การเยียวยาฝายผูกอความไมสงบ ขอเสนอใหมเพือ่ ความสมานฉันทชายแดนใต
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
จากเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน การ
ดูแลผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบที่เรียกวา “การเยียวยา” นัน้ มีความกาวหนาและมีการ
จัดระบบระเบียบที่ดีขึ้นมาก มีคณะกรรมการระดับชาติมาดูแลคือ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวดชายแดนภาคใต (กยต.) ซึ่ง
หลักเกณฑตางๆที่มีกติกาชัดเจน เพื่อปองกันขอครหา
และแนนอนวากติกาเหลานั้นเปนทั้งขอดีและ
ขอจํากัด ดีทมี่ ีความชัดเจนเปนธรรม แตก็จํากัดในดานเผชิญกับปญหาที่แตกตางหลากหลายทีก่ ารตัดเสื้อ
โหลไมอาจตอบสนองไดทุกกรณี

การชวยเหลือเยียวยาในปจจุบัน
การเยียวยาสําหรับผูประสบเหตุความไมสงบนั้น มีเงินที่ผูประสบเหตุจะไดรับตามเงื่อนไขตางๆถึง
10 กอนดวยกัน กระจายจากงบประมาณทีม่ าจาก 5 กระทรวง/กรม อันไดแก
1. เงินชวยเหลือเยียวยา จากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานจังหวัด (ซึ่งเปนกอนที่ใหญที่สุด)
2. เงินทุนประกอบอาชีพ จากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานจังหวัด
3. เงินฟนฟูสมรรถภาพ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4. เงินชวยเหลือผูพิการจายเปนรายเดือน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
5. เงินยังชีพรายเดือน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6. เงินสงเคราะหครอบครัว จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
7. เงินครอบครัวอุปถัมภ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8. เงินทุนการศึกษารายปตอเนือ่ ง จากกระทรวงศึกษาธิการ
9. เงินจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ(คสส.)
10. เงินจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)
ในการเยียวยานั้น ไดมกี ารจายเงินชวยเหลือเยียวยาทีแ่ ตกตางกัน 3 กลุมคือ
1. กลุมขาราชการ ลูกจางประจํา/ชั่วคราว พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ ทหาร ตํารวจ
อาสาสมัคร กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน
2. ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการในการรักษาความสงบในพืน้ ที่ อสม./ช.ร.บ.
และ
อาสาสมัครที่ไดรับการแตงตัง้ จากสวนราชการ
3. ประชาชนทั่วไป

โดยทั้ง 3 กลุม จะไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาในอัตราที่แตกตางกัน โดยกลุมแรก คือ กลุมขาราชการ
ไดมากที่สุด ลดหลั่นลงมา กลุมประชาชนทั่วไปก็จะไดนอยที่สุด โดยเงินเยียวยาที่แตกตางกันชัดเจนที่สุด
คือเงินชวยเหลือจากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ประสบเหตุความไมสงบจนเสียชีวติ ซึ่งกลุม
ขาราชการจะไดรับ 500,000 บาท กลุมประชาชนที่ชวยเหลือทางราชการได 200,000 บาท และประชาชน
ทั่วไปได 100,000 บาท
แนนอนวาเงินแตละกอนที่อยูในแตละกระทรวง แมจะมีศูนยเยียวยาประจําอําเภอ ทําหนาที่เปน
one stop service ที่ชวยดูแลแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวแลวก็ตาม แตเสียงลือเสียงบนเรื่องการไดรับเงิน
ชวยเหลือลาชาบาง ไดไมครบเพราะขาดหลักฐานมากมายบาง หรือไมรูถึงสิทธิประโยชนที่ตนพึงไดรับ
หรือโอกาสตางๆที่รัฐสามารถชวยเหลือใหไดกย็ ังมีเสียงเหลานี้ดังอยูเ นืองๆ

วิธีคิดที่ไมมีการเยียวยาครอบครัวผูสญ
ู เสียฝายผูกอความไมสงบ
ในปจจุบนั การเยียวยาผูประสบเหตุความไมสงบ ใชกลไกการรับรอง 3 ฝาย คือ ฝายทหาร ตํารวจ
และปกครอง เปนการรับรองวาเหตุการณความรุนแรงนีเ้ กิดจากเหตุการณไมสงบ ไมใชเหตุสว นตัว และ
ผูบาดเจ็บเสียชีวิตไมใชฝายผูกอความไมสงบ
วิธีคิดของภาครัฐและฝายความมั่นคงคอนขางจะมีความชัดเจนมาตลอดวา เมื่อคุณเลือกที่อยูฝาย
ตรงขามกับรัฐไทย ทํารายประชาชน ทํารายเจาหนาทีข่ องรัฐ ทําลายทรัพยสินทั้งทางราชการและสวน
บุคคล ดังนั้นเมื่อมีการปะทะหรือมีปฏิบัติการใดๆจนทําใหผูที่อยูฝายผูกอความไมสงบไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต จะไมมีการเยียวยาใดๆที่เปนทางการ อาจมีก็เพียงรูปแบบการเยี่ยมการเยียวยาที่ไมเปนทางการบาง
เทานั้น วิธีคิดนี้ไดรับการสถาปนาอยางหนักแนน ดวยเหตุผลประมาณ 2-3 ประการเชน
- หากมายิงมาวางระเบิดเจาหนาที่ของรัฐแลวมีการปะทะถูกยิงตายแลวยังไดเงินชวยเหลือจากรัฐ
แบบนี้จะทําใหขวัญกําลังใจของทหาร ตํารวจ ที่เอาชีวิตเปนเดิมพันในการปราบปรามฝายผูกอความ
ไมสงบลดลง แมจะไดเงินนอยกวาแตก็รับไมได
- หากใหไปก็เทากับวา สงเสริมใหเขาทํา เขาก็ไมตองเปนหวงครอบครัวเขามาก สวนใหญก็ไมมี
รายไดมากมายอยูแลว มาทํารายเจาหนาทีป่ ระชาชน ตายแลวครอบครัวไดเงินอยูสุขสบายขึ้น แบบ
นี้คนที่มีแนวโนมเอนเอียงจะเขาฝายผูกอความไมสงบอยูแลว ก็มีแนวโนมที่จะเขาฝายผูกอความไม
สงบมากขึ้น เพราะไมตองหวงครอบครัวแลว เดี๋ยวรัฐไทยก็ดแู ลเอง
ประเด็นดังกลาวเคยมีการพูดคุยกันในนอกรอบในหลายเวที หลายคนพิสูจนไดยากวาอยูฝายผูกอ
ความไมสงบหรือไม พอแมก็ยังไมรวู าลูกไปเขารวมขบวนการหรือไม รูแตวาลูกถูกยิงตาย บางคนเขารวม
เพียงในระดับใหที่พกั พิง บางคนเพียงชวยจัดหาเสบียงอาหาร เปนเพื่อนเปนญาติที่ไปมาหาสูเปนประจํา
หลายคนญาติๆรูสึกวาโดนลูกหลง หรือติดรางแหไปตามสถานการณ และเกิดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ดังนั้นความซับซอนในเรื่องนี้ที่ 3 ฝายไมรับรอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ไมเปนธรรมอยูบอยครั้ง รวมทั้งกรณี
ผูที่ไดรบั ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐซึ่งถึงแมจะเปนเพียงผูตองสงสัยหรืออยูในฝายผูกอเหตุ

ไมสงบ เชนไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต ระหวางที่ถูกควบคุมตัว ก็ไมไดมกี ติกาหลักเกณฑใหมกี ารเยียวยาใดๆที่
เปนทางการ
มุมมองที่แตกตางของคนที่ยนื คนละมุม ทําใหในปจจุบัน รัฐไทยยังไมมีระบบการเยียวยาผูที่อยูใน
ฝายผูกอเหตุความไมสงบที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําที่เกินกวาเหตุของเจาหนาที่รัฐแตอยางใด

สุไลมาน นาแซ กับนองที่ยังเรียนหนังสือ
สุไลมาน แนซา คือผูถูกควบคุมตัวที่เสียชีวิตภายในศูนยเสริมสรางความสมานฉันท หรือ ศสฉ. ซึ่ง
เปนสถานที่ควบคุมตัวผูตองสงสัยในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามหมายควบคุมตัว ตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548
เขาตายในคายทหาร คือคายอิงคยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อันเปนที่ตั้งของ ศสฉ.
ในวันที่ 9 ของการควบคุมตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 โดยถูกพบเปนศพในทาแขวนคอดวยผาขนหนู
กับลูกกรงหนาตาง สภาพศพของสุไลมาน ถูกตั้งขอสงสัยหลายประการถึงสาเหตุการตาย โดยเฉพาะจาก
องคกรภาคประชาสังคม พอแมและญาติพี่นอง ที่รวมเขาไปดูศพรวมกับหนวยงานตางๆ รวม 14 องคกร
พวกเขาไมเชื่อวาสุไลมาน ผูกคอตายจริง แตนาจะถูกจัดฉากมากกวา เนื่องจากรอยช้าํ หลายแหงทีพ่ บตามตัว
มีรอยเลือดที่ไหลซึมออกมาที่ลูกอัณฑะกับทวารหนัก เปนตน
สุไลมาน อาศัยอยูในหมูบานฮูแตมาแจ ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี เปนบานใตถุนสูง สุไลมานเปน
ลูกคนโตของบาน เขายังมีนอ งอีก 4 คน โดยนองคนที่ 2 รองจากสุไลมานเปนผูหญิง กําลังเรียนศาสนาอยูที่
ปอเนาะซาบูดงิ อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี สวนนองๆ ที่เหลือเปนชายทั้งหมด โดยคนที่ 3 กําลังเรียนอยู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คนที่ 4 กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และคนสุดทองอายุเพียง 5 ขวบยังไมเขา
โรงเรียน
สุไลมานเปนคนหารายไดหลักใหกับครอบครัวรวมกับพอ โดยทํางานกอสราง โดยมีฝมือในการ
เชื่อมเหล็ก นอกจากนี้ยังหารายไดเสริมจากการเลี้ยงปลาแรดในกระชังในแมน้ําสายบุรี ที่อยูหางจากบาน
ประมาณ 500 เมตร ซึ่งแมจะชอบอยูแบบสันโดษ แตก็เปนคนขยันทํางาน มีสวนยางพาราอยูบาง ประมาณ
1 ไร ซึ่งแมของสุไลมานเปนคนกรีดยางขาย สวนไมผลยืนตนที่มีอยูรอบๆ บานก็พอจะเก็บกินไดเทานัน้
และครอบครัวยังมีสวนยางพาราอยูบาง ประมาณ 1 ไร ซึ่งแมของสุไลมานเปนคนกรีดยางขาย สวนไมผลยืน
ตนที่มีอยูรอบๆ บานก็พอจะเก็บกินไดเทานั้น
เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้น สิ่งที่ครอบครัวของสุไลมานไดรับจากรัฐ คือการรับมอบเงินชวยเหลือ
เบื้องตน จากกองทัพ จํานวน10,000 บาท พรอมกระเชาของฝากจากแมทัพภาคที่ 4 ครอบครัวของสุไลมาน
ไมไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาผูประสบเหตุความไมสงบจากทางราชการ เพราะทางราชการถือวาสุไลมาน
เปนฝายขบวนการ
แมของสุไลมานมีความเปนหวงอยางยิ่งวา นองๆของสุไลมานจะไมมีโอกาสที่จะเรียนหนังสือจน
จบทุกคน เพราะไมมีรายไดพอที่สงเรียน ไมมีทางราชการมาพูดเรื่องเงินทุนการศึกษาสําหรับลูกๆเลย แต

วันนี้ครอบครัวของสุไลมานผูลวงลับ
ยังคงตองเผชิญกับความยากลําบากหลังการสูญเสียเพียงลําพัง
นองชายทั้ง 3 คนของสุไลมาน เติบโตขึ้นมาในหมูบาน อาจมีความรูสึกไมเปนธรรมที่รัฐไทยไดกระทําตอ
พี่ชายของเขา ตัวเขาเองก็ไมไดรับการดุแลใดๆจากรัฐไทย เขาถูกทิ้งใหอยูกับความหลังและความยากลําบาก
ซึ่งแนนอนวา บางครั้งความรูสึกตอ รัฐปตตานีใหม อาจเปนความหวังในอุดมคติก็เปนไปได

ฮัมดี แวสะมะแอ กับลูกทีไ่ มเคยเห็นหนา
ฮัมดี แวสะมะแอ คือผูที่ยิงเจาหนาที่ทหารเสียชีวิตระหวางตอสูปะทะกัน ในพื้นที่บานคลองชาง หมู
ที่ 4 ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และฮัมดีเองก็ถูกทหารยิงเสียชีวิตเชนกัน
เหตุการณเกิดขึ้นในตอนเย็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ขณะที่ฮัมดีหนุมวัย 25 ป หลบเขาไปอยูใ น
บานหลังหนึ่งในซอยเยื้องๆ กับมัสยิดประจําหมูบานพรอมกับเพื่อนอีก 2 คน เนือ่ งจากเห็นทหารกลุมหนึ่ง
กําลังเขามาตรวจคน โดยฮัมดีถูกระบุวาเปนผูตองสงสัยกอความไมสงบในพื้นทีห่ ลายครั้ง ระหวางที่ทหาร
ไดเขาตรวจคนบานหลังดังกลาว ฮัมดีไดใชปนที่พกติดตัวมายิงทหารคนหนึ่งเสียชีวิต กอนที่ตวั เองจะถูก
ทหารยิงเสียชีวิตภายในหองน้ํา สวนเพื่อนอีก 2 คนถูกทหารควบคุมตัวไวได
กอนเสียชีวิตฮัมดีเคยถูกดําเนินคดีขอหาขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่ และขอหาอังยี่ซองโจร
ฮัมดีถูกขังอยูในเรือนจํากลางรวม 11 เดือน กอนจะไดรบั การประกันตัวออกมา และกลับมาอยูบานได 2 ป
กอนจะเสียชีวติ โดยมาชวยพอกับแมกรีดยางพารา แตระหวางนั้นก็ยังถูกทหารนําตัวไปสอบสวนหลายครั้ง
ปจจุบันครอบครัวฮัมดีประกอบดวย พอและแมที่ตองดูแลทั้งลูกของตัวเอง ซึ่งเหลืออยู 4 คน หลาน
2 คน และยังมีพอของสามีอีกหนึ่งคนซึ่งมีอายุ 70 ปและตาบอด รวมทัง้ ลูกเขยที่ถูกขังอยูดวย ซึ่งตองเดินทาง
ไปเยีย่ มสัปดาหละครั้งมาตลอดระยะเวลา 1 ปที่เขาถูกขัง
รายไดหลักของครอบครัวนางเจะรอกายะ มาจากสวนยางพาราซึ่งมีจํานวน 10 ไร สวนลูกสาวคนที่
2 ไดเปดรานขายน้ําแข็งหนาบาน เปนการหารายไดเสริมเล็กๆ นอยในขณะที่ไมสามารถทํางานอื่นได
กอนหนาจะเสียชีวิตประมาณ 1 เดือน ฮัมดีไดทําพิธีแตงงานตามหลักศาสนาอิสลามที่เรียกวานิกะห
และไดอยูอาศัยกับภรรยาที่อาํ เภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ภรรยาของฮัมดีไดตั้งทองและคลอดลูกแลว เมื่อ
ชวงปลายเดือนมีนาคม 2553 ที่ผานมา เปนลูกสาว โดยตั้งชื่อวา “เด็กหญิงนูรซาฮีดะห แวสะมะแอ”
นางสาวฮาตีนี อูมา อายุ 25 ป ภรรยาของฮัมดี บอกวา เหตุที่ใหลกู สาวใชนามสกุลของฮัมดี ก็เพราะเปนสิ่ง
เดียวที่ฮัมดีทิ้งไว
แนนอนวาฮาตีนีตองเปนคนเลี้ยงลูกสาว แตคาใชจายตางๆ นั้น มาจากพอที่รับเหมากอสรางบาน
กอนหนานี้ ในชวงที่ฮาตีนยี ังไมคลอดลูกก็พอมีรายไดอยูบาง จากเปนครูสอนในโรงเรียนตาดีกาในหมูบาน
ซึ่งเปดสอนเฉพาะวันเสาร – อาทิตยเทานัน้ โดยไดคาตอบแทนเพียงวันละ 100 บาท ในจํานวน 8 วันตอ
เดือน
หลังการตายของฮัมดี ไมมีการเยียวยาใดๆจากภาครัฐ นอกจาการซอมแซมบานที่เกิดเหตุใหเทานั้น
ลูกของฮัมดีที่ไมเคยเห็นหนาพอ และหลานๆในวัยเรียนของครอบครัวฮัมดี จะมีอนาคตในการเรียนจบจบ

การศึกษาหรือไมในสถานการณที่ขาดผูที่เปนกําลังหลักในการหารายไดใหครอบครัว
เรียน ไมมีโอกาสไดทํางาน ไมมีอนาคต แลวจะเขาเหลานี้จะมีความหวังกับรัฐไทย

หากไมมีโอกาสได

ทําไมตองเยียวยาผูประสบเหตุความไมสงบฝายผูกอเหตุความไมสงบ
การสรางความสมานฉันทในจังหวัดชายแดนใต คือเปาหมายสูงสุดของการยุติเหตุการณการกอ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต ไมใชการปราบปรามจนสามารถเอาชนะฝายกอความไมสงบจนราบ
คาบ ซึ่งจะไดมาเพียงความสงบที่ซอนความเจ็บแคนของผูคนอยูขางหลังที่รอวันปะทุอีกครั้งเทานัน้
หากการสรางความสมานฉันทในจังหวัดชายแดนใตคือเปาหมายสูงสุดแลว
มิติการทํางานดาน
มนุษยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะเขามามีบทบาทเคียงคูกับมิติดานความมัน่ คง
กรอบมุมมองแรกที่สังคมไทยโดยเฉพาะผูมีอํานาจตองเปลี่ยนคือ ไมวาเขาจะเปนฝายผูกอความไม
สงบหรือประชาชนทั่วไป เขาทุกคนลวนเปนคนไทย ประเทศไทยและมาเลเซียประเทศเพื่อนบานมีการปก
ปนเขตแดนชัดเจนแลว เขาไมใชคนประเทศมาเลเซีย ดังนั้นในเมื่อเขาเปนคนไทย ไมวาเขาจะมีอุดมการณ
แตกตางอยางไร รัฐไทยก็ควรจะตองดูแลเขาและครอบครัวใหดีที่สุด นี่คือกรอบคิดพื้นที่ฐานที่สําคัญที่สุด
เมื่อตองดูแลคนไทยทุกคน แมมีความแตกตางทางอุดมการณใหดีที่สดุ คําถามที่ตามมาก็คือ แลว
รัฐไทยควรจะดูแลเขาอยางไรตอไป จึงจะเหมาะสมที่สุด
ทุกครั้งที่มีความสูญเสียไมวาการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ความทุกขกังวลทีส่ ําคัญที่สุดของ
ครอบครัวคือ ความเปนอยูแ ละการศึกษาของลูกของหลาน วาจะยังมีความหวังมีโอกาสที่จะเรียนสูงๆอีก
ไหม ไมใชเงินเยียวยา ไมใชคาทําศพ ซึ่งแมจะไดมาแตก็ไมยั่งยืนและสบายเทากับ คํามั่นสัญญาวา “รัฐจะ
ชวยสงเสียลูกใหเรียนใหสูงเทาที่เด็กจะเรียนได”
ยิ่งกรณีทเี ด็กคนนั้นเปนลูกหรือหลานที่อยูในความอุปการะของผูกอเหตุความไมสงบแลว ก็ยิ่งควร
ตองดูแลใหมาก ใหโอกาสใหเขาไดเรียนไดทํางาน ไดเขาสูสังคมที่มีความหวัง ไมใชทิ้งเขาไวในโลกแหง
ความแรนแคนที่มีโอกาสคิดถึงแตความไมเปนธรรมที่ไดรับในอดีต อันจะเปนเชื้อไฟของการเขารวมกับอีก
ฝายไดมากขึน้

ขอเสนอเพื่อการเยียวยาครอบครัวผูประสบเหตุกลุม ผูกอความไมสงบ
ในเบื้องตน ที่ความคิดทางสังคมยังมีความขัดแยงสูง ขอเสนอเพื่อการเยียวยาครอบครัวผูประสบ
เหตุความไมสงบในกลุมผูกอ ความไมสงบ ยังในเบื้องตนควรจํากัดเฉพาะการสงเสริมการศึกษาของลูก หรือ
เด็กที่อยูใ นอุปการะ เพื่อใหมีความแตกตางจากผูประสบเหตุที่เปนประชาชนผูบริสุทธิ์ แตกไ็ มควรทอดทิ้ง
ครอบครัวของผูกอความไมสงบซึ่งสวนใหญไมรูเรื่องดวยอยูขางหลัง โดยไรการดูแลจากรัฐไทย

ดังนั้นการเยียวยาเพื่อการศึกษาของบุตร จึงควรปรับหลักเกณฑการชวยเหลือของภาครัฐ ให
ครอบครัวผูไดรับผลกระทบในกลุมผูกอความไมสงบ ไดรับเงินเยียวยา 2 รายการในระดับเดียวกับที่
ประชาชนผูบริสุทธิ์ไดรับ กลาวคือ
1. เงินทุนการศึกษารายปตอเนื่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งใหกับเด็กทีป่ ระสบเหตุ เด็กกําพราหรือเด็กที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากบิดา มารดา หรือผู
อุปการะเสียชีวติ บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพในระยะยาว ในจํานวนเงินดังนี้
o เด็กเล็ก/กศน. ปละ 5,000 บาท
o อนุบาล/ประถมศึกษา ปละ 6,000 บาท
o มัธยมศึกษา ปละ 10,000 บาท
o อุดมศึกษา ปละ 20,000 บาท
2. เงินยังชีพรายเดือนสําหรับบุตร จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ซึ่งใหกับเด็กประสบเหตุและบุตรผูไดรับผลกระทบที่เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพล
ภาพ จนจบการศึกษา ในจํานวนเงินดังนี้
o อนุบาล/ประถมศึกษา เดือนละ 1,000 บาท หรือ ปละ 12,000 บาท
o เด็กเล็ก/กศน./มัธยมศึกษา เดือนละ 1,5000 บาท หรือ ปละ 18,000 บาท
o อุดมศึกษา เดือนละ 2,500 บาท หรือ ปละ 30,000 บาท
การสงเสริมการศึกษาของเด็กกลุมนี้ นอกจากไดสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ
ใหกับเด็กคนนั้นๆในระยะยาวแลว ยังเปนการลดโอกาสในการเขารวมกับกลุมผูกอความไมสงบดวย เมื่อมี
ความหวังกับอนาคตของตนเองและครอบครัว การเขารวมกับผูที่มีอุดมการณที่แตกตางก็ยอมจะนอยลงไป
และนําไปสูการลดความเจ็บแคน ลดเงื่อนไข สรางความรูสึกดีตอรัฐไทย รูสึกวาเปนคนไทย ไมถูกสังคม
ทอดทิ้ง อันจะนํามาสูสันติสมานฉันทในระยะยาว
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