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มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อน
โดยไม่เลือกข้าง แบ่งขั้ว หรืออุดมการณ์ ใดๆ
แต่คำ�นึงถึงความเป็นมนุษย์เป็นสำ�คัญ
จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
เกิดความหวังและเป็นพลังแห่งการสมานฉันท์
และหากสามารถส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กร
รากหญ้าได้มีโอกาสสร้างกิจกรรม
ที่นำ�มาสู่การสร้างสรรค์ชุมชนที่ตนอยู่อาศัยแล้ว
โอกาสของสันติภาพที่จะงอกงามจากคนใน
ก็จะมีมากขึ้นและยั่งยืน
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หลักการและเหตุผล
มูลนิธเิ พือ่ การเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 โดยกำ�หนดภารกิจในการเป็นองค์กร
ทีร่ บั สานต่องานของคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
ซึ่งได้ตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นและได้ดำ�เนินการมา 5 ปี จนได้ยุติ
การดำ�เนินการลงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
ก่ อ นที่ ก องทุ น สมานฉั น ท์ แ ห่ ง ชาติ จ ะยุ ติ ก ารดำ � เนิ น การลง
ได้ มี ค วามเคลื่ อ นไหวของผู้ ใ หญ่ ใ นสั ง คม มี ค วามเห็ น ที่ จ ะจั ด ตั้ ง สถาบั น
ในรู ป แบบของมู ล นิ ธิ ขึ้ น มา เพื่ อ สานต่ อ งานด้ า นการเยี ย วยาและการ
สร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในที่สุดก็ ได้มีการตั้ง
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ขึ้นมาสานต่อ
ภารกิจในท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนใต้ที่ยังต่อเนื่องและรุนแรง
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นั บ ตั้ ง แต่ ส ถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ที่ ไ ด้
ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนในวันที่ 4 มกราคม 2547
และสถานการณ์มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแนวโน้มที่จะสงบ
โดยง่าย ความสูญเสียที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่นั้น ไม่เฉพาะความสูญเสีย
ด้ า นชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง ความระแวงกั น เองในชุ ม ชน
ความหวาดกลัว ความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย รวมทั้งมิติของการอยู่ร่วม
กันและความสมานฉัน ท์ระหว่างวัฒนธรรมนั้นลดน้อยลงอย่างน่าเป็น ห่วง
การแก้ปัญหาแต่เพียงลำ�พังภาครัฐนั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาอันซับซ้อน
และร้าวลึก การมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนคือความหวังของการ
เก็บเล็กผสมน้อย เพือ่ การสานพลังแห่งความสมานฉันท์ในชุมชนให้กลับคืนมา
คือหนทางที่สำ�คัญสู่สันติภาพในอนาคต
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความสมานฉั น ท์ ช ายแดนใต้
ได้กำ�หนดทิศทางของการทำ�งานไว้ที่จุดเน้น 4 ประการคือ การเยียวยาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและ
คนด้อยโอกาสในพื้นที่ การสร้างความสมานฉันท์ในระดับชุมชน การพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบโจทย์ของพื้น ที่ และการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ชายแดนใต้
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความสมานฉั น ท์ ช ายแดนใต้
ใช้ ก ระบวนทั ศ น์ ก ารทำ � งานเป็ น เครื อ ข่ า ย ด้ ว ยการเชื่ อ มประสานพลั ง
ของเครือข่ายที่มี ในพื้น ที่เพื่อร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ด้อยโอกาส
รวมทัง้ การทำ�กิจกรรมเพือ่ สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่า
เมื่ อ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชนมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของภารกิ จ และ
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เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ของปฏิ บั ติ ก าร โดยที่ มู ล นิ ธิ ฯ เป็ น เพี ย งกลไกสนั บ สนุ น
แล้วโอกาสของความยั่งยืนและปัญหาชายแดนใต้อันซับซ้อนจะได้รับการ
แก้ ไ ขอย่ า งสร้ า งสรรค์ และเป็ น แสงดาวแห่ ง ความหวั ง ของสั น ติ ภ าพ
ในท่ า มกลางรั ต ติ ก าลอั น มื ด มิ ด เมื่ อ แสงดาวสว่ า งไสวไปทั้ ง ท้ อ งฟ้ า
สันติสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็จะใกล้ความจริงในไม่ช้า
มูลนิธเิ พือ่ การเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้จงึ อาสา
มาเพื่อทำ�ภารกิจนี้อย่างมุ่งมั่น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
นั้นก็มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จของมูลนิธิฯ และสันติภาพในพื้นที่
ปลายด้ามขวานแห่งนี้
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1. ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉัน ท์และความเข้มแข็ง
แก่คนในท้องถิ่น
3. สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย หรื อ งานวิ ช าการด้ า นการเยี ย วยาและความ
สมานฉันท์
4. สื่อสารสาธารณะเพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจและการวางนโยบายที่ถูกต้อง
5. เป็นองค์กรระดมทุนสำ�หรับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อข้างต้น

แผนการดำ�เนินงาน
1. แผนงานกลาง

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ
1.2 การระดมทุนเพือ่ สนับสนุนการช่วยเหลือเยียวยาและการสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน
1.3 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการมูลนิธิฯ ที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลทั้งภายในและภายนอก

2. แผนงานการสร้างระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ

2.1 จัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อให้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและตรงกับความ
ต้องการเฉพาะบุคคล เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามบริบทเฉพาะบุคคล
โดยผ่านกลไกกลั่นกรองจากองค์กรเยียวยาต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้ง
โรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุ ค วามไม่ ส งบจั ง หวั ด ชายแดนใต้ (ศวชต.)
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
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2.2 เชือ่ มประสานขอความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยมูลนิธิฯ ทำ�หน้าที่เสมือนจุดนัดพบของผู้ให้และผู้ที่ควร
ได้รับความช่วยเหลือ
2.3 ยกระดับการทำ�งานเยียวยา โดยการระดมและสร้างความเชีย่ วชาญ
เชื่อมประสานกลุ่มเยียวยาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเพื่อให้
สามารถหนุนเสริมการทำ�งานซึ่งกันและกันได้

3. แผนงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับชุมชน

3.1 มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการสมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน
3.2 สร้างเครือข่ายของชุมชน ภาคี เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นงานสร้างความ
สมานฉันท์ทเ่ี ริม่ จากชุมชนและเป็นเมล็ดพันธุแ์ ห่งสันติภาพในระยะยาว

4. แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้คู่การพัฒนาคน

4.1 วางกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยในประเด็นสำ�คัญที่
เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการศึกษาวิจัยเกิดขึ้น และนำ�องค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
4.2 พั ฒ นาคนในพื้ น ที่ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย และ
การจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

5. แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

5.1 เผยแพร่ความจริงในพื้นที่โดยเฉพาะมิติด้านวิถีชีวิตของชาวบ้าน
และชุมชน ผ่านสื่อมวลชนหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องของสังคมไทยต่อจังหวัดชายแดนใต้
5.2 จัดการข้อมูลข่าวสารและสือ่ สารสาธารณะเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
เชิงนโยบาย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีกองทุนเพื่อสนับสนุนการเยียวยาและสมานฉันท์โดยชุมชน
2. ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ค วามไม่ ส งบและผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ความเข้มแข็งและความสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้
4. องค์ความรู้ใหม่ด้านการเยียวยาและความสมานฉันท์
5. สังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อจังหวัดชายแดนใต้

งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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คุณอานันท์
ศ.นพ.ประเวศ
ศ.นพ.วิจารณ์
ศ.ดร.ปิยะวัติ
รศ.ดร.โคทม
ศ.ดร.ชัยวัฒน์
นพ.สมศักดิ์
พระไพศาล
คุณอังคณา

ปันยารชุน
วะสี
พานิช
บุญ-หลง  
อารียา
สถาอานันท์
ชุณหรัศมิ์  
วิสาโล  
นีละไพจิตร
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คณะกรรมการมูลนิธิ :

1. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2. ผศ.ปิยะ กิจถาวร
3. รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล
4. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
5. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
6. คุณโสภณ สุภาพงษ์
7. นพ.อนันต์ สุไลมาน
8. คุณอับดุลรอซัค อาลี
9. คุณมัรยัม สาเม๊าะ
10. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้าง
ความสมานฉันท์ชายแดนใต้ แตกต่างจากองค์กรอืน่ ๆ
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความสมานฉั น ท์ ช ายแดนใต้
เป็นมูลนิธทิ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ สานต่อการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยกระบวนการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ทั้งในระดับบุคคลและชุมชนต่อจากการทำ�งานของกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

มูลนิธเิ พือ่ การเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
มีลักษณะเด่นของการดำ�เนินงานของมูลนิธิที่สำ�คัญ คือ

1. คณะกรรมการและคณะทำ�งานของมูลนิธิเป็นบุคคลที่ทำ�งานอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลายาวนาน มีความเข้าใจต่อสถานการณ์
ความรู้สึกและบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี
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มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

2. คณะกรรมการและคณะทำ�งานของมูลนิธิมีส่วนร่วมในการทำ�งานของ
องค์กรและโครงการต่าง ๆ ในด้านการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถึงแม้โครงการส่วนใหญ่มีเงินทุนสนับสนุนอยู่บ้าง
แต่ ก็ มี ข้ อ จำ � กั ด ตามแต่ เ งื่ อ นไขขององค์ ก รผู้ ใ ห้ ทุ น และมั ก ขาดความ
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นที่หวังว่ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความ
สมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) จะช่วยสานต่อหรือยกระดับโครงการ
ที่ได้เริม่ ดำ�เนินการไปแล้ว รวมทัง้ ดำ�เนินการโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทความเป็นจริงในพื้นที่ โดยมูลนิธิฯ จะระดมทุนจากองค์กรต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนโครงการสำ�คัญที่จะสามารถบรรเทาปัญหาในพื้นที่ ได้และ
ส่งเสริมสันติสมานฉันท์ในพื้นที่
3. คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้เห็นพ้องต้องกันว่า กระบวนวิธี ในการ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากกองทุนของมูลนิธิฯ นั้นจะต้องมีพื้นฐาน
จากการวางยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการของมูลนิธิฯ โดยมีแนวทาง
ที่สำ�คัญ คือ
3.1 คณะกรรมการมูลนิธิจะติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือชุมชน
ที่ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นเรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ที่วางไว้ เพื่อร่วมวางแผนในการกำ�หนด ทิศทาง รูปแบบ และ
กลไกการดำ�เนินโครงการแล้วจึงสนับสนุนด้านเงินทุน ซึง่ แนวทาง
นี้ จ ะทำ �ให้ ก ารใช้ เ งิ น ทุ น ของมู ล นิ ธิ ฯ ตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่ได้ใช้กลไกเปิดรับโครงการทั่วไป
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3.2 คณะกรรมการมูลนิธิอาจตั้งบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามา
ร่วมในกลไกการประเมินผลการดำ�เนินโครงการ เพื่อความ
โปร่งใส และร่วมวิเคราะห์ถึงโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมต่อแหล่งทุนต่อไป
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3.3 คณะกรรมการมูลนิธจิ ะตัง้ คณะทำ�งาน เพือ่ เป็นกลไกในการดำ�เนิน
การให้สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ เช่น การจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพือ่ วิเคราะห์บริบทในพืน้ ทีท่ สี่ อดคล้องกับการเยียวยาและ
การสร้างความสมานฉันท์ หรือการเสริมศักยภาพของภาคีเครือ
ข่ายทั้งระดับองค์กรและชุมชนในการเติมเต็มทางความคิดและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานให้เกิดการเยียวยา
เชิงคุณภาพเฉพาะบุคคล เป็นต้น
3.4 มูลนิธฯิ ยินดีให้ความช่วยเหลือ องค์กรหรือชุมชนต่าง ๆ ทีป่ ระสงค์
ให้มูลนิธิฯ ร่วมพัฒนา โครงการและเชื่อมต่อกับแหล่งทุนต่าง ๆ
เพื่ อให้ ส ามารถ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ได้ และ
เป็นเครือข่ายกับมูลนิธิฯ ต่อไป
4. คณะกรรมการมูลนิธิจะดำ �เนินการให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและ
เสนอแนะ ทัง้ โดยกลไกคณะกรรมการทีป่ รึกษา และกลไกการประเมินผล
จากองค์กรภายนอก เพื่อการวางกรอบการขับเคลื่อนและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการดำ�เนินการของมูลนิธิฯ ต่อไป

มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความสมานฉั น ท์ ช ายแดนใต้
เป็ น องค์ ก รใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ การเชื่ อ มประสานขั บ เคลื่ อ นการบรรเทา
ปั ญ หาจากความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในมิ ติ
ด้านการเยียวยาและการสร้างความสมานฉันท์
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มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

มูลนิธิฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่
อีเมล์ dsrrfoundation@gmail.com
โทรศัพท์ 08 3397 2200  โทรสาร 0 7445 5150
หรือส่งจดหมายมาที่
มูลนิธเิ พือ่ การเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

ประสงค์จะบริจาค

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ชือ่ บัญชี มูลนิธเิ พือ่ การเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-4-32469-4
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

หากท่านต้องการหักภาษี กรุณาติดต่อบริจาคได้ที่
สำ�นักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์
เพื่อกองทุนเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
เลขที่ 565-2-09777-0
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ตัวอย่างผลงานเด่น
ของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ชายแดนใต้ (มยส.)

การเยียวยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบและผู้ด้อยโอกาส
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชนโดยชุมชน
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มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

ภาคผนวก 1
การสร้างระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่สำ�คัญยิ่ง คือ การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบ

ให้ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด ช่วยให้เขาสามารถดำ�รงชีวิต
อยู่ต่อไปได้โดยมีกำ�ลังในการปรับตัวต่อสู้จัดการกับปัญหาอุปสรรคมากมาย
โดยมีครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ช่วยประคับประคองให้ผ่าน
คืนวันอันหนาวเหน็บไปได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชนจนเกินไป
นับจากสถานการณ์ไฟใต้ที่ยาวนานมากว่า 5 ปี มีพัฒนาการ
เชิงระบบที่สำ�คัญตามลำ�ดับ 2 ก้าวใหญ่

ก้าวใหญ่กา้ วแรก คือ การเยียวยาจากรัฐบาล เน้นการจ่ายเงินช่วย

เหลือตามหลักเกณฑ์โดยเท่าเทียมกันเพื่อความยุติธรรม ได้พัฒนากฎเกณฑ์
และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน แม้ว่าลักษณะความช่วยเหลือยังมีความซับซ้อน
หลากหลายตามเงื่อนไขของแต่ละกระทรวง แต่ก็มีการตั้ง one stop service
ทีท่ วี่ า่ การอำ�เภอเพือ่ ให้การเยียวยาจากภาครัฐรวดเร็วและเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ ซึง่
นับเป็นการเยียวยาเชิงปริมาณ ซึง่ ได้รบั การพัฒนามามากพอควร จนอาจจะถึง
จุดอิ่มตัวแล้ว

ก้าวใหญ่กา้ วทีส่ อง คือ การเยียวยาด้านจิตใจของกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัดจ้างนักจิตวิทยาให้ประจำ�ในทุกโรงพยาบาล
และจัดทีมสุขภาพจิตลงไปเยียวยาด้านจิตใจ นอกจากนั้นการเยียวยาในหลาย
โรงพยาบาลได้มีพัฒนาการไปมากกว่ามิติของสุขภาพจิต เช่น มีการเยียวยา
ที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลด้วย

14

The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR)

เยียวยาคุณภาพ ก้าวที่ 3 ของการพัฒนาการเยียวยา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูป้ ระสบเหตุความไม่สงบส่วนใหญ่ เมือ่ ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
จากราชการตามสิทธิประโยชน์แล้ว เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้ไปนัน้ มักจะหมด
ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับการจ่ายหนี้สิน ไม่ได้นำ�มาใช้เพื่อการวางแผน
การดำ�เนินชีวติ ในระยะยาว เช่น เมือ่ ภายหลัง ครอบครัวนัน้ พบคำ�ตอบทีช่ ดั เจน
แล้วว่า จะขายข้าวยำ�ทีต่ ลาดนัดเพือ่ การเลีย้ งชีพ แต่ไม่มที นุ รอน เนือ่ งจากเงิน
ช่วยเหลือทีเ่ คยได้นนั้ หมดไปแล้ว ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่มกี ลไกใด ๆ ทีจ่ ะช่วยเหลือ
เป็นการเฉพาะในกรณีลักษณะนี้
หลายองค์กรในพื้น ที่เริ่มคิดที่จะให้มีกลไกจำ�เพาะที่สามารถให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างยืดหยุ่น การจัดองค์กรในรูปของมูลนิธิ
ที่เป็นอิสระจากภาครัฐเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุด มยส. มีภารกิจในการระดม
ทุน ระดมความช่วยเหลือ เชื่อมต่อกับแหล่งทุน แหล่งทรัพยากร แหล่งเรียนรู้
จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นเสมือนองค์กรกลางที่คอยเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือกับฝ่ายผูม้ จี ติ ใจอยากช่วยเหลือให้ได้มาพบ
และหยิบยื่นมิตรไมตรีความช่วยเหลือให้แก่กัน
รูปธรรมการช่วยเหลือมี ได้หลายลักษณะ เช่น ในรายที่ต้องการ
เงินทุนประกอบอาชีพ มยส. ก็จะประสานหาทุนมาให้ ในบางรายที่ต้องการ
ความรู้ ด้ า นอาชี พ ในการเกษตรปลอดสารพิ ษ มยส.ก็ จั ดให้ ไ ปดู ง านใน
แปลงเกษตรจริงสัก 1 สัปดาห์ ในบางรายทีพ่ กิ ารต้องการอุปกรณ์ชว่ ยเหลือ เช่น
รถเข็นนั่งหรือขาเทียม พร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล มยส.
จะช่วยประสานกับทางโรงพยาบาลให้ หรือหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้ว 1 ปี
สตรีหม้ายรายหนึ่งเพิ่งพบว่า ตนควรทำ�อาชีพเสริมด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวและ
อยากได้รถเข็นสักคัน มยส. จะช่วยประกาศหาผู้ใจบุญมามอบให้ หรือใช้เงิน
บริจาคมาสนับสนุน เป็นต้น
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แนวทางการดำ�เนินการงานเยียวยาเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทเฉพาะราย
1. จั ด ตั้ ง กองทุ น เยี ย วยาเชิ ง คุ ณ ภาพภายใต้ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและ
สร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
2. เปิดรับความต้องการการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดย
รับเรือ่ งทีส่ ง่ มาจากทีมเยียวยาจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพิจารณา
และประสานให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อไป
3. การช่วยเหลือเยียวยาเชิงคุณภาพ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือรายบุคคล
ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ได้รับผลกระทบ เน้นการให้ความช่วยเหลือ
โดยเชือ่ มต่อกับแหล่งทุนหรือองค์กรการกุศลหรือองค์กรอืน่ ๆ ลงเยีย่ มพืน้ ที่
ในบางกรณี และติดตามประเมินผลการช่วยเหลือที่ได้ให้ไป
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และหาทุนให้กับกองทุนฯ
นับถึงปัจบุ นั (31 มีนาคม 2556) มยส. ได้ให้การสับสนุนทุนเยียวยา
รายละ 5,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพไปแล้ว 340 ราย เป็นเงิน 1.7 ล้านบาท
และการเยียวยาตามบริบทเฉพาะบุคคลอีก 19 ราย เป็นเงิน 553,709 บาท
กลไกการเยียวยาเชิงคุณภาพในลักษณะดังกล่าว จะเสริมระบบการเยียวยา
จากการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเฉพาะหน้ า มาเป็ น การ
เยี ย วยาเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ แก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ จ ะทำ �ให้ การสู ญ เสี ย
กลายเป็นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นการเยียวยาที่จะสมานบาดแผล
ลึกในจิตใจได้ดีที่สุด และน่าจะนำ�มาซึ่งการสร้างสันติสุขสมานฉันท์ในพื้นที่
ระหว่างสองศาสนิกในระยะยาว
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สมานฉันท์ ในระดับชุมชนโดยคนท้องถิ่น
ท่ามกลางความรุนแรงของสถานการณ์ภาคใต้ การแก้ไขปัญหา
ต้องการกลวิธีแก้ปัญหาทั้งมิติด้านความมั่นคง มิติการเยียวยาแก่ผู้สูญเสีย
มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความสมานฉันท์
ภารกิ จ ด้ า นความมั่ น คงนั้ น มุ่ ง เน้ น การใช้ กำ � ลั ง ทหารตำ � รวจ
เพื่อควบคุมปฏิบัติการของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบให้อยู่ในวงจำ�กัด ซึ่งเป็นเพียง
มาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเยียวยาและ
การสร้างความสมานฉันท์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน เป็นภารกิจ
ที่สำ�คัญยิ่งที่จะเป็นการแก้ปัญหาอันซับซ้อนที่ต้นเหตุ เป็นมาตรการในระยะ
ยาวเพื่อให้การพัฒนานำ�การทหาร เพื่อยกระดับคุณ ภาพชีวิต การศึกษา
การสาธารณสุข การทำ�มาหากิน รวมทั้งความสัมพันธ์ในชุมชน และมี
ความหวังที่จะเห็นชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต

แนวคิดเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชนโดยชุมชน
ตั้งแต่ปี 2550 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้น ที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยยึดเอาปัญหาของชาวบ้านเป็นหลัก ชาวบ้านต้องลงมือ
ทำ�เองเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อให้ชุมชนได้ทำ�กิจกรรมร่วม
กัน มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กกำ�พร้า เด็ก เยาวชน สตรี สตรีหม้าย และผู้นำ�ศาสนา
บนฐานความต้องการร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตศาสนธรรม และ
บริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ และสรุ ป ผลการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น เป็ น ระยะ ๆ
เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันในชุมชน
ผ่านการทำ�กิจกรรมร่วมที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน จึงเป็นการสร้างความ
สมานฉันท์ระดับรากฐานในชุมชนโดยชุมชน
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ตัง้ แต่ปี 2550–2551 ทาง สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจยั กิจกรรมทางเลือก
รวมทั้งสิ้น 261 โครงการ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,305,000 บาท
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,019 คน แบ่งเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกของ
สตรี และสตรีหม้าย 78 โครงการ มีสตรีเข้าร่วมกิจกรรม 2,319 คน ทุนสนับสนุน
กิจกรรมทางเลือกของเด็ก เด็กกำ�พร้า เยาวชน 129 โครงการ มีเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 5,994 คน และทุนกิจกรรมทางเลือกของผู้นำ�ศาสนา 36 โครงการ มี
ผู้นำ�ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม 1,688 คน กองทุนแม่ 18 โครงการ สตรีหม้าย/
สตรียากไร้ร่วมกิจกรรม 18 คน ส่งผลให้ชุมชนมีการพูดคุยเพื่อการดูแลคน
ในชุมชนมากขึน้ มีการสร้างกลไกในการบรรเทาความทุกข์ของเพือ่ นร่วมชุมชน
โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีหม้ายและเด็กกำ�พร้า

โครงการต่อเนื่องในปี 2552-2554
ในปี 2552–2554 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ได้สนับสนุนทุนเพิม่ เติมรวม 1,440 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 7,200,000 บาท
โดยมีพื้นที่ดำ�เนินการ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำ�เภอเทพา
สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี ของจังหวัดสงขลา รวม 37 อำ�เภอ
กระบวนการสำ�คัญที่จะนำ�โครงการไปสู่ความสำ�เร็จ คือ การที่
ชุมชนเป็นเจ้าของในทุกขัน้ ตอน หรือทีเ่ รียกว่า ‘เฮาะกีตอ (โครงการของเรา)’
โดยมี ตั ว แทนจากเยาวชน สตรี สตรี ห ม้ า ย และผู้ นำ � ศาสนา ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการทำ�หน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการติดตาม เยี่ยมเยียน และ
จัดกิจกรรมสรุปผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ ทุก 4-5 เดือน ซึ่งกลไกการ
ช่วยจัดกระบวนเรียนรู้ การเยี่ยมติดตามประเมินผลเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนั้ น จะทำ �ให้ ชุ ม ชนได้ มี โ อกาสเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการคิ ด
ในการทำ� เพื่อดูแลคนในชุมชนด้วยตนเองให้มากขึ้น
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โครงการในปี 2555 และอนาคต
มู ล นิ ธ ฯ ได้ นำ� หลั ก “เฮาะกิ ต อ” หรื อ “โครงการของเรา”
มาสานต่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด โครงการสมานฉั น ท์ ใ นชุ ม ชนโดยชุ ม ชน
จำ�นวน 4 โครงการ เพื่อสร้างรูปแบบการสนับสนุนให้เกิดการสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน
และในปี 2556 เป็นต้นไป ทางมูลนิธิฯ จะระดมทุนจากทุกภาคส่วน
เพื่ อ นำ � ทุ น ที่ ไ ด้ ม าสนั บ สนุ น การสร้ า งกิ จ กรรมสมานฉั น ท์ แ ก่ ชุ ม ชนต่ อไป
ด้วยความหวังว่า เพือ่ ให้คนในชุมชนลุกขึน้ มาทำ�กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์
ด้วยสองมือของเขาเอง และค่อย ๆ ขยายไปจนเต็มพื้น ที่ นำ�สู่อนาคต
แห่งสันติภาพอาจจะอยู่ไม่ไกล
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ระบบการจัดการการวิจัยและงานวิชาการ
เพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการสร้างความสมานฉันท์นั้นเป็นเรื่อง
ใหม่ทสี่ งั คมไทยไม่มปี ระสบการณ์มากนัก การทำ�ความเข้าใจกับปรากฏการณ์
การหาเหตุปัจจัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาจำ�เป็นต้องอาศัยองค์ความรู้
เป็นพื้นฐาน
คณะกรรมการของมูลนิธฯิ มีประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการ
และการวิจัย ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ มายาวนาน ตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Violence-related
Injury Surveillance (VIS) การจัดทำ�ฐานข้อมูลเหตุการณ์และผู้ได้รับผล
กระทบของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เหตุการณ์และผู้ได้รับผลกระทบเข้ากับระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตจาก
ความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ Violence-related Mental Health
Surveillance (VMS) ของกรมสุขภาพจิต การศึกษาสภาพความเป็นอยู่และ
ความต้องการความช่วยเหลือเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว
การศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างของครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต
การศึกษาผลกระทบด้านจิตใจของเด็กที่ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ
คณะกรรมการดำ�เนินงานสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Center for the study
of conflict and cultural diversity in Southern Thailand : CSCD)
เป็นคณะทำ�งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในวาระระบบสุขภาพและพหุวฒ
ั นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทำ�งานดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
จากประสบการณ์ดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความ
สมานฉันท์ชายแดนใต้สามารถมีบทบาทในการวางกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์
ในการศึกษาวิจัยในประเด็นสำ�คัญโดยนักวิจัยในพื้นที่เอง หรือการสนับสนุน
ให้นักวิจัยภายนอกมาศึกษาวิจัยในประเด็นที่เหมาะสม  
มูลนิธิฯ สามารถสนับสนุนในการพัฒนาโครงร่างวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูล ให้ทนุ วิจยั เบือ้ งต้นทีม่ คี วามยืดหยุน่ และคล่องตัว หรือขอรับทุนสนับสนุน
เพิม่ เติมจากแหล่งทุน และการนำ�องค์ความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ และสามารถ
ใช้การจัดการความรูเ้ ป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคนในพืน้ ทีด่ ว้ ยการส่งเสริมให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาวิจัย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพื่อให้คนในพื้น ที่สามารถค้น หาความจริง ถอดบทเรียน
สกัดประสบการณ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เครื่องมือ วิธีการเพื่อให้การ
ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและการสร้ า งความสมานฉั น ท์ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก 4

การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ความรุนแรงได้สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับคนไทยทุกคนแม้ที่
ไม่ได้อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ สังคมที่เคยสมานฉันท์ระหว่างทุกศาสนิก
เกิดความหวาดระแวง สะสมความรู้สึกที่ ไม่ดีต่อคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ การเร่งสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อสถานการณ์โดยอาศัยการสือ่ สาร
สาธารณะเพื่อเผยแพร่ให้เห็นวิถีชีวิตที่เป็นจริงและงดงามของทั้งสองศาสนิก
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูล เห็นถึง
โอกาสในการช่วยเหลือพีน่ อ้ งเพือ่ นมนุษย์ในสามจังหวัดทีท่ กุ ข์ยาก จะทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในสังคมแทนความเคียดแค้นเกลียดชังและจะเป็นเงือ่ นไข
แห่งสันติสุขในระยะยาวของสังคมชายแดนใต้
เพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง (right understanding) ขึ้นในสังคม มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ มีแนวทางดำ�เนินการเบือ้ งต้น 3 ประการดังนี้
1. เตรียมเนื้อหาข้อมูลความจริงจากพื้นที่ ในด้านการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
การเยียวยาและการสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งยังไม่เป็นที่รับรู้ในสังคม
วงกว้าง โดยตั้งคำ�ถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แสวงหาข้อเท็จจริง สะท้อนเสียง
ของคนพื้น ที่ และมุมมองที่ถูกต้อง รวมทั้งบทเรียนจากพื้น ที่ อันจะ
นำ�ไปสู่การเปิดมุมมองของสาธารณะต่อการเยียวยาและสร้างสมานฉันท์
ในพื้นที่ต่อไป
2. สื่อสารผ่าน website ของมูลนิธิคือ www.dsrrfoundation.org
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3. ดำ�เนินการนำ�เสนอต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ ผ่านการสือ่ สารสาธารณะ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งผ่านบทความทางหนังสือพิมพ์ ผ่านเวทีนักข่าว
พลเมืองในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผ่านเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น www.deepsouthwatch.org เป็นต้น และ
อาจรวบรวมพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือต่อไป
4. หากเนื้ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ใดมี ค วามชั ด เจนในระดั บ ที่ ค วรขั บ เคลื่ อ นไป
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ ก็จะใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เข้ า มาดำ � เนิ น การ และทำ � ความเข้ า ใจกั บ ฝ่ า ยนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ นำ �ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นเชิ ง นโยบายในเรื่ อ งการเยี ย วยาและการ
สร้างความสมานฉันท์ต่อไป
การนำ � ข้ อ เท็ จ จริ ง มาสื่ อ สารให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ต่ อ สาธารณะวงกว้ า งเพื่ อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำ �ความจริงดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เป็น
นโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง จะนำ�มาสู่สันติภาพในชายแดนใต้ในระยะยาว
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ภาคผนวก 5

การบริหารจัดการมูลนิธิฯ
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความสมานฉั น ท์ ช ายแดนใต้
เป็นองค์กรที่เน้นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ยุทธศาสตร์การเชื่อม
ต่อเครือข่ายในการร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ ในปัจจุบันนอกจากคณะกรรมการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาแล้ว มูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำ�เพียง 4 คน
แต่ดว้ ยพลังของเครือข่ายทีม่ ลู นิธฯิ มี รวมทัง้ ภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยีวยา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความสมานฉันท์นั้น เป็นสิ่งที่เครือข่าย
ในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการได้ และจะบังเกิดความยั่งยืนกว่า
ด้วย โดยมูลนิธฯิ ทำ�หน้าทีเ่ พียงสร้างความเข้าใจ ประสาน เยีย่ มติดตาม โดยที่
เครือข่ายในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยเสมอ
เครือข่ายที่สำ�คัญของมูลนิธิฯ ได้แก่ เครือข่ายด้านสาธารณสุข
เช่น นักจิตวิทยา พยาบาล ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตำ � บล (รพ.สต.) ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ชนในระดั บ หมู่ บ้ า น
เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน ผูน้ �ำ ศาสนา กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มสตรีหม้าย กลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักศึกษา
ในพื้น ที่ กลุ่มบัณฑิตอาสา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น และด้วยการขับเคลือ่ นงานผ่านเครือข่ายเหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและความชัดเจนในภารกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
เกิ ด ความยั่ ง ยื น จากการที่ เครือข่ายในพื้น ที่รู้สึกเป็นเจ้าของงานและเป็ น
ผู้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบและโครงการสมานฉันท์ต่าง ๆ อันจะเกิดความยั่งยืน
ได้มากกว่าการทำ�งานอย่างโดดเดี่ยวโดยตัวมูลนิธิฯ เอง
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นอกจากนี้ บ ทบาทสำ � คั ญ ของมู ล นิ ธิ ฯ คื อ การเชื่ อ มต่ อ ความช่ ว ยเหลื อ
จากองค์ ก รภายนอก เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้
ที่ ผ่ า นมามู ล นิ ธิ ฯ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และสหภาพยุ โ รป (EU) รวมทั้ ง จาก
เงิ น บริ จ าคจากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา เพื่ อ การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นงาน
เพื่อแสงสว่างแห่งสันติสมานฉันท์จะทอแสงสว่างไสวในอนาคต
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ภาคผนวก 6

องค์กรภาคีหลัก “ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)”
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและไม่ มี ที ท่ า ว่ า จะยุ ติ ล ง
ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิต ผู้พิการและผู้บาดเจ็บทวีจ�ำ นวนเพิ่มขึ้นทุกวัน การจัดทำ�
ฐานข้อมูลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทีเ่ ป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
เป็นปัจจุบัน จะนำ�ไปสู่การเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุม ทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม สามารถใช้ศกึ ษาข้อเท็จจริงเพือ่ นำ�ไปสู่
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาให้เป็นองค์กร
ในภาคประชาสังคมเพื่อภารกิจหลักในการจัดการระบบฐานข้อมูล และการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมี 3 ศูนย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส

การจัดการระบบฐานข้อมูล
ศวชต. ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของ
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ VIS และ VMS ข้อมูลของตำ�รวจ ทหาร และ
สื่อมวลชน ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนี้จึงครอบคลุมข้อมูลเหตุการณ์ความ
รุนแรงทุกประเภท และข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวที่ประกอบด้วย
รายชือ่ ทีอ่ ยู่ ความสูญเสียทัง้ ทางร่างกาย (เสียชีวติ พิการ และบาดเจ็บ) จิตใจ
และทรัพย์สิน สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้
ความช่วยเหลือเยียวยา ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ติดตามศึกษาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต และสามารถวิเคราะห์ทาง
สถิตใิ ห้เห็นถึงขนาด รูปแบบ และแนวโน้มของความรุนแรงทัง้ เชิงเวลาและพืน้ ที่
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การเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ
การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการพัฒนา
ศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจนสามารถเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ จะสร้างความ
ยั่งยืนเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ศวชต. จั ด กิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น ความทุ ก ข์ สร้ า งสุ ข และสายสั ม พั น ธ์
ในกลุ่มสตรีหม้าย เด็กกำ�พร้า เด็กที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงและ
ผู้พิการ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และหาแนวทางการสร้างอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความต้องการและความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้ได้รับผลกระทบ
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ภาคผนวก 7

องค์กรภาคีหลัก “สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)”
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาสุ ข ภาพภาคใต้ หรื อ วพส. จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยความสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี2547 มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในระยะยาว
คื อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของนั ก วิ ช าการในการพั ฒ นาสุ ข ภาวะของภาคใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากความรุนแรงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยยุทธศาสตร์ของ วพส. คือ
1. กระตุน้ รวบรวม และจัดตัง้ กลุม่ นักวิชาการให้สามารถทำ�วิจยั เพือ่ สนับสนุน
พัฒนาการด้านสุขภาวะของสังคมภาคใต้
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมาตรฐานการจัดการในองค์กรเครือข่าย
3. เสริมความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักวิชาการกับชุมชน ด้วยรูปแบบและ
เส้นทางใหม่ ๆ
4. สำ�รวจหาทางเลือกในการสร้างสันติและพัฒนาการระยะยาว

ผลงานที่ผ่านมา
1. งานวิจัยและพัฒนามากกว่า 100 ชิ้น โดยนักวิชาการมากกว่า 200 คน
จากสถาบันกว่า 10 แห่ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื้อหาครอบคลุม
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ด้านสุขภาพ อนามัย
สิง่ แวดล้อม อาหารปลอดภัยในระดับชุมชน นิเวศวิทยาแบบมีสว่ นร่วม และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนา ฯลฯ
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2. ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาครบหลักสูตร 1 ปี รวม 75 รายในเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา ขณะนี้ (รุ่นที่ 8) มีบัณฑิตอาสาทำ�งานเต็มเวลาอยู่ในหมู่บ้าน
มากกว่า 20 แห่ง ในจังหวัดภาคใต้
3. สนับสนุนนักศึกษาทำ�วิทยานิพนธ์ในเรือ่ งเกีย่ วกับภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนือ่ ง
4. ริเริ่มความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ ด้านสันติภาพ พัฒนาชุมชน และ
เสริมความเข้มแข็ง กับมหาวิทยาลัย Syiah Kualar ในอาเจะห์ โดย
ใช้ทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และมูลนิธิโรเบิร์ตวูดจอห์นสัน
5. ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) ทัง้ สามศูนย์ โดยทุนจาก
กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ
6. ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรนอกพื้นที่ ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้
รับผลกระทบ เช่น องค์กร Thai Craft โดยการสนับสนุนของโครงการ
Fredkorpset ประเทศนอร์เวย์
7. ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ พัฒนาวิชาการด้านการสร้างเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรค เช่น การร่วมวางแผนป้องกันและตอบสนองต่อการ
ระบาดของมาเลเรีย ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก และการจัดการวัคซีน
การจัดการวิชาการดังกล่าวทำ�ให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ยังคงเป็นองค์กรการขับเคลื่อนที่ ใช้
วิชาการนำ�ในการแก้ปัญหาและเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
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