รายงานพิเศษ
คลี่ปมเยี่ยวยาชายแดนใต
สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง
มูฮําหมัด ดือราแม

นายแพทยธาดา ยิบอินซอย
ประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต" หรือ มยส.

รายงานพิเศษคลี่ปมเยี่ยวยา สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง นําเสนอภาพรวมและปญหาเรื่องการใช
เงินงบประมาณในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แยก
เปน 4 ตอน โดยมีขอมูลลอมกรอบที่นาสนใจประกอบเรื่องอยูในตอนทาย

คลี่ปมเยี่ยวยาชายแดนใต (ตอนที่1)
สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง

ตลอดชวง 6 ปที่ผานมานับตั้งแตเกิดเหตุการณไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อเดือนมกราคม 2547
เปนตน รัฐบาลไทยไดทุมงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผละกระทบไปแลวมากกวา 2,225 ลาน
บาท
งานกับเงินเยียวยาวันนี้ยังมีปญหามากมาย ในขณะที่สถิติผูไดรับผลกระทบทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสิน
เสียหาย ถูกจับกุม ควบคุมตัวดําเนินคดีก็ยิ่งพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
สถิติความไมสงบภาคใตยังพุง
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) ไดรายงานวา ชวง 73 เดือนตั้งแตมกราคม 2547 ถึง
มกราคม 2553 เกิดเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตรวม 9,446 ครั้ง มีผูเสียชีวิตประมาณ 4,100 คน
บาดเจ็บ 6,509 คน รวม 10,609 คน มีผูไดรับผลกระทบจากความสูญเสียประมาณ 53,045 คน
ในกลุมผูเสียชีวิตเปนคนมุสลิมมากกวาพุทธ คิดเปนรอยละ 58.95 (2,417 คน) สวนผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญ
เปนคนพุทธมากกวามุสลิม คิดเปนรอยละ 59.82 (3,894 คน)
งบประมาณเยียวยา
แตละปรัฐไดเพิ่มงบประมาณเยียวยาผูไดรับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ยกเวนในป 2552 ที่ลดลง แตกเ็ ชื่อวา
ในป 2553 นี้ มีแนวโนมเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากสถานการณรุนแรงมาตัง้ แตตนป
ทวา งบประมาณ 2,225 ลานบาทดังกลาว ก็นอยนิดถาเทียบกับงบประมาณในการแกปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตทั้งหมด ซึ่งตลอด 5 ปงบประมาณที่ผานมาที่สูงถึง 109,396 ลานบาท
ขณะที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 ไดจัดสรรงบประมาณมาใชในการ
แกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 19,102 ลานบาท รวมแลวทําใหมีการใชงบประมาณดับไฟไดพุง
ไปถึง 1.25 แสนลานบาท

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจกแจงงบประมาณในการเยียวยาแยกเปนรายปตั้งแตเดือนมิถุนายน
2547 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2552 รวมทั้งสิ้น 2,225,318,527 บาท (อานเพิ่มเติมลอมกรอบ 1)
กลไกการเยียวยา
ตั้งแตป 2547 ถึง 2550 รัฐบาลไทยมีมติเกีย่ วกับการชวยเหลือเยียวยาคนของรัฐที่ไดรบั ผลกระทบจนรวม 14
ครั้ง เมื่อสถานทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก รัฐบาลไทยไดเพิ่มการ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนเขาไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีครั้งสําคัญคือ การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ กยต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
พรอมกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือ ซึ่งตอมามีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง จนไดหลักเกณฑที่ใชอยูปจจุบนั
กยต.ยังไดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก 5 ชุด หนึ่งในนั้น คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและ
อํานวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนประธาน (อาน
เพิ่มเติมลอมกรอบ 2)
สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

คือ

สํานักปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ผานผูวาราชการจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สวนหนวยงานสําคัญในพื้นที่ คือ ศูนยชว ยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดคือ สงขลา
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส และศูนยชว ยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ ประจําอําเภอทุกอําเภอใน 3
จังหวัดและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในพื้นที่

(สพท.)

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(ปภ.จ.) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด และผูแทนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) กระทรวงยุติธรรม

ประเภทเงินเยียวยา
สําหรับเงินชวยเหลือเยียวยาของทางราชการ ไดแบงประเภทของเงินออกเปน 10 กลุม ดังนี้ (อานเพิ่มเติม
ลอมกรอบ 3 ตารางหลักเกณฑการเยียวยา)
- เงินชวยเหลือ ซึ่งเปนเงินกอนใหญที่สุด มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจ
และลดผลกระทบจากเหตุการณไมสงบ โดยใหเปนเงินกอนครั้งเดียว
- เงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพใหม แตตองยื่นความจํานงเฉพาะ
- เงินฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อฟน ฟูรางกายสําหรับผูบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ
- เงินชวยเหลือผูพิการ จายเปนรายเดือนตามระดับความพิการ
- เงินยังชีพรายเดือน จายใหกับเด็กที่ประสบเหตุและบุตรของผูไดรับผลกระทบที่เสียชีวิต บาดเจ็บ
สาหัสหรือทุพพลภาพ

เพือ่ ใหสามารถยังชีพไดระหวางการศึกษา

โดยจายเปนรายเดือนจนจบ

การศึกษา
- เงินสงเคราะหครอบครัว จายครั้งเดียว
- เงินครอบครัวอุปถัมภ จายใหกับครอบครัวที่อุปถัมภเด็กกําพรา เนื่องจากบิดาและมารดาเสียชีวิตทั้ง
คูจากเหตุการณไมสงบ โดยไดรับเปนรายเดือน
- เงินทุนการศึกษาเปนรายปตอ เนื่อง สําหรับเด็กที่ประสบเหตุ เด็กกําพรา หรือเด็กที่ไดรับผลกระทบ
เนื่องจากบิดามารดาหรือผูอุปการะเสียชีวติ บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพระยะยาว โดยจายเปนรายป
จนจบการศึกษา
เงินเยียวยาไมใชมรดก
นายแพทยสุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการมูลนิธิเพื่อ
การเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต หรือ มยส. กลาววา เงินชวยเหลือเยียวยา มีเปาหมายเพื่อให
คนที่อยูขางหลังมีชีวิตอยูตอไปดวยความยากลําบากนอยที่สุด ดังนั้นเงินดังกลาวจึงไมใชมรดก
“ผูนําศาสนาแจงชัดวา ไมใชเงินมรดก และไมตองแบงตามกฎหมายมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม อีกทั้งโดย
ทฤษฎีตองไมนําไปจายหนีใ้ หแกเจาหนี้กอนจัดสรรใหทายาทดวย” นายแพทยสุภัทร กลาว

ใครคือผูไดรับผลกระทบ
เมื่อมีนโยบายและหลักเกณฑการเยียวยาแลว

ก็จาํ เปนตองมีผูไดรบั การเยียวยา

แลวใครคือผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากความไมสงบที่ทําใหตองไดรับการเยียวยาจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึน้ บาง
ในกรณีนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความชวยเหลือเยียวยาฯ ไดระบุประเภทผู
ไดรับผลกระทบอยางกวางๆ ดังนี้
1.คนไทยที่มีชอื่ ยูในทะเบียนบาน
2.บุคคลตางดาวที่เขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมาย
3.ผูมาประสบเหตุจากการกระทําของกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
4.เหตุการณทที่ ําใหเสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพยสินเสียหาย เฉพาะทรัพยสินที่ไมไดทําประกันภัย
ขณะเดียวกัน มีการกําหนดระดับความเสียหายที่เกิดจากความไมสงบดวย ซึ่งมีหลายระดับความรุนแรง ทั้ง
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย
กลาวสําหรับความเสียหายตอรางกาย กยต.ไดมีการแบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งจะทําไดรับสิทธิประโยชน
แตกตางกัน ไดแก
1. เสียชีวิต
2. ทุพพลภาพ หมายถึง พิการหรือขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เปนตน
3. บาดเจ็บสาหัส ใชระยะเวลาพักรักษาเกิน 20 วัน
4. บาดเจ็บธรรมดา ใชระยะเวลาพักรักษา 8 – 20 วัน และ
5. บาดเจ็บเล็กนอย ใชเวลาพักรักษาตัว ไมเกิน 7 วัน
การรับรอง 3 ฝาย
หลักเกณฑสําคัญอีกประการหนึ่งที่คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความชวยเหลือ
เยียวยาฯ กําหนดขึ้นในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบคือ การรับรอง 3 ฝาย เยียวยาคือ หมายความวา
จําเปนตองมีเอกสารรับรองเหตุการณไมสงบจากทั้งตํารวจ ทหารและฝายปกครอง

อันเปนการรับรองเพื่อยืนยันวา เปนผูไดรบั ผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจริง ซึ่งจะ
ดําเนินการภายใน 7 วัน โดยผูลงนามในใบรับรอบ 3 ฝาย ไดแก ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจ (ฉก.) ในพื้นที่ ผู
กํากับการสถานีตํารวจภูธร และนายอําเภอ
หากมีการรับรองเพียง 2 ฝาย ก็จะจายเงินชวยเหลือใหครบ 100 % ทันที แตหากมีการรับรองเพียงฝายเดียว
หรือ ไมมีใครรับรองเลย ก็จะไมมีการจายเงินชวยเหลือหรือหากมีการจายไปกอน 25 % ในเบื้องตนก็ใหยุติ
การจาย โดยไมเรียกเงินคืน
แตหากเปนทรัพยสินที่เสียหาย ก็จะมีการประชุมประเมินราคาทรัพยสินกอน
จากนั้นก็ใหรอผลการตัดสินสุดทายวา เปนคดีความมัน่ คงในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใตหรือไม หากความ
สูญเสียที่เกิดขึน้ เปนคดีความมั่นคงก็ใหจายเงินชวยเหลือจนครับ 100 % ตอไป โดยหนวยงานที่ทาํ หนาที่ใน
การมอบเงินเยียวยาคือผูวาราชการจังหวัด
ในการรับรอง 3 ฝายนั้น เปนปญหาพอสมควร เนื่องจากบางเหตุการณมีความคลุมเครือ เจาหนาที่ไมกลา
รับรอง แตญาติผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเชื่อวาเปนเหตุการณไมสงบ ทําใหคํารองเรียนคางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความชวยเหลือเยียวยาฯ เปนจํานวนมาก
นายภาณุ อุทยั รัตน ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการชุดนี้ ระบุวา นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา มีเรื่องคางพิจารณา 492 เรื่อง ซึ่งเปนกรณีผูไดรับ
ผลกระทบที่ตกสํารวจดวย คิดเปน 1 ใน 3 ของคํารองทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีอีก 89 เรื่องตองนํามาทบทวนคํารับรอง 3 ฝาย ใหม โดยในการพิจารณาหรือทบทวนคํา
รับรองใหมนนั้ ก็ตองเชิญหนวยงานในพืน้ ที่พิจารณารวมกัน

คลี่ปมเยี่ยวยาชายแดนใต(ตอนที่2)
สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง
ถึงหลักการการใหเงินชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

จะดี

เพียงใด แตบางครั้งก็สรางปญหาเพิ่มขึน้ ใหกับผูไดรบั ผลกระทบ ที่แทนจะมาชวยบรรเทาความเดือดรอน
เบื้องตนได กลับตองปวดหัวกับปญหาที่ตามมาอยางคาดไมถึงดวย เพราะขึ้นชือ่ ดวยเงินแลว ใครๆ ก็
ตองการ ปมปญหานี้อาจนําพาไปถึงขั้นสรางความแตกแยกกันเองได
ปญหานาปวดหัวใครคือทายาท
แมในหลักเกณฑการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบของรัฐระบุชัดในบางสวนวา

เงินเยียวยาประเภท

ไหนใครเปนผูไดรับ เชน ทุนการศึกษา แตในสวนของเงินชวยเหลือกอนโตที่สุด มักมีปญหาในการจัดการ
โดยเฉพาะกรณีเสียชีวิต เนื่องจากมีปญหาในการตีความวา เงินกอนนี้ใครสมควรไดรับ ทายาทคือใคร
นายแพทยสุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ ยกตัวอยางวา หญิงวัยกลางคนถูกยิงเสียชีวิต ขณะที่เธอเปนคนหาเลี้ยงคนใน
บานที่ประกอบดวย ปาที่พิการกับหลานอีก 2 คน ถาเปนเชนนี้ เงินชวยเหลือเยียวยาควรจายใหใคร
“หากจายใหพอ แมและลูกๆ ของเธอ ซึ่งไมไดอาศัยอยูดว ยกัน ก็ยอมขัดกับหลักการเยียวยาที่มุงบรรเทาความ
เดือนรอนของคนที่อยูขางหลังของเธอ คือ ปากับหลานอีก 2 คน”
อีกตัวอยางหนึง่ มาจากขอมูลผูขอรับทุนจากมูลนิธิฯ คือ นางนูรวาตี ทุยเลาะ อายุ 32 ป ซึ่งสามีเธอที่เปน
ผูใหญบานถูกยิงเสียชีวิตที่อาํ เภอสะบายอย

จังหวัดสงขลา

แตเงินชวยเหลือจากรัฐไมตกมาถึงมือเธอ

เนื่องจากเธอเปนภรรยานอกสมรส
หลังจากสามีตาย เธอจึงพาลูกอายุ 2 ขวบ กลับไปอยูอาศัยอยูกับแมทอี่ ําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เธอยังตอง
ชวยเลีย้ งดูลูกอีก 3 คน ที่เกิดจากสามีคนแรกที่อาศัยอยูก บั แมเธอดวย ถามวาเงินชวยเหลือควรจะใหใคร
ที่เปนเชนนัน้ ก็เพราะชายมุสลิมใน 3 จังหวัดหลายคนมีภรรยามากกวา 1 และมีลูกอีกเปนขบวน (อาน
เพิ่มเติมลอมกรอบ 4)

อีกกรณีหนึ่งซึง่ เกิดขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ คือ การเสียชีวิตของผูใหญบานคนหนึ่งในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลนา
ประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ที่มีปญหากันระหวางภรรยากับแมสามีในเรื่องเงินชวยเหลือจากรัฐ
500,000 บาท
“เรื่องเมียกับแมสามีแยงเงินกันมีเยอะ จนทําใหทางจังหวัดตองเขาไปแกปญหา” นายภาณุ อุทัยรัตนกลาว
นายภาณุ ไดยกตัวอยางการแกปญหาทีจ่ ังหวัดนราธิวาสวา นายนิพนธ นราพิทักษกุล รองผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาสรวมมือกับผูนําศาสนาอิสลาม เขาไปไกลเกลีย่ จนทั้งสองฝายตกลงกันได ถือเปนตนแบบของการ
แกปญหาไดเลย
เมื่อเปนเชนนัน้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความชวยเหลือเยียวยาฯ จึงได
กําหนดแนวปฏิบัติใหผูวาราชการจังหวัดไดปฏิบัติ

โดยจายเงินชวยเหลือแกผูมีสทิ ธิ์รับเงิน

ตามลําดับ

ความสําคัญ
นั่นคือ ผูที่ผูเสียชีวิตรับผิดชอบดูแลอยู หรือเปนผูอยูในอุปการะของผูเสียชีวิต โดยใหตกลงกันวาใครจะ
ไดรับเทาไหร ถาตกลงกันไมไดก็ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูว าราชการจังหวัด
สวนคูสมรสมุสลิมหากตกลงกันไมได

ใหผวู าราชการจังหวัดกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัดเปนผูตดั สิน
เขาไมถึงการเยียวยา
หลังจากมีการกําหนดหลักเกณฑ

บวกมีการตั้งศูนยชว ยเหลือเยียวยาฯประจําอําเภอแลว

ปญหาผูไดรับ

ผลกระทบที่ตกสํารวจคอยๆ หมดไป เนือ่ งจากหลังเกิดเหตุการณเจาหนาที่ทั้ง 3 ฝายจะเขาตรวจสอบเพื่อ
ดําเนินการรับรอง 3 ฝายทันที
รวมทั้งยังใหผทู ี่ตองไดรับการเยียวยา ยื่นเอกสารขอรับการชวยเหลือไดที่ศูนยเยียวยาฯ ประจําอําเภอ ซึ่ง
ตั้งอยู ณ ทีว่ าการอําเภอไดทนั ทีดวยเชนกัน
นายแพทยสุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ กลาววา ปญหาใหญในปจจุบันอยูที่การรับรองกับไมรับรองเทานั้น ไมนาจะ
มีผูตกสํารวจอีกแลว ดังนัน้ ผูที่จะไมไดรับการชวยเหลือ แทบจะมีเพียงกลุมเดียว คือผูที่ไมไดรับการรับรอง
จากทั้ง 3 ฝายหรือรับรองเพียง 1 ใน 3 เทานั้น หรือไดรับการชวยเหลือเยียวยาแตไมครบ 100% ตาม
หลักเกณฑ

อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมที่เขาไมถึงการเยียวยาของภาครัฐอยูอีกหนึ่งกลุม คือ กลุมผูกอเหตุหรือผูเสียชีวิตจาก
การปะทะกับเจาหนาที่รัฐ

กลุมนี้หมดสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐแนนอน

และมีจํานวนมาก

พอสมควร
นายแพทยสุภทั ร กลาววา ในกลุมนี้ ทางมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใตมีแผนที่
จะเขาไปชวยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพ

โดยเนนในกลุมผูไดรบั ผลกระทบที่มีฐานะยากจน

โดยเฉพาะหญิงหมาย เพราะเปนผูที่รับภาระอยางมากในการที่จะตองดูแลครอบครัวที่เหลืออยูตอไป
พวกปฏิเสธการชวยเหลือจากรัฐ
นอกจากนี้ยังมีผูปฏิเสธการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอยูดวย ซึ่งนายภาณุ อุทยั รัตน ระบุวา พวกที่ปฏิเสธ
เพราะเชื่อวา เจาหนาที่รัฐเปนผูกอเหตุเสียเอง ทั้งๆ ที่มีหลายครั้งที่กลุมอารเคเค หรือ กองกําลังของฝายกอ
ความไมสงบแตงเครื่องแบบคลายเจาหนาที่รัฐ แลวไปกอเหตุฆาตัดตอนพวกเดียวกันเองที่หันมารวมมือกับ
รัฐ
แตนายแพทยสุภัทร มองวา ไมเสมอไป ซึ่งนั่นเปนสิทธิของผูไดรับผลกระทบเองทีจ่ ะปฏิเสธการเยียวยาจาก
รัฐ
อยางไรก็ตาม

แมเปนฝายที่เชื่อวาอยูตรงขามหรือเปนคูตอสูกับรัฐไทย

บางสวนรัฐยังเลือกที่จะใหการ

ชวยเหลือเยียวยาดวย เชน ญาติผูเสียชีวิตในเหตุการณเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดแก เหตุการณที่
มัสยิดกรือเซะ เหตุสังหารทีมฟุตบอลสะบายอย เปนตน
การชวยเหลือดังกลาว ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปนผูดําเนินการ โดยมีผูไดรับการ
ชวยเหลือในกรณีนี้รวมกวา 200 คน โดยการเยียวยามี 2 รูปแบบคือ 1.ใหการศึกษา ใหเครื่องอุปโภคบริโภค
การทําบุญ 2.การสงเสริมอาชีพ เชน อาชีพเลี้ยงสัตว เปนตน
ฝายที่รัฐไมอยากเยียวยา
นายฮัมดี แวสะมะแอ หนุมวัย 25 ป ชาวบานคลองชาง ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี คือคนที่
ยิง ร.ท.สุรชัย ศิลานันท ทหารจากหนวยเฉพาะกิจปตตานีที่ 24 เสียชีวติ ขณะปะทะกันในหมูบานของตัวเอง
กอนจะถูกเจาหนาที่ยิงตอบโตจนเสียชีวิตในตอนเย็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2552

นายฮัมดีเสียชีวิตกอนถึงวันจัดงานเลีย้ งแตงงานของตัวเองเพียง 10 วัน ในขณะที่ร.ท.สุรชัยในวัย 29 ป ก็
กําลังจะเขาสูป ระตูววิ าหทบี่ านเกิดตําบลเพี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทรเชนกัน แตทั้งคูตอ งมาเสียชีวิต
ในบานเกิดเหตุหลังเดียวกัน
แมครอบครัวของร.ท.สุรชัยยากจนขนแคนเพียงใด

แตกไ็ ดรับการชวยเหลือเยียวยาอยางเต็มที่ตามสิทธิ

ประโยชนที่ควรไดรับจากรัฐ รวมทั้งจากหนวยงานตนสังกัดอีกมากมาย
ที่ผานมา ร.ท.สุรชัยเปนกําลังหลักของครอบครัวและยังตองสงเสียนองๆ นองอีก 3 คน ไดเรียนหนังสือดวย
สวนสาวเจาก็ไดแตรอเกอ
สวนครอบครัวของนายฮัมดีแมจะมีฐานะดีกวา แตแนนอนไมรับการเยียวยาใดๆ จากรัฐเลย นอกจากเยียวยา
กันเองเทานั้น
ในขณะที่วาทีภรรยาของฮัมดี ซึ่งเปนชาวบานกาเดาะ ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานีก็ได
ตั้งครรภแลว เนื่องจากไดอยูก ินกันมาเปนเวลา 1 เดือน หลังจากทําพิธีนกิ ะหตามหลักศาสนาอิสลามแลว
วันนี้ลูกสาวของฮัมดีกําลังโตวันโตคืนแมกับแมสามีชวยกันเลีย้ งดู
พ.ท.หาญพล เพชรมวง ผูบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 อดีตผูบังคับหนวยเฉพาะกิจ
ปตตานี 24 กลาววา สุดยอดของการเปนทหารคือการไดรับเหรียญบางระจันกับไดรบั พระราชทานเพลิงศพ
อยางที่ร.ท.สุรชัยผูใตบังคับบัญชาไดรับ
“แตคงเปนไปไมได

ที่รฐั จะเขาไปเยียวยาครอบครัวของฮัมดี

เพราะชัดเจนวาฮัมดีเปนคนยิงเจาหนาที่

เสียชีวิต อยางมากที่สุดก็แคเขาไปพูดคุยทําความเขาใจกับคนในครอบครัวเทานั้น” คือคํายืนยันของพ.ท.
หาญพล

คลี่ปมเยี่ยวยาชายแดนใต(ตอนที่3)
สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง
เทียบตัวเลขการเยียวยาเสื้อแดง
ความวุนวายทางการเมืองในชวงที่มีการสลายการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงในกรุงเทพมหานคร ชวงเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2553 ที่ผานจนมีผูเสียชีวิตถึง 88 คน รัฐบาลไดควักเงินชวยเหลือเยียวยาใหดว ย ทั้ง
ผูเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหายและชดเชยเรื่องการประกอบอาชีพ (อานลอมกรอบ 5)
หากเปรียบเทียบการใหเงินชวยเหลือเฉพาะผูเสียชีวิตและบาดเจ็บกับการชวยเหลือผูเสียชีวิตและบาดเจ็บใน
จังหวัดชายแดนภาคใตพบวาตางกันเทาตัว

รัฐบาลไดมอบเงินชดเชยใหแกครอบครัวญาติผูเสียชีวิตใน

กรุงเทพมหานคร ศพละ 400,000 บาท และกระทรวงสาธารณสุขมอบใหอีก 50,000 บาท สวน
ผูไดรับบาดเจ็บรายละ 6 หมื่นบาท บาดเจ็บเล็กนอย รายละ 2 หมื่นบาท
ในขณะที่การชวยเหลือเยียวยาผูเสียชีวิตและบาดเจ็บในจังหวัดชายแดนภาคใตสําหรับประชาชนทัว่ ไป กรณี
เสียชีวิตศพละ 100,000 บาท บาดเจ็บใหเงินชวยเหลือตั้งแต 10,000 บาท ถึง 80,000 บาท สวนประชาชนที่
ปฏิบัติหนาที่ชว ยเหลือราชการในการรักษาความสงบในพื้นที่ที่เสียชีวติ ศพละ 200,000 บาท สวนบาดเจ็บ
ใหการชวยเหลือเหมือนประชาชนทัว่ ไป
ยกฟอง - แตไมไดรับเงินชดเชย
การใชกฎหมายพิเศษในการควบคุมตัวผูตอ งสงสัยในพืน้ ที่จํานวนมาก

ทั้งพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และกฎหมายปกติ คือประมวล
กฎหมายอาญา สงผลกระทบใหกบั ญาติพนี่ อ งพอสมควร เนื่องจากหลายคนเปนกําลังหลักของครอบครัว จึง
มีการเรียกรองใหมีการชดเชยในสวนนีด้ วย โดยเฉพาะผูท ี่ถูกควบคุมตัวที่ไดรับการปลอยตัวออกมาแลว
นายแพทยสุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ กลาววา ทีผ่ านมามีการเรียกรองไปยังศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหมีการชดเชยผูที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายปกติและกฎหมายพิเศษทั้งหลายที่ไดรับการปลอยตัว
ออกมาแลว แตไดรับการปฏิเสธโดยระบุวา ไมเขาหลักเกณฑเรื่องการชวยเหลือเยียว แตเปนเรื่องกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กลาวสําหรับผูที่ถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ขอมูลจากศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ระบุวา ตลอด 6 ปที่ผา นมา มีคดีที่ขนึ้ สูศาลและมีคําพิพากษารวม 216 คดี จากทั้งหมด 7,004 คดี แต
ศาลตัดสินลงโทษเพียง 130 คดี ยกฟองถึง 86 คดี หรือคิดเปนรอยละ 40 ขอคดีที่ขึ้นสูศาล
ทั้ง 7,004 คดี แยกเปนคดีทพี่ นักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟองแลว 1,388 คดี อัยการมีความเห็นสั่งฟอง
แลว 562 คดี โดยในป 2552 ปเดียว มีผูถูกคุมขังโดยไมไดรับการประกันตัวมากถึง 548 คน
นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ หัวหนาศูนยทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา ไมมีผูที่ถูกยกฟองแมแตรายเดียวในคดี
ความมั่นคงทีไ่ ดรับการชดเชยในระหวางถูกคุมขัง จากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งเจาหนาทีย่ ุติธรรมจังหวัดยะลาใหเหตุผลวา ศาลไมไดยกฟอง
เพราะไมไดกระทําผิด แตยกฟองเนื่องจากพยานหลักฐานออน จึงมีการอุทธรณไปอธิบดีผูพิพากษาภาค 9
จํานวนมาก แตยังไมมีคําสั่งอุทธรณใดๆ ออกมา
เยียวยานอกพืน้ ที่ยังสงตอกันไมได
พล.ต.มนตรี อุมารี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก ในฐานะหัวหนาคณะทํางานเยียวยาและศาสนา ของกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา คายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เลา
วา จากการเดินทางไปเยีย่ มผูไดรับผลกระทบในพืน้ ทีต่ างๆ โดยเฉพาะพลทหารจากนอกพืน้ ที่ชายแดน
ภาคใต มักพบวามีปญหาความตอเนื่องในเรื่องการชวยเหลือเยียวยา
พล.ต.มนตรี บอกวา พลทหาร คือทหารเกณฑ ไมเหมือนขาราชการทหารที่ไดรับบาดเจ็บก็ยังอยูในกองทัพ
ตอและไดรับเงินเดือน แตพลทหารเมื่อปลดประจําการแลว ก็ไมไดรับเงินเดือน พลทหารที่มาจากนอกพื้นที่
เชน จากกองทัพภาคที่ 1 เมื่อไดรับบาดเจ็บกลับไปอยูท ี่บาน ระบบการชวยเหลือเยียวยาก็ไปไมถึง เนื่องจาก
การจัดระบบการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบที่อยูนอกพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับ 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลายังไมเรียบรอย
ที่เปนเชนนัน้ ขณะนี้ศนู ยชว ยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ

ประจําอําเภอและจังหวัด

มีอยูในจังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลาเทานั้น ภาพรวมของการชวยเหลือเยียวยาทั้งหมด ขึ้นอยูก ับศูนยนี้เทานั้น
และยังสงตอการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบที่อยูน อกพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใตใหกับหนวยงาน
สวนกลางหรือในทองถิ่นทีม่ ีผูไดรับผลกระทบอาศัยอยูไ มได อยางไรก็ตาม ทาง กยต. เองก็พยายาม
แกปญหาตรงนี้อยู

คนสูญหาย ไรการเยียวยา
ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เปนผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นั่นคือกรณีบุคคล
สูญหาย โดยพบวา ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผูสูญหายที่ไดรับการจดบันทึกไว มีทั้งหมด 35 ราย นับตั้งแต
ป 2545 จนกระทั่งรายลาสุดที่หายตัวไป เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2553
นั่นคือ การหายตัวไปของนายดอรอแม เจะและ อายุ 46 ป ชาวบานบานลาดอ ตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี แตรายนี้ไมมีการแจงความจากผูเกีย่ วของ โดยเฉพาะภรรยาเนื่องความหวาดกลัว
อีกรายหนึง่ ซึ่งเปนกรณีเดียวในชายแดนใตที่คดีขึ้นสูศาล เพราะไมอาจหาตัวเจอไดภายในเวลา 2 ป คือการ
หายตัวไปของนายมะยาเต็ง มะรานอ นักการภารโรงโรงเรียนบานบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
จนกระทั่งศาลจังหวัดยะลามีคําสั่งวา เปนบุคคลสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มารตรา 61
ดวย เปนคําสั่งศาลที่ไมไดเอาผิดใคร
ครั้งสุดทายที่คนในครอบครัวไดอยูดว ยกันกับนายมะยาเต็ง คือ ตอนเที่ยงของวันที่ 24 มิถุนายน 2550 โดย
ถูกเจาหนาที่ทหารจํานวนหนึ่งนําตัวไป พรอมกับรถกระบะ 1 คัน อาวุธปน 1 กระบอก และโทรศัพทมือถือ
1 เครื่อง
แตคนที่อยูขางหลังนายมะยาเต็ง ก็ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือเยียวยาตากหลักเกณฑของรัฐอยูดี แมนางโซ
มาฮิเดาะห ภรรยาจะพยายามเรียกรองสิทธิในสวนนี้ ในฐานะที่สามีเปนเจาหนาที่ของรัฐ แตความพยายามก็
สูญเปลา
“หลังจากศาลมีคําสั่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ดิฉันก็เอาคําสั่งศาลนี้ไปใหนายกฤษฎา บุญราช ตอนนั้นยัง
เปนรองผูวาราชการจังหวัดยะลา ทานก็บอกวานาจะเขาหลักเกณฑผูไดรับผลกระทบที่เปนเจาหนาที่รัฐกรณี
เสียชีวิต จะไดเงินชวยเหลือ 500,000 บาท” นางโซมาฮิเดาะห กลาว
เธอหวังวา จะเอาเงินจํานวนนี้ไปชําระหนีท้ ี่สามีทิ้งไวรวมกวา 780,000 บาท กับลูกชายอีก 2 คน
หลังจากนัน้ นายกฤษฎา ไดสงเรื่องไปใหนายภาณุ อุทัยรัตน ผูอาํ นวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

สุดทายคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดแจงผลการพิจารณามายังเธอวา

ไมเขาหลักเกณฑผูไดรับผลกระทบจาก

สถานการณความไมสงบ อีกทั้งไมมีการรับรองจากเจาหนาที่ 3 ฝาย คือ ตํารวจ ทหารและฝายปกครอง
เธอพยายามวิ่งเตนเพื่อใหไดสิทธิในเรื่องนี้ แตเมื่อหมดทางความพยายามเธอก็คอยๆ หดหายลงไปดวย ลาสุด
มีขาววาโครงการจางงานเรงดวน เดือนละ 4,500 บาท ที่เธอไดรับอยูดวยวา จะมีการยกเลิกโครงการ ยิ่งทํา
ใหเธอทอใจ ยังดีที่พอจะมีน้ําใจจากเพื่อนบาน ญาติมติ ร และเพื่อนผูที่สามีสูญหายไปเหมือนเธอหยิบยืน่ ให
บางเทานั้น รวมกับน้ําใจจากนายทหารบางคน
การเยียวยาของภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใตจากนอกพื้นที่ ที่มีบทบาทในการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบในพื้นที่อยูไมนอย ทั้งยังชวยเสริมการทํางานของฝายรัฐดวย ในชวงแรกๆ โดยเฉพาะในพื้นที่
เสี่ยงภัยซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไมกลาเขาไปทํางาน
นางเตะหาวอ สาและ หัวหนาศูนยประสานงานการชวยเหลือเด็กกําพรา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลาววา
หลายเรื่องที่องคกรภาคประชาสังคมในพืน้ ที่มีสวนจุดประกายหลายเรือ่ งใหกับรัฐ
จนกลายมาเปน
หลักเกณฑการชวยเหลือในปจจุบัน
หลายองคกรทีล่ งไปทํางาน ไมวาการชวยเหลือทางดานกฎหมายแกชาวบาน การชวยเหลือกลุมสตรีหรือเด็ก
กําพรา ซึ่งหลายกลุมที่ไดรับผลกระทบมีความเขมแข็งขึน้ มา จนสามารถไปชวยเหลือคนอื่นไดอีกดวย
ตัวอยางกลุมผูไดรับผลกระทบที่สามารถรวมตัวขึ้นมาได เชน กลุมสตรีสานสัมพันธสูสันติสุข (สอซิกหรือ
ส.6) ที่เกิดจากการรวมตัวของผูหญิงทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม มีนางณัฐกานต เตะละ ผูสูญเสียลูกชายการ
สลายการชุมนุมที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนประธานกลุม
กลุมนี้มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา เยี่ยมเยียนและฟน ฟูจิตใจผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งติดตาม
สิทธิอันควรจะไดรับของผูท ี่ไดรับผลกระทบจากภาครัฐ
และจัดหาและสงเสริมอาชีพของผูที่ไดรับ
ผลกระทบ เปนตน ในขณะที่หลายองคกรไดพัฒนารูปแบบขยายบทบาทและกิจกรรมออกไป
นายเตะหาวอ กลาวตอวา ปจจุบันองคกรภาคประชาสังคมจําเปนตองทํางานเยียวยาอีกหรือไม ในเมื่อการ
เยียวยาไดเขาสูระบบของราชการแลว บทบาทที่ดีที่สุดขององคกรภาคประชาสังคมคือ การเปนชุมทางใน
การนําผูไดรับผลกระทบเขาสูระบบการเยียวยาของรัฐ เปนเพียงผูประสานงาน

“อีกบทบาทที่สําคัญคือ การตรวจสอบเรื่องการใชงบประมาณในการเยียวยา เนื่องมีงบประมาณจํานวนมาก
ที่ลงมาในพื้นที่ งบเหลานี้ถูกตัดตอนกอนถึงมือผูไดรับผลกระทบจริงๆ หรือไม มีการใชงบประมาณอยางไร
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ตองยอมใหมีการตรวจสอบดวย” นางเตะหาวอ กลาว
เยียวยาดวยการใหความยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมที่เปนปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเงื่อนไขหนึ่งของการกอความไมสงบ หลาย
คนปฏิเสธการชวยเหลือเยียวยาจากจากรัฐ แตตองการใหรัฐใหความยุตธิ รรมมากกวา
อยางกรณีของนายนิเลาะ บาเหะ อายุ 16 ป ชาวบานตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งถูก
อาสาสมัครทหารพรานยิงเสียชีวิตหลังเรียกตรวจ แตนายนิเลาะขับรถจักรยานยนตหนี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2552 กรณีนี้ฝา ยทหารพรานเสนอชดใช 290,000 บาท
ตอมาพนักงานอัยการจังหวัดยะลา เปนโจทยยนื่ ฟองอาสาสมัครทหารพรานนิรนั ดร หนูเชื้อเปนจําเลยใน
ขอหาทํารายผูอื่นเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตายอัตราโทษจําคุก 3 – 15 ป แตนายนิแม พอของนายนิเลาะ
ไดโตแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ โดยอางวา กอนหนานั้นพนักงานสอบสวนไดแจงขอหาพยายามฆาผูอื่น
ซึ่งมีอัตราโทษสูงกวา
นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ หัวหนาศูนยทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา กลาววา พอของนายนิเลาะตองการใหตั้ง
ขอหาพยายามฆา ซึ่งเปนการตั้งขอหาเชนเดียวกับคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่ ไมใชคดีทะเลาะกัน แลวมีการ
ทํารายรางกาย
ตอมาศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดลงโทษจําคุก 3 ป จําเลยสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งคงจําคุก 1 ป 6
เดือน แตเนื่องจากจําเลยชวยเหลือราชการ และไดชดใชคาเสียหายใหญาติผูตายไปแลว รวมทั้งไมเคยติดคุก
มากอน โทษจําคุกจึงใหรอไวกอน 1 ป ขณะนี้คดีอยูระหวางอุทธรณ
การเยียวยาคุณภาพ
จากปญหาเรื่องเงินเยียวยาทีม่ ีอยูมากมายทําใหเกิดแนวคิดเรื่อง “การเยียวยาคุณภาพ” ขึ้นมาโดยการผลักดัน
ของมูลนิธิเพื่อการเยียวและสรางความสมานฉันทชายแดนใต

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กลาวถึงถึง “การเยียวยาคุณภาพ” วา จุดเริม่ ตนของแนวคิดนี้มาจากทีก่ ารใหเงิน
ชาวบาน 1 แสนบาทขึ้นไปนัน้ พบวาใชหมดไปภายในเดือนเดียว เชน นําไปชําระหนี้ โอกาสที่เงินกอนนีจ้ ะ
ถูกนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตนอยมาก
“บทเรียนสําคัญที่ทีมผมไดสัมผัส

คือบทเรียนของ

อาจารยปย ะ

กิจถาวร

(คณบดีคณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) ที่ชวยเหลือคนยากลําบาก ดวยการใหเงินทุน 5,000 บาท
เพื่อพัฒนาอาชีพใหยั่งยืน”
ยกตัวอยางที่อาํ เภอจะนะ มีคนสานเศษกระจูด เดิมเขาซือ้ กระจูดมาทีละนิด เนื่องจากไมมีทุน สานเสร็จก็รอ
คนมารับซื้อผืนละ 40 บาท วันหนึ่งสานไดอยางมากก็ 2 ผืน แตพอไดเงินทุน 5,000 บาท เขาสามารถซื้อเศษ
กระจูดไดมากขึ้น สานเสร็จก็ไมตองรีบขายเพราะมีทนุ อยู รอเอาไปขายวันตลาดนัด จะราคาก็สูงขึน้ เปนตน
วงจรจากเงิน 5,000 บาท ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น แตเงินนี้ตองชําระคืน รูปธรรมอยางนี้เปนตัวอยางที่ดีที่
นาจะนํามาใชกับงานเยียวยา ใหคนที่ยากลําบากทางเศรษฐกิจ สามารถใชเงินจํานวนนอยแตยืนดวยลําแขง
ตัวเองได เราก็เลยเรียกแนวคิดนี้วา “เยียวยาคุณภาพ” ซึ่งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันท
ชายแดนใต ไดรับแนวคิดนี้มาดําเนินการตอไป โดยเนนกลุมผูหญิง กลุมสตรีหมายที่ยากจน เด็กกําพรา
ผูหญิงที่สามีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และมีลกู หลายคน
“การสรางความสมานฉันทในชุมชนมันตองเกิดจากความไววางใจและการเห็นอกเห็นใจกันของคนใน
ชุมชน ซึ่งการเยียวยาคุณภาพแบบนี้จะชวยไดเยอะ” นายแพทยสภุ ัทร กลาว

คลี่ปมเยี่ยวยาชายแดนใต(ตอนจบ)
สารพันปญหาเงินเปนตัวตั้ง
กําเนิดมูลนิธิเยียวยา มยส.
ประธาน คือ การจัดตั้งกองทุนสมานฉันทแหงชาติ เมื่อป 2548 เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนการสรางความสมานฉันทในชาติ
กองทุนสมานฉันทแหงชาติปดฉากลงเมื่อปลายป 2552 และเปนการนับหนึ่งของ "มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สรางความสมานฉันทชายแดนใต" หรือ มยส.ที่รับหนาที่ตอ ซึ่งเปนขอเสนอของนายแพทยประเวศ วะสี
เพื่อตองการใหมีการขับเคลื่อนการชวยเหลือเยียวยาผูรับผลกระทบ และการสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
โดยนําเงินทุนสวนที่เหลือจากการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและสนับสนุนโครงการตางๆไมกี่แสนบาทมา
จัดตั้งเปนมูลนิธิ จากนั้น ไดเชิญศาสตราจารยนายแพทยธาดา ยิบอินซอย อาจารยพิเศษคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) มาเปนประธาน โดยจดทะเบียนเปนมูลนิธิฯ เมือ่ เดือนตุลาคม 2552
ศาสตราจารยนายแพทยธาดา กลาววา มูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาไมใชเพื่อใหคนมารับเงิน แตจะเปนคลังสมอง หนาที่
เราคือสนับสนุนงานเยียวยาทีม่ ีอยูแลวใหเขมแข็งขึ้น แตจะรูไดอยางไรวา งานที่ทําไปแลวดีหรือไมดี มูลนิธิ
ตองการทบทวนทุกงานที่ทํามา แลวมาจัดวา งานไหนมีผลลัพธที่ดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ยกตัวอยางเชน การทบทวนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยกิจกรรมทางเลือก (Alternative Activity Research :
AAR) เพื่อเด็ก เด็กกําพรา เยาวชน สตรี สตรีหมาย และผูนําศาสนาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต (ปตตานี
ยะลา นราธิวาส และ อําเภอจะนะและเทพา จังหวัดสงขลา) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่สนับสนุนทุนใหกับผูไดรบั ผลกระทบรายละ 5,000 บาท หรือโครงการ AAR ซึ่งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สรางความสมานฉันทชายแดนใตจะรับมาสนับสนุนตอจาก สกว.
“งานหนึ่งที่เราทําในตําบลหนึ่ง พบวาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือโตะอิหมาม แตอีกตําบลหนึ่งโตะอิหมามมีนิสัยอีก
อยาง ทําใหวางงานไมเดิน หรืออีกตําบลหนึ่งพบวา แมหมายที่สรางกลุมอาชีพอยูเปนคนที่รูจักหลายคน ทํา
ใหสามารถสรางกลุมได สวนอีกคนชอบทํางานคนเดียว จึงไมไดชวยใหชุมชนของเขาเขมแข็งขึ้นดวย เรา
ตองการหาตัวแปรเชนนี้ เพือ่ หาทางชวยเหลือที่ดีที่สุด ซึ่งอาจแตกตางกันในแตละแหง”

สําหรับกลไกหลักอีกสวนหนึ่งในการทํางานของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต
นอกจากนักจิตวิยาประจําโรงพยาบาลตางๆในพื้นทีแ่ ลว

ยังมีกลุมบัณฑิตอาสาในสังกัดศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ที่จะเขามาเปนทีมงานในการเก็บขอมูล รวมทั้งประเมินและติดตาม
โครงการ AAR นอกจากนีย้ งั มีอีกหลายองคกรในฐานะเครือขายในพืน้ ที่ที่จะเขามาทํางานรวมกัน เปนตน
แมตอนนีย้ ังไมสามารถประเมินไดวาผลงานของมูลนิธิมีผลสะเทือนมากนอยเพียงใด เนื่องจากยังดําเนินการ
ไดไมครบหนึง่ ป แตในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้ จะมีเวทีใหญเพื่อการประเมินงานทัง้ หมดอีกครั้ง
รูจัก มยส.
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต หรือ มยส. ที่ตั้งชั้น 6 อาคารบริหาร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท 08 3397 2200
โทรสาร 0 7445 5150 E-mail: dsrrfoundation@gmail.com
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงระดมทุนและประสานการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุความไมสงบ
ทองถิ่น

สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อสรางความสมานฉันทและสรางความเขมแข็งแกคนใน

สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยหรืองานวิชาการดานการเยียวยาและความสมานฉันท

และสื่อสาร

สาธารณะเพื่อนําไปสูความเขาใจและการวางนโยบายทีถ่ ูกตอง
มี 4 แผนการดําเนินงานหลัก ไดแก
1.แผนงานการสรางระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ เชน จัดตั้งกองทุนยอยเพื่อใหการชวยเหลือที่รวดเร็ว
และตรงกับ ความตองการเฉพาะบุคคล ประสานขอความชวยเหลือจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ
2.แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งในพืน้ ที่ เชน สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการเยียวยาในชุมชนโดย
ชุมชน ผานโครงการ Alternative Activity Research (AAR) หรือโครงการอื่นๆ ผานเครือขายหรือบุคคลที่มี
ศักยภาพ
3.แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาองคความรูคูการพัฒนาคน โดยการศึกษาวิจัย การพัฒนาคน และการ
จัดการความรู

4.แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง โดยการเผยแพรความจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ดานวิถีชวี ิตผานสื่อมวลชน

จัดการขอมูลขาวสารและสื่อสารสาธารณะเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนเชิง

นโยบาย
กรรมการมูลนิธิ ประกอบดวย
1. ศาสตราจารยนายแพทยธาดา
2. ศาสตราจารยนายแพทยวีระศักดิ์
3. ผูชวยศาสตราจารยปยะ
4. นายแพทยวรสิทธิ์
5. นายโสภณ
6. นายแพทยอนันต
7. นายแพทยสุภทั ร
8. นายอับดุลรอซัค
9. นางมัรยัม

ยิบอินซอย
จงสูวิวัฒนวงศ
กิจถาวร
ศรศรีวิชัย
สุภาพงษ
สุไลมาน
ฮาสุวรรณกิจ
อาลี
สาเมาะ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก

กรรมการ

นั่นคือภาพรวมสวนหนึ่งของงานเยียวยาผูไ ดรับผลกระทบในปลายดานขวานของไทย ในสวนของการใช
เงินเปนตัวตัง้ ในวันนี้

ลอมกรอบ 1
6 ป ใชงบเยียวยา 2.2 พันลาน
ขอมูลจากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แจกแจงงบประมาณในการเยียวยาแยกเปนรายปตงั้ แตเดือน
มิถุนายน 2547 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2552 ไดดังนี้
ป 2547 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 25,027,500 บาท
ป 2548 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 93,673,334 บาท นอกจากนีย้ ังมีเงินเยียวยาตามแผนงานภายใต
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ กยต. และหนวยงานที่เกีย่ วของ 297,002,975 บาท รวม 390,676,309 บาท
ป 2549 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 192,836,890 บาท เงินเยียวยาตามแผนงานภายใต กยต.277,272,124
บาท รวม 470,109,014 บาท
ป 2550 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 298,858,998 บาท แผนงานภายใต กยต. 189,486,340 บาท รวม
488,345,338 บาท
ป 2551 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 360,277,297 บาท แผนงานภายใต กยต. 217,726,890 บาท รวม
578,004,187 บาท
ป 2552 เงินชวยเหลือและเงินชดเชย 253,305,079 บาท แผนงานภายใต กยต. 44,878,600 บาท รวมเปน
289,189,679 บาท
รวม 6 ปงบประมาณใชเงินไปทั้งสิ้น 2,225,318,527 บาท

ลอมกรอบ 2
คณะกรรมการเยียวยาฯ
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ กยต. ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาอีก 5 ชุด ไดแก
1.คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

มีผูอํานวยการศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนประธาน
2.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประสานการติดตามผูสูญหายและเยียวยาผูไดรับผลกระทบเฉพาะกรณี
3.คณะอนุกรรมการโครงการดูแลเยียวยาผูไดรับผลกระทบดานจิตใจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
4.คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ และ
5.คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือเยียวยาเด็กกําพราและสตรีหมายที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบ

ลอมกรอบ 3
ตารางหลักเกณฑการชวยเหลือเยียวยา
ตารางหลักเกณฑชว ยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบในจังหวดชายแดนภาค
แดน ตามมติ คณะรัฐมนตรีและระเบียบรกระทรวงการคลัง
รายการ
1.เงิน
ชวยเหลือ

2.เงินทุนผู
ประกอบ
อาชีพ

ผูไดรับผลกระทบ
ขาราชการ
ลูกจางประจํา/ชั่วคราว
พนังกานรัฐวิสาหกิจ
เจาหาที่ของรัฐ
ทหาร ตํารวจ
อาสาสมัคร กํานัน
ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน
ประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ชวยเหลือราชการ
ในการรักษาความสงบ
ในพื้นที่ อสม./ช.ร.บ.
และอาสาสมัครที่ไดรับ
การแตงตั้งจากสวน
ราชการ
ประชาชนทั่วไป
ผูไดรับผลกระทบไดรับ
บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส
หรือทุพพลภาพ

500,000

ทุพพล
บาดเจ็บ (บาท)
ภาพ สาหัส ธรรมดา เล็กนอย
(บาท)
500,000 50,000 50,000 50,000

500,000

500,000

50,000

50,000

50,000

200,000

80,000

50,000

30,000

10,000

100,000

80,000 50,000 30,000
รายละ ไมเกิน 15,000 บาท

10,000

เสียชีวิต
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
(สปน.)/จังหวัด

3.เงินฟนฟู
สมรรถภพ

ผูไดรับผลกระทบไดรับ
บาทเจ็บสาหัส หรือ
ทุพพลภาพ
ผูไดรับผลกระทบฯ ทุก
ประเภท

4.เงิน
ชวยเหลือผู
พิการจาย
เปนรายเดือน
5.เงินยังชีพ เด็กประสบเหตุและ
รายเดือน
บุตรผูไดรับผลกระทบ
ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ
สาหัสหรือทุพพลภาพ
จนจบการศึกษา
6.เงิน
ประชาชนผูไดรับ
สงเคราะห ผลกระทบฯ (ยกเวน
ครอบครัว ขาราชการ)
7.เงิน
ครอบครัวที่อุปการะ
ครอบครัว เด็กกําพรา เนือ่ งจาก
อุปถัมภ
บิดาและมารดาเสียชีวิต
ทั้งคู จากเหตุการณ
ความไมสงบฯ
8.เงิน
เด็กที่ประสบเหตุ เด็ก
ทุนการศึกษา กําพราหรือเด็กที่ไดรับ
รายป
ผลกระทบเนื่องจาก
ตอเนื่อง
บิดา มรดา หรือผู
อุปการะเสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส ทุพพล
ภาพในระยะยาว

-

200,000

-

-

-

1,000-3,000 (ตาม
ระดับความพิการ)

-

-

อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 บาท ปละ 12,000 บาท
เด็กเล็ก/กรมการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)/มัธยมศึกษา
1,500 บาท ปละ 18,000 บาท
อุดมศึกษา 2,500 บาท ปละ 30,000 บาท

กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

บาดเจ็บ 3,000 บาท เสียชีวิต 6,000 บาท

อุปการะ 1 คนๆ ละ 2,000 บาท/เดือน/ครอบครัว
อุปการะ 3 คนขึ้นไปเหมาจายเดือนละ 5,000 บาท

เด็กเล็ก/กศน. 5,000 บาท
อนุบาล/ประถมศึกษา 6,000 บาท
มัธยมศึกษา 10,000 บาท
อุดมศึกษา 20,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

หนวยงาน
1.กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (คสส.)

2.กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

การชวยเหลือ
1.เสียชีวิตไมเกิน 100,000 บาท (ยกเวนขาราชการ)
- คาตอบแทนกรณีผูเสียหายเสียชีวิต 50,000 บาท
- คาจัดการศพ 20,000 บาท
- คาอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาท
2.บาดเจ็บ (จายตามใบเสร็จ)
1) คารักษาพยาบาลตามจริงไมเกิน 30,000 บาท
2) คาฟนฟูสมรรถภาพตามจริงไมเกิน 20,000 บาท
3) ขาดผลประโยชนทํามาหากินวันละไมเกิน 200 บาท (1
ป)
1.เสียชีวิต
1) หัวหนาครอบครัว/ผูหาเลี้ยงครอบครัว 40,000 บาท
2) สมาชิกในครอบครัว 15,000 บาท
2. บาดเจ็บสาหัส
เงินชวยเหลือ 3,000 บาท
3. บาดเจ็บเล็กนอย
เงินชวยเหลือ 2,000 บาท
4. ทุพพลภาพ 10,000 บาท
5. อัคคีภัย
1) เพลิงไหมทงั้ หลัง ไมเกิน 30,000 บาท
2) เพลิงไหมบางสวน ไมเกิน 20,000 บาท

ลอมกรอบ 4
เด็กกําพราและสตรีหมายชายแดนใต
สถิติเด็กกําพราและสตรีหมายที่ไดรับการเยียวยาจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตั้งแต 4 มกราคม 2547-30 เมษายน 2553
จังหวัด
เด็กกําพรา
สตรีหมาย
(ราย)
(ราย)
นราธิวาส
1,437
640
ยะลา
953
595
ปตตานี
1,355
730
สงขลา
135
70
รวม
3,880
2,035
ที่มา : สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

ลอมกรอบ 5
ตารางแสดงมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองกรณีการชุมนุมคนเสื้อแดง (วันที่
26 พฤษภาคม 2553)
มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ
1.ครม.จายเงินใหเปลาชวยเหลือให
กลุม
ผูประกอบการ เปนกรณีพิเศษ รายละ 50,000 บาท
คาขายรายยอย 2.เจรจาใหผูใหเชาไมเก็บคาเชา 1
เดือนแลวรัฐบาลจะไปเจรจากับผูให
เชาวาจะชดเชยชวยเหลือกันอยางไร
3. เงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ ต่ําผาน
ธนาคารของรัฐเชน SMEแบงค
ธนาคารออมสิน ฯลฯ การกูทุกกรณี
จะไดรับระยะเวลาปลอดการชําระคืน
เงินตนเปนเวลา 2 ป โดยมีหลักดังนี้
· ผูกูที่มีหลักประกันจะสามารถกูได
เต็มที่รายละไมเกิน 3 ลานบาท
· ผูกูไมมีหลักประกันจะสามารถกูได
รายละไมเกิน 1 ลานบาท
· ทั้งนี้ ผูประกอบการที่รานคาถูกเพลิง
ไหม กรณีกูเงินไมเกิน 1ลานบาท จะ
ไดรับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยชวง
การผอนชําระคืน 3 แสนบาทแรก
สวนอีก 7แสนบาท จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ย3%
· หากเปนกรณีผปู ระกอบการที่ไดรับ
ผลกระทบจากการชุมนุม แตกิจการ
ไมไดถูกไฟไหม ก็จะกูไดในวงเงิน 1
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ไมตองค้ํา
ประกัน
4. ยกเวนการชําระภาษี สําหรับ

มาตรการชวยเหลือจากภาคเอกชน
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ประกาศงดเก็บคาเชา 3 เดือน ในพืน้ ที่ที่ไดรับ
ผลกระทบ และความเสียหายจากเหตุชุมนุม
รวมทั้งจะจัดหาที่สํารองใหคาขายชั่วคราวดวย
2. เซ็นทรัล แบงพื้นที่ขายเพือ่ ชวยเหลือ
ผูประกอบการรานคาปลีกรายยอยไดถึง 3 ศูนย
ขนาดพื้นที่ตั้งแต 21-70 ตร.ม. ไดแก
· ท็อปส มารเก็ต เพลส อุดมสุข ใหพื้นที่ขายฟรี
3เดือน โดยไมเสียคาใชจาย
· ศูนยการคาพาวเวอรเซ็นเตอร (บิ๊กซี)
หัวหมาก ตั้งอยูเยื้องมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก เฉพาะศูนยนี้คิดคาเชาในอัตราพิเศษ
ตั้งแต 200 บาทขึ้นไปตอวัน ขึ้นอยูกับขนาด
ของพื้นที่
· ศูนยการคาไชนาเวิลด วังบูรพา ใหพนื้ ที่ขาย
ฟรี 3 เดือน
3. ศูนยการคาสยามพารากอน มีแผนชวยเหลือ
รานคารายยอยที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
การเมืองในพืน้ ที่ราชประสงคและพื้นที่อนื่ ๆ
ดวยการ· เปดใหเขามาขายสินคาในชั้น 5 โซน
รอยัล พารากอน ฮอลล ที่มีพื้นที่รวม 12,000
ตร.ม. โดยไมคิดคาเชาพื้นที่
· รวมทั้งมีแผนจัดคอนเสิรตดวย ซึ่งอยูระหวาง
การประสานงานรวมกับกทม.เพื่อทําแผนงาน
รวมกัน คาดวาจะเปดเผยรายละเอียดทั้งหมด

ผูประกอบการและหางรานทีม่ ีการ
ประกันอัคคีภยั แลว หากไดรับการ
ชดเชยสินไหม
5.จัดใหมีพื้นทีค่ าขายพื้นที่ชวั่ คราว
กทม.จะเปดถนนคนเดิน รวมพลัง เพื่อ
วันใหม (Together We Can Grand
Sale) ที่สีลม เพื่อชวยผูคารายยอยที่ไม
มีที่ขายสินคาและมีรายไดนอ ย 600
บูธ ระหวางวันที่ 28-29 พฤษภาคม
พื้นที่คาขายใหม ปดถนนวันเสารอาทิตย เปนถนนคนเดินซึ่งจะมีหลาย
สวนดวยกัน
· ผูประกอบการสยามสแควร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีแผน
รองรับโดยจะมีการกันพืน้ ทีบ่ างสวน
ในสยามสแควรทําเปนเต็นทขาย
ชั่วคราว และระยะถัดไปก็จะทําเปน
เต็นทกึ่งถาวรกอนที่จะกลับไปอยูที่
เดิม
· ผูประกอบการพื้นที่อื่น ๆจะมีการหา
พื้นที่ใกลเคียงโดยจะติดตอไปยังเชน
หางตาง ๆ ในบริเวณนั้น พื้นที่ของ
สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยในบางสวน
ซึ่งรัฐบาลกําลังจะเจรจาในการที่จะ
เชาและเปดโอกาสใหคนเหลานี้ไป
คาขายได
· ผูประกอบการจากเซ็นเตอรวันอาจ
ไปขายที่บางกอกบารซาร ราชดําริ
· สวนผูประกอบการรายยอยที่มี
ปญหาตองปดกิจการหรือคาขายไมได
ในชวงการชุมนุม โดยรัฐบาลจะไป

ไดในเร็วๆนี้
· นอกจากนี้ สยามพารากอนยังมีพื้นที่ ลาน
พารคพารากอน ที่ติดกับศูนยการคาสยามเซ็น
เตอร ขนาดพืน้ ที่3,500 ตร.ม.ดวย ซึ่งสามารถ
นํามาจัดเปนพืน้ ที่ขายสินคาไดเชนกัน
4. The Mall Group เปดพืน้ ที่ใหรานคาที่
ไดรับผลกระทบจากยานราชประสงคขายของ
ที่
ซอยสุขุมวิท 35 ตั้งแตวนั ที2่ -6 มิถุนายน
5. ดานผูคาที่อยูหางในเซ็นเตอรวัน โดย1
เดือนนับจากนี้ จะใหยายไปขายที่แฟชัน่ มอลล
ซึ่ง
อยูฝงตรงขามกับเซ็นเตอรวนั หรือที่เคยเปน
หาง
โรบินสัน มี 2 ชั้น พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ซึ่ง
พอมาทําเปนแฟชั่นมอลล มีปญหาภาระหนี้สิน
กับธนาคารเอสเอ็มอี โดยผูคาตรงนี้จะไมเก็บ
คาเชา 6เดือน
6. กลุมคนรักจุฬาฯรักสยาม จัดกิจกรรม
กองทุนไทยไมทิ้งกัน ระดมเงินบริจาค
ชวยเหลือผูที่รับผลกระทบยานสยามสแควร
7. ครอบครัว ตันสัจจา เจาของโรงหนังAPEX,
Siam Scala และ Lido เปดพื้นที่ใหกลุมผูขาย
ของใตโรงหนังสยามเขาไปขายของใต lido
ชั่วคราว
8. นายตัน ภาสกรนที กรรมการผูจัดการบริษัท
โออิชิ กรุป จํากัด ผูบริหารธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่มในเครือโออิชิ กลาววา บริษัทไดนํา
ที่ดินจํานวน14 ไร ในพื้นทีส่ นามฟุตบอลอารี
นา ซอยทองหลอ 10 โดยเปดใหทั้งผูจําหนาย
สินคาทั้งแบบแบกะดิน และเปดทายขายของ
โดยไมเสียคาใชจายเปดใหผปู ระกอบการ

เจรจาใหผูใหเชาไมเก็บคาเชา 1 เดือน ลงทะเบียนในวันที่ 25 พ.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิ
จําหนายสินคาตั้งแตเวลา 11.00-17.00 น.
โดยเปดจําหนายสินคาในระหวางวันที่ 28พ.ค.6 มิ.ย.นี้ ระหวางเวลา 16.00-21.00
กลุม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ
ผูประกอบการ
ธนาคารออกมาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเมือง ใหการ
ธุรกิจทองเที่ยว
ดูแลพิเศษเพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนที่
เกิดขึ้น พรอมใหลูกหนี้ผอนชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาพิเศษหรือขยายเวลา
การผอนชําระเงินตามขอตกลง นอกจากนี้
ธนาคารยังพรอมใหความชวยเหลือธุรกิจที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณครั้งนี้ดว ย
กลุมผูใชแรงงาน ลูกจางในระบบประกันสังคม
· ไดรับการชดเชยตามหลักเกณฑของ
ประกันสังคม ไมเกิน 6 เดือน
· รัฐบาลจะสมทบใหอีก 7,500 บาท/
เดือน เปนเวลา 6 เดือน ระหวางยังไม
มีงานทํา
ลูกจางที่ไมไดผูกกับระบบ
ประกันสังคม เชน หาบเรแผงลอย
รัฐบาลจะชดเชยให 7,500 บาท/เดือน
ระยะเวลา 3-6เดือน
หมายเหตุ : อยางไรก็ตาม ขณะนี้
คณะกรรมการชวยเหลือ
ผูประกอบการและลูกจางที่ไดรับ
ผลกระทบจากการชุมนุม ที่มี
นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน จะมีการ
พิจารณาลงในรายละเอียด และอยู

ระหวางการสรุปขึ้นทะเบียนผูที่ไดรับ
ผลกระทบวามีทั้งหมดกี่ราย
33 โรงเรียนเลื่อนการเปดภาคเรียน
นักเรียน
ถึงวันที่ 31 พ.ค.
· กระทรวงศึกษาธิการจะหยิบยก
นักศึกษา
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยโดย
ใชการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง มาเปน
นโยบายสําคัญในการวางรากฐานการ
พัฒนาใหคนในชาติ
ประชาชนทั่วไป ดานการลดภาระคาใชจายขยาย
มาตรการภาษีภาคอสังหาริมทรัพย ใน
สวนของการลดคาธรรมเนียมจด
จํานองและคาธรรมเนียมการโอน
เหลือ 0.01%ออกไปอีก 1 เดือน เปน
30 มิ.ย.53จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค.53
ดานจิตใจ
เปดศูนยปฏิบัติการที่หองเจาพระยา
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เพื่อรับ
ฟงเรื่องรองทุกขตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
หมายเลข 02-2244680 หรือ 022212141-69 ตอ1462 Z โดยกทม.เปด
ศูนยใหความชวยเหลือเยียวยา ดาน
จิตใจ ผูไดรับผลกระทบ จาก
เหตุการณความไมสงบ โดยเฉพาะคน
ในครอบครัวผูเสียชีวิต 88 ราย
อยางไรก็ตามกอนหนานี้ จากการ
เดินทางไปเยีย่ มครอบครัวผูเสียชีวิต
จํานวน 29 ราย ในเหตุการณเมื่อวันที่
10 เม.ย.พบวา 80 % มีปญหาซึมเศรา
ปานกลาง ถึงมาก ซึ่งจะตองเขาไป
ดูแลเปนพิเศษ เพื่อปองกันปญหาฆา

1. พารากอนลดราคาตั๋วชมภาพยนตรเริ่มตน
ที่ 100 บาท ประเดิมเปดวันแรกตั้งแตวันนี้ถึง
31 พ.ค.
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ
ธนาคารออกมาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเมือง ใหการ
ดูแลพิเศษเพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนที่
เกิดขึ้นพรอมใหลูกหนี้ผอนชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาพิเศษหรือขยายเวลา
การผอนชําระเงินตามขอตกลง นอกจากนี้
ธนาคารยังพรอมใหความชวยเหลือธุรกิจที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณครั้งนี้ดว ย
3. 27 พ.ค.นี้ จุฬาฯจะจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
ใหบริการตรวจรางกาย ปอดจากการที่สูดควัน
ยางที่ถูกเผา การประเมินความเครียดและให
คําปรึกษาดานจิตวิทยา ที่ชั้นใตดินอาคารวิทย
กิตติ์หรือศูนยหนังสือจุฬาฯสาขาสยามสแควร

ตัวตาย สวนผูบ าดเจ็บมีปญหา
สุขภาพจิต 12 %
นอกจากนี้ ยังตองติดตาม ผูที่เขารวม
ชุมนุม ซึ่งมีรายชื่อแลว จํานวน 3,000
ราย และจะตามไปดูประชาชนใน 24
จังหวัด ที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
รวมทั้งในสวน กทม. 23 ชุมชน
ประมาณ 100,000 รายดวย
สนับสนุนการเงินตาง ๆ โดย
กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยใชชื่อบัญชี
“รวมกัน เราทําได” เลขบัญชี 088 004
320 2 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยศาลา
วาการ กทม.
ผูไดรับบาดเจ็บ - ผูตาย
รัฐบาลใหเงินคาชดเชยแกครอบครัว
ตาย
ผูเสียชีวิต 400,000 บาท
กระทรวงสาธารณสุขชดเชยให
50,000บาท
ผูบาดเจ็บ
ผูบาดเจ็บ รายละ 6 หมื่นบาท
ผูบาดเจ็บเล็กนอย รายละ 2 หมื่นบาท
ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, http://www.pm.go.th/blog/32058

