จากกองทุนสมานฉันทแหงชาติ
สูมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมาฉันทชายแดนใต(มยส.)

เมื่อเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดลุกลามตอเนือ่ งตั้งแตป 2547 และไดมีการ
ขยายตัวของความรุนแรงอยางกวางขวางไปทั้ง 3 จังหวัดและ 4 อําเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา ใน
ทามกลางความสับสนในการแกปญหา นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ คือ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดออก
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 104/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการเสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หาวิกฤตของชาติในกรณีนี้

กอส. หยดหนึ่งเพื่อเพื่อนมนุษย
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติมีบุคคลจากหลายภาคสวนมารวมเปนกรรมการ
จํานวน 48 ทาน โดยมี นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการฯ และ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนรองประธาน เพื่อใหบุคคลในภาคสวนตางๆของสังคมรวมแรงรวมใจหาทางยุติ
ปญหาดังกลาวของประเทศในระยะยาว เพื่อใหเกิดความสมานฉันท สันติสุขและความยุติธรรมอยางแทจริง
ตอมาคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ(กอส.) จึงเสนอตอรัฐบาลใหตั้งกองทุน
สมานฉันทแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2548 ใหความเห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ.
2548 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 53ง วันที่ 19 กรกฎาคม
2548 รวมทัง้ ไดมีประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 298 กําหนดใหผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสมานฉันท
แหงชาติสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
สําหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนสมานฉันทแหงชาตินั้น นายอานันท ปนยารชุน ประธาน
กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ ไดมอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี รอง
ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ เปนประธานกรรมการบริหารกองทุนสมานฉันท
แหงชาติ
และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.)
รวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารแหง
ประเทศไทย รวมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาผูส งสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และสมาคมจัดการ

ธุรกิจแหงประเทศไทย จัดงาน “Dinner Talk” เรื่อง “อานันท ปนยารชุน กับการสรางสันติสุขในภาคใต”
เพื่อระดมเงินในการสงเคราะหแกครอบครัวพี่นองคนไทย ทั้งฝายรัฐและประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต รวมรายไดจากการจัดงาน dinner talk และการบริจาคเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 76,725,936.50 บาท
ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของกองทุนฯจํานวน
417,938.69 บาท รวมเงินในกองทุนทั้งสิน้ 77,293,875.19 บาท
กองทุนสมานฉันทแหงชาติ ไดมีบทบาทหลักที่สําคัญหลายประการในการสรางความสมานฉันท
ในหลายรูปแบบ ไดแก
1. การใหความชวยเหลือเบื้องตนกับผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพืน้ ที่ ทั้งที่ไดรบั
บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกฝาย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในป 2548 ไดกําหนดวงเงินใหความ
ชวยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุ เปนการชวยเหลือเบื้องตนเปนรายละ 3,000 บาท ตอมาป 2549 ไดเพิ่ม
วงเงินชวยเหลือเปนรายละ 5,000 บาท ไดทําการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ รวม 4,857 คน เปนผูที่บาดเจ็บ จํานวน 2,870 คน ผูที่เสียชีวิต จํานวน
1,810 คน
2. การชดเชยความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินจากเหตุการณรุนแรงในพื้นที่ เชน บานถูกเผาหรือ
ระเบิด สวนยางพาราถูกตัดโคน เรือกสวน ไรนา ถูกตัดโคน หรือทําลาย ใหความชวยเหลือรายละ
ไมเกิน 10,000 บาท โดยไดชวยเหลือไป 177 ราย
3. การใหทุนการศึกษาเด็กกําพราจากเหตุการณความไมสงบ โดยเฉพาะรายที่ไมเขาเกณฑรับความ
ชวยเหลือจากทางราชการ โดยจะใหทุนการศึกษาตอเนื่องกัน 3 ป
4. การชวยเหลือเฉพาะหนาเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินในพื้นที่ เชน กรณีน้ําทวมใหญใน 3 จังหวัดชายแดนใต
ระหวางวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2548 โดยการตั้งโรงทาน การแจกขาวสาร อาหารแหง น้ําดื่มให
ประชาชนในพื้นที่น้ําทวม เปนการชวยเหลือแบบเรงดวนกอนทีห่ นวยงานของรัฐจะเขาไปใหความ
ชวยเหลือ
5. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางความสมานฉันทในพืน้ ที่ ในหลากหลายโครงการ
อยางไรก็ตาม การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสรางความสมานฉันทในพืน้ ที่ในหลายโครงการ
ไดเปนรากฐานของการพัฒนางานของโครงการเหลานัน้ มาสูการเปนองคกรการสรางความสมานฉันทใน
พื้นที่ ซึ่งยังคงดําเนินการอยูจ นถึงปจจุบัน ที่สําคัญไดแก
1. ศูนยนิติธรรมสมานฉันท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งเริ่มตนจากโครงการศูนยนิติธรรม
สมานฉันท โดยคณะกรรมกาอิสระเพือ่ ความสมานฉันทแหงชาติ ไดรวมกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และสภาทนายความรวมกันจัดตั้ง เพื่อเสริมสรางกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม ดวยการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย หรือผูที่
ไดรับผลกระทบจากคดีที่เกีย่ วเนื่องกับความไมสงบ การอบรมผูชวยทนายความเพือ่ เพิ่มบุคลากรที่
จะเขาไปชวยผูไดรับผลกระทบอยางเพียงพอ และการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน

2. สถาบันขาวอิสรา และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต(deepsouthwatch) ซึ่งเริ่มตนจาก โครงการ
ภาคีองคกรสื่อเพื่อการพัฒนายุทธศาสตรดับไฟใต และโครงการศูนยขาวอิศรา “โตะขาวภาคใต”
ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) สภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย เพื่อใหสื่อมวลชนจะเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาความไมสงบ ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตในมิติตางๆเชน วิถีชีวติ
วัฒนธรรม ไมเนนการขาวความรุนแรงเพียงดานเดียว และทําใหเกิดสถาบันขาวอิสรา และศูนยเฝา
ระวังสถานการณภาคใต(deepsouthwatch) ในระยะเวลาตอมา
3. ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศวชต.) ซึ่งไดตั้งขึ้นเมือ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ดวยความรวมมือระหวาง
กองทุนสมานฉันทแหงชาติ
กับสถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต
(วพส.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล เปาหมายการจัดการ
ขอมูลสําคัญเพื่อการเยียวยาคือ ผูไดรับผลกระทบฯ คือใคร อยูที่ไหน บาดเจ็บอยางไร และมีการ
ชวยเหลือเยียวยาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ
เพื่อลดความทุกขความลําบากของผูประสบเหตุความไมสงบใหมากทีส่ ุด
ดวยการเยียวยาที่
ครอบคลุม ทั่วถึง และตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูประสบเหตุฯ
นอกจากนี้ ผศ.ปยะ กิจถาวร เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสมานฉันทแหงชาติ ซึ่ง
เปนกําลังที่สําคัญยิ่งของการดําเนินงานกองทุนสมานฉันทในพื้นที่ ยังไดเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
โครงการทุนวิจัยกิจกรรมทางเลือกเพื่อเด็ก เด็กกําพรา กลุมสตรี หญิงหมาย ผูนําศาสนา กองทุนแม กองทุน
ชาง (AAR) ซึ่งมีจุดเริ่มตนจาก โครงการทุนวิจัยหญิงหมายและเด็กกําพรา โครงการใหความชวยเหลือ
ระยะยาวดานอาชีพแกสตรีผูไดรับผลกระทบ ฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสมานฉันทแหงชาติ
(สกว.) ซึ่งไดใหทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการสรางความสมานฉันทหรือการฟนฟูสิ่งดีๆในชุมชน
ที่สูญหายไปในทามกลางความรุนแรงใหกลับคืนมา รวมทั้งการสนับสนุนทุนจํานวนนอยใหกับผูท ี่มีฐานะ
ยากจนเพื่อไปฟนฟูทําทุนในการประกอบอาชีพ
หลังจากที่กองทุนสมานฉันทแหงชาติไดดําเนินการมา 5 ป กองทุนฯก็ไดยุติการดําเนินการลงเมือ่
วันที่ 28 มกราคม 2552
กอนที่กองทุนสมานฉันทแหงชาติ จะยุติการดําเนินการลง ไดมีความเคลื่อนไหวในสวนของผูหลัก
ผูใหญในสังคม ไดมีความเห็นที่จะจัดตั้งสถาบันในรูปแบบของมูลนิธิขึ้นมา เพื่อการสานตองานดานการ
เยียวยาและการสรางความสมานฉันทในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ในทามกลางความรุนแรงของ
เหตุการณความไมสงบในพืน้ ที่ที่ยืดเยื้อตอเนื่อง

ในที่สุด ก็ไดมีการตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต ซึ่งไดจดทะเบียน
ตั้งมูลนิธิในวันที่ 19 มกราคม 2553 รับภารกิจการบรรเทาความทุกขจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตดวยกระบวนการเยียวยา และการสรางความสมานฉันททั้งในระดับบุคคลและชุมชน
สานตอจากการทํางานของกองทุนสมานฉันทแหงชาติ
ในการกอตั้งมูลนิธิฯนั้น ไดมีการองคกรที่ไดดําเนินการดานการเยียวยาและสรางความสมานฉันท
ในพื้นที่อยางตอเนื่อง ซึ่งไดแกองคกรทีไ่ ดกอตั้งจากกองทุนสมานฉันทแหงชาติ คือ ศูนยประสานงาน
วิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศวชต.) และ
แผนงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ที่นําโดย ผศ.ปยะ กิจถาวร ภายใตโครงการทุนวิจัย
กิจกรรมทางเลือกเพื่อเด็ก เด็กกําพรา กลุม สตรี หญิงหมาย ผูนําศาสนา กองทุนแม กองทุนชาง (AAR) เขา
มาเปนสวนหนึ่งของเครือขายแกนกลางของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
นอกจากนี้ สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพภาคใต (วพส.) ก็ไดเขามารวมเปนองคกรเครือขายแกนกลาง
ของมูลนิธิฯ ซึ่งรับภารกิจในดานการบริหารจัดการมูลนิธิฯดวย

สูการเปนมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.) มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ
1. เปนแหลงระดมทุนและประสานการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ
2. สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อสรางความสมานฉันทและความเขมแข็งแกคนในทองถิ่น
3. สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยหรืองานวิชาการดานการเยียวยาและความสมานฉันท
4. สื่อสารสาธารณะเพื่อนําไปสูความเขาใจและการวางนโยบายที่ถูกตอง
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต มีลักษณะเดนของการดําเนินงานของ
มูลนิธิที่สําคัญคือ
1. คณะกรรมการและคณะทํางานของมูลนิธิเปนบุคคลที่ทํางานอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มาเปนเวลายาวนาน ทําใหมีความเขาใจตอสถานการณ ความรูสึกและบริบทของพื้นที่เปน
อยางดี
2. คณะกรรมการและคณะทํางานของมูลนิธิไดมีสวนรวมในการทํางานขององคกรและโครงการ
ตาง ๆ ดานการเยียวยาและสรางความสมานฉันทในพื้นที่อยูกอนแลว ซึ่งถึงแมโครงการเหลานี้
สวนใหญมีเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ แตอยางไรก็ตามเงินสนับสนุนเหลานี้ก็ยังคงมี
ขอจํากัดตามแตเงื่อนไขขององคกรผูใหทนุ และมักขาดความตอเนื่อง ดังนั้นจึงเปนที่คาดหวังวา
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใตจะชวยสานตอหรือยกระดับ
โครงการที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลว รวมทั้งดําเนินการโครงการใหมใหสอดคลองกับบริบท
ความเปนจริงในพื้นที่ โดยมูลนิธิฯ จะระดมทุนจากองคกรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการ
สําคัญที่จะสามารถบรรเทาปญหาในพืน้ ที่ได

3. คณะกรรมการของมูลนิธิไดเห็นพองตองกันวา กระบวนวิธีในการสนับสนุนโครงการตาง ๆ
จากกองทุนของมูลนิธิฯ นัน้ จะตองมีพนื้ ฐานมาจากการวางยุทธศาสตรของคณะกรรมการของ
มูลนิธิ โดยมีแนวทางที่สําคัญคือ
3.1 คณะกรรมการมูลนิธิจะติดตอประสานงานกับองคกรหรือชุมชนที่มีผลงานเชิงประจักษใน
เรื่องที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว เพื่อรวมกันวางแผนในการกําหนดทิศทาง รูปแบบ
และกลไกการดําเนินโครงการแลวจึงสนับสนุนดานเงินทุนให ซึ่งแนวทางดังกลาวจะทํา
ใหการใชเงินทุนของมูลนิธิฯ ตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะ
ไมใชกลไกเปดรับโครงการทั่วไป
3.2 คณะกรรมการมูลนิธิอาจตั้งใหบุคคลหรือองคกรภายนอกเขามารวมในกลไกการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อความโปรงใส
และรวมวิเคราะหถึงโอกาสในการ
สนับสนุนใหเกิดความตอเนือ่ งยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมตอแหลงทุนตอไป
3.3 คณะกรรมการมูลนิธิจะตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นมา เพื่อเปนกลไกในการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกิจของมูลนิธิฯ เชน การจัดการขอมูลขาวสารเพื่อวิเคราะห
บริบทในพื้นทีท่ ี่สอดคลองกับการเยียวยาและการสรางความสมานฉันท หรือการเสริม
ศักยภาพของภาคีเครือขายทั้งระดับองคกรและชุมชนในการเติมเต็มทางความคิดและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานใหเกิดการเยียวยาเชิงคุณภาพเฉพาะบุคคล เปนตน
3.4 อยางไรก็ตาม ทางมูลนิธิยินดีที่จะใหความชวยเหลือองคกรหรือชุมชนตาง ๆ ที่ประสงคให
มูลนิธิฯ รวมพัฒนาโครงการและเชื่อมตอกับแหลงทุนตาง ๆ เพื่อใหสามารถขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนได และเปนเครือขายกับมูลนิธฯิ ตอไป
ภารกิจของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต ไดวางภารกิจขององคกรไว 6 นี้

1. การสรางระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ
แนวคิด : การเยียวยาผูประสบเหตุความไมสงบใหไดรับผลกระทบจากความสูญเสียใหนอยที่สุด โดยมี
ครอบครัว ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ชวยประคับประคองใหผานคืนวันอันหนาวเหน็บไปได เปนหัวใจ
ของการสรางความสมานฉันทที่สําคัญยิ่ง
แมจะมีการตั้ง one stop service ที่ที่วาการอําเภอเพื่อใหการเยียวยาในภาครัฐรวดเร็วและเขาถึงได
งายขึ้น ซึ่งเปนการเยียวยาเชิงปริมาณ อีกทั้งยังมีการเยียวยาดานจิตใจของกรมสุขภาพจิต ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ไดรับการพัฒนามามากพอควร จนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแลว
อยางไรก็ตามก็ยังมีผูประสบเหตุความไมสงบที่ยังตองการความชวยเหลือในลักษณะที่จําเพาะกับ
บุคคลเฉพาะตัว เสมือนการตัดเสื้อสูทใหใสพอดีตัว การเยียวยาคุณภาพจึงมุงเนนการเยียวยาใหผูประสบเหตุ
สามารถพึ่งตนเองได เชนจัดการเชื่อมตอแหลงทุนเพือ่ สนับสนุนทุนในการเยียวยาดานอาชีพแกผูประสบ
เหตุที่มีฐานะยากจน ตองการการสนับสนุนทุนดานอาชีพ เปนตน

กลไกการเยียวยาเชิงคุณภาพในลักษณะดังกลาว จะสามารถเสริมระบบการเยียวยาจากการชวยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา
มาเปนการเยียวยาคุณภาพเพื่อแกปญหาคุณภาพชีวิตเปนราย
ครอบครัว ที่จะทําใหการสูญเสียในครั้งนัน้ กลายเปนโอกาสของการเริ่มตนใหม ซึ่งจะเปนการเยียวยาทีจ่ ะ
สามารถสมานบาดแผลลึกในจิตใจไดดีทสี่ ุด และนาจะนํามาซึ่งการสรางสันติสุขสมานฉันทในพืน้ ที่ระหวาง
สองศาสนิกในระยะยาว

2. การสรางความเขมแข็งของคนทองถิ่น
แนวคิด : ในทามกลางความรุนแรงของสถานการณภาคใตนั้น การสรางความเขมแข็งใหกับคนในทองถิ่น
นับเปนกุญแจที่สําคัญของการสรางความสมานฉันทและความสงบที่ยงั่ ยืน
ปจจุบันทางราชการมุงเนน
ภารกิจดานความมั่นคงนั้นมุง เนนการใชกําลังทหารตํารวจเพื่อควบคุมการปฏิบัติการของฝายผูกอความไม
สงบใหอยูในวงจํากัด แตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางความเขมแข็งในแกทองถิ่นนั้น เปนภารกิจที่
สําคัญยิ่งที่จะเปนการแกปญหาอันซับซอนที่ตนเหตุ เปนมาตรการในระยะยาวเพื่อใหการพัฒนานําการทหาร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข รวมทั้งการทํามาหากิน และมีความหวังที่จะเห็นชีวติ ที่
ดีกวา
การสงเสริมใหชุมชนไดทาํ กิจกรรมรวมกัน มุงเนนในกลุมเด็กกําพรา เด็ก เยาวชน สตรี หญิงหมาย
และผูนําศาสนา บนฐานความตองการรวมของชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตศาสนธรรม และบริบทของแต
ละพื้นที่ และมีการรวมกันสรุปผลการดําเนินงานรวมกันเปนระยะ ๆ เพื่อฟนความสัมพันธ สรางความ
เชื่อมั่นและความไววางใจตอกันในชุมชน ฟนฟูความสมานฉันทในระระยาว

3. ระบบการจัดการการวิจัยเพื่อการเยียวยา
แนวคิด : ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเปนโจทยที่ซับซอน ที่ตอ งการการทําความเขาใจ
กับปรากฏการณ การหาเหตุปจจัย และแนวทางการแกไขปญหาจําเปนตองอาศัยองคความรูเปนพืน้ ฐาน อีก
ทั้งพื้นที่นี้ตองการระบบการจัดการการวิจยั ในรูปแบบใหมที่มีความยืดหยุน สูง มีความคลองตัว สามารถ
ตอบสนองตอสถานการณและความจําเปนของพื้นที่ไดอยางรวดเร็วทันการณ
การแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใตมีความตองการองค
ความรูจากการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเชิงระบบในการติดตามใหความชวยเหลือดูแลเยียวยาผูไดรบั
ผลกระทบ โดยเฉพาะ หญิงหมาย เด็ก ผูพิการ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ไดอยางครอบคลุมทั่วถึง
มีคุณภาพ สอดคลองกับวิถชี ีวิตและบริบทของสถานการณ ใหพวกเขาเหลานี้สามารถลุกขึ้นยืนไดดวยตัวเอง
และดําเนินชีวติ ตอไปไดอยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
จากประสบการณของคณะกรรมการมูลนิธิฯสามารถมีบทบาทในการวางกรอบทิศทางและ
ยุทธศาสตรในการศึกษาวิจยั ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ การจัดการใหมีการศึกษาวิจัยเกิดขึ้น โดยมูลนิธิฯ

ชวยสนับสนุนในการพัฒนาโครงรางวิจัย วิเคราะหขอมูล ใหทุนวิจัยเบื้องตนที่มีความยืดหยุนและคลองตัว
เปนองคกรผูรับผิดชอบในการขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหลงทุนบางแหลงที่กําหนดคุณสมบัติผูรับ
ทุนเฉพาะทีเ่ ปนองคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ และการนําองคความรูท ี่ไดไปใชประโยชน

4. การสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
แนวคิด :
ความรุนแรงไดสรางบาดแผลทางจิตใจใหกับคนไทยทุกคน
สังคมที่เคยสมานฉันทระหวางทุก
ศาสนิกเกิดความหวาดระแวงหรือสะสมความรูสึกที่ไมดีตอคนที่แตกตางมากขึ้นเรือ่ ย ๆ การเรงสรางความ
เขาใจที่ถูกตองตอสถานการณ โดยอาศัยการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเผยแพรใหเห็นวิถีชีวิตทีเ่ ปนจริงและ
งดงามของทั้งสองศาสนิกในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเกิดการสงเสริมการอยูรวมกันอยางเกื้อกูล เห็นถึง
โอกาสในการชวยเหลือพี่นอ งเพื่อนมนุษยในสามจังหวัดที่ทุกขยาก จะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองขึ้นใน
สังคมแทนความเคียดแคนเกลียดชัง และจะเปนเงื่อนไขแหงสันติสุขในระยะยาวของสังคมชายแดนใต
เพื่อใหเกิดกระบวนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง (right understanding) ขึ้นใน
สังคมนั้น มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใตจึงใหคามสําคัญกับเรื่องนี้ยา งมาก

5. ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ
จังหวัดชายแดนใต (ศวชต.)
แนวคิด : ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัด
ชายแดนใต (ศวชต.) เปนองคกรเครือขายแกนกลางที่สําคัญของมูลนิธิ ฯ เปนเสมือนองคกรปฏิบัติการ ที่
มุงเนนภารกิจในการจัดทําฐานขอมูลผูไดรับผลกระทบฯ ที่เปนระบบ ครบถวน ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เปนปจจุบนั จะนําไปสูการเยียวยาฟน ฟูผูไดรับผลกระทบที่ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เปนธรรม สามารถใชศึกษาขอเท็จจริง เพื่อนําไปสูแนวทางปองกันและแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว
ศวชต. จึงมีภารกิจหลักทั้งในดานการจัดการระบบฐานขอมูล โดยไดออกแบบและจัดการระบบ
ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงขอมูลของระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ VIS และ VMS ขอมูลของตํารวจ ทหาร และ
สื่อมวลชน ขอมูลในระบบฐานขอมูลนี้จึงครอบคลุมขอมูลเหตุการณความรุนแรงทุกประเภทและขอมูลผู
ไดรับผลกระทบและครอบครัวที่ประกอบดวย รายชื่อ ที่อยู ความสูญเสียทั้งทางรางกาย (เสียชีวิต พิการ และ
บาดเจ็บ) จิตใจ และทรัพยสิน สามารถใชประโยชนในการติดตามเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และสามารถ
วิเคราะหทางสถิติใหเห็นถึงขนาด รูปแบบ และแนวโนมของความรุนแรงทั้งเชิงเวลาและพื้นที่

และจากฐานขอมูลทีมีนํามาสูการใหความชวยเหลือเยียวยา ฟนฟูคุณภาพชีวิตดวยวิธีการพัฒนา
ศักยภาพผูไดรบั ผลกระทบจนสามารถเปลี่ยนจากผูรับเปนผูให จะสรางความยั่งยืนเขมแข็งของชุมชน และ
สังคม

6. การบริหารจัดการมูลนิธิ
การบริหารจัดการมูลนิธินั้น มีองคกรคือ สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนหนวยธุรการใหกับมูลนิธิ ทําใหมูลนิธิฯมีคาใชจายใน
การบริหารจัดการที่ต่ํามาก
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิดังนี้
ที่ปรึกษา
1. คุณอานันท

ปนยารชุน

2. ศ.นพ.ประเวศ

วะสี

3. ศ.นพ.วิจารณ

พานิช

4. ศ.ดร.ปยะวัติ

บุญ-หลง

5. รศ.ดร.โคทม

อารียา

6. รศ.ดร.ชัยวัฒน

สถาอานันท

7. นพ.สมศักดิ์

ชุณหรัศมิ์

8. พระไพศาล

วิสาโล

9. คุณอังคณา

นีละไพจิตร

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสูววิ ัฒนวงศ
ประธาน
(สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
ผศ.ปยะ กิจถาวร
รองประธาน
(คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
เหรัญญิก
(หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
คุณหะยีอับดุลรอซัค อาลี
กรรมการ
(ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส)

คุณโสภณ สุภาพงษ
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒ)ิ
นพ.อนันต สุไลมาน
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒ)ิ
คุณมัรยัม สาเมาะ
กรรมการ
(มูลนิธิบานเด็กกําพราปญญาเลิศ จังหวัดปตตานี)
แพทยหญิงเพชรดาว โตะมีนา
กรรมการ
(ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 15 )
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
เลขานุการ
(ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา)
หมายเหตุ : ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ คนแรก ซึ่งเปนกําลังสําคัญยิ่งในการ
กอตั้งมูลนิธิฯ ไดเสียชีวิต ทางมูลนิธิฯจึงไดมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และไดมีมติให
ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสูววิ ัฒนวงศ เปนประธานมูลนิธิฯ คนตอไป

กาวที่เริ่มกาวของ มยส.
สถานการณความไมสงบทีต่ อเนื่องมากวา 7 ป คนในพื้นที่ชายแดนใตไดปรับตัวและการใชชวี ิต
จากความหวาดกลัวและจํากัดกิจกรรมในวิถีชีวิตลง จนในปจจุบนั เกือบทุกคนปรับตัวใหอยูไดดว ยความไม
ประมาทในทามกลาวงความรุนแรง ในทามกลางความรุนแรง ทุนทางสังคมในพื้นที่ทยี่ ังสามารถขยับ
สรางสรรคงานตามความคิดฝนและอุดมการณของกลุมนั้น ยังมีปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทุน
ทางสังคมใน 4 ปกหลักของภาคประชาสังคม กลาวคือ
1. ทุนทางสังคมในการชวยเหลือผูประสบเหตุความไมสงบในพื้นที่ ใหสามารถกาวยืนเพื่อสูชวี ิต
หลังความสูญเสียใหเร็วและดีที่สุด ซึ่งในอดีตอาจจะมีองคกรจํานวนมาก แตเมื่อสถานการณ
ยืดเยื้อมาถึงปจจุบัน จึงเหลือองคกรที่ทํางานอยางจริงจังเพียงไมกี่องคกร
2. ทุนทางสังคมในการสื่อสารตอสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตอสิ่งที่เปนอยูในพืน้ ที่
รวมทั้งมองเห็นสภาพความจริงในพืน้ ที่ทไี่ มไดมีแตความรุนแรง แตยังมีวิถีชีวิตของผูคนที่
งดงามในทามกลางความรุนแรง ซึ่งเนนการสื่อสารทั้งตอคนในและคนนอกพื้นที่ชายแดนใต
3. ทุนทางสังคมในการสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อหนุนเสริมประชาชนฐานรากในพืน้ ที่ ใหกาวขาม
ความยากจน และสรางสังคมที่สามารถพึ่งตนเอง ฟนฟูวิถแี หงการเกื้อกูลกันเองในชุมชน
4. ทุนทางสังคมในดานวิชาการ ที่พยายามทําความเขาใจกับสภาพการณของสิ่งตางๆที่เปนอยูใน
พื้นที่ และจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการกาวเดินไปขางหนาที่สอดคลองกับบริบทจริงของแต
ละปญหาในพืน้ ที่ ใหเกิดการแกปญหาบนพื้นที่ของขอมูลและปญญา มากกวาการใชความคิด
ความเชื่อของเฉพาะบุคคล

ซึ่งทั้ง 4 มิติของการพัฒนานี้ ลวนเปนไปเพื่อเปาหมายสูงสุดคือ การสรางความสมานฉันทและการ
ฟนฟูสันติภาพในฟน ที่ใหพนจากความรุนแรงจากความแตกตางทางความคิดและอุดมการณ เปนปกของ
สายพิราบในพื้นที่ที่มุงหวังจะเห็นความสุขสงบกลับคืนมาสูดินแดนปลายสุดของดามขวานไทย มูลนิธิเพื่อ
การเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต จึงไดอาสาเขามาเพื่อที่จะเชื่อมตอหนุนเสริมทุนทางสังคม
ในพื้นทีจ่ ากทัง้ 4 มิติ
แมวาในวันนี้ ซึ่งเปนชวงการสานตอภารกิจและอุดมคติของกองทุนสมานฉันทแหงชาติ จะยังคง
ไมไดเห็นบทบาทของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใตปรากฏตอสาธารณะมาก
นัก แตการเริม่ ตนทํางานอยางเงียบๆ ดวยกาวยางของการสรางความไววางใจของทุกฝายในพื้นที่ ใหเห็น
ถึงความตั้งใจที่มาดวยใจบริสุทธิ์ ปราศจากการแอบแฝงผลประโยชนใดๆ มีจังหวะการกาวเดินที่เขาใจ
บริบทพื้นที่ ใสใจในความละเอียดออนของความแตกตางทางวัฒนธรรม และไมเขาไปเปนสวนหนึ่งในการ
คลุกฝุนทามกลางสถานการณความรุนแรงที่สับสนอลหมาน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนเพื่อการ
สรางสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะยาว
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