรูเ้ รือ่ งทฤษฎีไข่ดาว หรือเขตสบาย 18 ให้เรารูว้ ่าทําไมเราจึงรูส้ กึ เช่นนัน้ และเราจะ
เป็นผูก้ ําหนดหรือเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีเ่ หล่านี้ได้อย่างไร
17

18

ดูรายละเอียดแนวคิดเรือ่ งนี้ทห่ี น้า 17-18 ในบทที่ 2
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สรุป
1. แต่ละคนมีพน้ื ทีส่ ่วนตัวทีม่ องไม่เห็น แต่สามารถสัมผัสได้เมือ่ เราใช้กจิ กรรมนี้
2. พืน้ ทีน่ ้ีเป็ นอาณาเขตส่วนตัวทีค่ นเราจะยินยอมหรือไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ ่นื เข้ามา ถ้าเป็ นคนทีเ่ รา
รูส้ กึ ปลอดภัย เราก็ให้เข้ามาใกล้ได้มาก เรียกว่าเขตสบาย แต่ถา้ เป็ นคนทีเ่ ราไม่แน่ ใจ เราจะ
ให้เขาอยูห่ ่างออกไป เรียกว่าเขตเสีย่ ง และถ้าเป็ นคนทีเ่ รารูส้ กึ กลัวไม่ปลอดภัย เราจะให้อยู่
ไกลๆเข้าไว้เรียกว่า เขตอันตราย
3. เราสามารถเปลีย่ นแปลงเขตเหล่านี้ให้เรามีเขตสบายมากขึน้ มีเพื่อนทีเ่ ราไว้ไจทีเ่ ราอยู่ดว้ ย
แล้วปลอดภัยมากขึน้ ด้วยการทดลองก้าวเข้าไปในเขตเสีย่ ง ให้โอกาสตัวเองและคนอื่นได้
ทําความรูจ้ กั กัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ลองร่วมทํากิจกรรมเล็กๆน้ อยๆด้วยกัน
แล้วจะยกเลิกความสัมพันธ์นนั ้ หรือก้าวต่อไป เราก็ตดั สินใจได้
ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของคณะทํางานกับผู้เข้าร่วม ในครัง้ แรกที่พบกัน ทุกคนคิดว่า
เป็ นเจ้าหน้ าที่รฐั และยังไม่ไว้ใจ แต่ผู้เข้าร่วมได้มาร่วมกิจกรรมอย่างต่ อเนื่อง ทําให้เรามี
โอกาสรูจ้ กั กันลึกซึง้ ขึน้ ครัง้ แรกทีพ่ บกันผูเ้ ข้าร่วมวางคณะทํางานไว้ทไ่ี หน? คําตอบคือวาง
ที่เขตเสี่ยง แล้วขณะนี้วางคณะทํางานไว้ท่ไี หน? คําตอบเป็ น ที่เขตสบาย นี่ก็เป็ นเพราะ
ผู้เ ข้าร่ว มให้โอกาสคระทํางานมาทําโครงการนี้ ถึง แม้ใ นตอนแรกนัน้ จะรู้ส ึก เสี่ยงก็ต าม
ดังนัน้ การเสีย่ งเช่นนี้กค็ ุม้ ค่า เพราะทําให้เราได้เพื่อน ได้ช่วยเหลือกัน และโลกทีก่ ว้างขวาง
ยิง่ ขึน้
4. ผูเ้ ข้าร่วมมีความสนใจจะพบกับผูส้ ูญเสียต่างเหตุการณ์อย่างกรณี 28 เมษา เป็ นบันไดขัน้ ที่
สอง หลังจากพบปะกันเองระหว่างกลุ่มผูส้ ูญเสียจากเหตุการณ์เดียวกัน ในกิจกรรมเยียวยา
ครัง้ ที่ 3 นี้
5. กลุ่มจัดวางทหารไว้ทเ่ี ขตอันตราย และยังไม่อยากพบกับครอบครัวของทหาร
การสํารวจอารมณ์ตนเอง และวิธจี ดั การกับอารมณ์
กิ จกรรมสํารวจอารมณ์ตนเอง
ขัน้ ตอน
1. ให้นงหลั
ั ่ บตา นึกย้อนกลับไปตอนหลังเหตุการณ์เรารูส้ กึ อย่างไร จนกระทังมาพบกั
่
บกลุม่ ร่วม
กิจกรรมเยียวยาครัง้ ทีห่ นึ่งรูส้ กึ อย่างไร ครัง้ ทีส่ องรูส้ กึ อย่างไร และขณะนี้ในกิจกรรมครัง้ ทีส่ ามเรา
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
2. ให้แต่ละคนประเมินระดับความรูส้ กึ ของตนเอง แล้วไปขีดในช่องทีต่ รงกับความรูส้ กึ ขณะนี้ทก่ี ระดาน
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ผล
มีความสุข
มาก

มีความสุข
ปานกลาง

ไม่มคี วามสุข เศร้ามาก

รวม

กลุ่มที่ 1,4

1

9

18(กลัว)

3 (ซึม)

31

กลุ่มที่ 2,3

4

16

10

1

35

สรุป
1. มีการคลีค่ ลายทางอารมณ์จากกลุ่มที่ 2 และ 3 แต่กลุ่มที่ 1 และ 4 นัน้ เกิดความกลัวจาก
เหตุการณ์เฉพาะทีใ่ กล้ตวั เนื่องจากก่อนมาเข้าร่วมกิจกรรม ลูกชายของผูเ้ ข้าร่วมคนหนึ่งใน
กลุ่ม 4 ซึ่งอยู่ในเหตุ การณ์ ตากใบจนบาดเจ็บ ถูกจับกุมในข้อหาพยายามฆ่า(ผู้อ่นื ) ทําให้
เกิดความกลัวถูกจับกระจายไปทัง้ กลุ่ม เพราะเป็ นครอบครัวทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน และ
อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน
2. เหตุ การณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทัวไปใน
่
4 จังหวัด มีผลกระทบทางจิตใจไม่มากนัก แต่
เหตุการณ์เฉพาะทีเ่ กิดกับคนใกล้ตวั จะมีผลทางอารมณ์มาก
หมายเหตุ: เมื่อพบว่ากลุ่มมีอารมณ์ ซมึ เศร้า เกิดความกลัว ต้องใช้กจิ กรรมคลี่คลายอารมณ์ และ
ร่วมกันค้นหาวิธกี ารจัดการกับอารมณ์ของตนด้วยตนเอง ให้เกิดความมันใจว่
่ าเมื่อออกจากกลุ่มแล้ว
สามารถดูแลจิตใจของตนเองได้
กิ จกรรมคลี่คลายอารมณ์ด้วยการนวดตนเอง
ขัน้ ตอน
1. ทบทวนการนวดตนเอง และทําไปพร้อมๆกัน
2. จากการนวดคนเดียว รวมกันเป็นกลุ่ม นวดกันและกันไปพร้อมๆกัน เป็ นวงกลม
3. ถามความรูส้ กึ หลังการนวด

ผล
- รูส้ กึ สบาย เริม่ มีเสียงหัวเราะ และรอยยิม้
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ประเด็นอภิปรายแลกเปลีย่ น
ตัง้ คําถามกับผูเ้ ข้าร่วมว่า
- ขณะนี้ยงั รูส้ กึ กลัวหรือไม่ ตอบ: เวลานี้ไม่กลัว แต่กลับไปบ้านจะกลัว
- เรากลัวเพราะอะไร ตอบ: เพราะคิด ยิง่ คิดก็ยงิ่ กลัว
- ทําไมการนวดจึงทําให้ความกลัวหายไปเป็นครัง้ คราวได้
คําตอบ: ขณะนวดรูส้ กึ สบาย เพราะใจเรามาอยู่ท่รี ่างกาย ทําให้ “ความกลัว” ทีม่ ากับความคิด
หายไป

การละหมาด สามารถทําให้ความกลัวหายไปได้ เพราะขณะนัน้ ใจเราอยู่ทอ่ี ลั ลอฮทีเ่ ดียว ไม่ได้คดิ
ความกลัวก็หายไป เพราะความกลัวมากับความคิดทีป่ รุงแต่งไปต่างๆ นานา ถ้าเช่นนัน้ เราจะหยุดความคิด
ได้อย่างไร
การยอมรับความรู้สกึ ทีเ่ ป็ นจริง จะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ ของเราได้ ถ้าไม่ยอมรับเราก็จะหนี
อารมณ์ ความรูส้ กึ ของเราตลอดเวลา แต่ถ้าเราสามารถพูดว่า “ฉั นกลัว” ได้ ถือเป็ นความกล้าหาญ
อย่างหนึ ง่ ถ้าเรากลัวแล้วเราวิ ง่ หนี ความกลัวจะอยู่ข้างหลังเรา (ซึ่งน่ ากลัวกว่า เพราะไม่รอู้ ะไรจะ
เกิดขึ้น) ตรงข้าม ถ้ าเรากลัวแล้ วพูดว่ าเรากลัว ความกลัวจะอยู่ข้างหน้ าเรา เพราะเรามองเห็น
ความกลัวนัน้ ซึง่ จะทําให้เราสามารถจัดการกับมันได้

สรุป
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย จะสามารถดึงความรูส้ กึ ออกจากความคิดถึงเหตุการณ์ทท่ี ํา
ให้เ กิด อารมณ์ ต่ างๆได้ด ี เพราะการเคลื่อ นไหวของร่างกายรับรู้ไ ด้ง่ายกว่ าการเคลื่อ นไหวของ
ความคิด
หลักการทางศาสนาว่าด้วยการแก้ไขความขัดแย้ง
หลังละหมาดได้นาซีฮทั ในหัวข้อ “ความกลัว”
ขณะนี้เรากําลังอยูใ่ นภาวะความหวาดกลัว ถามว่าเราจะทําอย่างไร เนื่องจากเราเป็ นมนุ ษย์
ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แต่สงิ่ ที่สําคัญขอให้เรารูว้ ่า พระองค์อลั ลอฮนัน้ อยู่กบั เราเสมอ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่ว่ าจะเป็ นการตาย การมีชวี ิต พระองค์อ ัลลอฮได้กํ าหนดไว้เ รียบร้อ ยแล้ว ดัง นัน้ เราควรที่จะ
อดทนและนึกถึงพระองค์อลั ลอฮอยูเ่ สมอ
แท้จริงแล้ว “โลกนี้” เป็ นเสมือน “โลกแห่งมายา” ทีพ่ ระองค์อลั ลอฮได้สร้างให้เราได้เห็นและ
ผ่ า นพบไว้ม ากมาย และทุ ก อย่ า งนัน้ ก็จ ะเป็ น การทดสอบให้ก ับมนุ ษ ย์เ ท่า นั น้ ว่ า บุค คลนั น้ จะ
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สามารถอดทนและรับกับสิง่ เหล่านัน้ ได้หรือไม่ โลกนี้ เป็ นเพียงแค่สถานที่ ทีห่ ยุดพักพิงเท่านัน้ เรา
จะต้องไปอยู่อกี โลกหนึ่ง คือโลกอาคีเราะห์ ดังนัน้ ขอให้เราตระหนักถึงหน้าทีท่ ม่ี ตี ่อพระองค์อลั ลอฮ
เชื่อฟงั พระองค์อลั ลอฮ และปฏิบตั สิ งิ่ ทีอ่ ลั ลอฮได้บญ
ั ญัตไิ ว้ พร้อมทัง้ ละเว้นความชัว่
ในขณะที่เ รากลัว และหวาดระแวงอยู่น้ี ขอให้เ ราขอดุ อ าอ์( ขอพร) และปฏิบตั ิศ าสนกิจ
โดยเฉพาะการละหมาด เพราะการละหมาดคือ การขอดุอาอ์ และให้จติ ใจของเรามันคง
่ และให้จติ ใจ
ของเราได้อยู่ใกล้ชดิ กับพระองค์อลั ลอฮ ซึง่ การละหมาดเปรียบเสมือนกับเสาของอาคาร บ้านเรือน
ถ้าบ้านนัน้ ขาดเสาหลัก บ้านนัน้ ก็จะอยู่ไ ม่ไ ด้ เช่ นเดียวกัน กับมนุ ษ ย์ท่จี ะต้ อ งละหมาด และการ
ละหมาดนัน้ จะสามารถคุม้ ครองเราทัง้ โลกนี้และโลกหน้า
สรุป
- เพื่อให้การนาเซฮัทช่วยนําเข้าสู่เนื้อหาการแก้ไขความขัดแย้ง ควรเลือกบททีพ่ ูดถึง “การขอ
โทษ” “การให้อภัย” “การอยูร่ ว่ มกับคนอื่นทีม่ คี วามแตกต่างจากเรา” ฯลฯ
- ต้องถือสภาวะของกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็ นสําคัญ สถานการณ์ความไม่สงบ (16 พฤศจิกายน
2548 เกิดเหตุการณ์ยงิ 9 ศพที่ ต.ตะบอง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) ยังส่งผลต่อสภาวะจิตใจ
ของผูเ้ ข้าร่วม โดยเฉพาะเหตุทเ่ี กิดใกล้ตวั (14 พฤศจิกายน 2548 ลูกชายผูเ้ ข้าร่วมคนหนึ่ง
ถูก จับ) จะส่ง ผลมาก จึง ต้อ งเปลี่ยนหัว ข้อ การนาซีฮ ทั เป็ นเรื่อ งความกลัว ให้เ หมาะกับ
ผูเ้ ข้าร่วม
เสริมสร้างความเชื่อมันในตนเอง
่
เป็ นกิจกรรมที่จะต้องมีการแทรกอยู่ทุกครัง้ ทีพ่ บกัน ให้ผู้เข้าร่วมตระหนักอยู่เสมอว่าตนมี
ศักยภาพในการแก้ไขปญั หาของตนเอง
กิ จกรรมเกลียวเชือก
ขัน้ ตอน
1. แบ่งผูเ้ ข้าร่วมออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับมือกันเป็ นเส้นเชือก แล้วนํามาพันกันจนยุ่งเหยิง แล้วนํา
ต้นเชือกกับปลายเชือกมาเชื่อมต่อกัน
2. ให้ผเู้ ข้าร่วมช่วยกันแก้เกลียวเชือกนี้ออกจากกัน
3. ในกลุ่มทีแ่ ก้ออกได้ก่อน มาช่วยแก้ในกลุ่มทีย่ งั ไม่สามารถแก้ได้

ผล
- กลุ่มทีแ่ ก้ได้ก่อนภูมใิ จในตนเองทีม่ คี วามสามารถ
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- กลุ่มทีถ่ ูกแก้ บางคนดีใจทีม่ คี นมาช่วย บางคนไม่พอใจรูส้ กึ ว่ามือทีพ่ นั กันเป็ นปญั หาของเรา
อยากแก้เองมากกว่า และไม่อยากทําตามคําสังของอี
่
กกลุ่ม ไม่ชอบให้ใครมาชี้ แก้เองถึงจะ
ใช้เวลาเท่าไหร่ ก็รสู้ กึ พอใจ
- กลุ่มที่เป็ นผู้แก้ปรารถนาดี อยากช่วย ถ้าช่วยได้ก็ภูมใิ จ และรู้สกึ ถูกลองเชิงไม่ทําตามที่
บอก “คนฉลาดพึง่ ไม่ได้ คนโง่สอนไม่ได้”
สรุป
- ปญั หาแก้ได้ดว้ ยตนเอง
- ตนเองเป็ นผูแ้ ก้ปญั หาของตนเองได้ดที ส่ี ุด เพราะรูป้ ญั หาของตนเองดีกว่าคนอื่น
- คนอื่นมาช่วยแก้ปญั หาก็ไม่ถูกใจ และคงเหนื่อยใจเพราะถูกลองเชิง
- สถานการณ์รอบตัวยังไม่สงบ ถ้ารอแต่การช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ อย่างน้อย
เราควรมีความสามารถป้องกันตนเองจากความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
กิ จกรรมคุณความดี
เตรียมอุปกรณ์
1. กระดาษเอ 4 ตัดเป็ น 6 ชิน้ ให้แต่ละคนๆละ 5 แผ่น
2. ปากกา จํานวนเท่ากับผูเ้ ข้าร่วม
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มๆละ 6 คน
2. แจกอุปกรณ์ แต่ละคนได้รบั กระดาษ 5 แผ่น ปากกา 1 ด้าม
3. ให้แต่ละคนเขียนข้อดีเด่นของเพือ่ นร่วมกลุ่มให้ครบทุกคน โดยเขียนถึง 1 คนต่อ 1 แผ่น พับแล้วใส่
รวมไว้ในกองกลางจนครบทุกคน
4. ให้เริม่ จากคนใดคนหนึ่งจับกระดาษทีเ่ ขียนไว้ แล้วให้ทายว่าเป็นใคร เพราะอะไรจึงทายเช่นนัน้
5. ให้เจ้าของลายมือเป็ นผูเ้ ฉลยว่าทีจ่ ริงเป็ นของใคร และมอบข้อความนัน้ แก่เจ้าของ
6. เวียนกันจับขึน้ ทายจนหมด

ผล
- รูส้ กึ ดี มีความสุข ทีม่ คี นชม ไม่เคยรูม้ าก่อนเลยว่าเราน่ารัก เราก็มดี กี บั เขาเหมือนกัน
- รูจ้ กั ตัวเองดีขน้ึ จากสายตาของคนอื่น และรูจ้ กั คนอื่นมากขึน้ จากเพื่อนทุกคน
สรุป
- คนเรามีทงั ้ ข้อดีขอ้ เสีย แต่คนมักจะกล่าวถึงกันในทางเสีย โดยถือว่าเป็ นการตักเตือนเพื่อให้
ปรับปรุงตนเอง แต่แท้จริงการพูดถึงแต่ขอ้ เสีย ทําให้คนจิตใจห่อเหี่ยว ขณะที่การพูดถึง
ข้อดีทาํ ให้คนเกิดแรงบันดาลใจ อยากทําคุณงามความดีทไ่ี ม่เคยทํามาก่อนได้
- เราสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางลบของคนด้วยการให้น้ํากับเมล็ดพันธุแ์ ห่งความดีใน
ตัวเขา ด้วยการให้ความสําคัญกับคุณความดีในตัวเขา
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ตัวอย่างคุณความดี
คุณยายคนหนึ่งอายุมากไปซือ้ ของ แล้วเดินถือของกลับบ้านมาในซอยเปลีย่ ว ขณะทีเ่ ดินอยู่
ก็รสู้ กึ ว่ามีผู้ชายร่างใหญ่เดินตามมา แกคิดว่าต้องเป็ นคนที่คดิ จะปล้นแกแน่ นอน ถ้าเป็ นคุณจะทํา
อย่างไร
คําตอบมีหลากหลายดังนี้
- หันกลับมาเอาของฟาดหน้าผูช้ ายคนนัน้ (เขาตัวใหญ่กว่าเราสูไ้ ม่ไหวแน่ )
- วิง่ หนี (ถูกไล่ตาม ไม่รอดแน่ )
- ยืนนิ่งๆ (ถูกบีบคอ)
- ร้องให้คนช่วย (ถูกปิดปาก)
- ยกของให้คนร้าย และบอกว่าอย่าทําร้ายคนแก่เลย (เสียของ แต่อาจจะไม่ถูกทําร้าย)
ถ้าเราใช้ความรุนแรง เราก็จะถูกใช้ความรุนแรงกลับมา
ถ้าเราหนี เขาอยู่ข้างหลังเรา เขาทําอะไรเราก็ได้
แต่ ถ้าเราเผชิ ญหน้ า เราก็จะเห็นว่ าเขาจะทําอะไรกับเรา เราจะได้ ร้วู ่าเราควรทํา
อย่างไร ดังเช่นการกระทําของคุณยายคือ
คุณยายคนนี้เลือกวิธหี นั หลังกลับเพื่อเผชิญหน้ากับชายหนุ่ มแล้วยื่นของในมือให้พร้อมกับ
พูดว่า “พ่อคุณ พ่อนํ้ าใจดี เห็นคนแก่ถอื ของหนักเลยรีบเข้ามาช่วย ขอให้จาํ เริญๆเถิดพ่อคุณ” ชาย
คนนี้ตงั ้ ใจมาปล้น แต่พบการกระทําเช่นนี้ก็อดเปลี่ยนใจไม่ได้ ในชีวติ เขาไม่เคยมีใครชมเลย มีแต่
มองเขาในแง่ลบ และคิดว่าเขาจะต้องทําผิดอยู่เสมอ พอมีคนชื่นชมเขาจึงไม่ยอมทิง้ โอกาสดีน้ี เขา
คว้ามันไว้ จัดแจงหิว้ ของไปส่งคุณยายถึงที่
การที่คุณยายคนนี้ทําเช่นนี้ได้ เพราะคุณยายเชื่อว่าคนร้ายมีคุณความดีในจิตใจ ซึ่งไม่ใช่
เรื่องง่ายนักที่จะสามารถมองเห็นความดีในคนที่กําลังจะทําร้ายเรา แต่จากกิจกรรมเราก็ได้เห็นว่า
ความดีบางอย่างในตัวเรา เราเองก็ยงั ไม่เคยเห็นเลย แต่เมื่อมีคนเห็นและบอกกับเรา ก็ทําให้เรา
หัวใจพองโต รูส้ กึ มีความสุข และทําให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน
คนเราทุกคนมีความดีอยู่ดว้ ยกันทุกคน ไม่ว่าจะร้ายแค่ไหน แต่เราจะเรียกสิง่ นัน้ ออกมาได้
อย่างไร เราก็ต้องเริม่ ต้นฝึ กมองให้เห็นส่วนที่ดขี องคน และให้กําลังใจกับเขา สถานการณ์ใน 4
จังหวัดภาคใต้ คิดว่าคนร้ายที่อยู่ใกล้เราเป็ นใคร เราควรมองเขาอย่างไร และปฏิบตั กิ บั เขาอย่างไร
จึงจะเรียกส่วนดีของเขาออกมาได้

130

ทีม่ าของความขัดแย้ง อคติ และการขจัดอคติ
กิ จกรรมถ้อยคําแสนกล
เตรียมอุปกรณ์
1. กระดาษเอ 4 คนละ 3 แผ่น
2. สีชอ็ ค
ขัน้ ตอน
1. แจกกระดาษคนละ 3 แผ่น เขียนหมายเลข 1 2 3 ทีห่ วั กระดาษ และพับครึง่
2. เลือกสีทเ่ี ข้ม วาดรูปแล้วเห็นชัดเจน
3. ให้เขียนรูปตามคําบอก เมื่อได้ยนิ คําบอกให้นึกเป็ นภาพ และเขียนภาพนัน้ ลงบนกระดาษ เป็ นภาพที่
เขียนง่ายๆ ให้อธิบายได้
แผ่นที่ 1 มี 2 คํา คือ นํ้า และผ้า
แผ่นที่ 2 มี 2 คํา คือ ความรัก และความโกรธ
แผ่นที่ 3 มี 2 คํา คือ ทหาร และมุสลิม

ผล
- แผ่นที่ 1 นํ้า = ฝนตกลงคลอง แม่น้ํา แก้วนํ้า
ผ้า = ผ้าถุง เสือ้ ผ้าคลุม
นึกถึงนํ้า และผ้าในลักษณะทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
- แผ่นที่ 2 ความรัก = รูปคน ครอบครัว หัวใจ
ความโกรธ = คนถูกยิง คนแยกกัน ไก่ทม่ี ากินของเรา ไฟ สามี
เป็ นภาพทีต่ ่างกันมากขึน้ ไปอีก
- แผ่นที่ 3 ทหาร = ลูกทีเ่ ป็ นทหาร ทหารในเครือ่ งแบบถือปืน ทหารมาทีบ่ า้ นเยอะ ทหารเดิน
บนถนนในหมูบ่ า้ น ตาชังของความยุ
่
ตธิ รรม ปืน – เกือบทุกรูปมีอาวุธอยูด่ ว้ ย
มุสลิม = คนจับมือกันไปมัสยิด มัสยิด ละหมาด ผู้หญิงกับดอกไม้ หญิง-ชายแต่ง
กายแบบมุสลิม ผูห้ ญิงมีผา้ คลุม ผูช้ ายสวมหมวกกาปิเยาะ
สรุป
แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

เป็ นคํานามทีเ่ ป็ นรูปธรรมมองเห็นได้ เพียงคําเดียวสัน้ ๆ ภาพยังออกมาต่างกัน เรา
รับรูส้ งิ่ เดียวกัน แต่ไม่ได้เห็นเหมือนกัน เราเห็นหรือตีความไปตามความคิดของแต่
ละคน
เป็ นคํานามธรรมยิง่ ทําให้เราตีความต่างออกไปยิง่ ขึน้ เพราะนามธรรมเป็ นความคิด
ทีม่ องไม่เห็น
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ทัง้ แผ่นที่ 1 และ 2 จะทําให้เราเห็นว่าเราพูดเรื่องเดียวกัน แต่เราอาจจะเข้าใจต่างกันก็ได้
เพราะเราต่างตีความการรับรูข้ องเราตามใจของเรา ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่
ต่างกัน “นํ้ า” ของชาวปูลาเจ๊ะมูดอ (เป็ นเกาะ) ก็เป็ นนํ้ าทะเล แต่ “นํ้ า” ของคนที่มาจากสุไหงปาดี
เป็ นนํ้ าฝน อันหนึ่งกินได้อกี อันกินไม่ได้ ไม่เหมือนกันเลย ถ้าให้ทงั ้ 2 คนไปจัดหานํ้ าให้กบั หมู่บา้ น
คนหนึ่งจะซือ้ โอ่ง แต่อกี คนบอกว่าต้องทํานํ้าประปา ถ้าไม่คุยกัน ไม่ทําความเข้าใจกัน เอาแต่ยนื ยัน
ความคิดของตัวก็ตอ้ งทะเลาะกัน

เป็ นธรรมชาติทค่ี วามรับรูข้ องคนเราต่างกัน ทําให้เราคิดอะไรไม่เหมือนกันซึง่ เป็ นทีม่ าของความ
ขัด แย้ง ความขัด แย้งจึงเป็ น เรื่องของธรรมชาติท่สี ามารถเกิด ขึ้น ได้เ สมอ หรือที่เ ราคิด เหมือนกัน ก็ดี
ความคิดทีเ่ หมือนกันส่วนใหญ่ทาํ ให้เราร่วมมือกันได้ แต่ทค่ี ดิ เหมือนกันแล้วต้องทะเลาะกันก็มเี หมือนกัน
เช่นรักผูห้ ญิงคนเดียวกัน อยากได้ผนื ดินผืนเดียวกัน อยากได้ตําแหน่ งเดียวกัน อยากมีอาํ นาจเหมือนกัน
นีเ่ ป็ นทีม่ าของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งไม่ใช่ความรุนแรง ความรุนแรงเกิ ดจากการเลือกวิ ธีแก้ ไขความขัดแย้ง ถ้า
เราเลือกใช้วิธีทีร่ นุ แรง ความรุนแรงก็จะเกิ ดขึ้น แต่ถ้าเราคุยกันหาทางออกได้ ความรุนแรงก็ไม่
เกิ ดขึ้น

แผ่นที่ 3

คําว่าทหาร เกือบทุกรูปจะมีอาวุธ บางรูปมีแต่รปู ปื นอย่างเดียวเพราะว่ากลุ่มเห็นว่า
ทหารเป็ นสิง่ อันตรายเหมือนอาวุธนําความรุนแรงมาสู่เรา เป็ นคนร้าย
ขณะทีค่ าํ ว่ามุสลิม เป็ นรูปผูป้ ฏิบตั ธิ รรม แต่งกายสุภาพ เป็ นคนใจดี ใจเย็น สามัคคี
มีความยุตธิ รรม

ตัง้ คําถาม ถ้าให้คนกรุงเทพทํากิจกรรมนี้ และให้วาดรูปจาก 2 คํานี้ คิดว่ารูปจะออกมาอย่างไร
ตอบ ทหาร=อดทน เสียสละ รัว้ ของชาติ
มุสลิม=ไม่ตอบ
ผูน้ ํากลุ่ม: เคยให้คนเชียงใหม่วาดภาพคําว่า “มุสลิม” รูปออกมาเหมือนกับคําว่า “ทหาร” ทีน่ ่ี เป็ นรูป
ปืน ระเบิด คนถือปืน คนตาย ฯลฯ
ถาม: ทําไมถึงเป็ นเช่นนัน้ ?
ตอบ: เขาไม่รจู้ กั เรา และดูจากสื่อ
ถาม: มุสลิมเป็ นอย่างทีเ่ ขาคิดหรือไม่?
ตอบ: ไม่ทุกคน อาจมีบางคน

132

ผูน้ ํ ากลุ่ม: ความคิดแบบเหมารวมว่าทุกคนที่เป็ นมุสลิมจะต้องหัวรุนแรงหรือเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้
เรียกว่า อคติ การคิดว่ามุสลิมทุกคนใจดีมคี ุณธรรมเป็นอคติหรือไม่?
ถาม: มุสลิมทุกคนใจดีมคี ุณธรรมหรือเปล่า?
ตอบ: มีบางคนก็ไม่ด ี
ผูน้ ํ ากลุ่ม: การคิดแบบเหมารวม แม้ในทางที่ดกี เ็ ป็ นอคติ อย่างหนึ่ง เป็ นอคติ ทเ่ี กิดจากความชอบ
ส่วนความคิดแบบเหมารวมว่าคนมุสลิมหัวรุนแรงก็เป็ นอคติ จากความไม่ชอบ คนทัวไปในจั
่
งหวัด
อื่นๆ อาจมองเราด้วยอคติ เห็นเราเป็ นพวกหัวรุนแรง “แต่จริงๆ เราเป็ นหรือเปล่า?” “ไม่เป็ น”
ผูน้ ํากลุ่ม: เราไม่ได้หวั รุนแรง แต่ถูกมองว่าหัวรุนแรง เรารูส้ กึ อย่างไร?
ตอบ ไม่ชอบใจ น้อยใจ
ถาม: แล้ว เรามองทหารอย่างไร? การที่รูปทหารออกมาเป็ นอาวุ ธที่รุนแรงหมด แสดงว่าเราคิด
อย่างไรกับทหาร?
ตอบ: เราคิดแบบมีอคติ (คิดแบบเหมารวมเหมือนกัน) กับทหาร
ถาม: ทหารทุกคนเป็ นคนร้ายทุกคนไหม?
ตอบ: ไม่ มีทงั ้ คนดีและคนร้าย
ผูน้ ํ ากลุ่ม: เวลาเราเจอทหาร ในทันทีอคติ ในใจเราจะทํางาน ทําให้เราเห็นทหารทุกคนเป็ นผู้รา้ ย
และเวลาทีเ่ ราถูกมองอย่างอคติแล้วเรารูส้ กึ อย่างไร ทหารก็มคี วามรูส้ กึ เช่นเดียวกัน
ถาม: เราไม่อยากให้ผอู้ ่นื มองเราด้วยอคติ เรามีวธิ ขี จัดอคติของเขาทีม่ ตี ่อเราได้อย่างไร?
ตอบ: ทําให้เขาเห็นความจริง
ถาม: แล้วอคติในใจเราจะทําอย่างไร
ตอบ: แยกแยะเป็ นคนๆ ไป
ผล
- ทําให้ผเู้ ข้าร่วมรูจ้ กั “อคติ” และรูว้ ธิ ขี จัดอคตินนั ้
- อคติเ ป็ นสิ่งสําคัญ ในการสนับสนุ นให้เ กิด ความขัด แย้ง และความรุนแรง เพราะอคติจ ะ
กําหนดการกระทําของคนเรา เช่นเราเห็นทหารเป็ นคนร้าย เมื่อทหารมาหน้ าบ้านเราก็หนี
ออกหลังบ้าน ทัง้ ทีเ่ ขาอาจมาแจกเสือ้ เช่นกันถ้าเราไปกรุงเทพขึน้ แท็กซีแ่ ล้วบอกว่ามาจาก
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กอ็ าจถูกคนขับรถแท็กซีไ่ ล่ลงจากรถ หรือต่างฝ่ายต่างเห็นกันเป็ น
คนร้ายจึงป้องกันตนเองด้วยการทําร้ายอีกฝา่ ยหนึ่งก่อน ความรุนแรงก็จะเกิดขึน้
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ในการจัดกิจกรรมครัง้ แรกนู รอัยนีบอกว่า “เธอจําสองคนที ม่ าจากหมู่บ้านเดี ยวกันกับเธอในตําบล
ศาลาใหม่ได้ แต่ทีเ่ หลือทัง้ หมดเป็ นคนแปลกหน้ า” แต่หลักจากเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ ที่ 3 คุณแม่ลกู สี่
อย่างเธอกล่า วพร้อมรอยยิ้ม ว่า “ตอนนี้ เธอมี เพื อ่ นที ด่ ี มากมาย และเธอเองก็ได้ เปลี ย่ นแปลงสิ ง่
ต่างๆที เ่ คยมีในอดีต ได้เรียนรู้ถึงการมีสิทธิ ท์ ี จ่ ะลุกขึ้นพูด เรียนรู้ทีจ่ ะไม่มองเจ้าหน้ าที ร่ ฐั ในแง่ลบ
ทุก คน และเรี ย นรู้ว่า หากต้ องการให้ ผ้ ูอืน่ คิ ดดี กบั เรา เราต้ องคิ ด ดี ก ับพวกเขาเช่ นกัน” (คํา ให้
สัมภาษณ์ของนูรอัยนี ลาเต๊ะ: หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 18 เมษายน 2549) อ่านรายละเอียดคําให้
สัมภาษณ์เพิม่ เติมทีภ่ าคผนวกที่ 5

สรุป
คนเราสามารถเรียนรูว้ ่าเรามีอคติในตนเองจากอคติทผ่ี อู้ ่นื มีต่อเรา และเราสามารถขจัดอคติ
ของตนเองได้เมื่อเรารูว้ ่า สิง่ ที่เห็นอย่างเหมารวมนัน้ เป็ นอคติ ทําให้เราพยายามมองคนอื่นตามที่
เป็นจริง อย่างทีเ่ ราต้องการให้คนอื่นเห็นเราตามทีเ่ ป็นจริงเช่นเดียวกัน
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
กิ จกรรม แป้ งข้าวโพด
เตรียมอุปกรณ์ 1. แป้งข้าวโพด 1.5 กิโลกรัมต่อกลุ่ม
2. กะละมังพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 1 กะละมังต่อกลุ่ม
3. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 พับต่อกลุ่ม
4. ถังใส่น้ําเพื่อล้างมือ 2 ถัง
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุม่ กลุ่มละ 7-8 คน
2. นําอุปกรณ์มาให้กลุ่มละชุด
3. ขอของมีค่าเช่น แหวน เหรียญ มากลุ่มละหนึ่งชิน้ สมมติให้ของมีค่านี้เป็ นเหมือน
เป้าหมายทีม่ คี ่าของเรา ใส่เป้าหมายลงไปในแป้ง
4. ให้แต่ละกลุ่มใช้วธิ อี ะไรก็ได้ ให้ไปถึงเป้าหมายทีม่ คี ่าของเรา
5. เสนอวิธใี ห้ทดลอง
วิธที 1่ี ให้กาํ หมัดแล้วชกลงไปทีแ่ ป้ง จากเบาไปหาแรง และดู
(ให้ทาํ ทุกคน)
ว่าเกิดผลอะไรบ้างกับมือ
วิธที ่ี 2 ให้เอานิ้วจุ่มลงเบาๆทีแ่ ป้ง ยกนิ้วขึน้ เล็กน้อยขณะ
เคลื่อนนิ้วไปสูเ่ ป้าหมายทีอ่ ยู่ภายในแป้ง
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คําถามที่ 1 ถามความรูส้ กึ เมือ่ ทํากิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมตอบว่ารูส้ กึ สนุก
คําถามที่ 2 ผลการใช้แต่ละวิธกี ารเป็ นอย่างไร คําตอบดังตาราง
ใช้วธิ อี ะไรบ้าง
ผล

วิธอี ะไรก็ได้
ขุด เจาะ ควํ่า ขยํา แคะ
งัด
เจ็บมือ
ใช้แรงมาก
ถึงเป้าหมาย
แป้งเลอะเทอะ
แป้งปน่ สลาย

วิธแี นะนําที่ 1
ทุบ
เจ็บมือ (ทุบเบาเจ็บมือ
น้อย ทุบแรงเจ็บมาก)
ไม่ถงึ เป้าหมาย

วิธแี นะนําที่ 2
จุ่ม
ถูกดูด
สบาย
ลื่นดี
ถึงเป้าหมายแต่ชา้

ตัง้ คําถาม
คําถาม: วิธไี หนเป็นความรุนแรง วิธไี หนเป็นสันติวธิ ี
ตอบ: ทุบ - รุ นแรง จุ่ม – สัน ติว ิธ ี ขุด เจาะ ควํ่า ขยํา งัด เป็ น
ความรุนแรงเพราะทําให้แป้งเละ ถ้าแป้งเป็ นคนถูกทําอย่างนี้กต็ าย
คําถาม: แล้ว การนัง่ ดู เ พื่อ นเฉยๆ กลัว มือ เลอะ เป็ น สัน ติว ิธ ีห รือ
ความรุนแรง
ตอบ: สันติ ไม่รนุ แรง

ผูน้ ํากลุ่ม:
ดูเหมือนสันติ แต่ไม่ใช่สนั ติวธิ ี สันติ แปลว่าความสงบ แต่สนั ติวธิ เี ป็ นวิ ธีการต้องกระทํา
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ปญั หา โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อคู่กรณี การนัง่ ดูเฉยๆ ไม่ได้ทําอะไร จึงไม่
จัดว่าเป็ นสันติวธิ ี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํารุนแรงกับใคร วิธนี ้ีเรียกว่า การยอมจํานน เช่น การเพิกเฉย
หลีกเลีย่ งว่าไม่ใช่เรือ่ งของเรา ถอยหนี ย้ายบ้านหนี อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสันติวธิ ี
คําถาม: แป้งกะละมังเดียวกัน แต่แป้งแข็งบ้างอ่อนบ้างขึน้ อยูก่ บั อะไร?
ตอบ: “วิธกี ารทีเ่ ราใช้”
“เหมือนสถานการณ์ตอนนี้ ถ้าเราใช้ไม้แข็ง เขาก็จะแข็งกับเรา ถ้าเราใช้ไม้อ่อน เราก็จะ
แก้ปญั หาได้”
“ถ้าใครดีกบั เรา เราก็จะดีตอบ ใครร้ายกับเราเราก็รา้ ยตอบ”
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ผูน้ ํากลุ่ม:
ในทางกลับกัน สมมุตใิ ห้คกู่ รณีเป็ นแป้ง เมือ่ เราใช้กําลังกับเขา เขาก็จะแข็งตอบเราหรือเป็ น
เหตุให้ทะเลาะกัน คนแรกชกคนที่ 2 ด้วยหมัดแรก คนที่ 2 ชกกลับคิดว่าเป็ นความชอบธรรมที่จะ
ตอบโต้เพราะเขาชกเราก่ อน พอคนแรกถูกชกกลับก็รสู้ กึ เป็ นความชอบธรรมที่จะชกกลับไปบ้าง
หลังจากหมัดนัน้ ทุกหมัดล้วนมีเหตุผลรองรับทัง้ นัน้ ว่าอีกฝา่ ยกระทําตนก่อนอย่างไร แล้วก็จะชกกัน
ไปไม่จบ ได้แผลด้วยกันทัง้ สองฝ่าย เหมือนเหตุการณ์ ใ นภาคใต้ เราก็เลยพลอยเจ็บไปด้ว ย ถ้า
เช่นนัน้ จะทําอย่างไร
ตอบ: ไม่สนับสนุ นทุกฝา่ ยทีใ่ ช้ความรุนแรง
ผูน้ ํากลุ่ม:
ถ้าเราสนับสนุ นความรุนแรง ความรุนแรงก็จะเพิม่ ขึน้ จนเราอาจจะควบคุมไม่ได้ ตัวอย่าง
อดีตประธานาธิบดีอาราฟตั แห่งปาเลสไตน์ต้องการมีแผ่นดินที่สงบอยู่ แต่เลือกวิธกี ารใช้กองกําลัง
เพื่อให้ค่กู รณียอมเจรจา ผลปรากฏว่ามีการตอบโต้กนั ไปมาจนปจั จุบนั ท่านอาราฟตั เสียชีวติ ไปแล้ว
ยังไม่สามารถควบคุมกองกําลังเหล่านี้ได้
คําถาม: ถ้าเราไม่ใช้ความรุนแรง แต่มคี นใช้ความรุนแรงกับเรา เราสามารถป้องกันตนเองด้วยสันติ
วิธไี ด้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: นึกไม่ออก
ผูน้ ํากลุ่ม:
1. ถ้าเขามาจับ หรือมาค้นบ้านก็ต้องไม่วงิ่ หนี ถ้าเราวิง่ หนี เขาก็จะเข้าใจว่าเราทําผิด ถ้าเรา
ไม่ได้ทําผิดก็ไ ม่ต้องกลัว ถ้าเจอทหารเรียก แล้วเราหันหลังกลับวิง่ หนี เขาอาจจะยิงเรา
ดังนัน้ ถ้าพบคนมีอาวุธเรียกให้หยุด ไม่ควรหันหลังให้เด็ดขาด ถ้าจะต้องถอยจริงๆให้เดิน
ถอยหลัง เพราะการทีเ่ ขาอยู่ขา้ งหน้าหรือข้างหลังเรา เขาจะมีฐานะไม่เหมือนกัน ถ้าเขาอยู่
ข้างหลังเรา เขาจะเป็ นผู้กระทําและเราจะกลายเป็ นผู้ถูกกระทําทันที แต่ ถ้าเผชิญหน้ ากัน
ฐานะเรากับเขาจะเท่ากัน เราจะสามารถเป็นฝา่ ยกระทําได้ ไม่ใช่ตกเป็ นฝ่ายถูกกระทําอย่าง
เดียว นี่คอื วิธแี รกๆทีเ่ ราสามารถทําเพื่อป้องกันตัวเองได้
2. ต้องเตรียมคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ าและคิดวิธกี ารไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุ เราจะได้ไม่กลัวจนทํา
อะไรไม่ถูก ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้า เราก็จะทําได้เลยเมือ่ เกิดเหตุ
3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น เมื่อหลังเหตุการณ์ปล้นปืน 4 มกราคม 2547 มีการค้นบ้านเด็ก
วัยรุ่นชายคนหนึ่ง เจ้าหน้ าที่เอาปื นจ่อศีรษะของเขาแล้วถามว่า “ปื นอยู่ไหน” เด็กคนนัน้
ตอบว่า “อยูท่ ศ่ี รี ษะ” สถานการณ์ทต่ี งึ เครียดเปลีย่ นเป็นอารมณ์ขนั แต่กต็ ้องระมัดระวังเรื่อง
ท่าที เพราะอาจทําให้ค่กู รณีโกรธหาว่ากวนประสาทก็ได้ หากเราเป็นฝา่ ยขําเสียเอง
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อีกกรณีหนึ่งเมือ่ ครัง้ สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ชาวยิวถูกฆ่าโดยทหารนาซีเสียชีวติ เป็ นจํานวน
มาก ในค่ายกักกันมีคนขโมยอาหารไปจํานวนหนึ่ง ทหารนาซีสงให้
ั ่ เอาคนมาเข้าแถว แล้ว
ไล่ถามทีละคนว่าใครขโมย ปรากฏว่าไม่มใี ครรับ ทหารนาซีจงึ ขู่ว่าถ้าไม่รบั จะยิงทีละคน
จากนัน้ ก็ยงิ คนที่ 1 เพื่อให้เห็นว่าเอาจริง ถ้าเราอยูใ่ นทีน่ นั ้ จะทําอย่างไรในเหตุการณ์น้ี
ตอบ: “ยอมรับเสียเอง เพื่อไม่ให้คนอื่นตายหลายคน”
ผู้นํ า กลุ่ ม : ในเหตุ ก ารณ์ น้ี มีเ ด็ก ชายคนหนึ่ ง ยกมือ ขึ้น และบอกว่ า “ผมรู้ว่ า ใครขโมย”
จากนัน้ ก็ชไ้ี ปทีค่ นทีถ่ ูกยิงตายไปแล้ว จึงไม่มใี ครถูกยิงตายเพิม่
4. การเรียนรูส้ ทิ ธิของตนตามกฎหมายช่วยให้เรามีความมันใจ
่ ในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึง่ ก็ช่วยให้เราไม่ตกเป็ นฝา่ ยถูกกระทํา เพราะความเข้าใจผิดต่อกัน
5. การต่อสูเ้ พื่อความเป็ นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรม
ติดตามสิทธิสาํ หรับผูท้ ย่ี งั ตกหล่น
1. ทุนการศึกษา
2. ทุนคนชรา
3. คดี
- คดีไต่สวนการตาย เดิมต้องขึน้ ศาลจังหวัดปตั ตานี และจังหวัดนราธิวาส แต่ทางการขอไป
ขึน้ ศาลทีก่ รุงเทพฯ แต่ทนายคัดค้าน ศาลจึงประนีประนอมให้คดีอยูท่ ศ่ี าลจังหวัดสงขลา
- ตามหลักการทีต่ กลงตัง้ ศูนย์นิตธิ รรมสมานฉันท์ จะให้การช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางไปศาล
เพื่อให้ผตู้ อ้ งหามีโอกาสต่อสูใ้ นกระบวนการยุตธิ รรม
- คดีรายบุ คคลที่เป็ นคดีความมันคง
่ หรือเกี่ยวข้องกับความไม่ส งบใน 4 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ สามารถขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และทนายจากศูนย์นิตธิ รรมฯ
4. นมสําหรับเด็กอ่อน มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาเด็ก แจ้งมาว่าจะให้การช่วยเหลือผ่านคณะทํางาน
เยียวยาฯ
ปิดวง: ด้วยการกล่าวสัน้ ๆว่า เมือ่ กลับไปบ้านจะทําอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้ตวั เองสบายใจขึน้
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ส่วนที่ 3 มิ ติทางสังคม
องค์ประกอบและกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กิจกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 1, 2 แบ่งผูเ้ ข้าร่วมเป็ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 4

กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

กิจกรรมเยียวยาครัง้ ที่ 3 รวมกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมเป็ น กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กิจกรรมพบปะ
รวมกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมเป็ น กลุ่มเดียวกัน
ระหว่างผูส้ ญ
ู เสียกรณีต่างๆ ครัง้ ที่ 1
+
กลุ่มผูส้ ญ
ู เสียภาคประชาชน
กลุ่ม 28 เมษายน ผูส้ ญ
ู หาย
ผูต้ อ้ งคดี
กรณีตนั หยงลิมอ

เนื้อหา
-เรียนรูจ้ กั กลุ่มผูส้ ญ
ู เสียอื่นๆ
เรียนรูจ้ กั กลุ่มทีม่ สี ถานะ
แตกต่าง จากกลุม่ 28 เมษา

กิจกรรมพบปะ
ระหว่างผูส้ ญ
ู เสียครัง้ ที่ 2 -

กลุ่มผูส้ ญ
ู เสียทีต่ ่างสถานะ กลุ่มรายวันทีเ่ ป็ นญาติเจ้าหน้าทีร่ ฐั กลุ่มรายวันทีเ่ ป็ นชาวพุทธ

การเปิ ดใจรับคนแปลกหน้า
การรับฟงั ความทุกข์ของ
กันและกัน

จัดตัง้ กลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย
เพื่อทํางานช่วยเหลือกันเอง

ความเห็นใจกัน
มิตรภาพ

กิ จกรรมและผลของการพบปะระหว่างผูส้ ญ
ู เสียครัง้ ที่ 1
ผูเ้ ข้าร่วมรวม 115 คน ประกอบด้วยผูส้ ญ
ู เสียกรณีตากใบ 55 คน ผูส้ ญ
ู เสียกรณี 28 เมษา
55 คน ญาติผบู้ าดเจ็บและต้องคดีกรณีตนั หยงลิมอ 3 คนและญาติผตู้ อ้ งหาคดี JI ทีป่ ระเทศกัมพูชา
2 คน
เป้ าหมาย
1. แลกเปลีย่ นกับกลุ่มผูส้ ญ
ู เสียภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายพึง่ พิงตนเอง ในทาง
จิตใจ
2. แสวงหาความช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจ
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3. ให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
4. เตรียมการและสํารวจความพร้อมในการพบกับผูส้ ญ
ู เสียทีม่ สี ถานะต่างกัน คือ ผูส้ ญ
ู เสีย
ญาติทเ่ี ป็ นเจ้าหน้าทีร่ ฐั และผูส้ ญ
ู เสียชาวพุทธ
เนื้ อหา
1. ทําความรูจ้ กั กันระหว่างกลุ่ม
2. ระดมปญั หาจากพืน้ ทีต่ ่างๆ
3. ความรูด้ า้ นกฎหมาย
4. ความร่วมมือช่วยเหลือด้านคดีความ
5. พัฒนาการในการเยียวยาจิตใจของแต่ละกลุ่ม สํารวจความพร้อมในการพบกับกลุ่มทีม่ ี
สถานะแตกต่าง
6. ความร่วมมือด้านอาชีพ
ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการกลุ่มกิ จกรรมพบปะ(ครัง้ ที่ 1)
วัน-เวลา
วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
วันที่ 1
09.00-10.00
ลงทะเบียน
10.00-10.15
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมฯ
-ชีแ้ จงความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
การจัดพบปะครัง้ นี้
10.15-11.00
กิจกรรม “ผึง้ แตกรัง”
-ทําความรูจ้ กั เบือ้ งต้นระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
11.00-11.30
กลุ่มย่อย “ระดมปญั หา ของแต่ละ
-สํารวจปญั หาร่วม
กลุ่ม”
11.30-12.00
อภิปรายทัวไป
่ “ปญั หาโดยรวมทีม่ ี
ร่วมกัน”
12.00-13.00
อาหารกลางวัน
13.00-13.30
ละหมาดซุฮฺรรี ว่ มกัน
นาเซฮัท
13.30-15.00
อภิปราย “ข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
และมีผลกระทบต่อครอบครัวผู้
-สิทธิของประชาชน
สูญเสีย”
-พรก./กฎอัยการศึก
โดย คุณนัยนา สุภาพึง่
-การไต่สวนการตาย(ตากใบ+28
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
เมษา)
แห่งชาติ
-การฟ้องแพ่ง (กรณีตากใบ)
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วัน-เวลา

15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.30
18.00-19.00
20.00-21.30

วันที2่
07.30-08.30
09.00-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00

วิ ธีการ-เนื้ อหา
คุณนิตยา หว่างไพบูลย์
ทนายความอิสระ
คุณกิจจา อาลีอสิ เฮาะ ทนายความ
จากศูนย์นิตธิ รรมสมานฉันท์
ล่าม คุณธีรยุทธ ทนาความจังหวัด
ยะลา
ดําเนินรายการ คุณโซรยา จามจุร ี
พัก 15 นาที
ละหมาดอัสรี
ซักถาม (ต่อ)
อาหารเย็น
ซักถาม (ต่อ)
โดย คุณนิตยา หว่างไพบูรณ์
(ทนาย)
ดําเนินรายการ นารี เจริญผลพิรยิ ะ
อาหารเช้า
ทักทาย
กลุ่มย่อย “ประสบการณ์การเยียวยา
จิตใจของแต่ละคนจากกลุ่มต่างๆ”
สรุปรวมกลุ่มใหญ่
พัก 15 นาที
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ การพบปะ
ระหว่างกลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย 28 เมษา กับ
ผูส้ ญ
ู เสียทีเ่ ป็ นภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั
สํารวจความพร้อมผูเ้ ข้าร่วมกรณีตก
ใบในการพบปะกับผูส้ ญ
ู เสียทีเ่ ป็ น
ภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั
อาหารกลางวัน
ละหมาดซุฮฺร ี
กลุ่มย่อย “ความต้องการความ
ช่วยเหลือเรือ่ งอาชีพ”
อภิปรายกลุ่มใหญ่ “แสวงหาความ
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วัตถุประสงค์
-คดี 58 คน (กรณีตากใบ)
-คดีอาญา

ตอบข้อข้องใจ

เข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดํารงชีวติ ในสถานการณ์ความไม่สงบ
-ขัน้ ตอนการจับกุม/การดําเนินคดี
-สิทธิผตู้ อ้ งหา

1.เรียนรูจ้ กั กันผ่านประสบการณ์
เยียวยาจิตใจ
-เห็นภาพพัฒนาการ อารมณ์
ความรูส้ กึ ของแต่ละกลุ่ม
-กลุ่มตากใบ เรียนรูจ้ กั ผูส้ ูญเสียที่
เป็นภรรยาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผ่านกลุ่ม
ผูส้ ญ
ู เสียกรณี 28 เมษา

สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันเอง
ในทางเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันเอง

วัน-เวลา
15.00-15.30

15.30-15.45
15.45

วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือระหว่างกลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย”
ในทางเศรษฐกิจ
ปิดวง
-กล่าวความรูส้ กึ สัน้ ๆแทนความรูส้ กึ ประเมินผลความรูส้ กึ ทีไ่ ด้พบกับผู้
ทัง้ หมดทีม่ โี อกาสมาใช้ชวี ติ ร่วมกัน สูญเสียต่างกลุ่ม
1 วัน
ละหมาดอัสรี
เดินทางกลับ

กิ จกรรม
1. ผึง้ แตกรัง
2. ระดมปญั หา และอภิปรายทัวไป
่

3. บรรยายโดยนักกฎหมาย (ทนาย) และกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
4. อภิปรายทัวไป
่
5. กลุ่มย่อย
- เล่าสู่กนั ฟงั
- สรุปกลุ่มใหญ่
- แลกเปลีย่ นประสบการณ์การพบปะระหว่าง
กลุ่ม 28 เมษา กับภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั
- สํารวจความพร้อมผูเ้ ข้าร่วมกรณีตากใบใน
การพบปะกับภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั

6. กลุ่มย่อย
- ความต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ
- แสวงหาความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย
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ผล
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตากใบกับ 28 เมษา
- จากกิจกรรมผึ้งแตกรังในวันแรกยังคุยกันไม่ได้มากนัก ความสัมพันธ์ดขี น้ึ เมื่อเข้า
กลุ่มย่อยในวันที่ 2 คุยเรือ่ งพัฒนาการเยียวยาของแต่ละกลุ่ม
- เป็ นกลุ่มทีส่ นิทกันได้งา่ ย ตามไปคุยกันจนเทีย่ งคืน
2. การขยายความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มครอบครัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั
กลุ่ม 28 เมษาเคยมีประสบการณ์เข้ากลุ่มเยียวยาร่วมกับกลุ่มคอรบครัวเจ้าหน้าทีต่ ํารวจมา
ก่ อ น จึงเป็ นสะพานเชื่อ มที่ด ีใ ห้ก ับ กลุ่ มตากใบ ได้ร บั รู้ค วามเป็ น ไปในชีว ิต ของกลุ่ม ครอบครัว
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หากแต่ยงั เป็ นการบอกเล่าผ่านบุคคลที่ 3 ยังมิได้ส่อื สารโดยตรง

ภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็ นอย่างไร
ตัวแทนจากกลุ่ม 28 เมษา: “ได้รู้ว่าเขาลําบากเหมือนเรา บางครัง้ ก็ยงิ ่ กว่าเรา เพราะทางการได้
สัญญาว่าจะชดเชย แต่กย็ งั ไม่ได้”
ผูน้ ํากลุ่ม: ภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็ลาํ บากเมือ่ สามีตาย ต้องย้ายออกจากบ้านพักของข้าราชการ ต้องหา
ทีอ่ ยูใ่ หม่ รวมถึงสิทธิต่างๆก็ยงั ไม่ได้รบั ทัง้ ๆทีส่ ามีของบางคนเป็ นสายลับทํางานให้กบั ทางการควร
จะได้รบั การช่วยเหลือมากกว่าประชาชนทัวไป
่ แต่ ก็ยงั ไม่ได้รบั บางคนพิสูจน์ ไม่ได้ว่าทํางานให้
ทางการ ทีเ่ ล่าเรือ่ งนี้ให้ฟงั เพือ่ ให้เรารูว้ ่า คนอืน่ ทีอ่ ยู่ในสภาพเดียวกับเราเป็ นอย่างไร เพราะคนทีม่ า
ทีน่ เี ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของผลจากปญั หาทัง้ หมด ต่างกันเพียงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
3. เมือ่ ถามถึงความประสงค์จะพบปะกลุ่มภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั กลุ่มตากใบยังมีเสียงกํ้ากึ่ง มี
ทัง้ อยากพบ และไม่อยากพบ
รูส้ กึ อย่างไรบ้างเมือ่ ได้เจอภรรยาเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ตัวแทนกลุ่ม 28 เมษา: “รูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ เขาก็รสู้ กึ เหมือนทีเ่ รารูส้ กึ จะไปโทษเขาก็ไม่ได้ เพราะ
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึ้น เขาก็ไม่รวู้ ่าอะไรเป็ นอะไร หรือใครเป็ นคนทํา ตอนทีพ่ ูดกับเขา เขาร้องไห้ด้วย
และเขาก็มเี พือ่ นทีเ่ ป็ นคนมลายูอย่างเราซึง่ ดีกบั เขา เราก็รสู้ กึ สงสาร ไม่รจู้ ะไปโทษใคร”
4. ยังไม่สรุปเรือ่ งการพบปะกับกลุ่มผูส้ ญ
ู เสียต่างฐานะ กลุ่มยังไม่พร้อมทัง้ หมด
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กิ จกรรมและผลของการพบปะระหว่างผูส้ ญ
ู เสียครัง้ ที่ 2
ผูเ้ ข้าร่วม 35 คนประกอบด้วย กรณีตากใบ 15 คน (คนที่พร้อมจะพบกับภรรยาเจ้าหน้ าที่
รัฐ) กรณี 28 เมษา 6 คน กรณีผตู้ ้องคดี 1 คน กรณีรายวัน 7 คน (คือครู 1 ชาวพุทธ 1 ทหาร 1
และมุสลิม 4) และกรณีคนสูญหาย 4 คน
เป้ าหมาย
1. สร้างความเข้าใจอันดี (ให้อภัย) ระหว่างผูส้ ญ
ู เสียจากเหตุการณ์ทุกกรณี ทัง้ ทีผ่ เู้ สียชีวติ เป็ น
ข้าราชการ และประชาชน ทัง้ ทีเ่ ป็นชาวพุทธและมุสลิม
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างผูส้ ญ
ู เสีย
เนื้ อหา
1. สร้างความคุน้ เคย
2. เปิดใจรับคนแปลกหน้า
3. คลายทุกข์ทางจิตใจผ่านทางร่างกาย ด้วยการนวดตนเอง นวดกันและกัน และการประคบ
ร้อนประคบเย็น
4. ระบายความรูส้ กึ
5. การทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
6. จัดตัง้ กลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการกลุ่มกิ จกรรมพบปะ(ครัง้ ที่ 2)
วัน-เวลา
วิ ธีการ-เนื้ อหา
วัตถุประสงค์
วันที1่
08.00-09.00
อาหารเช้า
09.00-10.00
ลงทะเบียน
10.00-10.15
กล่าวต้อนรับ
-ชีแ้ จงความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
การจัดพบปะครัง้ นี้
10.15-11.00
กิจกรรม “ฉันเป็ นดอกไม้”
-แนะนําตัวเอง
11.00-11.15
พัก 15 นาที
11.15-12.00
กิจกรรม “สัมผัสพืน้ ทีส่ ่วนบุคคล”
-เปิดใจรับคนแปลกหน้า
12.00-13.00
อาหารกลางวัน
13.30-14.00
ละหมาดซุฮฺรรี ว่ มกัน
14.00-14.30
กิจกรรม “นวดตัวเอง”
-ผ่อนคลายร่างกาย
14.30-15.00
กิจกรรม “นวดกันและกัน”
-สร้างความคุน้ เคย
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วัน-เวลา
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.30

วิ ธีการ-เนื้ อหา
พัก 15 นาที
ละหมาดอัสรี
กิจกรรม “ประคบร้อน ประคบเย็น”

17.00-18.00
20.00-22.00

อาหารเย็น
กลุ่มย่อย “แบ่งปนั เรือ่ งราวชีวติ ทีผ่ ่าน
มา”

รวมกลุ่มใหญ่
วันที2่
07.30-08.30
09.00-09.15
09.15-09.45
09.45-10.15

อาหารเช้า
ทักทาย
กิจกรรม “ต่อรอง”
กิจกรรม “ยึดพืน้ ที”่

10.15-10.30
10.30-12.00

พัก 15 นาที
ประชุม จัดตัง้ กลุ่มผูส้ ญ
ู เสีย

12.00-13.00
13.30-14.00
14.00-15.15

อาหารกลางวัน
ละหมาดซุฮฺร ี
ประชุมเตรียมการรณรงค์ยตุ คิ วาม
รุนแรงใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
สวนสันติชยั ปราการ ในงาน “เสียง
จากชายแดนใต้” ของศูนย์ศกึ ษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี ม.มหิดล ร่วมกับ กอส.
และเครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ

วัตถุประสงค์

1.แสดงความเอือ้ เฟื้อเกือ้ กูลกัน
2.ให้เกิดความไว้วางใจกัน
1.ระบายความรูส้ กึ ทุกข์ใจสําหรับผูท้ ่ี
เข้ากลุ่มเป็ นครัง้ แรก
2.ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
3.เกิดเมตตาและกรุณาต่อกัน
4.สร้างมิตรภาพ

-ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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1.ความสามัคคี,ความเสียสละ
2.เกิดความรูส้ กึ ร่วมกัน เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
1.กลุ่มเป็นผูก้ ําหนดอนาคตของกลุ่ม
2.สนับสนุนการรวมตัวกันระหว่างผู้
สูญเสีย
3.ประเมินผลความสัมพันธ์ว่ามี
ความพร้อมในการช่วยเหลือกันและ
กันขนาดไหน

1.มีประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารสันติวธิ ี
2.มีส่วนร่วมในความพยายามยุติ
ความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3.กล้าแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะ

วัน-เวลา
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
17.00-18.00

วิ ธีการ-เนื้ อหา
พัก 15 นาที
ละหมาดอัสรี
ประชุม (ต่อ)
ให้สมั ภาษณ์ส่อื มวลชน

18.00-19.00

อาหารเย็น

วัตถุประสงค์

1.ทดสอบความเชื่อมันตนเองในการ
่
กล่าวกับสาธารณะ
2.สื่อสารปญั หาของเหยือ่ ความ
รุนแรงด้วยตัวเอง

กิ จกรรม
1. แนะนํ าตัว เปลีย่ นทีน่ งไปนั
ั ่ งกั
่ บคนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ฉันเป็นดอกไม้อะไร
2. สัมผัสพืน้ ทีส่ ่วนบุคคล ทฤษฎีไข่ดาว
3. ผ่อนคลายร่างกายเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ด้วยการนวดตนเอง นวดกันและกัน และการประคบ
ร้อนประคบเย็น
4. กลุ่มย่อย แบ่งปนั เรือ่ งราวชีวติ ทีผ่ ่านมา
5. กิจกรรมต่อของ ยึดพืน้ ที่
6. ประชุมกลุ่ม
ผล
1.
2.
3.
4.

ได้รจู้ กั กันระหว่างกลุ่ม
เปิดใจ
สบายใจ และเกิดความคุน้ เคยกัน
กลุ่มมีความสนใจกันดี เนื่องจากเป็ นกลุ่มทีม่ ที ม่ี าต่างกัน ต่างก็สนใจชีวติ ของกันและกัน
- ได้ระบายความรูส้ กึ ทําให้สบายใจขึน้ แต่บางครัง้ ก็รสู้ กึ เครียด
- ได้รบั รูช้ วี ติ และปญั หาของแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกัน แต่ทุกคนก็รสู้ กึ เหมือนกันทัง้ ฝ่าย
ชาวบ้าน และเจ้าหน้าทีร่ ฐั
- ประสบปญั หาเหมือนกัน
- เห็นปญั หาของคนทีห่ นักกว่า แต่มคี วามเข้มแข็งกว่า
5. ความร่วมมือกันปานกลาง ยังไม่ถงึ กับดีมาก
6. จัดตัง้ กลุ่มชื่อ “สตรีสานสัมพันธ์ส่สู นั ติสุข” (ซอซิก)
วัตถุประสงค์
1. ช่วยเหลือเด็กกําพร้าทุกคน ไม่เลือกว่าเกิดจากความไม่สงบหรือไม่
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2.
3.
4.
5.

เยียวยาจิตใจกันเองระหว่างผูส้ ญ
ู เสีย
ส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ติดตามสิทธิต่างๆ ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภาครัฐ
ยุตคิ วามรุนแรงด้วยสินติวธิ ี

ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. เลือกกรรมการประสานงาน 6 คน (โดยเลือกจากพืน้ ที)่ เพื่อจัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 1
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการถาวร
2. รับสมัครสมาชิกญาติจากครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียทุกประเภท ทุกกรณี
3. พบกันทุก 3 เดือน
งานขัน้ แรกของกลุ่ม
- แนะนํ า กลุ่ ม ต่ อ สาธารณะในงานเสีย งจาก
ชายแดนใต้ ซึ่ง จัด โดย กอส. ร่ ว มกับ ศู น ย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีส่ วนสันติชยั ปราการ กรุงเทพฯ ในวันที่ 2324 เมษายน 2549

- รณรงค์สร้างสันติภาพ ยุตคิ วามรุนแรงใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีบ ริเ วณย่ า นบางลํา พู และถนน
ข้าวสาร กรุงเทพฯ วันที่ 23 เมษายน 2549

สรุป
1. การขอโทษ และการให้อภัย ควรจะใช้กบั คู่กรณีโดยตรง แต่ ถ้าเป็ นเพียงกลุ่มคู่กรณี
แล้วอาศัยการสร้างความเป็ นมิตร ผ่านการรับรู้ความทุกข์ของกันและกัน ก็พอเพียง
สําหรับความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ และเป็ นเพื่อนกันได้ ขอเพียงมีโอกาสได้พูดคุยและรับ
ฟงั กัน
2. สามารถจัดตัง้ กลุ่มได้ คือ เป็นการสอบผ่านความสัมพันธ์สาํ หรับกลุ่มหลากหลาย
3. เห็นได้ชดั สําหรับคนทีผ่ ่านกระบวนการกลุ่มมาทัง้ ปี มีความกล้าแสดงออกมากกว่า และ
มีพลังในการรวมตัวกันมากกว่า ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมเป็ นครัง้ แรก
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4. สัดส่วนผูเ้ ข้าร่วมทีห่ ลากหลาย แต่ยงั ไม่สมดุล ยังมีผสู้ ูญเสียจากครอบครัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั
น้อยเกินไป
5. ผูเ้ ข้าร่วมสามารถพัฒนาจากผูบ้ าดเจ็บทางจิตใจ สามารถดูแลจิตใจตนเอง กระทังพร้
่ อม
จะช่วยเหลือผูอ้ ่นื จากมือล่างขึน้ เป็นมือบนได้อย่างสง่างาม

มีรอยยิม้

มีสทิ ธิทจ่ี ะลุกขึน้ พูด

มีเพื่อนทีด่ ี
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
เพื่อให้งานเยียวยาจิตใจสามารถป้องกันความรุนแรงในอนาคต
1. รัฐควรให้การช่วยเหลือทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน
2. ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ควรดําเนินงานโดยครอบคลุม (ทัง้ เฉพาะหน้า และระยะยาว)
- สภาวะจิตใจ
- เศรษฐกิจ
- ความยุตธิ รรม
4. เยียวยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
5. ในกรณีท่มี ผี ู้สูญเสียชีวติ พร้อมกันจํานวนมาก ควรใช้วธิ ีจดั กลุ่ม เพื่อให้เกิดกลุ่มเพื่อนที่
สามารถช่วยเหลือกันได้ในระยะยาว
ข้อเสนอระดับปฏิ บตั ิ
1. กระบวนการเยียวยาควรเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายให้เร็ว ที่สุด เท่ าที่จะทําได้ อย่างไรก็ดี แม้
ช่วงเวลาจะผ่านภาวะวิกฤติมาแล้ว ผู้ได้รบั ผลกระทบก็ยงั มีความต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจ
2. สําหรับกลุ่มทีม่ พี น้ื ฐานทางศาสนาทีค่ ่อนข้างเข้มแข็ง ควรใช้หลักการทางศาสนา เพราะเป็ น
วิธกี ารทีม่ รี ากฐานความเข้าใจและอยู่ในวิถชี วี ติ ของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว ผูน้ ํ ากลุ่มจึงควร
ศึก ษาทําความเข้า ใจหลัก การศาสนาเหล่ านี้ ใ ห้ช ัด เจน หรือ เชิญ ผู้รู้ท างศาสนาเข้า ร่ว ม
แลกเปลีย่ นหลังจากกระบวนการรับฟงั
3. สําหรับผูส้ งู อายุให้เน้นการผ่อนคลายร่างกายเพื่อผลทางจิตใจ ควรให้ทาํ ซํ้าจนจําได้
4. ผู้ สู ง อายุ ท่ี ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบทางจิ ต ใจจะสะเทื อ นใจมาก แต่ จ ะไม่ ไ ปพบแพทย์ ท่ี
สถานพยาบาล จําเป็ นต้องได้รบั การดูแลด้านจิตใจ แต่บุคลากรสาธารณสุขทีม่ คี วามรูใ้ นการ
เยียวยาจิตใจในพื้นที่มไี ม่เพียงพอ จึงควรให้ความรูก้ บั ผู้ได้รบั ผลกระทบรุ่นลูกหรือหลาน
ให้สามารถดูแลจิตใจผูส้ งู อายุได้
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-บทส่งท้ายการเยียวยาจิตใจผูม้ บี าดแผลทางจิตใจอันเกิดจากความรุนแรงระหว่างมนุ ษย์นนั ้ แตกต่าง
จากภัยธรรมชาติ เพราะมาจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ และยังมีความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ซึง่ มนุ ษย์จะต้องเป็ นผูค้ ลีค่ ลาย การเยียวยาจิตใจจึงไม่ควรสนใจเฉพาะมิติ
ทางอารมณ์ ต้องคํานึงถึงมิตทิ างทัศนคติ (อคติและการขจัดอคติ) ทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีต่อผูท้ ค่ี ดิ ว่าเป็ น
คู่กรณี มิตทิ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ซึง่ รวมทัง้ คู่กรณีดว้ ย
ในกรณีท่รี ฐั เป็ นคู่กรณี รัฐมีความจําเป็ นต้องมีบทบาทฟื้ นคืนความสัมพันธ์กบั ประชาชน
การช่วยเหลือจิตใจจึงต้องครอบคลุม ทัง้ ในด้านสภาวะทางจิตใจ เศรษฐกิจ ความยุตธิ รรม ความเป็ น
ธรรม กับ ทุ ก ฝ่า ยที่ไ ด้รบั ความสู ญ เสีย จากสถานการณ์ ค วามไม่ส งบที่เ กิด ขึ้น เพื่อ ป้ อ งกัน เหตุ
สืบเนื่องความรุนแรงในอนาคต โดยเชื่อมต่อการช่วยเหลือกับภาคประชาชน ซึง่ ทํางานกับประชาชน
ได้ดี สามารถเข้าถึงประชาชนทีถ่ ูกรัฐทําร้ายด้วยความรุนแรง
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ภาคผนวกที่ 1
ลําดับความเป็ นมาของเหตุการณ์ตากใบ ∗
0

นารี เจริญผลพิรยิ ะ
หลังจากกรณีปล้นปื นทีอ่ าํ เภอเจาะไอร้องในวันที่ 4 มกราคม 2547 เสียงปื นก็ดงั ถี่ขน้ึ แทบไม่เว้นวัน ไฟแห่งความ
รุนแรงโหมกระพือยิง่ ขึน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ 28 เมษายน 2547 ทีก่ รือเซะ แม่ลาน บ้านเนียง กรงปิ นัง สะบ้าย้อย
ฯลฯ ชื่อหมู่บา้ นเล็กๆ ทีค่ นแทบไม่รจู้ กั ทยอยขึน้ หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จนผูค้ นรูจ้ กั ไปทัง้ ประเทศ อาณาจักรแห่ง
ความรุนแรงขยายไปทัวพื
่ น้ ทีจ่ งั หวัดปตั ตานี ยะลา และบางส่วนของจังหวัดสงขลา
1

นราธิวาสที่สงบงามเลือกจะชุมนุ มโดยสันติ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 เมื่อชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) 6 คน ถูก
จับกุมและคุมขังในข้อหาหยิบยื่นปื นประจํากายแต่เป็ นของราชการให้กบั กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ หากพิจารณาดู
วิธกี ารปะทะกันไม่ว่าจะเป็ นประชาชนต่อรัฐ หรือรัฐต่อประชาชน หรือประชาชนต่อประชาชน การชุมนุ มทีต่ ากใบ
นับเป็ นหยดนํ้าหยดเดียวในทะเลเพลิง และนํ้านัน้ ก็ตอ้ งกลายเป็ นนํ้าเดือด เมื่อในทีส่ ดุ คู่กรณีไม่ใช้สนั ติวธิ ี
1

การชุมนุมเป็ นวิธตี ่อรองอํานาจกับรัฐอย่างหนึ่งทีป่ ระชาชนสามารถใช้ได้อย่างสันติ แต่กล็ ่อแหลมต่ออารมณ์ของ
ฝูงชนทีอ่ าจถูกผลักดันไปสู่การใช้ความรุนแรง การไม่พกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุ มนับว่าเป็ นการป้องกันความ
รุนแรงทีส่ าํ คัญ การชุมนุมทีห่ น้าสภ.อ.ตากใบ นัน้ เจ้าหน้าทีใ่ ช้วธิ ปี ิ ดล้อมทีช่ ุมนุ มและตรวจค้นอาวุธผูท้ ป่ี ระสงค์
จะเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุ มแบบเดียวกับที่ปฏิบตั ิต่อประชาชนที่ชุม นุ มขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรีพนั ตํารวจโท
2
3
ทักษิณและรัฐบาล ณ ท้องสนามหลวง ขณะเดียวกัน การตรวจค้นก็มไิ ด้พบอาวุธ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ผูช้ ุมนุ ม
2

3

∗

การกล่าวถึงเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในบทความนี้เรียกเป็นตําแหน่ ง มิได้ระบุชอ่ื เพราะเป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ หมายถึงเฉพาะผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
นัน้ ในเวลานัน้ เท่านัน้ (พิมพ์ครัง้ แรกเป็นบท “เกริน่ นําก่อนเริม่ เล่า” ที่ นารี เจริญผลพิรยิ ะ และจันจิรา สมบัตพิ นู ศิร(ิ บรรณาธิการ).
“ตากใบ”ในอากาศ: ความทรงจําทีป
่ ลิดปลิวจากความรับรู.้ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.)
1
จากเอกสารผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547 ระบุว่า สําหรับกรณีทท่ี างการได้ตรวจพบอาวุธสงคราม ระเบิด มีดดาบ ในแม่น้ําหลังการสลาย
การชุมนุมในวันรุ่งขึน้ (26 ตุลาคม 2547) นัน้ ผูถ้ ูกควบคุมตัวซึง่ ให้ขอ้ มูลในภายหลังทุกคนยืนยันว่า ในทีช่ ุมนุ มไม่ได้พบเห็นว่ามี
ผูใ้ ดพกพาอาวุธเข้าไปในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ และในการเดินผ่านด่านหรือจุดสกัดต่างๆ จะถูกตรวจค้นจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจและทหาร
อย่างละเอียด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนให้ปากคําว่าระหว่างการสลายการชุมนุ ม ถ้ามีอาวุธคงมีการใช้อาวุธตอบโต้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างแน่ นอน
และการสูญเสียของฝา่ ยเจ้าหน้าทีค่ งมีมากกว่านี้ คณะกรรมการอิสระฯ ได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทีเ่ จ้าหน้าที่
ภาครัฐรายงานว่าผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมบางส่วนซุกซ่อนอาวุธมาด้วยนัน้ โดยเฉพาะอาวุธสงครามและกระสุนจํานวนมากทีเ่ จ้าหน้าทีย่ ดึ ได้
หลังจากการสลายการชุมนุมในวันนัน้ และจากการทีง่ มอาวุธได้จากแม่น้ําต้องมีหลักฐานมาอ้างมากกว่านี้จงึ จะทําให้เชือ่ ได้ (เน้นโดย
ผูเ้ ขียน) อย่างไรก็ดี รอยกระสุนปืนทีโ่ รงพัก ต้นไม้ หรือทีพ่ กั ในสวนสาธารณะมีทศิ ทางมาจากกลุ่มผูช้ ุมนุ ม และเจ้าหน้าทีต่ ํารวจราย
หนึ่งได้รบั บาดเจ็บจากกระสุนทีม่ ที ศิ ทางมาจากกลุ่มผูช้ ุมนุ ม ก็แสดงว่ากลุ่มผูช้ ุมนุ มมีอาวุธ ซึง่ คงมีจาํ นวนไม่มากนัก และไม่กค่ี น
เท่านัน้ เพราะถ้าแกนนําผูช้ ุมนุมมีอาวุธมาจริง และใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าทีแ่ บบต่อสูก้ นั เจ้าหน้าทีค่ งตายและบาดเจ็บอีกหลายคน
(คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริง กรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547, หน้า 43 ส่วนที่ 1)
2
มีการชุมนุ มของประชาชนประมาณ 60,000-70,000 คน บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดําเนินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ
เดือนกันยายน 2549 เพือ่ ขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรีพนั ตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ซึง่ ในทีส่ ุดถูกคณะปฏิรปู การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (คปค.) ทําการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 และระหว่างการชุมนุ มที่
ยืดเยือ้ หลายเดือนไม่มคี วามรุนแรงเกิดขึน้ แต่อย่างใด
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มิได้มเี จตนาใช้ความรุนแรง และมีจาํ นวนมิใช่น้อยทีม่ าจับจ่ายซือ้ ของทีต่ ลาดตากใบ ทัง้ ผูห้ ญิงและเด็ก เมื่อเห็นคน
มุงหน้าสถานีตํารวจจึงชักชวนกันมาดูว่าเกิดอะไรขึน้ และรอดูว่าสถานการณ์จะลงเอยอย่างไร
เจ้าหน้าที่รฐั ให้การว่าได้พยายามเจรจากับผู้ชุมนุ มว่าให้ส่งตัวแทนมาเจรจา แต่กลับไม่มีตวั แทน (ซึ่งอาจเป็ น
เพราะไม่มใี ครสามารถเป็ นตัวแทนได้จริงๆ) หากเป็ นเช่นนัน้ เจ้าหน้าที่กต็ ้องสื่อสารกับฝูงชนโดยตรง ซึ่งรอง
4
ผูอ้ ํานวยการกองอํานวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ได้ให้ปลัดจังหวัดซึง่ พูด
ภาษามลายูได้ ขึน้ พูดก็แล้ว ให้ญาติทเ่ี ป็ นพ่อแม่ของผูท้ ถ่ี ูกจับมาพูดก็แล้ว ฝูงชนก็ยงั ไม่ยอมสลายตัว ได้แต่โห่ให้
ปล่อยชรบ.ทัง้ 6 คน ขณะทีผ่ ชู้ ุมนุ มบางคนกลับบอกว่าไม่ได้ยนิ เสียงเลยว่าเจ้าหน้าที่พูดอะไร บางคนก็ว่า เขา
บอกว่าจะปล่อยชรบ. ตัง้ แต่ตอนสายแล้วจนบ่ายก็ไม่ปล่อย บอกหลายครัง้ ว่าจะปล่อยแต่กไ็ ม่ทาํ ตามทีพ่ ดู
4

เห็นได้ชดั ว่ามีปญั หาการสือ่ สารกันระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับผูช้ ุมนุม ทัง้ เครื่องเสียงทีไ่ ม่มพี ลังพอในการสือ่ สารอย่าง
5
ทัวถึ
่ ง และข้อความทีส่ ่อื ออกไปกับการกระทําไม่ตรงกัน กล่าวคือเจ้าหน้าทีบ่ อกกับผูช้ ุมนุ มว่ากําลังเดินทางไป
ประกันตัวชรบ. แต่ไม่มรี ายงานว่าการประกันตัวถูกดําเนินการอย่างจริงจังแค่ไหน และได้ผลอย่างไร ทัง้ ที่จาก
อําเภอตากใบ ไปยังจังหวัดนราธิวาสใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 40 นาที หรืออาจเป็ นไปได้ว่า ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีฝ่ ่าย
ปกครองซึง่ ไม่มอี ํานาจปล่อยตัวผูต้ ้องขังกําลังเจรจากับผูช้ ุมนุ ม เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายใช้กําลังกลับดําเนินการจัดเตรียม
กําลังเพื่อสลายการชุมนุ ม ดังจะเห็นได้จากรายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี ู้เสียชีวติ ใน
เหตุการณ์ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ที่ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.
มทภ.4 (แม่ทพั ภาค 4 - ผู้เขียน) เรียกหน่ วยกําลังในพื้นที่เพื่อวางแผนและเตรียมการสลายการชุมนุ ม โดยให้
หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องจัดรถเพื่อเคลื่อนย้ายผูช้ ุมนุม รวมทัง้ ขัน้ ตอนการเข้าสลายการชุมนุ ม ซึง่ เป็ นการเรียกประชุมครัง้
ที่ 2 (เริม่ เรียกประชุมครัง้ แรกตัง้ แต่เวลาประมาณ 11.50 น. เพื่อเตรียมการฉีดนํ้า, ใช้แก๊สนํ้าตา และใช้กําลังเมื่อ
6
เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นถึงที่สุด ) ขณะที่เวลา 13.05 น. นายอําเภอตากใบได้ม อบให้ปลัดอําเภอตากใบและรอง
ผกก.สภ.อ.ตากใบนําสํานวนการสอบสวนพร้อมกับกํานันและผู้ใหญ่บา้ นเดินทางไปศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อขอ
7
ยื่นประกันตัว เมื่อฝา่ ยปกครองประกาศกับผูช้ ุมนุ มว่ากําลังดําเนินการประกันเพื่อให้ศาลปล่อยตัว การประกาศ
5

6

7

3

ได้มกี ารรายงานว่า ไม่พบอาวุธใดๆ จากการตรวจค้นอาวุธผูช้ ุมนุ มในวันเกิดเหตุ แต่ในวันรุ่งขึน้ (26 ตุลาคม 2547) เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ค้นพบอาวุธหลายอย่างจากใต้น้ําในแม่น้ําตากใบบริเวณหน้าสภ.อ.ตากใบ (คณะอนุ กรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความ
รุนแรงในภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ, รายงานการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์รุนแรงทีห่ น้าสถานีตํารวจภูธร
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 11)
4
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547, หน้า 13 ส่วนที่ 2
5
พันตํารวจโทวิชยั หันหาบุญ ให้การกับคณะอนุ กรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่า...เจ้าหน้าทีห่ ลายระดับพยายามทีจ่ ะเจรจากับผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มเป็ นระยะๆ แต่ตกลงกันไม่ได้ ในการกระทํา
ดังกล่าวได้มกี ารใช้เครือ่ งขยายเสียงแบบมือถือ (โทรโข่ง) (คณะอนุ กรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ, รายงานการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์รุนแรงทีห่ น้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส, หน้า 8)
6
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระ สอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547 อ้างใน สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), 2 ปี ตากใบ ชีวติ ทีต่ อ้ งการคําตอบ, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม
2549), หน้า 42
7
เพิง่ อ้าง, หน้า 43
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นัน้ ได้กลายเป็ นสัญญากับ ฝูงชน ที่ผูก มัดให้เจ้าหน้ าที่รฐั ต้องดําเนินการตามที่ประกาศสถานเดีย ว เพราะหา
ตัวแทนมาต่อรองไม่ได้ ผูช้ ุมนุมจะเฝ้ารอทวงคําสัญญานัน้ และไม่ยอมกลับง่ายๆ เพียงเพราะคําขอร้อง ท้ายทีส่ ุด
การไม่ยอมออกจากทีช่ ุมนุมกลายเป็ นเหตุผลของฝา่ ยใช้กาํ ลัง
ั หาที่ต้ อ งพิจ ารณาอย่ า งยิ่ง
เมื่อ เจ้า หน้ า ที่ตัด สิน ใจใช้กํ า ลัง สลายการชุ ม นุ ม การใช้กํ า ลัง อย่ า งไรถือ เป็ น ป ญ
โดยเฉพาะในแง่ทว่ี ่าการใช้กาํ ลังนัน้ จะนําไปสูค่ วามสูญเสียหรือไม่ หากเจ้าหน้าทีต่ ระหนักอยู่เสมอว่า ผูช้ ุมนุมเป็ น
ประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่มหี น้าทีด่ ูแลทุกข์สุขของเขา มิใช่ศตั รู แล้วปฏิบตั ติ ามหลักการสลายการชุมนุ ม เราคงไม่
ต้องเสียใจกับการสูญเสียชีวติ ของประชาชนขนาดนี้
ขัน้ ตอนการสลายการชุมนุ มที่ถูกต้องนัน้ ต้องเริม่ จาก การประกาศให้ฝงู ชนรู้ว่าการชุมนุ มนี้ผดิ กฎหมายอย่างไร
ก่อนใช้กําลัง หากไม่ออกจากการชุมนุ มจะมีโทษอย่างไร และผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องแต่ไม่ประสงค์จะถูก
จับกุม สามารถตัดสินใจถอนตัวออกจากการชุมนุมได้ จากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดทางออกให้ผสู้ มัครใจออกจากการ
ชุมนุม แม้กระทังเริ
่ ม่ ใช้กาํ ลังแล้วก็ตอ้ งเตรียมพืน้ ทีเ่ ปิ ดให้ฝงู ชนกระจายออกไป แต่กลับกลายเป็ นว่าในวันนัน้ ผูท้ ่ี
8
ต้องการออกจากทีช่ ุมนุมกลับถูกปิ ดกัน้ แม้แต่หน้าสภ.อ.ตากใบซึง่ เป็ นแม่น้ําและเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ดให้ผชู้ ุมนุ มถอยร่น
ลงไป คนเหล่านี้กลับถูกยิงสกัดไม่ให้ว่ายนํ้ าออกไป นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมผู้คนมาถึงสามแยกตากใบซึ่งอยู่
9
ห่างจากทีช่ ุมนุมประมาณ 2.5 กิโลเมตร ผูส้ ญ
ั จรไปมาจึงถูกจับกุมไปด้วย ดังนัน้ นี่มใิ ช่การสลายการชุมนุ มแต่
คือ การล้อ มปราบ ภาพบริเวณหน้ า สภ.อ.ตากใบ จึง เป็ น ภาพเดีย วกัน กับ บริเ วณสนามฟุ ต บอลหน้ า ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เหตุเกิดเดือนเดียวกันแต่ต่างเวลาถึง 28 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ
เกิดภายใต้สถานการณ์ซง่ึ กําลังจะมีการรัฐประหารโดยเผด็จการทหาร แต่เหตุการณ์ตากใบเกิดภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ รี ฐั บาลมาจากการเลือกตัง้ แต่ทงั ้ สองเหตุการณ์เกิดภายใต้กฎอัยการศึก
8

9

10
ในวันทีเ่ กิดเหตุการณ์ตากใบนัน้ ขณะล้อมปราบเจ้าหน้าทีใ่ ช้กระสุนจริง นอกจากเจ้าหน้าทีจ่ ะยิงขู่ขน้ึ ฟ้าดังทีส่ ่อื
11
ส่วนใหญ่รายงานแล้ว ยังยิงไปยังผูช้ ุมนุ ม ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ ทันที 6 คน โดย 4 คนถูกยิงทีศ่ รี ษะด้วยปื นที่มี
10

11

8

ข้อมูลจากรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมันคงมนุ
่
ษย์ วุฒสิ ภา ระบุว่า ก่อนปฏิบตั กิ าร
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ระกอบด้วยทหารและตํารวจ ได้วางกําลังโอบล้อมประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณชุมนุ มไว้รอบด้าน ทัง้ ด้านหน้าสภ.อ.ตาก
ใบ ด้านข้างปลายสุดถนน ในขณะทีด่ า้ นหลังของบริเวณชุมนุ มเป็ นแม่น้ําตากใบ ทําให้ประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณชุมนุ มไม่สามารถแยก
ย้ายออกไปจากบริเวณทีช่ ุมนุมได้ เพราะตกอยู่ในวงปิดล้อมของเจ้าหน้าทีท่ ุกทิศทาง(เพิง่ อ้าง, หน้า 29)
9
รายงานของกอ.สสส.จชต. กราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า มีผถู้ ูกควบคุมตัว 1,298 คน มีผถู้ ูกควบคุมรายหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมชุมนุ มแต่
เป็นผูผ้ ่านเข้าไปในพืน้ ที่ ทหารจึงสกัดจับไว้ โดยจับเฉพาะคนไทยมุสลิม แต่ไม่จบั ไทยพุทธ (คําชีแ้ จงของผูค้ วบคุมรายหนึ่ง) (ข้อมูล
จาก คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547, หน้า 19 ส่วนที่ 3)
10
ในการสลายการชุมนุม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ใช้อาวุธปืนพร้อมกระสุนจริง ยิงเข้าไปในทีช่ ุมนุ ม และได้ทาํ ร้ายร่างกายผูเ้ ข้าชุมนุ ม
ทัง้ ๆ ทีผ่ ชู้ ุมนุ มไม่มอี าวุธ ไม่ได้ทาํ ร้ายเจ้าหน้าทีก่ ่อน และไม่ได้ต่อต้านขัดขืนการควบคุมตัวแต่อย่างใด (คณะอนุ กรรมการรวบรวม
ข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์
รุนแรงทีห่ น้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 29)
11
พันตํารวจโทวุฒชิ ยั หันหาบุญ ให้ขอ้ มูลว่า ในช่วงบ่ายเหตุการณ์เริม่ ตึงเครียด เพราะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผูช้ ุมนุ ม
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะยิงปืนขึน้ ฟ้าเพือ่ ขูก่ ลุ่มผูช้ ุมนุม อย่างไรก็ดอี าวุธปืนทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้เป็ นแบบอัตโนมัติ ดังนัน้ ขณะยิง ปลายกระบอก
ปืนจึงอาจมีการสะบัดลงมาในระดับทีเ่ ป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ในการปฏิบตั กิ าร เจ้าหน้าทีร่ ฐั จะยิงขูเ่ พือ่ ให้ผชู้ ุมนุ มหมอบราบลงกับ
พืน้ และจะยิงรัวเพือ่ มิให้ผชู้ ุมนุ มลุกขึน้ หรือวิง่ หนี ดังนัน้ หากผูช้ ุมนุ มลุกขึน้ ยืน หรือวิง่ หนีกอ็ าจถูกยิงได้ สําหรับผูเ้ สียชีวติ ในทีเ่ กิด
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อํานาจทะลุทะลวงสูง เป็ นการยิงจากระยะไกล กระสุนเข้าสมองด้านหลัง ส่วนรายที่หา้ ถูกยิงทีช่ ่องอก และราย
สุดท้าย ถูกยิงทีม่ อื และขา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีผเู้ สียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อกี 1 ราย
12
13
โดยถูกยิงทีห่ น้าอกซ้าย ผูถ้ ูกจับกุมถูกมัดมือไพล่หลัง แล้วยังถูกเตะ ต่อย เหยียบ ตีดว้ ยด้ามปื น ฉุ ดกระชาก
14
ลากถูไปกับพืน้ และกระทืบ หรือถูกจับโยนขึน้ รถ ผูช้ ุมนุมคนหนึ่งบอกว่า ผมไม่ได้โดนเพราะผมแข็งแรงมีแรง
คลานด้วยลําตัวเหมือนปลาดุกไปบนพืน้ คนทีเ่ จ็บหรือร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว คลานไม่ไหวก็จะถูกตี และเขาคิดว่า
คนเหล่านี้เสียชีวติ ระหว่างการขนส่ง
12

13

14

15

เพราะใช้การล้อมปราบจึงต้องจับกุมคนมากถึง 1,370 คน ทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามพร้อมในการรองรับผูท้ ถ่ี ูกจับจํานวน
มากขนาดนี้ รถไม่พอต้องขนส่งผูช้ ุมนุมอย่างมิใช่มนุษย์ ให้นอนซ้อนทับราวกับผักปลา
15

จากสภ.อ.ตากใบถึงค่ายอิงคยุทธบริหารคิดเป็ นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร รถคันแรกออกจากสภ.อ.ตากใบ
ราว 4 โมงเย็น รถคันสุดท้ายนําคนและศพลงเสร็จตอนตี 2 ใช้เวลารวมราว 10 ชัวโมง
่
รถคันทีม่ ผี เู้ สียชีวติ มาก
ทีส่ ดุ คือคันทีบ่ รรทุกคนถึง 90 คน โดยมีผเู้ สียชีวติ 23 คน ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัวโมง
่
(ตัง้ แต่ 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม)
16
รวมแล้วมีผเู้ สียชีวติ จากการขนส่งทัง้ สิน้ 78 คน
16

สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรมแถลงผลการพิสจู น์ศพว่า
1. สาเหตุการเสียชีวติ เกิดจากการขาดอากาศหายใจ และถูกกดทับบริเวณหน้าอก 33 คน
2. สาเหตุการเสียชีวติ เกิดจากการขาดอากาศหายใจ และถูกกดทับบริเวณหน้าอก และบาดแผลมีรอยกระแทก
ด้วยของแข็งไม่มคี มทีส่ ว่ นอื่นของร่างกายแต่ไม่รุนแรง 4 คน
3. สาเหตุการเสียชีวติ เกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการกดทับที่บริเวณหน้าอก และมีภาวะชักจากการเสีย
สมดุลของสารในเลือด บางรายมีบาดแผลรอยกระแทกด้วยของแข็งไม่มคี มทีส่ ว่ นอื่นของร่างกายด้วย 10 คน
17
4. สาเหตุการเสียชีวติ เกิดจากการขาดอากาศหายใจ 31 คน
ส่วนผูบ้ าดเจ็บสาหัส 109 คน มีอาการดังนี้
1. มีอาการกล้ามเนื้อและอวัยวะอักเสบจากการขาดเลือด (Compartment Syndrome) 4 คน
2. ไตวาย (Acute Renal Failure) 14 คน
3. บาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปื น 11 คน
4. บาดเจ็บจากสาเหตุ Crush Injuries 24 คน
5. ไม่ได้ระบุรายละเอียด 21 คน
เหล่านี้เป็ นความรุนแรงทางตรงที่คนในเหตุ การณ์ตากใบได้รบั หลายคนคิดว่าเหตุการณ์ ผ่านมา 2 ปี กว่าแล้ว
17

เหตุจาํ นวน 7 คน สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากกรณีดงั กล่าว นอกจากนี้ขอ้ มูลจากวีดทิ ศั น์ทาํ ให้เห็นว่า ในการระดมยิงใส่ผชู้ ุมนุ มมีทงั ้
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารและตํารวจ มีการใช้อาวุธสงครามและปืนพกสัน้ (เพิง่ อ้าง, หน้า 9 และ 11)
12
เพิง่ อ้าง, หน้า 12
13
ข้อมูลจากภาพวีดทิ ศั น์ (เพิง่ อ้าง, หน้า 11 และ 14)
14
ข้อมูลจากประชาชน (เพิง่ อ้าง, หน้า 15)
15
อ้างอิงจากตัวเลขของคณะกรรมการอิสระฯ ส่วนตัวเลขของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมันคงมนุ
่
ษย์ วุฒสิ ภา ระบุว่ามีผู้
ถูกควบคุมตัวทัง้ สิน้ 1,224 คน ใน สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), อ้างแล้ว,หน้า 33)
16
เพิง่ อ้าง, หน้า 25
17
เพิง่ อ้าง, หน้า 50
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บาดแผลต่างๆ คงตกสะเก็ด และผูค้ นกลับมาใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ แต่ความรุนแรงจากเหตุการณ์ตากใบไม่ได้สน้ิ สุด
ลงในวันนัน้ หรือวันรุ่งขึน้ ยังมีความรุนแรงทางโครงสร้างทีต่ ามมา อันเป็ นความรุนแรงทีเ่ กิดจากข้อตกลงในการอยู่
ร่วมกัน ซึง่ ให้อาํ นาจกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั มากกว่าประชาชนภายใต้กฎอัยการศึก ตลอดจนความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่
18
19
นาย ไม่เคยผิด ประชาชนทําผิดต้องถูกลงโทษ แต่นายไม่เคยมีความผิด มีแต่ผดิ พลาดเท่านัน้
18

19

แม่ทพั ภาค 4 (ในขณะนัน้ ) ชีแ้ จงว่า ก่อนการสลายการชุมนุ ม เจ้าหน้าทีป่ ระสงค์จะควบคุมตัวเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็ น
แกนนําในการชุมนุมเท่านัน้ แต่เมื่อสลายการชุมนุ ม และได้มคี ําสังให้
่ ผถู้ ูกควบคุมตัวทัง้ หมดถอดเสือ้ ออก ทําให้
เจ้าหน้าทีไ่ ม่อาจทราบได้ว่าผูถ้ ูกควบคุมตัวคนใดเป็ นแกนนําในการชุมนุม จึงมีคําสังให้
่ ควบคุมตัวผูช้ ุมนุ มทัง้ หมด
20
ไปก่อน แล้วไปคัดเลือกออกในภายหลัง หากคําชีแ้ จงดังกล่าวเป็ น ความจริง แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ลายการชุมนุ ม
21
ขาดประสบการณ์จนทําให้เกิดเหตุบานปลาย ในขณะนัน้ มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมสถานการณ์อยู่ถงึ 1,000 คน หาก
ต้องการจับเฉพาะแกนนําประมาณ 30-40 คน ย่อมทําได้ไม่ยากนัก ผูท้ ฝ่ี ึ กฝนการปราบการจลาจลย่อมทราบดีว่า
สามารถกําหนดตัวบุคคลทีจ่ ะจับได้ หากไม่คดิ จะจับคนทัง้ หมด การเปิ ดทางออกทุกทางให้ผชู้ ุมนุม จะทําให้เหลือ
เฉพาะผูม้ เี จตจํานงจะประท้วงจริงๆ เพียงจํานวนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ทางการสามารถเลือกจับคนทีพ่ ยายามประทุษร้าย
เจ้าพนักงาน โดยกําลังหรืออาวุธได้ตรงเป้าหมาย เพราะที่จบั มาคัดเลือกนัน้ ก็ยงั เป็ นปญั หาอยู่ว่าจะคัดถูกตัว
หรือไม่
20

21

รายงานชัน้ ต้นที่ผู้นําศาสนาซึ่งเข้าเจรจากับผู้ชุมนุ มบอกกับทางการว่า ผู้ชุมนุ มหัวโจกไม่ใช่คนในพื้นที่อําเภอ
22
ตากใบ ได้รบั การยืนยันอีกครัง้ เมื่อพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ กล่าวต่อสาธารณะว่า
ผูก้ ่อเหตุชุมนุ มตากใบนัน้ ไม่ใช่คนตากใบ แต่เหตุไฉนผู้ทท่ี างการคัดเลือกและถูกฟ้องจํานวน 58 คน จึงเป็ นคน
ตากใบทัง้ หมด
22

ทางการได้ฟ้องผูช้ ุมนุมทัง้ 58 คน โดยเป็ นคดีดาํ ที่ 96, 510/2548 ทีศ่ าลจังหวัดนราธิวาส ในข้อหาดังต่อไปนี้
1. ร่ วมกัน ข่มขืน ใจเจ้าพนัก งานให้ปฏิบ ัติการอันมิช อบด้วยหน้ าที่ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยใช้กําลัง
ประทุษร้าย โดยได้กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปื น หรือวัตถุระเบิด
2. ร่วมกันต่อสูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย
3. ร่วมกันทําให้เสียทรัพย์ ซึง่ มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
4. มัวสุ
่ มกันตัง้ แต่สบิ คนขึน้ ไป โดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความวุ่นวายขึน้ ในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ
5. ร่วมกันมีอาวุธปื นและเครื่องกระสุนปื นทีน่ ายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุ ญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิด
กฎหมาย

18

ั บนั
หมายถึงเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ทหาร และตํารวจ ซึง่ เป็ นคําทีช่ าวบ้านมักใช้เรียกตัง้ แต่อดีตจนถึงปจจุ
ถ้อยคําจากแยนะ สะแลแม แม่ของหนึ่งในผูต้ อ้ งหาคดี 58 คน (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ ง “ก้าวทีก่ ล้าเพือ่ ความยุตธิ รรม ของ
แยนะ สะแลแม” ใน นารี เจริญผลพิรยิ ะ และจันจิรา สมบัตพิ นู ศิร(ิ บรรณาธิการ), อ้างแล้ว หน้า 149)
20
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547, หน้า 20 ส่วนที่ 4
21
เพิง่ อ้าง, หน้า 18 ส่วนที่ 3
22
เพิง่ อ้าง, หน้า 16 ส่วนที่ 2
19
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6. เมื่อเจ้าพนักงานสังให้
่ ผมู้ วสุ
ั ่ มให้เลิกการมัวสุ
่ ม แต่ผมู้ วสุ
ั ่ มไม่ยอมเลิก

23
23

ลําพังข้อหาแรกชาวบ้านก็งงเป็ นไก่ตาแตกว่า ผูช้ ุมนุมซึง่ เป็ นผูถ้ ูกทําร้าย ตาย เจ็บ พิการ รวมแล้วนับร้อยคน ยัง
มาถูกกล่าวหาว่าบังคับขืนใจเจ้าหน้าทีใ่ ห้มาทําร้ายตนเองอีก นอกจากนี้ ต้นไม้ซง่ึ ถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของราชการ
ทีต่ ายในทีเ่ กิดเหตุ ผูช้ ุมนุมก็ตอ้ งชดใช้ ส่วนข้อกล่าวหาทีผ่ ตู้ อ้ งคดีเห็นว่าต้องพิสจู น์ความบริสทุ ธิอย่
์ างถึงทีส่ ดุ คือ
ข้อหามีอาวุธในครอบครอง
คดีผตู้ อ้ งหา 58 คนนี้ ภายหลังได้มกี ารจับเพิม่ อีก 1 คน รวมเป็ น 59 คน มีคนหนึ่งได้รบั การเกลีย้ กล่อมจนยอมรับ
24
สารภาพ ต่อมาฝ่ายปกครองได้ยกกรณีน้ีมาเกลีย้ กล่อมผูต้ ้องหาทีเ่ หลือว่า ผูต้ ้องคดีคนนี้เมื่อรับสารภาพแล้ว
ศาลได้ลงโทษจําคุก 8 ปี แต่เนื่องจากรับสารภาพเป็ นประโยชน์ต่อศาล ศาลจึงลดโทษเหลือกึง่ หนึ่ง คือ 4 ปี และ
25
ถ้ารับปากว่าจะช่วยเหลือทางการจะลดโทษอีกเหลือ 2 ปี ซึง่ จะให้รอลงอาญาไว้ เป็ นอันไม่ต้องรับโทษในเวลานี้
ชาวบ้านอยากพ้นจากคดีใจจะขาด เพราะการติดคดีนัน้ แม้จะได้รบั การประกันตัวก็ไม่สามารถทํามาหากินได้
ตามปกติ โดยเฉพาะชาวตากใบซึง่ อยู่ใกล้จุดข้ามเขตแดนตาบามักจะข้ามไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซีย เมื่อ
ต้องคดีกไ็ ปไม่ได้ ส่งผลให้ขาดรายได้ อีกทัง้ ศาลก็ต้องเร่งคดี ทําให้ชาวบ้านต้องไปขึน้ ศาลเดือนละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
2 วัน รวม 4 วันต่อเดือน ดังนัน้ จึงไม่สามารถรับค่าจ้างเป็ นรายเดือนได้ ต้องหากินวันต่ อวัน ในวันที่ไปศาล
นอกจากจะขาดรายได้แล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็ นค่าเดินทางและค่าอาหาร แต่ผตู้ อ้ งคดีกย็ งั ยืนยันพิสจู น์ความ
บริสทุ ธิ ์ ดังทีช่ าวบ้านคนหนึ่งได้กล่าวว่า เราไม่ได้พกอาวุธอะไรไป และอาวุธพวกนัน้ (หมายถึงอาวุธทีเ่ จ้าหน้าที่
26
พบในแม่น้ําตากใบในวันต่อมา - ผูเ้ ขียน) ก็ไม่ใช่ของเรา จะให้เรารับได้อย่างไร
24

25

26

27
ในเดือนตุลาคม 2549 คดี 58 ยังอยู่ระหว่างการสืบพยาน ซึง่ มีพยานฝ่ายโจทก์มากถึง 1,937 ปาก พยานฝ่าย
28
จําเลย 98 ปาก เหตุการณ์ผ่านมาเป็ นเวลา 2 ปี สืบพยานได้ทงั ้ สิน้ 3 ปาก พยานฝ่ายโจทก์ซง่ึ เป็ นข้าราชการ
มักติดราชการ ขอเลื่อนการสืบพยานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทําให้จําเลยและทนายจําเลยต้องไปศาลโดยเปล่า
ประโยชน์อยู่เป็ นประจํา สําหรับผู้ต้องคดี 59 คน รับสารภาพ 1 คน เหลือ 58 คน และเสียชีวติ ไป 2 คน คือ
27

28

23

สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), อ้างแล้ว, หน้า 73
นายไซดี หรือไซดีร์ มะรอเซ็ง หรือมะรอเซะ จําเลยที่ 7 ให้การรับสารภาพ มีการพิจารณาคดีแยกต่างหาก คําพิพากษามี
ความผิดตามฟ้อง ให้จาํ เลยมีโทษจําคุก 8 ปี แต่ให้รอการลงอาญา 4 ปี (สุรชิ ยั หวันแก้ว, (บรรณาธิการ), เพิง่ อ้าง หน้า 70)
25
13 ก.พ. 2548 เวลา 14.00 น. ผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ขอให้กาํ นันและผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเชิญผูต้ อ้ งหาในคดีดงั กล่าวไป
หารือ เพือ่ ช่วยเหลือทางคดีทศ่ี าลากลางจังหวัดนราธิวาส ผูว้ ่าฯ ได้แจ้งว่า หากให้การรับสารภาพ โทษจะลดลงเหลือเพียงรอลง
อาญา และจะให้ช่วยงานราชการโดยให้เป็นอาสาสมัครพัฒนาบ้านเกิด หลังจากหารือแล้ว ผูว้ ่าฯ ได้ให้ผตู้ อ้ งหาทัง้ 58 ราย ลงชือ่ ใน
กระดาษทีม่ รี ายชือ่ และทีอ่ ยู่ของผูต้ อ้ งหาทัง้ หมด โดยไม่มขี อ้ ความอื่นใดอีก ซึง่ ผูต้ อ้ งหามีความรูส้ กึ ไม่เต็มใจทีจ่ ะลงชือ่ ในเอกสาร
ดังกล่าว(คณะอนุ กรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ, รายงานการ
รวบรวมข้อมูลกรณีเหตุการณ์รนุ แรงทีห่ น้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 25)
26
คํากล่าวของนางณัฐกานต์ ละเต๊ะ ญาติผตู้ อ้ งหาคดี 58 คน (อ่านรายละเอียดเรือ่ ง ณัฐกานต์กบั ฮิญาบและพิราบแห่งสันติ ในนารี
เจริญผลพิรยิ ะ และจันจิรา สมบัตพิ นู ศิร.ิ อ้างแล้ว. หน้า159)
27
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2547,
รายงานของคณะกรรมการอิสระ สอบข้อเท็จจริงกรณีมผี เู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2547, อ้างใน สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), อ้างแล้ว, หน้า 73
28
พยานโจทก์ทงั ้ 3 คน ทีไ่ ด้รบั การสืบพยานแล้ว คือ พ.ต.อ. สมหมาย พุทธกุล พล.ต. เฉลิมชัย วิรุฬเพชร และนายนิพนธ์ นรา
พิทกั ษ์กุล ใน สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), เพิง่ อ้าง. หน้า 79
24
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จําเลยที่ 45 นายมุสตอปา เซ็ง ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านของตนเอง ส่วนจําเลยที่ 35 นายอูมา ดือเระ อาเจียน
29
ออกมาเป็ นเลือดหลังกลับจากการสืบพยานนัดแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 และเสียชีวติ หลังจากนัน้ 3 วัน
30
จนเหลือผูต้ อ้ งคดีทงั ้ สิน้ 56 คน
29

30

เหตุการณ์ตากใบเป็ นเหมือนแผลใหญ่ทก่ี ดทับลงบนร่างกายของคนป่วยที่มแี ผลเล็กแผลน้อยอยู่ทวตั
ั ่ ว ซึ่งมิได้
ส่งผลกระทบกับร่ างกายของผู้เ สีย ชีวิตเท่ านัน้ แต่ ยงั บาดลึก ลงในจิตใจของญาติพ่นี ้ อง ลูก เมีย พ่อ และแม่
ตลอดจนมิตรสหาย ทัง้ คนในและคนนอกพื้นที่ หากบาดแผลนี้ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รบั การเยียวยาให้ดี
เท่าทีค่ วร อาจกลายเป็ นแผลกลัดหนอง ติดเชือ้ ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
แม้ว่าทางการได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทอง ซึง่ มีรายการดังนี้
- กองทัพภาคที่ 4 ได้ช่วยค่าทําศพ ศพละ 10,000 บาท
- จังหวัดช่วยเหลือค่าทําศพ ศพละ 1,000 บาท, ทุนช่วยเหลือเด็กกําพร้า 64 ราย รายละ 6,000 บาท
- รัฐบาลให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ครัง้ ครัง้ แรกจํานวน 100,000 บาท และครัง้ ที่สองจํานวน
300,000 บาท ส่วนผูบ้ าดเจ็บสาหัสได้รบั ความช่วยเหลือคนละ 200,000 บาท
แต่เงินเหล่านี้กไ็ ม่เพียงพอแต่อย่างใด เพราะครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หมดเงินค่าทําศพไปกับการตามหาผูเ้ สียชีวติ และ
31
ทําศพ ส่วนเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท ก็หมดไปกับการปลดหนี้ของผู้เสียชีวติ และค่าฝากทําฮัจญ์ ให้กบั
ผูเ้ สียชีวติ นอกจากนี้เงินช่วยเหลือจํานวน 300,000 บาท ทางการได้จดั แบ่งในลักษณะมรดก ตามคําแนะนําของ
กรรมการอิสลามกลางประจําจังหวัด ส่งผลให้จาํ นวนเงินดังกล่าวถูกแบ่งเป็ นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้
- บิดาได้
50,000 บาท
- มารดาได้
50,000 บาท
- ภรรยาได้
37,000 บาท
- ทีเ่ หลือแบ่งตามจํานวนลูก โดยลูกชายได้เป็ นสองเท่าของลูกหญิง
31

จะเห็นได้ว่าภรรยาทีต่ อ้ งเลีย้ งลูก 8-9 คน ได้รบั เงินเพียง 37,000 บาท ไม่ใช่ 300,000 บาทอย่างทีเ่ ข้าใจกันทัวไป
่
หรือหลายคนอาจคิดว่ายังมีเงินทีล่ กู ได้รบั อีก 163,000 บาท ซึง่ น่ าจะนํามาเลีย้ งลูกได้ แต่ปญั หาอยู่ทเ่ี มื่อแบ่งเงิน
ในลักษณะมรดกแล้ว เงินนัน้ ต้องตกเป็ นของลูกเมื่อบรรลุนิตภิ าวะ หากลูกยังเล็ก แม่กไ็ ม่สามารถนําเงินก้อนนัน้
มาใช้ได้ ต้องเก็บเอาไว้จนกว่าลูกๆ จะโต ซึง่ ประเด็นเหล่านี้ถูกกําหนดอยู่ในกฎหมายมรดกของศาสนาอิสลาม
32
หรือทีเ่ รียกว่า กฎหมายชารี-อะฮ์ นี่จงึ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีญ
่ าติผเู้ สียชีวติ รวมตัวกันฟ้องแพ่ง 6 หน่ วยงานของรัฐ
32

29

ในวันนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ครัง้ แรก ปรากฏว่า พล.ท.พิศาล วัฒนวงศ์ครี ี ติดราชการ ศาลเลือ่ นการพิจารณาคดี (สุรชิ ยั หวัน
แก้ว (บรรณาธิการ), เพิง่ อ้าง หน้า 74)
30
เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวคําขอโทษต่อเหยือ่ กรณีตากใบ และเหตุการณ์
้ องคดีน้ี
รุนแรงอืน่ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มติชน, 3 พ.ย. 2549) และเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 อัยการสูงสุดได้สงถอนฟ
ั่
เพือ่ ความสมานฉันท์ของคนในชาติ(www.tjanews.org, อัยการถอนฟ้อง คืนอิสรภาพ 92 จําเลย คดีตากใบ, 8 พ.ย. 2549)
31
เป็นหลักปฏิบตั หิ นึ่งทางศาสนาอิสลามทีญ
่ าติ หรือครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ มักจะปฏิบตั ใิ ห้ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน โซรยา จามจุร ี
, หลักธรรมอิสลามเบรกรัง้ ความคับแค้น, www.tjanews.org, 30 ส.ค. 2548)
32
เป็นกฎหมายซึง่ มีทม่ี าจากคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน และคําสอนของท่านศาสดา... ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จงึ ได้มกี ารนําหลักกฎหมาย
ั
อิสลามมาใช้ตามพระราช-บัญญัตวิ ่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ซึง่ มีการ
กําหนดให้นํากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้แทนบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก และกําหนดให้ดาโต๊ะยุตธิ รรมมีบทบาทในการตีความกฎหมายดังกล่าวในศาล (คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความ
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33

เป็ น จํา นวนเงิน รวม 107,986,111 บาท ศาลให้ใ ช้วิธีเ จรจาไกล่ เ กลี่ย ผลสุด ท้า ยทางการยอมจ่ า ยรวม
34
42,210,000 บาทในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549

3 3

34

สําหรับผูบ้ าดเจ็บจนพิการ แขนขาลีบ หรือไตวาย รัฐบาลได้อนุมตั งิ บประมาณช่วยเหลือจํานวน 200,000 บาทต่อ
คน แต่กว่าเงินจะมาถึง หลายคนรูส้ กึ ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าทีท่ หารซึง่ นํากําลังไปค้นถึงบ้านบ่อยจนต้องหลบหนี
ออกนอกประเทศ บางคนเสียชีวติ บางคนถูกจับ บางคนเป็ นส่วนหนึ่งในผู้อพยพ 131 คน ทีป่ ระเทศมาเลเซีย
35
โดยไม่มโี อกาสได้รบั เงินช่วยเหลือ มีบางคนทีภ่ รรยาต้องเลีย้ งลูกเพียงลําพัง ญาติกไ็ ม่มสี ทิ ธิมารั
์ บเงินชดเชย
แทน หรือในหลายกรณีท่ไี ด้รบั เงินช่วยเหลือจํานวนเงิน 200,000 บาท ก็ไม่สามารถทดแทนอนาคตนายช่าง
ไฟฟ้า อย่างมาลีกี ดอเลาะ ที่ต้องกลายเป็ นคนพิการ ไม่สามารถทําอะไรได้ดว้ ยตัวเอง แม่ท่เี ขาเคยเป็ นผูด้ ูแล
36
กลับ ต้อ งมาเป็ น ผู้ดูแ ลเขาแทน ทัง้ นี้ ย ัง ไม่ นั บ ผู้ค นที่บ าดเจ็บ ภายใน (ชํ้ า ใน) แต่ ไ ม่ ก ล้า บอกใคร เพราะ
สถานการณ์ยงั ไม่น่าไว้วางใจ มีการยิงและจับไม่เว้นวัน พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล ต้อง
ไปหาหมอบ้านทีร่ กั ษาด้วยศรัทธาต่ออัลลอฮ์กบั สมุนไพรพืน้ บ้าน เพราะเพียงแต่ออกจากบ้านมองเห็นทหารถือปื น
37
ประจําอยู่เต็มในพืน้ ที่ หรือบางครัง้ ก็ขบั ขี่ มอเตอร์ไซค์เข้ามาตรวจในพืน้ ที่ ชาวบ้านก็ปากสัน่ ทําอะไรไม่ถูกแล้ว
35
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37

ความรุนแรงทีส่ บื เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนัน้ ส่งผลในหลายมิติ การช่วยเหลือในมิตเิ ศรษฐกิจ
ทีร่ ฐั ดําเนินการช่วยเหลือทุกฝา่ ยอย่างเร่งด่วนถือเป็ นเรื่องสมควรแล้ว เพราะทันทีทข่ี าดเสาหลัก ครอบครัวก็มแี ต่
รายจ่ายไม่มรี ายรับ และเมื่อแรงงานบางส่วนขาดไป แรงงานส่วนนัน้ ก็ตอ้ งชดเชยด้วยใครบางคนในบ้านทีเ่ หลืออยู่
คนทีแ่ ม้ไม่มบี าดแผลทางร่างกายใดๆ แต่จติ ใจกลับแทบแตกสลาย
ความสูญเสียจากสถานการณ์รุนแรงอันเกิดจากความขัดแย้งนัน้ นอกจากนํามาซึ่งความเศร้าใจแล้ว ยังนํามาซึ่ง
ความโกรธ ความคับแค้นใจที่ต้องเป็ นฝ่ายถูกกระทํา ความที่รู้สกึ ว่าได้รบั ความไม่เป็ นธรรมนี้ต้องแก้ไขด้วย
กระบวนการยุติธรรมที่เป็ นธรรม หรืออย่างน้ อยต้องให้พวกเขามีโอกาสต่อสู้ หากรัฐเห็นว่าความเป็ นธรรม
สามารถเยียวยาความขัดแย้งนี้ได้ รัฐในฐานะคู่กรณีควรเปิ ดเวทีท่มี กี ติกาและมีกรรมการที่เป็ นธรรม และต้อง
เข้าใจด้วยว่า เพราะคู่ต่อสูต้ วั ใหญ่คบั ฟ้า ประชาชนจึงต้องมีพเ่ี ลีย้ ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และ
สภาทนายความจัดตัง้ ศูนย์นิติธรรมขึน้ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีความ ทัง้ ยังช่วยจัดหาทนายความ และให้
ความรู้ คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
การต่อสูท้ างการศาลในทีแ่ จ้งสามารถลดการต่อสูด้ ว้ ยความรุนแรงในทีล่ บั หากคนมีโอกาสสูอ้ ย่างมีศกั ดิศรี
์
สมานฉันท์แห่งชาติ, รายงานคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ (กรุงเทพฯ
: มิถุนายน 2549), หน้า 80-81)
33
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, กองทัพภาคที่ 4, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, จังหวัดนราธิวาส และกรมการปกครอง
34
ญาติผเู้ สียชีวติ เรียกร้องเงินช่วยเหลือรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท แต่หน่ วยงานรัฐขอลดลงกึง่ หนึ่ง เหลือเดือนละ 1,500 บาท
โดยจ่ายให้กบั บิดาหรือมารดาหรือภรรยาจนถึงอายุ 70 ปี ส่วนบุตรจ่ายให้ถงึ อายุ 20 ปี
35
อ่านรายละเอียดและพิจารณาจากเรือ่ ง “แบเลาะห์ไม่กลับมา” ใน นารี เจริญผลพิรยิ ะ และจันจิรา สมบัตพิ นู ศิร(ิ บรรณาธิการ), อ้าง
แล้ว หน้า 125
36
อ่านรายละเอียดและพิจารณาจากเรือ่ ง จากวันนัน้ สูว่ นั นี้: ชัยชนะของมาลีก ี เพิง่ อ้าง หน้า 131
37
อ่านรายละเอียดและพิจารณาจากเรือ่ ง ร่องรอยแห่งความกลัว เพิง่ อ้าง หน้า 109
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สําหรับกรณีตากใบ ได้ขอความช่วยเหลือด้านทนายจากศูนย์นิตธิ รรม 3 คดี ได้แก่
38
1. คดีผตู้ อ้ งหา 58 คน
39
2. คดีไต่สวนการตายผูเ้ สียชีวติ ในเหตุการณ์ตากใบ 85 คน
40
3. คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการตายโดยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั
38

39

40

นอกจากความเป็ นธรรมซึง่ เป็ นยาขนานเอกแล้ว ผลกระทบทางจิตใจถือเป็ นมิตสิ าํ คัญทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การเอาใจ
ใส่อย่างจริงจัง เพราะ เป็ นเรื่องละเอียดอ่อน และสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวต่อผูบ้ าดเจ็บและครอบครัวของ
ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ คนรอบข้า ง และสังคมโดยรวม ความรุน แรงที่ถาโถมใส่ม นุ ษย์เราไม่ว่ าจะเป็ น ใคร ใน
ระยะแรก สามารถส่งผลทางกาย เช่น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ปฏิเสธความจริง ไม่อยากยอมรับว่าตนได้สูญเสีย
บุคคลอันเป็ นทีร่ กั ไปแล้ว ความคับแค้น ขุน่ เคืองอาจแปรเปลีย่ นเป็ นความขมขืน่ หากไม่มที างไปและกลายสภาพ
เป็ นระเบิดเวลาทีแ่ ฝงฝงั อยู่ในตัวเรา ทัง้ โดยรูต้ วั หรืออาจไม่รตู้ วั ส่งผลให้ตนเองไม่มคี วามสุข และไม่อาจทําให้ใคร
มีความสุข กระทังอาจก่
่
อความทุกข์ให้แก่คนอื่น
โครงการอบรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียชีวติ และบาดเจ็บ จากกรณีความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึง่ ใส่ใจต่อความรูส้ กึ อันเจ็บปวดของเพื่อนมนุ ษย์ เป็ นโครงการเล็กๆ ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็ นคณะทํางานประมาณ
41
9 คน โดยได้รบั การสนับ สนุ น ด้านเงิน ทุ น จากศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาสัน ติวิธี (ศพส.) มหาวิท ยาลัย มหิด ล
คณะทํางาน ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และจัดกิจ กรรมกลุ่ม เยียวยาจิตใจผู้หญิงจากครอบครัวผู้ท่เี สียชีวิตและ
42
บาดเจ็บ หรือต้องคดีจากกรณีตากใบ ทําให้เราได้รบั รู้ความรู้สกึ ได้เรียนรูว้ ธิ จี ดั การกับความรูส้ กึ สูญเสีย ได้
แลกเปลีย่ น ได้ใส่ยาให้กบั บาดแผลทีบ่ าดเจ็บอยู่ในใจ
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เราได้สร้างมิตรภาพขึน้ ทีละเล็กทีละน้อย ระหว่างผูส้ ญ
ู เสีย ระหว่างคณะทํางานกับผูส้ ญ
ู เสีย และระหว่างเราทุกคน
ให้เป็ นเหมือนภาชนะแห่งมิตรภาพทีส่ ามารถรองรับนํ้าตาไว้ได้ไม่มปี ระมาณ หรือความรูส้ กึ อื่นใดก็ตาม เป็ นทีท่ ่ี
ทุกคนรับรูว้ ่าสามารถร้องไห้ และหัวเราะได้เสมอ เดิมวางไว้ว่าจะพบกันทัง้ ปี 5 ครัง้ อย่างต่อเนื่อง เอาเข้าจริงเรา
กลับได้พบกันเกือบทุกเดือน เราลงเยีย่ มบ้าน ด้วยรูว้ ่ามีอกี หลายคนทีบ่ า้ น ไม่มโี อกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
เพราะอายุมากแล้ว และสุขภาพไม่แข็งแรง ทีส่ าํ คัญเราอยากไปพบเขาด้วยตัวเอง
เวลา 1 ปี ผ่านไปเร็วจนแทบไม่รตู้ วั อาจเป็ นเพราะเรามีความสุข กับการทํางาน และเรียนรูค้ วามงดงามของชีวติ
เราได้เรียนรูว้ ่าความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาอิสลามอย่างจริงจังนัน้ ช่วยชําระ
ความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากบาดแผลแห่งความรุนแรงให้กบั พีน่ ้องทุกทิวาและราตรี ไม่เช่นนัน้ ไฟคงโหมไหม้มากกว่านี้
มากนัก ผูส้ ญ
ู เสียส่วนใหญ่ทเ่ี ราพบมักจะบอกว่า มันเป็ นประสงค์ของอัลลอฮ์ เขาไม่ตายในวันนี้ทน่ี ่ี เขาก็ต้องตาย
38

คดีดาํ เลขที่ 96, 510/2548 ศาลจังหวัดนราธิวาส (สุรชิ ยั หวันแก้ว (บรรณาธิการ), อ้างแล้ว หน้า 69)
หมายเลขคดีดาํ ช.2/2548 ศาลจังหวัดปตั ตานี, ช.16/2548 ศาลจังหวัดสงขลา (โอนจากศาลจังหวัดปตั ตานี) (เพิง่ อ้าง, หน้า 80)
40
ั
ศาลจังหวัดปตตานี
ม ี 3 สํานวน ได้แก่ หมายเลขคดีดาํ 899/2548, 903/2548 และ 911/2548 ส่วนศาลจังหวัดนราธิวาสมี 4 สํานวน
ได้แก่ 733/2548, 734/2548, 744/2548 และ 150/2549 (เพิง่ อ้าง, หน้า 84-85)
41
คณะทํางานประกอบด้วย ชาวพุทธจากภาคกลาง 3 คน และชาวมุสลิมจากพืน้ ที่ 6 คน
42
ดูเพิม่ เติม โครงการเยียวยาจิตใจครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียชีวติ และบาดเจ็บจากกรณีความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานสรุปองค์ความรูเ้ รือ่ งการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจอันเกิดจากความขัดแย้งและ
ความรุนแรง (กรุงเทพฯ : ธันวาคม 2549)
39
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ในวันนี้ทใ่ี ดสักแห่ง หรือ เขาไปดีแล้ว เหลือเราทีต่ อ้ งเร่งทําความดี ทีน่ ่ีศาสนาแห่งสันติภาพยังสถิตอยู่อย่างมันคง
่
ทําให้เรามีความหวังว่าความรุนแรงจะสามารถยุตลิ ง ผูเ้ ขียนในฐานะชาวพุทธเห็นว่าไม่ว่าศาสนาใดๆ หากเรา
หันมาสํารวจตัวเองอย่างจริงจังว่าได้เข้าถึงแก่น และปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาของตนเพียงใด หากปฏิบตั ติ ามอย่าง
จริงจังแล้ว ความทุกข์ในใจตนก็จะถูกกําจัดได้ดว้ ยตนเอง ทัง้ ยังไม่นําความทุกข์ไปสู่ผู้อ่นื ให้เป็ นวิบากแก่ตนใน
ภายหน้า และสามารถแบ่งปนั ความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ดว้ ย
ขณะนี้พน่ี ้องและเพื่อนผูห้ ญิงทีน่ ่าอัศจรรย์ใจของเราเข้มแข็งมาก แม้จะร้องไห้บา้ งแต่กส็ ามารถหัวเราะได้อย่างเต็ม
เสียง วันนี้เธอไม่เพียงแต่จะดูแลตัวเองได้เท่านัน้ แต่กําลังก้าวไปสู่การช่วยเหลือผู้อ่นื จากมือล่างขึน้ เป็ นมือบน
อย่างสง่างาม ผูห้ ญิงจากครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียในเหตุการณ์ตากใบ, กรณี 28 เมษา, กรณีรายวัน, คนสูญหายและ
ต้องคดี ทัง้ ชาวพุทธและมุสลิม ทัง้ ภรรยาชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รฐั ได้รวมตัวกันตัง้ กลุ่มขึ้น ชื่อว่า “สตรีสาน
สัมพันธ์ส่สู นั ติสุข” หรือที่เรียกสัน้ ๆ ว่า กลุ่มซอซิกซ์ (เนื่องจากมี ส. 6 ตัว) โดยมีวตั ถุประสงค์การทํางาน 5 ข้อ
ด้วยกัน
1. ช่วยเหลือเด็กกําพร้าทุกคน โดยไม่เลือกว่าจะเกิดจากเหตุ การณ์ความไม่สงบหรือไม่ เพราะเด็กทุกคนเป็ น
ดอกไม้ของโลก ไม่ว่าเขาจะกําพร้าด้วยเหตุใดก็ตาม สมควรได้รบั ความช่วยเหลือให้เติบโตเป็ นคนทีม่ คี ุณค่าของ
สังคม
2. ฟื้ นฟูเยียวยาจิตใจระหว่างผูส้ ูญเสีย เพราะสามารถเข้าใจความรูส้ กึ กันได้ดี มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน และ
เห็นว่าความเป็ นมิตรและการรวมกลุ่มจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้
3. ส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้กบั ผูส้ ญ
ู เสีย เพราะขณะนี้ผหู้ ญิงต้องขึน้ มาเป็ นเสาหลักของครอบครัวแทนสามี
4. ติดตามสิทธิการได้รบั ความช่วยเหลือของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากรัฐบาล ซึง่ ยังตก
หล่นอยู่เป็ นจํานวนมาก
5. ยุตคิ วามรุนแรงด้วยสันติวธิ ี เพื่อไม่ให้มผี สู้ ญ
ู เสียเพิม่ ขึน้ อีก
สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ยงั ไม่ยุติ แม้การเมืองระดับประเทศจะเปลีย่ นไปแล้ว แต่ยงั ต้องรอดูว่านโยบาย
ในการแก้ไขปญั หาภาคใต้จะเปลีย่ นไปอย่างไร หากรัฐบาลใหม่ใช้สนั ติวธิ อี ย่างจริงจังทัง้ ระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ตลอดจนนําข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างความสมานฉันท์เราก็อาจได้เห็นความสมานฉันท์ในเร็ววัน แต่ไม่ว่าความรุนแรงจะดําเนินต่อไปหรือ
อาจยุตภิ ายใต้สถานการณ์การเมืองใหม่ เราก็เห็นว่าการเรียนรูค้ วามแตกต่างระหว่างคนเรา การเข้าถึงวิถชี วี ติ และ
จิตใจของคนร่วมแผ่นดินเดียวกันมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก การค้นหาและเรียนรู้ ความจริง จะทํา
ให้ เรารักเพื่อนมนุษย์มากขึน้ ทําให้หวั ใจของเราเปิ ดกว้าง และโลกก็จะมีทพ่ี อสําหรับทุกคน
30 พฤศจิกายน 2549
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ภาคผนวกที่ 2
ข้อวิ จารณ์ จากผูท้ รงคุณวุฒิ ∗ในการประชุมเพื่อนําเสนอรายงานผลการศึกษาและพัฒนา
โครงการเยียวยาครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากกรณี ความรุนแรง
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2549 โรงแรมซีเอสปัตตานี
43

9.45 น.

แนะนําตัวผูว้ จิ ารณ์รายงาน และผูเ้ ข้าร่วม
นําเสนอรายงานการศึกษาและพัฒนา โดยนารี เจริญผลพิรยิ ะ และศรินธร รัตน์เจริญขจร

สรุปรายงานการศึกษา โดยนารี เจริญผลพิรยิ ะ (โปรดดูรายงานการศึกษาประกอบ)
1. อุปสรรคในการทํางาน
- ความรุนแรงทีด่ าํ เนินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเยียวยาทําให้สขุ ภาพจิตของผูเ้ ข้าร่วมขึน้ และ
ลงตามสถานการณ์ กรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมมีสขุ ภาพจิตดีขน้ึ ส่วนหนึ่งอาจมาจากทุนเดิมของผูเ้ ข้าร่วม
เองด้วย
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. กระบวนการเตรียมงาน
4. ขัน้ ตอนการทํางานเยียวยา
5. ลักษณะกิจกรรมเยียวยาและผลสะท้อน เมื่อดําเนินกระบวนการกับทัง้ 4 กลุ่มเป้าหมาย และตลอดการ
เยียวยาทัง้ 3 ครัง้
วิจารณ์และเสนอแนะ โดยผูว้ จิ ารณ์
1. คุณวัลลี ธรรมโกสิทธิ ์
- ผูศ้ กึ ษาและผูว้ จิ ยั ได้พยายามหาข้อมูล และเอกสารเกีย่ วกับหลักการเยียวยา ซึง่ ในสังคมไทยมี
ข้อมูลเหล่านี้ไม่มากนัก ในส่วนของศูนย์สขุ ภาพจิตเองก็ได้ทาํ คูม่ อื การเยียวยา ก่อนลงไป
เยียวยา ถือได้ว่าคณะทํางานพยายามในจัดทําองค์ความรูใ้ นการเยียวยา
- มิตทิ างอารมณ์ : มีความแตกต่างระหว่างผลกระทบทางจิตใจทีเ่ ป็ นผลจากภัยพิบตั ติ าม
ธรรมชาติ และโดยนํ้ามือมนุษย์ ในกรณีแรก สามารถมีกระบวนการทีช่ ดั เจน แต่ในกรณีหลัง
ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ยงั มีตอ้ งมีขนั ้ ตอน psychological first aid ซึง่ ไม่ทราบว่าทางโครงการ
เยียวยามีกระบวนการนี้อย่างไร รวมถึง ในกระบวนการกลุ่ม เห็นด้วยว่าช่วงแรกต้องสร้าง
ความผ่อนคลายทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และทําให้เขาไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ในกิจกรรมครัง้
ทีส่ อง ต้องระวังเรื่อง retraumatization หรือ การพูดถึงบาดแผลของกลุ่มอีก เพราะจะเป็ นการ
ขุดหลุมบาดแผลให้ลกึ แต่ไม่ได้กลบหลุมนัน้ นอกจากนี้ในการประเมินจากการบันทึกอารมณ์
ผูเ้ ข้าร่วมว่าการเยียวยาได้ผลจริงหรือไม่ ผูท้ าํ การบันทึกต้องมีความรูท้ างจิตวิทยาด้วย
∗

คือ อาจารย์วลั ลี ธรรมโกสิทธิ ์ ผูอ้ ํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ดาํ รงค์ แวอาลี
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา, คุณศุภวรรณ พึง่ รัศมี นักจิตวิทยา, คุณรัตนา ปรีชาสุชาติ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
อาจารย์เจะสะปิองิ บารู วิทยาลัยอิสลามยะลา และอาจารย์ซากีย์ พิทกั ษ์คมุ พล สถาบันสันติศกึ ษา มหาวิทยาสงขลานครินทร์
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ควรระวังเรื่องผลกระทบทางจิตใจของผูเ้ ข้าร่วมทีไ่ ม่เท่ากัน กล่าวคือ ประมาณ 60% ของผู้
ได้รบั ผลกระทบมีบาดแผลไม่มากนัก ส่วน 30% อยู่ในระดับปานกลาง ทีเ่ หลืออีก 10% อยู่ใน
ลักษณะ post-trauma ซึง่ ต้องการการเยียวยาจากผูช้ าํ นาญการ ดังนัน้ ต้องมีการคัดกรองว่าใคร
ทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ ง หรือใครทีอ่ ยูใ่ น 60% ซึง่ มีอาการไม่มาก และสามารถช่วยเหลือดูแลกันเองได้
ทัง้ นี้ การแบ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถทําได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องติดตามสังเกตพฤติกรรม และใช้
แบบประเมินทางจิตใจ
- กิจกรรมมีลกั ษณะเป็ น general intervention ไม่ได้มคี วามเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือ
เสริมสร้างพลังในกับคนเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการทําให้คนเหล่านี้กลับไปดําเนินกิจก
วัตรประจําวันได้
- ควรระวังเรื่องคําถาม เพื่อไม่ให้เป็ นการขุดคุย้ ความทรงจํา หรือทําให้บาดแผลลึกกว่าเดิม
ทีมงานควรปฏิบตั ติ วั ในลักษณะเพื่อน มากกว่าผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา โดยเฉพาะการเยียวยาใน
ช่วงแรก
2. อาจารย์เจะสะปิ องิ บารู วิทยาลัยอิสลามยะลา
- การใช้ล่ามทําให้ภาพการทํางานยังไม่ดเี ท่าไหร่นกั เหมือนยังไม่สนิทกัน
- บทที่ 2 แนวคิดและการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง : เรื่องหลักการศาสนาอิสลาม ค่อนข้างอ่อน
นอกจากนี้ ในมิตขิ องชนกลุ่มน้อยทีถ่ ูกกระทําโดยรัฐยังไม่มกี ารนําเสนอในรายงานวิจยั ชิน้ นี้
เท่าใดนัก
- ผลการศึกษาในบทที่ 4 : การอภิปรายผลโดยภาพรวมยังไม่ม ี รวมถึงไม่มขี อ้ เสนอการทํางาน
เยียวยาในพืน้ ที่
- กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการศาสนา : มีจุดทีผ่ ดิ พลาดหน้า 81 เรื่องการทําญิฮาด (Jihad)
ทีว่ ่าเป็ นการตายในศาสนาในสนามรบ อาจต้องตรวจสอบกับผูร้ รู้ วมถึงทีร่ ะบุวา่ การละหมาด
และการถือศีลอดเป็ นการขอบคุณพระเจ้า อันทีจ่ ริงต้องเป็ นการ “อีบาดาต” คือเป็ นการกระทําที่
ภักดีต่อพระเจ้า และหน้า 99 คําอธิบายเรื่อง “อุปสรรค” ทีว่ ่าการเผชิญอุปสรรคเป็ นการล้าง
บาป จริงๆ แล้วในคติของศาสนาอิสลาม ไม่มกี ารล้างบาป ส่วนหน้า 113 ทีว่ ่า “การละหมาด
เป็ นสิง่ ทีค่ วรทํา” ต้องแก้เป็ น “การละหมาดเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทํา”
3. คุณศุภวรรณ พึง่ รัศมี
- งานชิน้ นี้เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการทํางานวิจยั เพราะเป็ นองค์ความรูท้ ม่ี าจากการปฏิบตั ิ ไม่ใช่มา
จากทฤษฎีเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ในทางวิชาการ รายงานควรมีแบบประเมินทีน่ ่าเชื่อถือ
- ข้อเสนอแนะ : น่าจะมีการประเมินลักษณะจิตใจของผูเ้ ข้าร่วมก่อนเริม่ กิจกรรม (pre-test) เพื่อ
จะได้เห็นความเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ
- การเสนอกรอบการทํางาน : การนําแนวคิดมาปฏิบตั คิ วรเลือกแนวคิดในแนวคิดหนึ่ง ไม่ควรทํา
กว้างๆ เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในแง่การฝึกฝนคนทํางานรุ่นเยียวยารุ่นต่อๆ ไป ควร
เลือกแนวทางทีต่ นสนใจและถนัดเพียงแนวทางเดียว
- ระยะการทํางาน : น่าจะมีการศึกษาว่า “เวลา” ช่วยในการเยียวยามากน้อยเพียงใด อาจสังเกต
ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผูเ้ ข้าร่วมมีอาการทางจิตใจอย่างไร บางครัง้ ต้องดูจงั หวะทีเ่ ข้าไปเยียวยา
เพราะผูเ้ ข้าร่วมอาจต้องการเวลาสักพักเพื่อเยียวยาจิตในด้วยตัวเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
- ทีมงานควรมีบคุ ลากรจากทัง้ สองศาสนา เพราะจะช่วยให้เกิดการเรียนรูว้ ่าคนทัง้ สองศาสนา
ทํางานร่วมกันได้อย่างไร ทัง้ ยังเป็ นภาพของความสมานฉันท์
- ผลต่อเนื่องจากโครงการคือ กลุ่มซอซิกซ์ ซึง่ ต้องการพีเ่ ลีย้ งต่อไป
162

-

วิจารณ์แนวคิดของดาไล ลามะ หน้า 13 เรื่อง positive thinking : กิจกรรมควรกระตุน้ ให้
ผูเ้ ข้าร่วมคิดแต่สงิ่ ทีด่ ี เพราะจะได้ไม่เกิดภาพประทับทีจ่ ติ ใต้สาํ นึกจํา
- กิจกรรม: น่าจะเพิม่ กระบวนการให้ผสู้ ญ
ู เสียสามารถระบายในพืน้ ทีน่ อกบ้านได้ เพราะเมื่ออยู่
บ้าน คนเหล่านัน้ ต้องเก็บความรูส้ กึ เหล่านัน้ ไว้ นอกจากนี้ ไม่ควรเน้นเรื่องหลักการศาสนามาก
นัก เพราะจะปิ ดกัน้ ผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอื่น ควรใช้หลักการทีเ่ ป็ นสากล เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมได้
ตระหนักหนักถึงความหลากหลายในการหาทางพ้นทุกข์ อีกทัง้ ไม่แน่ใจว่าการใช้หลักการ
ศาสนา ซึง่ ปกติผเู้ ข้าร่วมปฎิบตั อิ ยู่แล้ว จะทําให้เขาเก็บความรูส้ กึ ตัวเองไว้อกี หรือไม่ (กรณีท่ี
หลักการศาสนาไม่เห็นชอบกับการร้องไห้)
- กรอบการทํางาน : ไม่ควรแยกเรื่องอารมณ์ ออกจากมิตอิ ่นื ๆ เช่น เรื่องปฏิสมั พันธ์ และไม่ควร
แยกว่าผูเ้ ข้าร่วมเป็ นพุทธ-มุสลิม หรือ เจ้าหน้าทีร่ ฐั -ชาวบ้าน
- กิจกรรมเยีย่ มบ้าน : ควรให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขไปด้วย เพราะจะช่วยเรื่องการแยกกลุ่มอาการ
ผูเ้ ข้าร่วมได้
- น่าจะมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรูข้ องคนทํางานเยียวยา
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
• คุณวัลลี : น่าจะเสริมเรื่อง crisis intervention, ในบทที่ 2 “depress posture” ควรแปลว่า คนทีม่ ี
ลักษณะซึมเศร้าไม่ใช่กดดัน (repress), หน้า 90 ทีก่ ล่าวเรื่องการแทรกแซง ทีจ่ ริงแล้ววิทยากรน่าจะ
ลองฟงั ผูเ้ ข้าร่วมต่อไป หรือถามผูเ้ ข้าร่วมผูอ้ ่นื ว่าคิดอย่างไร ควรคิดในลักษณะ normalization คือใน
ชีวติ ปกติธรรมดา ปฏิบตั ติ ่อเรื่องนี้อย่างไร
• อาจารย์ซากีย์ : ในกรณีขา้ งต้น อาจให้ผเู้ ชีย่ วชาญเรื่องหลักการทางศาสนา ช่วยขัดเกลาความเข้าใจ
ทีอ่ าจไม่ถูกต้อง เพราะในหลักศาสนากล่าวเรื่องการร้องไห้ว่า ไม่ควรร้องไห้จนฟูมฟายอัน
เนื่องมาจากความตาย แต่ไม่ได้หา้ มการร้องไห้ หรือกรณีนอกจากความตาย ก็สามารถร้องไห้ได้
เช่นเมื่ออ่านอัลกุรอาน แล้วเกิดความปีติ เป็ นต้น
• คุณนารี : เนื่องจากการทํากลุ่มต้องการให้ผเู้ ข้าร่วมได้ระบายความรูส้ กึ เมื่อเกิดความเข้าใจหลักการ
ศาสนาเรื่องการร้องไห้ในกรณีความตาย จาก “ไม่ควรร้องไห้ฟูมฟาย” เป็ น “ไม่ควรร้องไห้” ทําให้
กลุ่มอาจไม่ยอมร้องไห้ ดังนัน้ ตนในฐานะผูน้ ํากลุ่มจึงต้องเข้าแทรกแซง เพื่อให้เป้าหมายของการทํา
กิจกรรมดําเนินไปได้
14.00 น.
วิจารณ์รายงานการศึกษา (ต่อ)
4. นายแพทย์ดาํ รงค์ แวอาลี
- รายงานยังมีความขาดตอน มีบางข้อทีอ่ ่านแล้วไม่เข้าใจ ควรอธิบายเพิม่ เติม โดยเฉพาะเรื่องที่
เกีย่ วกับหลักการทางศาสนา
- กระบวนการกลุ่ม : อ่านแล้วเห็นภาพเกระบวนการค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี ควรระวังเรื่อง
retraumatization (การเปิ ดแผล) ด้วย และควรมีเรื่องเล่ามากกว่านี้
- ไม่มเี กณฑ์ประเมินว่า อาการทางจิตใจของผูท้ เ่ี ข้าร่วมอบรมดีขน้ึ หรือไม่ ไม่รวู้ ่ากิจกรรมใดกัน
แน่ทท่ี าํ ให้ผเู้ ข้าร่วมอาการดีขน้ึ
- ข้อดีของโครงการเยียวยานี้คอื ทีมงานเป็ นผูห้ ญิง ซึง่ ทําให้กจิ กรรมดําเนินไปอย่างสนิทใจมาก
ขึน้ และสือ่ ความรูส้ กึ ถึงกันได้มากขึน้
5. คุณรัตนา ปรีชาสุชาติ
- ควรแยกประเภทผูเ้ ข้าร่วมตามความหนักเบาของอาการผูเ้ ข้าร่วม เพื่อสามารถจัด
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กิจกรรมให้ตรงตามลักษณะกลุ่ม
- น่าจะมีตารางการอบรมว่า กิจกรรมเยียวยาทีท่ าํ ในแต่ละวันมีอะไรบ้าง เพื่อให้เป็ นแนวทาง
สําหรับคนทํางานในพืน้ ทีต่ ่อไป
6. อาจารย์ซากีย์ พิทกั ษ์คมุ พล
- หน้า 4 : เหตุผลในการเลือกกรณีตากใบ ค่อนข้างเบา เพราะกรณีตากใบเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่ม ี
ความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็ นทางใดก็ตาม อย่างเด็ดขาด ซึง่ ต่างจาก
เหตุการณ์ 28 เมษา อย่างชัดเจน
- หน้า 58 ข้อ 2 (การติดตามผลด้วยการเยีย่ มบ้าน) : น่าจะนําหลักการทีส่ อดคล้องกับวิถปี ฏบัติ
ของชาวบ้านไปอบรมมากกว่า เพราะเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ง่าย
- หน้า 63 (การสร้างความเป็ นมิตร) : น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ คือในแง่การปฏิบตั วิ ่าการ
ทํางานกับคนต่างศาสนาเป็ นอย่างไร มีวธิ ปี ฏิบตั อิ ย่างไร เรื่องนี้น่าจะเป็ นประโยชน์กบั
คนทํางานในพืน้ ทีต่ ่อไป
- เห็นว่าภาษาไม่เป็ นอุปสรรคแต่อย่างใด แม้จะมีความแตกต่าง แต่ดเู หมือนจะสามารถสือ่ สารกัน
ได้ คนทํางานก้าวข้ามการสือ่ สารผ่านภาษา โดยใช้ภาษาทางกาย
ความเห็นจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ
กะแยนะ สะแลแม
- ตอนแรกไม่สนใจว่าเยียวยาคืออะไร อาจารย์โซรยามาติดต่อให้ไปเข้าร่วมโครงการ ตัวเองก็
กลัว เพราะอยู่ในเหตุการณ์ดว้ ย แต่ว่าก็ลองไปดู และได้ตดิ ต่อกับพีค่ งุ้ (คุณนารี) และอาจารย์
โซรยาเรื่อยมา จากทีไ่ ม่รหู้ นังสือ และไม่รเู้ รื่องอะไร ตอนนี้มเี จ้าหน้าทีเ่ ข้ามาบอกว่ากลัวตัวเอง
เพราะตัวเองรูเ้ รื่องหมดแล้ว เขามาถามว่าเหตุการณ์ตากใบใครยิงก่อน ตัวเองบอกว่าทหารยิง
ก่อน เจ้าหน้าทีค่ นนัน้ ก็บอกว่าไม่รวู้ ่าทีพ่ ดู จริงหรือเปล่า ตัวเองเลยบอกว่า “นี่นายให้ฟ้าผ่าเลย
...” ได้อบรมเรื่องสันติวธิ มี า ก็เอาไปบอกเจ้าหน้าทีว่ ่าให้ใจเย็นๆ และใช้สนั ติวธิ ี จากทีต่ วั เอง
ไม่มคี วามรูเ้ ลย สองปีผ่านมานี้มคี วามรูม้ ากขึน้ ไม่อยากให้โครงการเยียวยาจบลง
ณัฐกานต์ เต๊ะละ
- ตอนแรกได้รบั จดหมายเชิญจากโครงการฯ ก็ไม่แน่ใจ เพราะไม่ไว้ใจ วันแรกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ก็นงเงี
ั ่ ยบ จิตใจเลื่อนลอย แต่เมือ่ คุยกันเรื่อยๆ ก็รสู้ กึ ไว้วางใจมากขึน้ จนสามารถเล่าเรื่องได้ใน
ระดับหนึ่ง จากทีต่ อนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ กินข้าวก็ไม่ได้ หลังจากได้เข้าร่วมโครงการก็รสู้ กึ ว่า
เข้มแข็งและอดทนมากขึน้ นอกจากนี้ยงั ได้รจู้ กั คณะทํางาน และเพื่อนผูส้ ญ
ู เสียเหมือนกัน แต่
อยู่ต่างทีก่ นั รวมถึงวิธกี ารเยียวยาต่างๆ เช่นประคบร้อนประคบเย็น หรือการนวด ก็เป็ นความรู้
ใหม่ ทีส่ าํ คัญคือได้รวมกลุม่ กลายเป็ น “ซอซิกซ์” เพื่อใช้สทิ ธิของตนเอง
และได้ทาํ ความเข้าใจ
์
กับเพื่อนๆ ต่างศาสนา ทัง้ ทีเ่ ป็ นชาวพุทธ หรือคริสต์ ตอนทีเ่ ข้ามากรุงเพทฯ ก็ได้แลกเปลีย่ น
ความรูเ้ รื่องข้อปฏิบตั ทิ างศาสนาอิสลามกับศาสนิกอื่น เช่นเรื่องการคลุมผมของผูห้ ญิงมุสลิม
นูรอัยนิง ละเต๊ะ
- ตอนแรกทีเ่ ข้าร่วมอบรม วิทยากรให้วาดรูปและพูดถึงเรื่องของตัวเอง รูส้ กึ ไม่กล้าพูดเท่าไหร่
พออบรมเรื่อยๆ ก็กล้ามากขึน้ ได้รบั ความรู้ เช่นการนวด และยังได้เรียนรูท้ จ่ี ะปล่อยวางและ
ปลง ได้มเี พื่อนมากมาย เพื่อนทีร่ ่วมทุกข์ ร่วมสุข กอดคอกันร้องไห้ ขอบคุณพระเจ้าทีใ่ ห้มา
เจอประสบการณ์เหล่านี้ ขอบคุณพีค่ งุ้ ทีใ่ ห้ความมันใจให้
่
ตวั เองได้ยนื ในโลกใบนี้ได้อย่างมันคง
่
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มารีเย๊าะ ย๊ะโก๊ะ
- ได้รบั หนังสือหนึ่งฉบับให้ไปมัสยิด ตอนนัน้ รูส้ กึ กลัว เพราะเพิง่ เกิดเหตุการณ์ตากใบ แต่กร็ สู้ กึ
ว่าน่าลอง เลยลองไปดู ตอนไปเห็น ก็มองหาคนพุทธก่อน เมื่อเห็นคนใส่ผา้ คลุมก็รวู้ ่ามีมุสลิม
เหมือนกัน ตอนแรกไม่กล้าทํากิจกรรมด้วย เพราะไม่เชื่อว่าคนพุทธอย่างพีค่ งุ้ จะมาเยียวยาคน
มุสลิมได้ แต่พค่ี ุง้ ก็แสดงให้เห็นว่าเป็ นไปได้ เพราะใช้หลักศาสนาอิสลามในการเยียวยา หลัง
ละหมาดให้มกี ารนาเซฮัต และพูดเรื่องความอดทนว่าเป็ นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม โดยเป็ น
การแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน นอกจากนี้ พีค่ งุ้ ยังทําให้เห็นว่าคนทีต่ ายไปแล้วไม่สามารถ
กลับมาได้ คนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังจึงต้องอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง พอทํากิจกรรมสองครัง้ ก็กล้าเข้าไป
กอดพีค่ ุง้ ขณะทีอ่ บรมก็มคี นร้องไห้ มีคนบอกว่ามุสลิมห้ามร้องไห้ แต่เมื่อเป็ นเรื่องทีเ่ ศร้าใจก็
อดทีจ่ ะร้องไห้ไม่ได้ คนแก่ทอ่ี ยูใ่ นทีอ่ บรมก็บอกว่าการละหมาดช่วงหัวรุ่งเป็ นการละหมาดทีด่ ี
ทีส่ ดุ เพราะเป็ นการรักษาโรคภัย ก็คอื โรคไต ท้ายนี้มอี ะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วย
ไอเซ๊าะ เจ๊ะเง๊าะ
- ตอนแรกทีเ่ จอพีค่ ุง้ รูส้ กึ ไม่ไว้ใจ คิดว่าเป็ นคนของรัฐบาลทีจ่ ะมาเอาข้อมูล พอไปครัง้ ทีส่ อง มี
ประคบร้อน ประคบเย็น รูส้ กึ ดีขน้ึ กล้าเล่าเรื่องราวมากขึน้ แต่กไ็ ม่สามารถพูดถึงลูกชายที่
เสียชีวติ ได้ ตอนทีพ่ ค่ี งุ้ ไปบ้านก็รสู้ กึ ดี วางใจมากขึน้ แม้จะเป็ นคนอื่น
หมายเหตุ: นาเซฮัจ เป็ นภาษาอาหรับ แปลว่าการตักเตือน ซึง่ สามารถทําได้ทุกเวลา เพื่อนสามารถตักเตือนเพื่อน
ได้ ดังนัน้ การนาเซฮัตจึงเป็ นเหมือนกระจกส่องซึง่ กันและกัน (ซูเราะห์วนั อัสรี)
ความเห็นอื่นๆ
- ตัวแทนจากพมช.
• การติดตามสิทธิจากภาครัฐ : มีวทิ ยากรทีใ่ ห้ความรูเ้ รื่องนี้หรือไม่ โดยเฉพาะในแง่ของขอบเขต เพราะ
หากไม่มผี ใู้ ห้ความรูว้ ่า “สิทธิ”์ คืออะไร บางคนไม่รวู้ ่าตัวเองมีสทิ ธิตรงไหน
อะไรบ้าง ไม่ใช่ทุกกรณีได้รบั
์
สิทธิเหมื
์ อนกันหมด
• การใช้ล่ามในการอบรมอาจเป็ นปญั หา เพราะล่ามอาจแปลควาหมายผิด ดังนัน้ อาจดีกว่าถ้าใช้คนมุสลิม
อบรมโดยตรง
- แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา
• โครงการเยียวยาจะมีต่อหรือไม่? หรือกลุ่มซอซิกซ์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อไป?
- คุณโซรยา จามจุรี
• กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นมุสลิมสามารถยอมรับทีมงานทีเ่ ป็ นพุทธได้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าความต่างทางศาสนา
ไม่เป็ นอุปสรรคในการทํางาน นอกจากนี้ ในสถานการณ์ทร่ี ุนแรงเช่นนี้ ทีมงานทีป่ ระกอบด้วยคนนอก
พืน้ ทีบ่ า้ ง ช่วยลดความเสีย่ งของทีมงานเยียวยาทีเ่ ป็ นมุสลิมได้
• การเยียวยา “เหยื่อ” ในสถานการณ์ขดั แย้งรุนแรงเช่นนี้ ต้องใช้แนวคิดสันติวธิ ปี ระกอบกัน รวมถึงต้องใช้
การเยียวยา “ความกลัว” เข้ามาช่วยด้วย
• การเยียวยาต้องทําในระยะยาว ต้องอยู่ในวิถปี ฏิบตั ิ หรือกิจวัตรประจําวันของผูเ้ ข้าร่วม
- คุณนารี เจริญผลพิรยิ ะ
• การปิ ดบาดแผล: ใช้วธิ วี ปิ สั สนา คือเฝ้ามองความรูส้ กึ ตัวเอง ให้เห็นความทุกข์ แล้วในทีส่ ดุ มันจะหายไป
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ภาคผนวกที่ 3
บทบัญญัติทางศาสนาที่ช่วยเยียวยาจิ ตใจ
ซูเราะฮฺท่ี 103 อัลอัศรฺ เป็ นบัญญัตมิ กั กียะฮฺมี 3 อายะฮฺ ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอลั อัศรฺ
ซูเราะฮฺ อลั อัศรฺเป็ นซูเราะฮฺ มกั กียะฮฺ ซูเราะฮฺได้มาในรูปแบบทีส่ นั ้ แต่ชดั แจ้ง ทัง้ นี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่ง
ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ และความสําเร็จของเขาในชีวติ นี้ หรือการขาดทุนและความวิบตั ขิ องเขา
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงสาบานด้วยกาลเวลาซึง่ เป็ นเวลาทีช่ วี ติ ของมนุษย์จะสิน้ สุดลง และสิง่ ทีใ่ นกาลเวลานัน้
มีความแปลกประหลาดมากมายหลายชนิด และบทเรียนมากหลายทีช่ บ้ี ่งถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) โดยทีช่ นิดของมนุ ษย์นนั ้ อยู่ในสภาพการขาดทุนและลดหลันอยู
่ ่เสมอ เว้นแต่ผทู้ ม่ี คี ุณลักษณะ 4 ประการ
คือ การมีอมี านหรือศรัทธา และการกระทําความดี และการตักเตือนทีเ่ ป็ นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มคี วาม
อดทน ซึง่ เป็ นมูลฐานของความดี ความประเสริฐ และเป็ นรากฐานของศาสนา ด้วยเหตุน้ีอมิ ามชาฟี อไี ด้กล่าวไว้ว่า
“หากอัลลอฮฺไม่ประทานสิง่ อื่นนอกจากซูเราะฮฺน้กี จ็ ะเป็ นการเพียงพอสําหรับมนุษย์”
อัลลอฮฺได้กล่าวโองการในซูเราะฮฺน้วี ่า
ซูเราะฮฺ 103: 1 ขอสาบานด้วยกาลเวลา
ซูเราะฮฺ 103: 2 แท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุน
ซูเราะฮฺ 103: 3 นอกจากบรรดาผูศ้ รัทธา และการกระทําความดีทงั ้ หลาย และตักเตือนกันและกันในสิง่ ทีเ่ ป็ น
สัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มคี วามอดทน
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ภาคผนวกที่ 4
บทอานาซีต
ความปวดร้าวในชีวิตฉัน
ทุกๆคนมีความเจ็บชํา้
ครอบครัวเรามีการสูญเสีย
เป็ นการกระทําของเจ้าหน้ าที่
ใครละใครจะมาปลอบใจ
ญาติ พี่น้องเศร้าโศกโศกา
มีรอยยิ้มหลังหยาดเลือดนี้
เยียวยาจิ ตใจให้มีความอดทน
องค์อลั ลอฮ์เป็ นที่พึ่งทางใจ
ได้รจู้ กั เพื่อนที่สญ
ู เสียด้วยกัน
มาแลกเปลี่ยนความคิ ดที่ดีดี
มาปลดปล่อยความทุกข์ที่เรามี

มันกระทบคนในครอบครัว
ทัง้ ทางกายและทางจิ ตใจ
เสียคนที่รกั จากเหตุการณ์ตากใบ
มีความทารุณและความโหดร้าย
นอกเสียจากตัวของเราเอง
กับการสูญเสียครังยิ
้ ่ งใหญ่นี้
เมื่อมีโครงการพี่ค้งุ เข้ามาเยียวยา
และต่อสู้กบั ปัญหาที่จะตามมา
ทําให้ซอบาสและมีกาํ ลังใจ
พี่ค้งุ มาอบรมด้วยกันทุกครา
จากโครงการเยียวยาที่มีมา
แล้วองค์อลั ลอฮ์จะประทานสุขให้เอง

โดย ณัฐกานต์ เต๊ะละ
หนึ่งในผูเ้ ข้าร่วมโครงการเยียวยาฯ
14 ธันวาคม 2549
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ภาคผนวกที่ 5
บทสัมภาษณ์ ผเ้ ู ข้าร่วมโครงการเยียวยาฯ
* หมายเหตุ: บทสัมภาษณ์น้คี ดั ลอกจากคอลัมภ์ Outlook หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2549
แปลโดย จุฬารัตน์ ดํารงวิถธี รรม
In the beginning, she could not bear talking about it at all, let alone to complete
strangers. At a workshop organised at the provincial mosque of Narathiwat, Nu-ainee
Lateh was tongue-tied, feeling too bitter and resentful to share with the group the cause
of her suffering.
The 38 year old lost her younger brother in what is now known as the "Takbai
incident".
On October 25 of 2004, Nu-ainee's two brothers, on leave from jobs in Malaysia,
happened to pass the police station where a big protest was being held. In the ensuing
melee, both were rounded up by security officers along with hundreds of other
onlookers. After being transported to a military camp, one of her brothers, aged 25, was
found dead. Fortunately, Nu-ainee said, the other managed to survive and was
eventually acquitted.
At the first workshop, Nu-ainee said she recognised a couple of people who
came from the same community as her in the Salamai sub-district, but all the other faces
belonged to total strangers. After attending three more such sessions in subsequent
months, the mother of four said she has now made many good friends there.
''I've definitely changed a lot over the past year” the petite woman said, giving a
small laugh. "I've learned that I have the right to speak up. I've learned not to view all
state officials negatively. I've learned that if I want other people to think well of me, I also
have to have the same thoughts toward them."
Naree Charoenpolpiriya, a member of the National Reconciliation Commission,
said she has seen dramatic transformations among the women, like Nu-ainee, who have
attended a series of workshops jointly organised by the NRC and Mahidol University's
Research Centre on Peace. The "Healing of Families of the Dead and Injured (Takbai
Case)" programme has provided relatives of the victims an opportunity to vent their
feelings and share their loss with others in the same situation, she said.
"The on-going spate of violence in the deep South has torn apart the social
fabric,” Naree explained. "There is now a prevalent sense of divisiveness, fear and
distrust. Some view themselves as having been unfairly branded as insurgents, and as
being discriminated against by the state.
"We focus on the women who have lost male relatives-fathers, sons or brothers many of whom were the family's breadwinners. We cover both the Buddhists and the
Muslims, the local villagers and the wives of the officers who were killed. We found that
most of the women, having been able to vent their pent -up feelings, have also shed
their fear in the process and can move on to confront other problems in their lives.
"Here, we don't stress facts as much as how to rehabilitate the victims' emotions.
When the women suppress their pain and agony for too long, they run the risk of
inadvertently exploding over a mere trifle, you see."
According to Naree, the entire deep South region -covering the provinces of
Pattani , Yala and Narathiwat - has only one psychiatrist. The Healing Programme is
thus a big help in light of the alarming shortfall of personnel in this area.
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In addition to the workshops, a string of foundations have been conducting
similar programmes: The Yaowachon Jai Arsa (Youth with a Volunteer's Spirit) group of
students from the Prince of Songkhla University (Pattani campus), the Friends of
Families project under the Family Network and initiated by Senator Sophon Supaphong,
and the Network of Women for Peace run by the Women's Foundation. Last but not
least, the Mental Healthcare Centre (Songkhla branch) has started working on three
sets of "mental healing guidelines" to help medical staff, community public health
volunteers and the general public.
Naree added that a crisis centre at a local state hospital also wants to adopt a
pro-active approach, setting up its own psychiatric support unit, but limited resources
and all overwhelming number of patients have been a main barrier.
"The current healing programmes can only reach a very small proportion of the
real victims; the killings go on practically every single day:' Naree noted.
"Ironically, the women who really need our help are the ones who cannot make it
to our workshops. Moreover, those who did come usually tried to put on a brave face [to
strangers] - everyone of them wore their best clothes to the meetings! So what we did
was to pay visits afterwards to every participant's house in order to learn about their
actual conditions."
Naree insisted that her own background - as a Buddhist Bangkokian - has not
prevented her from striking up a rapport with the southern women, the majority of whom
are Muslims. She said she always told the local women she did not have money to give,
and that she was open to any criticism. And if any participant found her committing any
cultural or religious blunder, she would be ready to apologise and make amends.
As for her assistants, prior to the workshop, they were required to attend
preparatory courses on counselling. They also seek regular consultations from a local
psychiatrist who is also a Muslim. And Naree said in every workshop, a local interpreter
who "did word-by-word translation" would always be present.
"I repeat again that there is no problem at all for me being a Buddhist. I show
them my sincerity, how I really want to help them. Although the workshops were short,
each lasting only a day and a half, I was surprised to find some of the participants
feeling so moved that they came to hug me and cried when we said good-bye."
Nu-ainee and Ae-sohta Jae-ngoh, agreed. Nu-ainee repeated several times in
an interview with Outlook how "Phi Khung", Naree' s nickname, is a "very good hearted person, very patient and optimistic". Ae-sohta said she felt slightly intimidated in
the very first meeting, thinking that Naree was representing the state. Later, she started
to open up, telling other participants about the loss of her eldest son and a nephew
during the Takbai incident.
In the first workshop, I cried most of the time. I couldn't say a thing. But in the
following meetings, I slowly became able to speak to the group."
What was in the healing workshop that prompted people to share their inner
thoughts and memories, however painful? Naree said the programme was designed as
a step-by-step process of "breaking the ice", of untangling the knots within, and urging
them to not keep to themselves. It has been a laborious, time-consuming process, she
admitted. Although there was a high sense of camaraderie within each small group who
attended the same series of workshops, Naree said, but there is still a high level of
tension, and animosity between the women whose relatives have been mistreated by the
authorities and the wives of officers killed while on duty. "We hope to be able to arrange
for a meeting where the two groups of women can meet and learn about each other,"
Naree said.
During a typical workshop, the women would be encouraged to express
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themselves by talking about something external and positive at first - such as picking
their favourite woman, and thinking about their own good qualities. One of the rules is to
listen with sympathy. The women were asked to refrain from bitter, hateful barbs
directed against one another.
One of the most popular sessions was basic massage, in which participants
learned how to apply hot and cold packs onto different parts, of their body in order to
stimulate blood circulation and to relax themselves at the same time. There was also
some philosophy behind such a seemingly physical act.
"We don't have to try to erase the pain [inside our heart]," said Naree during one
such class. "The more we try to refuse its existence, brushing it aside, the longer the
feeling will stick with us. On the other hand, we should pay attention to our feelings,
tenderly caring for them. It is like when we have a cut, it will heal faster if we constantly
tend to the wound rather than ignoring it."
Having run the healing programme for almost a year, Naree said the grant
money was getting short and it was time to wrap it up.
In retrospect, the soft approach, of giving something as intangible and
incalculable as mental support, may seem like sprinkling tiny drops of water over the
vast barren land. But there is to be a sequel, of sort. Naree explained that during the
workshops, the women have become more aware of their potential waiting to be tapped,
They brainstormed ideas on what economic possibilities are available for them, and
some have already started exploring some avenues like handicraft making and setting
up village cooperatives for future joint collaborations. The potential of women who have
been "empowered" is, indeed, boundless.
"All I ever want is to live long and healthy enough to see my four children grow
up. I look at the past troubles as perhaps a test by God. At least I can still smile and
laugh, and I have today and tomorrow to make my best," Nu-ainee said.

ด้วยความรูส้ กึ เจ็บปวดและขมขืน่ กับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทําให้ในช่วงเริม่ ต้นของการจัดกิจกรรมทีม่ สั ยิด
กลางประจําจังหวัดนราธิวาส นู ไอนี ลาเต๊ะห์ ไม่สามารถจะบอกเล่าเรื่องราวหรือแบ่งปนั ความรูส้ กึ กับผู้เข้าร่วม
อบมรมด้วยกันได้ ด้วยวัย 38 ปี เธอสูญเสียน้องชายไปหนึ่งคนจาก “เหตุการณ์ตากใบ”
วันที่ 25 ตุลาคม 2547 ระหว่างการเดินกลับจากการทํางานในมาเลเซีย น้องชายสองคนของนูไอนี ต้อง
ผ่านหน้าสถานีตํารวจตากใบขณะกําลังมีการประท้วง ในช่วงของการชุลมุน ทัง้ สองคนถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั พร้อมกับ
คนที่เข้ามาดูเหตุการณ์อกี หลายร้อยคน ในระหว่างการถูกขนย้ายไปยังค่ายทหาร น้องชายคนหนึ่งของเธออายุ
เพียง 25 ปี กเ็ สียชีวติ นูไอนีกล่าวว่า “โชคยังดีทน่ี ้องอีกคนรอดชีวติ และได้รบั การปล่อยตัว”
ในการจัดกิจกรรมครัง้ แรก นูไอนีบอกว่า “เธอจําสองคนทีม่ าจากหมู่บา้ นเดียวกับเธอในตําบลศาลาใหม่
ได้ แต่ ท่เี หลือทัง้ หมดเป็ นคนแปลกหน้า” แต่ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ ที่สาม คุณแม่ลูกสี่อย่างเธอกล่าว
พร้อมรอยยิม้ ว่า “ตอนนี้เธอมีเพื่อนทีด่ มี ากมาย และเธอเองก็ได้เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆทีเ่ คยมีในอดีต ได้เรียนรูถ้ งึ
การมีสทิ ธิที์ จ่ ะลุกขึน้ พูด เรียนรูท้ จ่ี ะไม่มองเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในแง่ลบทุกคน และเรียนรูว้ ่าหากต้องการให้ผอู้ ่นื คิดดีกบั
เรา เราต้องคิดดีกบั พวกเขาเช่นกัน”
นารี เจริญผลพิรยิ ะ หนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เห็นว่า มีความ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ กับผูห้ ญิงทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรม “การเยียวยาครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บ กรณีตากใบ”
ที่ กอส. และศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดขึน้ โครงการนี้จดั ขึน้ เพื่อให้ญาติของ
เหยื่อในเหตุการณ์ตากใบได้มโี อกาสระบายความรู้สกึ และแบ่งปนั ความรู้สกึ สูญเสียกับคนอื่นๆ ในเหตุการณ์
เดียวกัน “เหตุการณ์ความรุนแรงที่กําลังแพร่ขยายอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ได้ฉีกสายใยทางสังคมออกจากกัน
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ขณะนี้ความรูส้ กึ แตกแยก ความกลัว และความไม่ไว้วางใจกําลังลุกลามออกไป บางคนเห็นว่าพวกเขาไม่ได้รบั
ความยุตธิ รรมจากการถูกตราหน้าว่าเป็ นผูก้ ่อการ และถูกแบ่งแยกจากฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั ” “โครงการนี้มุ่งไปทีก่ าร
เยีย วยาผู้ห ญิงที่สูญ เสีย สามี ลูก ชายหรือพี่ช ายน้ อ งชาย ซึ่งเป็ น หัวหน้ า ครอบครัว ทัง้ ที่เ ป็ น พุท ธและมุ ส ลิม
ชาวบ้านและภรรยาของเจ้าหน้าที่ท่ถี ูกฆ่า เราพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถระบายความรู้สกึ อัดอัน้ ที่มอี ยู่ ใน
กระบวนการทํากิจกรรมพวกเขาสามารถขจัดความกลัวและไปสู่ความกล้า เผชิญหน้าปญั หาอื่นๆในชีวติ ทัง้ นี้เรา
ไม่ได้วติ กเรื่องข้อเท็จจริงมากเท่ากับการทีอ่ ารมณ์ของเหยื่อจะกลับสู่สภาพเดิม เมื่อผูห้ ญิงเก็บกดอดกลัน้ ความ
เจ็บปวดเอาไว้นานเกินไป มันก็จะเสีย่ งต่อการระเบิดออกมาอย่างไม่ตงั ้ ใจ แม้จะเป็ นเรื่องเล็กๆก็ตาม”
นารีเล่าว่า ปญั หาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทงั ้ ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส มีจติ แพทย์
เพียงคนเดียวเท่านัน้ โครงการเยียวยาจึงเป็ นเหมือนความช่วยเหลือทีจ่ ะคอยบอกกล่าวและยํ้าเตือนถึงการขาด
แคลนบุคลากรในพืน้ ทีน่ ้ี
นอกจากโครงการดังกล่ า วแล้ว องค์ก รต่ างๆหลายองค์กรก็เ ข้า มาจัด โครงการคล้ายคลึง กัน ได้แ ก่
เยาวชนใจอาสา ของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี โครงการ ครอบครัวบัดดี้
ของเครือข่ายครอบครัว ภายใต้การดูแลของสมาชิกวุฒสิ ภา โสภณ สุภาพงษ์ เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ โดย
มูลนิธผิ หู้ ญิง และศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 15 จังหวัดสงขลา ซึง่ ได้เริม่ ทํางานการเยียวยาคนสามกลุ่ม คือ เจ้าหน้าทีท่ าง
การแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และบุคคลทัวไป
่
“แม้ว่า ศูนย์วกิ ฤติสุขภาพจิตตามโรงพยาบาลรัฐนัน้ ต่างก็ต้องการรับวิธกี ารที่กา้ วหน้า จัดตัง้ หน่ วยให้
ความช่วยเหลือด้านจิตใจ แต่ดว้ ยทรัพยากรทีจ่ ํากัดและปริมาณคนไข้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ เป็ นอุปสรรคสําคัญ โครงการ
เยียวยาทีท่ าํ อยู่สามารถเข้าถึงเพียงสัดส่วนทีเ่ ล็กมากจากจํานวนเหยื่อทีแ่ ท้จริง ขระทีก่ ารฆ่าก็ยงั คงดําเนินต่อไป
ทุกวัน”
“สิง่ ทีด่ เู หมือนขัดกันคือ ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือจริงๆ จากเราไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่
กลายเป็ นว่าคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นคนที่ม ีใบหน้าที่สดใส ทุกคนจะสวมเสือ้ ผ้าที่ดที ่สี ุดในการทํากิจ กรรม
ดังนัน้ หลังกิจกรรมเราต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเยี่ยมบ้านของผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อที่จะเรียนรู้ถึงสภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ทแ่ี ท้จริง”
นารีย้ําว่า ในฐานะทีเ่ ป็ นคนพุทธและเป็ นคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูห้ ญิงในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ส่วนใหญ่เป็ นมุสลิม เธอจะพูดเสมอว่า เธอไม่มเี งินมาให้ และพร้อมทีจ่ ะรับการวิพากษ์วจิ ารณ์ทุก
เรื่อง และถ้าผู้เข้าร่วมคนใดที่เห็นว่าเธอทําผิดวัฒนธรรมและศาสนา เธอก็พร้อมที่จะขอโทษและแก้ไข ขณะที่
ผูช้ ่วยทุกคนก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ผ่านคอร์สฝึกอบรมการเยียวยามาก่อน และจะรับคําแนะนําการปรึกษา
จากนักจิตวิทยาในพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นมุสลิมเสมอ ทัง้ นี้กจิ กรรมทุกครัง้ ก็จะให้ล่ามในพืน้ ทีแ่ ปลภาษาแบบคําต่อคําอีกด้วย
“จะขอยํ้าอีกครัง้ ว่า ไม่มปี ญั หาอะไรสําหรับการเป็ นคนพุทธของตัวเอง เราแสดงความจริงใจต่อพวกเขา แสดงว่า
เราจะช่วยเขาได้อย่างไร แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสัน้ เพียวแค่วนั ครึ่ง แต่เรารู้สกึ ประหลาดใจทุกครัง้ เมื่อพบว่า
ผูเ้ ข้าร่วมจะเข้ามากอดและร้องไห้เมื่อถึงเวลาต้องจากกัน”
นูไอนี และไอเซาะ เจ๊ะเงาะ ต่างเห็นตรงกัน นูไอนีย้าํ ในการให้สมั ภาษณ์หลายครัง้ ถึงความเป็ นคนที่มี
จิตใจดี อดทนและมองโลกในแง่ดมี ากของพีค่ ุง้ (ชื่อเล่นของนารี) ไอเซาะบอกว่า เธอรูส้ กึ กลัวเล็กน้อยในการเข้า
ร่วมกิจกรรมครัง้ แรก คิดว่านารีเป็ นเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่หลังจากนัน้ เธอเริม่ กล้าพูด รวมไปถึงบอกเล่าเรื่องราวการ
เสียชีวติ ของลูกชายคนโตให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมคนอื่นๆในกรณีตากใบ “ในกิจกรรมครัง้ แรก ฉันร้องไห้เกือบตลอดเวลา
พูดอะไรไม่ได้ แต่ในกิจกรรมครัง้ ต่อๆมาก็ค่อยๆกล้าพูดกับคนอื่นๆในกลุ่ม”
ในกิจกรรมเยียวยานี้ สิง่ ทีท่ าํ ให้ผคู้ นทีเ่ ต็มไปด้วยความเจ็บปวดพร้อมจะแบ่งปนั ความคิดและความรูส้ กึ
ภายในออกมา คืออะไร? นารีบอกว่า กิจกรรมนี้ถูกออกแบบอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน กระบวนการของการ “ละลาย
พฤติกรรม” การคลีค่ ลายปมภายใน และการไม่ทําให้พวกเขาเก็บความเจ็บปวดเหล่านัน้ ไว้ภายใน ต้องใช้ความ
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พยายามและเวลาอย่างมาก และแม้ว่าจะมีมติ รภาพทีด่ มี ากในกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มทีท่ ํากิจกรรมร่วมกัน แต่กย็ งั มี
ความตึงเครียดและความเกลียดชังระหว่างผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นญาติของผูส้ ญ
ู เสียหรือถูกทารุณโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับภรรยา
ของเจ้าหน้าทีท่ ต่ี ายในระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่ “เราหวังว่าจะสามารถจัดกิจกรรมให้คนทัง้ สองกลุ่มได้มาเจอกัน
และเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน”
กิจกรรมทีท่ าํ ให้ผเู้ ข้าร่วมเชื่อมัน่ และเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น ให้ผเู้ ข้าร่วมนึกชื่อของผูห้ ญิงทีพ่ วกเขาชื่น
ชม และคิดถึงคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องพวกเขา กฎของการทํากิจกรรมข้อหนึ่งคือ ให้ฟงั ด้วยความเห็นอกเห็นใจ และจะ
ถูกขอร้องให้มคี วามอดกลัน้ ต่อการกล่าวโทษอีกฝา่ ย
หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รบั ความสนใจมากที่สุด คือการนวดขัน้ พื้นฐาน เป็ นการเรียนรู้สงิ่ ที่เรียกว่า การ
ประคบร้อนประคบเย็นตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อทีจ่ ะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและผ่อนคลายร่างกาย
ไปพร้อมๆกัน สิง่ ทีไ่ ด้จากกิจกรรมนี้ไม่เพียงเฉพาะด้านร่างกายเท่านัน้ แต่การประคบร้อนประคบเย็นยังทําให้มผี ล
ในด้านของจิตใจ “โดยส่วนใหญ่เรามักจะปฏิเสธการดํารงอยู่ของความรูส้ กึ เจ็บปวดทีม่ ี พยายามขจัดออกไป นาน
เข้าความรูส้ กึ แบบนัน้ ก็จะติดไปกับเรา ในทางตรงกันข้ามเราน่ าจะได้ใส่ใจความรู้สกึ และทนุ ถนอมมากกว่า มัน
เหมือนเวลาเราโดนมีดบาด แผลจะหายเร็วขึน้ ถ้าเราใส่ใจกับมันมากกว่าทีจ่ ะละเลยมันไป”
โครงการเยียวยานีจดั มาได้เกือบจะหนึ่งปี แล้ว หากมองย้อนกลับไปการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ
อาจจะดูเหมือนหยดนํ้ าหยดเล็กๆในทุ่งกว้างอันแห้งแล้ง แต่ผลที่ตามมานารีอธิบายว่า ผู้หญิงที่ผ่านกิจกรรมจะ
เห็นว่าตนเองก็มศี กั ยภาพเช่นกัน พวกเขาช่วยกันคิดถึงการหารายได้ ซึง่ อาจจะเริม่ ต้นจากการทําหัตถกรรม และ
ก่อตัง้ สหกรณ์ของหมู่บา้ นเพื่อสร้างความร่วมมือ พวกเขาสามารถเสริมสร้างศักยภาพของตนเองมากขึน้ อย่างไม่
สิน้ สุด
“สิง่ ทีฉ่ นั ต้องการมากทีส่ ดุ คือ การมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวและสุขภาพดีพอ ทีจ่ ะเห็นลูกๆทัง้ สีค่ นเติบโตขึน้ มา ฉัน
เฝ้ามองปญั หาในอดีตและคิดเพียงว่า นี่คงเป็ นบททดสอบจากอัลลอฮฺ อย่างน้อยทีส่ ดุ ฉันยังยิม้ ยังหัวเราะ และยังมี
วันนี้ พรุ่งนี้ เพื่อทําให้ดที ส่ี ดุ ” นูไอนีกล่าวทิง้ ท้าย
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ภาคผนวกที่ 6
คํากล่าวของผูเ้ ข้าร่วมฯ ในงาน “เปิ ดตัวหนังสือตากใบ”
“งานเปิ ดตัวหนังสือตากใบ” จัดขึน้ เพื่อแนะนําหนังสือชื่อ “ตากใบ” ในอากาศ: ความทรงจําทีป่ ลิดปลิว
จากความรับรู้ ซึง่ เป็ นการถ่ายทอดเรื่องราวของ “ผูห้ ญิง” ทีส่ ญ
ู เสียสามี พ่อ พีช่ ายน้องชาย ใน “เหตุการณ์ตากใบ”
และหลายๆคน คือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “เลือนรางและเงียบงัน: ภาพและ
เสียงของ “ผูห้ ญิง” ท่ามกลางความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คํากล่าวต่อไปนี้เป็ นคําทีผ่ เู้ ข้าร่วมฯ เขียนร่างเพื่อนํามาพูดในวงเสวนาในงานดังกล่าว

“สวัสดีค่ะ ดิฉนั นูรอัยนีย์ ลาเต๊ะ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ ดิฉนั สูญเสียน้องชายอันเป็ นสุดที ่
รัก สูญเสียในเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ เขาเป็ นคนอารมณ์ดเี ป็ นทีรั่ กของทุกคนในครอบครัว เป็ นทีพ่ งึ ่ ของแม่และ
น้องๆ หลังจากเขาเสียไปแม่กล็ าํ บาก (เขาเป็ นคนส่งเสียน้องเรียน) ทําไมคนดี คนทีเ่ ป็ นทีร่ กั ของทุกคน คนทีท่ าํ ให้
ทุกคนมีความสุขเมือ่ ได้อยู่ใกล้ ทําไมถึงได้อยู่กบั เราไม่ได้นานต้องจากไปเร็วในเวลาทีไ่ ม่สมควร ถึงอย่างไรเราเป็ น
ทาสของอัลลอฮฺ ก็ตอ้ งน้อมรับและยอมรับความสูญเสียในครัง้ นี้ เพราะมันเป็ นความประสงค์ของอัลลอฮฺ จาก
เหตุการณ์น้ เี ราเป็ นเหยือ่ ก็ตอ้ งก้มหน้ารับชะตากรรมทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําทีโ่ หดร้าย การกระทําทีไ่ ม่มคี วามเป็ น
มนุษย์หลงเหลืออยู่เลย ทีด่ ฉิ นั รับไม่ได้เพราะมันเป็ นการกระทําของมนุษย์ เหตุการณ์นนั ้ ไม่อาจลืมเลือน มันเป็ น
ั ใ่ นความทรงจําทีไ่ ม่มวี นั ลืม
ความขมขืนของชี
่
วติ ความเจ็บปว่ ยทีฝ่ งอยู
ณ ช่วงเวลานัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นเหยือ่ เป็ นผูห้ ญิงทีเ่ ปราะบาง มีใจทีอ่ ่อนแอ เมือ่ มีเหตุการณ์รุนแรงมีการ
สูญเสีย ผูห้ ญิงตัวเล็กๆต้องล้มแน่นอน สภาพจิตใจเหมือนถูกสับเป็ นชิ้นๆ มันเจ็บ เมือ่ ได้ดสู ภาพศพมันแย่มากๆ
(ทุกครัง้ ทีพ่ ดู เรือ่ งเกีย่ วกับตากใบนํ้าตามันจะไหลทุกครัง้ คงจะบ่งบอกถึงความเจ็บชํ้าข้างใน)
การใช้ความรุนแรงคนทีเ่ ป็ นเหยือ่ แม่ ภรรยา ลูก ต้องสูญเสียคนทีเ่ ป็ นทีร่ กั เป็ นทีพ่ งึ ่ ไปตลอดกาล
ภรรยาต้องแบกภาระครอบครัว ต้องดูแลส่งเสียลูกเรียน ต้องเผชิญชะตากรรมชีวติ ตามลําพังคนเดียว คน
ทีเ่ ป็ นแม่หนักแค่ไหนก็ทนได้ แต่เมือ่ หันมามองลูกๆทีต่ อ้ งกําพร้าพ่อตัง้ แต่อายุยงั เยาว์ หัวใจคนทีเ่ ป็ นแม่จะ
บรรยายออกมาไม่ได้
ดิฉนั ขอร้อง ดิฉนั ขอวิงวอนคนทีกระทํ
่ าความรุนแรง จงหยุดความรุนแรง หยุดการนองเลือด หยุดฆ่ากัน
หยุดเสียงครํา่ ครวญร้องไห้ของผูเ้ ป็ นแม่ ผูเ้ ป็ นภรรยา และลูก
เรามาจับมือกันสร้างสีสนั ให้กบั พื้นแผ่นดินนี้ดว้ ยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กทีจะเป็
่ นพลังของชาติใน
อนาคต อินซาอัลลอฮฺ พื้นแผ่นดินนี้จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ
ท้ายนี้ ฉันขอให้พวกเราทุกคนอดทน หลังฝนตกหนัก ฟ้าอาจจะสว่างสดใส..”
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“ดิฉนั ณัฐกานต์ เต๊ะละ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ (ผูป้ ระสานงาน) ในเหตุการณ์ดฉิ นั ได้
สูญเสียทัง้ หมด 3 กรณี บุตรชาย 1 คน และได้รบั บาดเจ็บสาหัส 1 คน (เป็ นหนึง่ ใน 58- น้อง) ตัง้ แต่วนั ที ่ 25 ต.ค.
47 ซึง่ เป็ นวันทีเ่ กิดเหตุการณ์ตากใบ แต่ในความรูส้ กึ ของดิฉนั เหมือนกับว่าเหตุการณ์เพิง่ จะเกิดขึ้นเมือ่ วานนี้เอง
เป็ นความเจ็บปวด และความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่มาก
แต่การสูญเสียของครอบครัวดิฉนั และครอบครัวอืน่ ๆ เป็ นบททดสอบของอัลลอฮฺ ในหลักศาสนาอิสลาม
ให้ทุกคนยอมรับในเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มีความซอบาส (อดทน) และการให้อภัยซึง่ กันและกัน
จากความรุนแรงเหตุการณ์ตากใบนี้ ทําให้น้องสาวของผูเ้ สียชีวติ คนหนึง่ (นาดีญา ดีมะห์) ได้รบั
ผลกระทบทางด้านจิตใจ (ไปอ่านดูในหนังสือ ตากใบในอากาศ (ขายหนังสือไปในตัว) 135 บาท) ศพพีช่ ายไม่ได้รบั
ั ่ทตะโล๊
กลับมาทําพิธที างศาสนาทีบ่ า้ น ศพจะฝงอยู
ี ่ ะแมโน๊ะ
ในฐานะเหยือ่ และความทรงจําของผูเ้ ป็ นแม่คนหนึง่ และคนในครอบครัวทุกคน (เหลือลูก) จากเด็กทีร่ ่าเริง
กลายเป็ นเด็กทีค่ ดิ มาก มีความซึมเศร้า กดดันและเก็บตัวเงียบ ทําให้พ่อแม่และญาติพนี ่ ้องกลุม้ ใจมาก แม้ว่า
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมา 2 ปี แล้วก็ตาม แต่ความรูส้ กึ ของครอบครัว ทุกครอบครัวจากเหตุการณ์ตากใบก็ยงั มีความ
ทรงจําไปตลอดชีวติ
จากคดี 58 คนก็ได้รบั ผลกระทบตามมา จากการทีถู่ กจับและต่อสูค้ ดีมา 2 ปี ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน
และขาดรายได้ (เรือ่ งอย่างนี้ทางรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร) คําถาม บ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร จากความรุนแรง
และจากการกระทําของทุกๆฝา่ ย ขอให้ยุตคิ วามรุนแรงทัง้ หมด และหันหน้ามาสมานฉันท์กนั และปรองดองกันเถิด
จากโครงการเยียวยาของคุณนารี ทําให้พวกเราผูไ้ ด้รบั ความสูญเสียทุกคนมาได้รจู้ กั กัน และร่วมทํา
กิจกรรมด้วยกัน และผลทีต่ ามมาทําให้พวกเรากลุ่มผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบกรณีตากใบ, 28 เมษา, รายวัน และ
อืน่ ๆทัง้ 4 จังหวัดมารวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ซอซิก (สตรีสานสัมพันธ์สสู่ นั ติสขุ ) โดยมีวตั ถุประสงค์ 5 อย่าง
1. ช่วยเหลือเด็กกําพร้าผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และเด็กกําพร้าอืน่ ๆ
2. เยีย่ มบ้าน
3. ช่วยเหลือด้านอาชีพ
4. รักษาสิทธิ
5. ยุตคิ วามรุนแรง
922-0-05644-5 (บัญชีซอซิก)
จากความสูญเสีย ความรูส้ กึ และจากใจจริง ได้แต่งเพลงเหตุการณ์ตากใบ
ขอบพระคุณ”
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