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มูลนิธิเพื่อการเยียวยา
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ประสงค์จะบริจาค

โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยา
และสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-4-32469-4
หากท่านต้องการหักภาษี กรุณาติดต่อบริจาคได้ที่
สำ�นักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ เพื่อ กองทุนเพื่อการเยียวยาและสร้างความ
สมานฉันท์ชายแดนใต้ เลขที่ 565-2-09777-0
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มูลนิธิเพื่อการเยียวยา
และสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ลั ก ษณะทางสั ง คม
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีแ่ ตกต่างกับพืน้ ที่
อื่น ๆ การขาดซึ่งความเข้าใจในความแตกต่างนี้ ได้ก่อให้
เกิดความขัดแย้งจนนำ�มาสู่ความรุนแรงในพื้นที่ ส่งผลให้
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรมต้อง
ตกเป็นเหยื่อและทวีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกวัน จนส่งผลกระทบ
ต่อสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับ
ประเทศ
การเยียวยาเป็นหัวใจสำ�คัญยิ่งในกระบวนการ
สร้างความสมานฉันท์ท่ามกลางความไม่สงบ ซึ่งนอกจาก
จะต้องบรรเทาความทุกข์อันแสนสาหัสจากการสูญเสีย
ในท่ า มกลางวิ ก ฤตของครอบครั ว แล้ ว ยั ง ต้ อ งสามารถ
ทำ � ให้ เขาเหล่ า นั้ น มี ชี วิ ต ต่ อ ไปในสั ง คมได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ด้วยกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันที่นำ�ไป
สู่การพึ่งตนเองของชุมชน นั่นคือ การเยียวยาโดยชุมชน
อันจะเป็นรากฐานสำ�คัญของความสมานฉันท์ในระยะยาว
องค์ ก รในรู ป แบบมู ล นิ ธิ ที่ บ ริ ห ารจั ด การอย่ า ง
โปร่ ง ใสโดยคณะบุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ � งาน
เชิงประเด็นในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงมีความ
จำ�เป็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาและสร้างความ
สมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะยังเป็นแสงสว่าง
ที่ปลายอุโมงค์อันยาวไกลก็ตาม

สู่การเยียวยาที่ยั่งยืน
สร้างสมานฉันท์และสันติสุข
ภารกิจที่สำ�คัญยิ่ง คือ การเยียวยาผู้ประสบเหตุ
ความไม่สงบให้ ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด
ช่วยให้เขาสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยมีกำ�ลังในการ
ปรับตัวต่อสู้จัดการกับอุปสรรคนานับประการ โดยมี
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยประคับประคอง
ให้ผ่านคืนวันอันหนาวเหน็บไปได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็น
พื้นฐานของการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งระดมทุนและประสานการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
2. สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความ
สมานฉันท์และความเข้มแข็งแก่คนในท้องถิ่น
3. สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย หรื อ งานวิ ช าการ
ด้านการเยียวยาและความสมานฉันท์
4. สื่อสารสาธารณะเพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจและ
การวางนโยบายที่ถูกต้อง

แผนงาน
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แผนงานกลาง: ประชาสัมพันธ์ ระดมทรัพยากร

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และการจั ด การความรู้ เพื่ อ การเยี ย วยาและสร้ า งความ
สมานฉันท์ในพื้นที่

แผนงานการสร้างระบบการเยียวยาบุคคลเชิง
คุณภาพ: จัดตั้งกองทุนย่อย เชื่อมประสานความช่วยเหลือ
เยียวยาจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือที่
ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล

แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งในพืน้ ที:่

ยกระดับ สร้างรูปแบบการทำ�งานเยียวยาผู้ประสบเหตุที่
ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมประสานกลุ่มกิจกรรม เน้นการเยียวยา
ในชุมชนโดยชุมชนเยียวยาชุมชน

แผนงานวิชาการเพือ่ การพัฒนาองค์ความรูค้ ู่
กับการพัฒนาคน: วางกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ในการใช้

ฐานข้อมูลและงานวิชาการควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคนในพืน้ ที่
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา

แผนงานการสือ่ สารสาธารณะเพือ่ สร้างความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้อง: เผยแพร่ความจริงในมิตมิ มุ มองของชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมไทยต่อการเยียวยา
และปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ อันนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นเชิง
นโยบายในอนาคต

