บทเรียนการจัดการทุนเยียวยาอาชีพ
ภายใตมูลนิธเิ พื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.)
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
นางสาวกูซาหารีนา กูบอสู
21 กุมภาพันธ 2554

ที่มาที่ไปสูการสนับสนุนการเยียวยาดานอาชีพ
• ภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในการแกปญ
 หาจังหวัดชายแดนภาคใตคือ การเยียวยาผูประสบเหตุ
ความไมสงบใหไดรับผลกระทบจากความสูญเสียใหนอยที่สุด

ชวยใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยู

ตอไปไดโดยมีกําลังในการปรับตัวตอสูจัดการกับอุปสรรคมากมาย โดยมีครอบครัว ชุมชน และ
หนวยงานตาง ๆ ชวยประคับประคองใหผานคืนวันอันหนาวเหน็บไปได โดยไมเปนภาระของ
ครอบครัวและชุมชนจนเกินไป
• จากสถานการณไฟใตที่ยาวนานมากวา 5 ป มีพัฒนาการเชิงระบบที่สําคัญตามลําดับ 2 กาวใหญ
และพัฒนาการเชิงรูปธรรมนํารอง 1 กาวเล็ก กาวใหญกาวแรก คือ การเยียวยาดานการเงิน ที่มี
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนใต (กยต.) เปนแกน เนนการจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑโดยเทา
เทียมกันเพื่อความยุติธรรม โดยมีการพัฒนากฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงกติกาบอยครั้งและลักษณะความชวยเหลือยังมีความซับซอนหลากหลายตามแต
เงื่อนไขของแตละกระทรวง แตก็มีการตั้ง one stop service ที่ที่วาการอําเภอเพื่อใหการเยียวยาใน
ภาครัฐรวดเร็วและเขาถึงไดงา ยขึ้น เรียกไดวา “การเยียวยาเชิงปริมาณ” นั้น ไดรับการพัฒนามามาก
พอควร จนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแลว
• กาวใหญกาวทีส่ อง คือ การเยียวยาดานจิตใจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัด
จางนักจิตวิทยาใหประจําในทุกโรงพยาบาลและจัดทีมสุขภาพจิตลงไปเยียวยาดานจิตใจ
นอกจากนั้นการเยียวยาในหลายโรงพยาบาลก็ไดมีพัฒนาการไปมากกวามิติของสุขภาพจิต เชน มี
การเยียวยาที่มงุ แกปญหาเฉพาะบุคคลดวย

• กาวเล็กอีกกาวหนึ่ง คือ การเยียวยาทีใ่ หการชวยเหลือแบบเฉพาะกับบุคคลหรือเฉพาะประเด็น ที่มี
อยูบางสวนใหญจะดําเนินการในรูปขององคกรพัฒนาเอกชนเฉพาะในบางพื้นที่นํารอง เชน ศวชต.
กลุม ส6 โครงการ AAR ของ สกว. ที่ดําเนินการโดย ผศ.ปยะ กิจถาวร เปนตน ซึ่งควรมีการพัฒนา
ไปสูการเปนกลไก “การเยียวยาเชิงคุณภาพ” ที่เปนระบบตอไป
• กาวที่ 3 สูการเยียวยาคุณภาพดวยการเยียวยาดานอาชีพ ผูประสบเหตุความไมสงบสวนใหญเมื่อ
ไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากทางราชการตามสิทธิประโยชนแลว เงินชวยเหลือเยียวยาที่ไดไปนัน้
ก็หมดไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะกับการจายหนี้สิน ไมไดนํามาใชเพือ่ การวางแผนการดําเนินชีวติ
ในระยะยาว เชน เมื่อภายหลังครอบครัวนั้นพบคําตอบที่ชัดเจนแลววา มีความตองการจะขายขาวยํา
ที่ตลาดนัดเพื่อการเลี้ยงชีพ แตทุนรอนไมมี เนื่องจากเงินชวยเหลือที่เคยไดไปนั้นหมดไปแลว ซึ่งใน
ปจจุบันยังไมมีกลไกใด ๆ ที่จะชวยเหลือเปนการเฉพาะในกรณีแบบนี้
• รูปธรรมการชวยเหลือมีไดหลายลักษณะ เชนในรายที่ตอ งการเงินทุนประกอบอาชีพ กลไกนีก้ ็จะ
ประสานหาทุนมาให ในบางรายที่ตองการความรูดานอาชีพในเรื่องการเกษตรปลอดสารพิษ กลไก
นี้ก็จัดใหเกษตรกรคนนี้ไดไปดูงานในแปลงเกษตรจริงสัก 1 สัปดาห ในบางรายที่พิการตองการ
อุปกรณชว ยเหลือ เชน รถเข็นนั่งหรือขาเทียม พรอมคาใชจายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล
กลไกนีก้ ็จะชวยประสานกับทางโรงพยาบาลให หรือหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแลว 1 ป หญิงหมาย
รายหนึ่งเพิ่งพบวาตนเองควรทําอาชีพเสริมดวยการขายกวยเตี๋ยว อยากไดรถเข็นสักคัน กลไกนี้กจ็ ะ
ชวยประกาศหาผูใจบุญมามอบให หรือใชเงินจากกองทุนเพื่อการเยียวยาคุณภาพมาสนับสนุน เปน
ตน
• ภายใตแนวคิดดังกลาว มูลนิธเิ พื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.) ไดรับ
การสนับสนุนทุนจาก สสส. เปนเวลา 3 ป ( ป 2553, 2554, 2555) ในการเยียวยาสรางความเขมแข็ง
ในการพึ่งตนเองแกผูประสบเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต

โดยใหความสําคัญกับการ

เยียวยาดานอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดํารงชีวิต จํานวนปละ 50 ทุน ทุนละ 5,000
บาท

บทเรียนการจัดการและการกระจายทุนในปแรก
• การจัดการและการกระจายทุนในปแรกคือป 2553 ไดกระจายทุนผานโรงพยาบาลชุมชนตางๆ โดย
เชิญชวนใหนกั จิตวิทยาหรือพยาบาลที่รับผิดชอบงานเยียวยาจิตใจ

สงรายชื่อผูประสบเหตุทคี่ วร

ไดรับการชวยเหลือมารับทุนสนับสนุนดานอาชีพ เขียนความตองการในการนําเงินพัฒนาอาชีพใน
วงเงินไมเกินรายละ 5,000 บาท ทาง มยส. ใชวิธีการพิจารณาแบบใหเกียรติกับการเสนอเลือก case
ของพื้นที่ โดยสนับสนุนทุนใหทกุ รายตามที่ขอมาตามโควตาที่ใหไป โดยเฉลี่ยอําเภอละ 1 ทุน
และจัดใหมกี ารติดตามผลทั้งจากทีมงานเยียวยาของโรงพยาบาลเองและเจาหนาที่ของมูลนิธิฯเอง
• กลุมเปาหมายหลักที่แจงใหทางโรงพยาบาลสรรหามารับการสนับสนุนทุนดานอาชีพนั้น มีลักษณะ
ที่คุณสมบัติสําคัญคือ
- เปนผูประสบเหตุจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต

โดยไมจํากัดวาตองเปนผูไดรับ

ผลกระทบที่มีการรับรอง 3 ฝายเทานั้น กลุมคนที่ไมไดการรับรอง หรือกลุมที่อยูใ นฝายผูตอง
สงสัยวาอยูฝายขบวนการก็ใหการชวยเหลือได
- ครอบครัวที่มีฐานะยากจน
- เปนผูหญิง มีความขยันขันแข็ง มีความตองการทุนเพือ่ สนับสนุนการประกอบอาชีพใหมนั่ คง
มากขึ้นไมวาเปนอาชีพใหมหรือเสริมอาชีพเดิม
แตวงเงินการสนับสนุนไมเกิน 5,000 บาท และเปนการใหเปลา ไมตอ งมีการคืนเงิน
• จากการแจกแจงขอมูลการสนับสนุนทุนแกผูประสบเหตุ พบวา
1. การกระจายทุนแยกตามจังหวัด ไดแสดงตามตาราง
จํานวนราย

ปตตานี

ยะลา

นราธิวาส

สงขลา

รวม

20

9

18

3

50

หมายเหตุ : ทั้งนี้การกระจายทุนขึ้นกับความตื่นตัวของโรงพยาบาลนั้นๆในการขอรับการสนับสนุน
ทุนเยียวยาอาชีพ เนื่องจากจํานวนทุนจํากัดเพียง 50 ทุน

2. การกระจายทุนผานโรงพยาบาลตางๆ
จํานวน รพ.
จํานวน รพ.ที่รวม
รอยละที่เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
ปตตานี
12
12
100
ยะลา
7
6
86
นราธิวาส
13
12
92
สงขลา (เฉพาะ 4 อําเภอ)
4
3
75
รวม
36
33
92
หมายเหตุ : การกระจายทุนในเบื้องตนตั้งกติกาใหแตละโรงพยาบาลคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
รายชื่อจังหวัด

เหมาะสมคือยากจน สามารถใชเงินทุนจํานวนนอยในการฟนฟูอาชีพไดมาเขารวม โครงการโรงพยาบาลละ
1 ทุน แตก็มหี ลายโรงพยาบาล ที่สงชื่อผูประสบเหตุที่ควรชวยเหลือมากกวา 1 ราย
3. การแจกแจงตามประเภทของผูไดรับผลกระทบ
มีการรับรอง 3 ฝาย
ไมรับรอง 3 ฝาย
(วาเกิดจากเหตุไมสงบ)
จํานวน (ราย )
43
7
หมายเหตุ : การรับรอง 3 ฝายคือกระบวนรับรองของทั้งฝายทหาร ตํารวจและปกครอง วาเหตุการณ
ดังกลาวเปนเหตุการณความไมสงบจริง ไมใชเหตุสว นตัว ไมใชเปนฝายขบวนการ ซึ่งหากมีการรับรอง 3
ฝาย ก็จะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐตามสิทธิประโยชน

หากไมไดรับการรับรองก็จะไมไดรับการ

ชวยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ ซึ่งบอยครั้งที่แมทางราชการจะไมรบั รอง แตญาติของผูประสบเหตุกย็ ังคิด
ตนเองเปนเหยือ่ ของสถานการณ

4. การแจกแจงประเภทของอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน แยกเปนรายจังหวัด
ทําขนม
เลี้ยงสัตว
ปลูกผัก
ขายของ
เย็บผา
รวม
ปตตานี
4
3
4
8
1
20
ยะลา
5
1
1
1
8
นราธิวาส
2
6
7
4
19
สงขลา
1
1
1
3
จํานวนราย
11
11
5
17
6
50
หมายเหตุ : จะพบวาเกือบทั้งหมดของผูประสบเหตุจะนําทุนที่ไดไปสงเสริมการทําอาชีพที่
สัมพันธกับวิถชี ีวิตในชนบท อาจดวยขอจํากัดของทุนที่มีจํานวนนอย และขอจํากัดดานความรูค วามถนัด
ในการประกอบอาชีพของผูประสบเหตุดว ย ลักษณะอาชีพจึงจํากัดในมิติดานเกษตรกรรม หัตถกรรม และ
การคาขาย
5. การแจกแจงตามสถานภาพของผูรับการสนับสนุนทุน
สถานภาพ
ผูรับทุน

หมาย (สามี
เสียชีวิตจาก
เหตุการณ)

สามีพิการ
ตนเอง
อื่นๆ
รวม
อยูในภาวะ บาดเจ็บ/พิการ
พึ่งพิงผูรับ
ทุน
จํานวนราย
42
1
4
3
50
หมายเหตุ : จากวิธีการคัดเลือกผูรับทุนที่ในเบื้องตนทางคณะทํางานไดใหกรอบคิดไปวา เลือกผูท ี่
ยากจนสมควรไดรับการชวยเหลือ

ชวยแลวไมมีคําครหาวาทําไมชวยคนนี้

เพราะเปนที่รับรูกนั วาเขามี

เศรษฐานะที่ลําบากนั้น จะพบวากวา 80% ของผูรับทุนเยียวยาอาชีพ เปนหญิงหมายที่สามีเสียชีวิต ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวา หญิงหมายยังเปนกลุมเปาหมายที่เขาไมถึงแหลงเงินทุนและการสงเสริมอาชีพ
6. แจกแจงตามการบริหารจัดการเงินทุนของผูรับทุน
การบริหารจัดการ
มีเงินสวนตัวมา กูยืมหรือญาติ ใชเงิน 5,000 ที่
รวม
เงินทุนของผูรับทุน
สมทบเพิ่มเติม
สมทบเพิ่มเติม
ไดรับเทานั้น
จํานวนราย
30
7
13
50
หมายเหตุ : จะพบวาผูรับทุนเกือบ 3 ใน 4 มีการนําสวนตัวหรือยืมเงินจากญาติพี่นองมาสมทบ
เนื่องจากทุนทีใ่ หมีจํานวนคอนขางนอย

7. การแจกแจงตามลักษณะการนําไปเปนทุนในการประกอบอาชีพ
เสริมอาชีพเดิม
ลงทุนในอาชีพใหมที่
ยังไมไดลงมือทํา
ที่ทําอยูแลว
ยังไมเคยทํา
จํานวน (ราย)
29
20
1
หมายเหตุ : จะพบวา 3 ใน 5 ของผูรับทุน นําเงินทุนทีไ่ ดไปตอยอดอาชีพเดิมที่ทําอยูแลว
เนื่องจากมีความพรอมมากกวา ทั้งดานทักษะ ทุนเดิม และทุนที่ใหไปมาจํานวนไมมากนัก จึงไมงา ยนักกับ
การเริ่มตนอาชีพใหม
8. ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ จากการติดตามเบื้องตน ไดแสดงดังนี้
มีแนวโนม
สําเร็จและ
ยั่งยืน

ยังดําเนินการ
อยู แตมี
อุปสรรคบาง

ดําเนินการ
แลว แตยุติ
ไปแลว

ยังไมไดทํา
กิจกรรมใดๆ

รวม

เสริมอาชีพเดิม
16
11
2
29
เริ่มอาชีพใหม
6
6
8
20
ยังไมไดเริ่ม
1
1
รวมจํานวนราย
22
17
10
1
50
หมายเหตุ : จะเห็นไดวา จากจํานวนโครงการ 50 โครงการ พบวา มี 10 โครงการหรือ 25% ที่ไม
สามารถดําเนินกิจการดานอาชีพตามที่ขอรับทุนไปแลวตอได
เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ

และเห็นชัดเจนวา

80%

ของโครงการที่หยุดเปนอาชีพใหม

การเริ่มตนอาชีพใหมนั้น ตองการการหนุนเสริม

มากกวาเงินทุน จึงจะมีโอกาสในการดําเนินการสําเร็จเมือ่ เทียบกับการสานตออาชีพเดิม อยางไรก็ตาม ใน
จํานวนผูประสบเหตุฯที่เริ่มอาชีพใหม ก็ยงั มีถึง 60% ที่ยงั ดําเนินการประกอบอาชีพใหมตอไป
• จากการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการการเยียวยาดานอาชีพในปแรก

ที่มีการสนับสนุนทุน

จํานวน 50 รายแรก พบบทเรียนที่สําคัญคือ
- เนื่องจากทุนทีส่ นับสนุนใหไปนั้นมีจํานวนเงินไมมาก หรืออาจเรียกไดวานอยมากเมือ่ เทียบกับ
เม็ดเงินที่ไดจากทางราชการ

ดังนั้นแนวคิดในการสนับสนุนทุนแกผูหญิง ที่มีภาระการดูแล

ครอบครัว มีฐานะยากจน ใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน นับเปนหัวใจของความสําเร็จของ
การนําเงินจํานวนนอยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น

- จากการจัดการในปแรกทีก่ ระจายทุนใหกวางขวางเกือบทุกอําเภอ สงผลใหการจัดกระบวนการ
หนุนเสริมและแลกเปลีย่ นเรียนรูทําไดยาก

สิ่งที่ทําอยูยังเปนเพียงการใหทุนในเชิงสังคม

สงเคราะห ที่ขาดการเสริมพลังผูขอรับทุน ขาดการชวยเหลือสนับสนุนโดยกระบวนการกลุม
ความสําเร็จของโครงการขึ้นกับศักยภาพของผูรับทุนเปนหลัก

และการจัดการแบบนี้ไมเกิด

ความยั่งยืนเอือ้ ใหเกิดชุมชนเยียวยาชุมชนในระยะยาว จึงมีขอเสนอใหมีการทบทวนการจัดการ
ในการกระจายทุนใหเปนกลุมกอนในพืน้ ที่เดียวกัน เพื่อหนุนเสริมกระบวนการอื่นๆไดมากขึ้น
- แนวคิดการเยียวยาเชิงคุณภาพที่เปนการตัดสูทใหกับบุคคลเฉพาะตัวนัน้ ยังไมไดมีการนําไป
ประยุกตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูรับทุนอยางรอบดาน

เชนการสนับสนุนดานการ

ประกอบการชีวิต การใหกําลังใจ การแกปญหาอุปสรรคจากการประกอบอาชีพ การชวยเหลือ
เรื่องการศึกษาของลูก การดูแลดานสุขภาพทั้งกายและใจ เปนตน สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตอง
พึ่งพากลไกในพื้นที่ กลไกทีมเยียวยาของโรงพยาบาลเปนกลไกหนึ่ง หากมีชมรมผูประสบ
เหตุในระดับอําเภอที่จะชวยดูแลก็จะชวยสรางกระบวนการดูแลที่เปนองครวม รวมกับองคกร
สนับสนุนจากภายนอกไดมาก แตรูปธรรมเชนนี้ยังไมมีใหเห็นในปแรกของโครงการฯ
- จากการบริหารจัดการทุนที่ไมไดใหมีการคืนเงิน พบวา บทเรียนของกองทุนสงเสริมอาชีพใน
ลักษณะเดียวกันของ ศวชต. และกองทุน AAR ของ สกว.นั้น มีการจัดกระบวนการใหมีการคืน
เงินตนตามสัจจะที่ใหไวในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งชาวบานก็สามารถคืนไดโดยไมเกินกําลัง และทํา
ใหเกิดกองทุนหมุนเวียนนําไปขับเคลื่อนกิจกรรมขยายผลไดในระยะยาว ดังนัน้ ขอเสนอของ
หลายองคกรจึงเห็นวา นาจะมีการคืนเงินตนตามกําลังตามสัจจะที่ใหไว

นํามาเปนกองทุน

หมุนเวียนใหกับผูประสบเหตุรายใหมตอไป
- แมวาบทเรียนในปแรกจะพบวา การนําเงินทุนจํานวนนอยไปประกอบอาชีพใหม มีโอกาสที่
จะไมสําเร็จสูงกวานําไปหนุนเสริมอาชีพเดิม

แตควรที่จะยังคงเปดโอกาสใหกับการเลือก

อาชีพตามความสมัครใจของผูประสบเหตุความไมสงบตอไป
สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคในการประกอบอาชีพใหมากขึ้น
อุปสรรคไปใหได

เพียงแตควรตองมีระบบ
เพื่อใหสามารถผาน

ขอเสนอในการสนับสนุนการเยียวยาดานอาชีพในอนาคต
จากการสรุปบทเรียนการดําเนินการที่ผานมา ตอการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนเยียวยาอาชีพ
แกผูประสบเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต

มีขอเสนอจากมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความ

สมานฉันทชายแดนใต เพือ่ เปนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการการสนับสนุนทุนเยียวยาดานอาชีพ
แกผูประสบเหตุความไมสงบฯใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต ดังนี้
• ดวยขอจํากัดของจํานวนทุนเยียวยาอาชีพทีม่ ี สามารถกระจายในพืน้ ที่ไดจํากัด จึงควรมุงเนนทีจ่ ะ
ทําใหเกิดกลไกชุมชนเยียวยาชุมชนไดอยางยั่งยืน

มากกวาการกระจายทุกอําเภอแบบสังคม

สงเคราะห ซึ่งมีความยั่งยืนนอยกวา
• การสนับสนุนทุนเยียวยาอาชีพนั้น ควรมีเปาหมายที่มากกวาการชวยเหลือทุนอาชีพเปนรายบุคคล
โดยควรมีเปาหมายในเชิงการสนับสนุนความเขมแข็งและการรวมกลุม ดวย เชน การสงเสริมใหเกิด
ชมรมผูประสบเหตุความไมสงบฯในอําเภอเปาหมายที่มกี ารกระจายทุนไป
แลวก็ใหเขมแข็งขึ้น

หรือหากมีชมรมอยู

โดยมีการชวยเหลือผูประสบเหตุที่ตองการการสนับสนุนดานอาชีพรายละ

5,000 บาท เปนกลุม ผานทีมเยียวยาประจําอําเภอ ชมรมผูประสบเหตุ และ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯ
รวมหนุนเสริมใหผูรับทุนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองดานอาชีพไดในระยะยาว
• ผูรับทุนเยียวยาอาชีพ ตองมีการจายคืนเงินตนโดยไมมดี อกเบี้ยตามกําลังที่ผูรับทุนใหสัจจะไว และ
เงินที่ผูประสบเหตุจายคืนจะมอบใหเปนทุนดําเนินการของชมรมนั้นๆตอไป
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