เยียวยาคนไทยชายแดนใต้ ไฉนวิธีคดิ เหมือนการดแลผ้
ู ูลีภ้ ยั ในยกัู นดา
นายแพทย์สภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้ างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

สถานการณ์ กับจํานวนผ้ ูประสบเหตุท่ตี ้ องได้ รับการเยียวยา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ตงแต่
ั้
เดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนตุลาคม 2554 เป็ นเวลา 7 ปี 10
เดือนนัน้ จากการรวบรวมข้ อมูลอย่างต่อเนื่องของ ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตรภิรมย์ศรี พบว่าเกิดเหตุความไม่สงบรวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 11,265 เหตุการณ์ ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิตและได้ รับบาดเจ็บรวมกันจํานวนประมาณ 13,207 ราย แยกเป็ นจํานวน
ผู้เสียชีวิตรวม 4,943 ราย และจํานวนผู้บาดเจ็บรวม 8,264 ราย
เหยื่อของความรุนแรงทําให้ มีผ้ ทู ี่เสียชีวิตในระหว่าง 94 เดือนนับตังแต่
้ เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ซึง่ มี
มากถึง 4,943 รายนัน้ จะพบว่า
-

ส่วนใหญ่ก็คือราษฎรทัว่ ไป สัดส่วนร้ อยละ 50

-

ถัดมาเป็ นการเสียชีวิตในกลุม่ ของเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ทํางานให้ กบั รัฐ โดยกลุม่ ทหารเสียชีวิตมากที่สดุ สัดส่วนร้ อย
ละ 7 เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ สัดส่วนร้ อยละ 6 รวมสัดส่วนในกลุม่ นี ้เท่ากับร้ อยละ 13

-

กลุม่ ผู้ที่ถกู เรี ยกว่าผู้ก่อความไม่สงบที่เสียชีวิตจากการดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่ สัดส่วนร้ อยละ 9

-

กลุม่ ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สัดส่วนร้ อยละ 6

-

ชุดคุ้มครองหมูบ่ ้ าน และอาสาสมัคร ฯลฯ สัดส่วนร้ อยละ 6

-

ลูกจ้ างของรัฐ สัดส่วนร้ อยละ 4

-

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สัดส่วนร้ อยละ 3

-

ข้ าราชการอื่นที่ไม่ใช่ครูและรัฐวิสาหกิจ สัดส่วนร้ อยละ 2

-

และอื่นๆ อีก อีกร้ อยละ 7

สําหรับผู้ที่บาดเจ็บนัน้ จากข้ อมูลของ ศอบต. ตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ในปี 2547 จนถึงสิ ้นปี 2553 พบว่า
-

กลุม่ ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้ อยมีสดั ส่วนร้ อยละ 32.2 หรื อ 2,150 ราย กลุม่ นี ้เกือบทังหมดรั
้
บการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก ไม่ได้ มีอาการถึงขันนอนพั
้
กรักษาตัวในโรงพยาบาล

-

กลุม่ ที่บาดเจ็บปานกลางนันมี
้ สดั ส่วนร้ อยละ 27.9 หรื อ 1,806 ราย กลุม่ นี ้ส่วนใหญ่เข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเพียงระยะสัน้ และมีระยะเวลาในการหายของบาดแผลน้ อยกว่า 21 วัน

-

กลุม่ ที่บาดเจ็บสาหัส มีสดั ส่วนที่สงู ที่สดุ คือ 34.9% หรื อ 2,259 ราย โดยนิยามกลุม่ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการรักษาตัว
รวมนานกว่า 21 วัน ทังนี
้ ้นับรวมระยะเวลาทังที
้ ่อยูใ่ นโรงพยาบาลและพักรักษาตัวที่บ้าน

-

และกลุม่ สุดท้ ายคือ ผู้ประสบเหตุที่มีความพิการหรื อทุพพลภาพติดตัว กลุม่ นี ้มีสดั ส่วน 4.0% หรื อ 259 ราย ซึง่
เป็ นกลุม่ ที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเพียงแค่เงินช่วยเหลือเยียวยา

ในมิติด้านความครอบคลุมของการเยียวยานัน้ ความครอบคลุมในการเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุนนครอบคลุ
ั้
มเกือบทุกรายที่
เข้ าหลักเกณฑ์ จะมีก็แต่รายที่ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ซงึ่ มีสองกลุม่ ใหญ่คือ กลุม่ ที่ฝ่ายความมัน่ คงเห็นว่าเป็ นผู้ก่อเหตุความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนใต้

และกลุม่ ที่เกิดจากเหตุสว่ นตัวที่ไม่ใช่จากเหตุการณ์ความไม่สงบเท่านัน้

ที่ไม่ได้ รับความ

ช่วยเหลือจากการเงินงบประมาณในการเยียวยาก้ อนนี ้ การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบ อย่างมีคณ
ุ ภาพจึงยังเป็ น
ความท้ าทายที่ยงั ไม่เห็นแนวทางจากภาครัฐในการสร้ างความฝั นในการมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างแตกต่าง
หากถามว่า วันนี ้การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ นนั ้ พอไปได้ ไหม คําตอบก็น่าจะอยูท่ ี่พอไปได้
แต่ยงั ไม่ดีที่สดุ ที่ไม่ดีที่สดุ ก็เพราะปั ญหาอยูท่ ี่วิธีคิดมากกว่าอยู่ที่การจัดการ

บทเรี ยนจากดแลผ้
ู ูลีภ้ ยั ในประเทศยกัู นดา
วิธีคิดหรื อกรอบคิดจะนํามาสูก่ ารออกแบบการแก้ ปัญหา วันนี ้เยียวยาคนไทยชายแดนใต้ ใช้ วิธีคิดเดียวกันกับการดูแลผู้ลี ้
ภัยในยูกนั ดา
Ochola Alice Jean Mangwi นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบตั ิงานให้ กบั องค์กรเอกชนระหว่างประเทศจากประเทศยูกนั ดา ได้
ให้ ข้อมูลว่า ในประเทศยูกนั ดาเองมีคา่ ยผู้ลี ้ภัยหลายแห่ง จาก 5 ประเทศรอบยูกนั ดา มีถงึ 3 ประเทศที่มีปัญหาความ
ขัดแย้ งภายในและส่งผลให้ มีผ้ อู พยพเข้ ามาพักพิงในประเทศยูกนั ดา

ส่วนใหญ่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก ประเทศใหม่ลา่ สุดที่เพิ่งตังขึ
้ ้นคือซูดานใต้ และรวันดา
้
ดการที่พกั อาศัยก็เป็ นแบบค่ายผู้ลี ้ภัยที่สร้ างแบบชัว่ คราว แต่เมื่อผู้ลี ้ภัยเหล่านี ้พักอาศัยยาวนานและ
ในช่วงแรกนันการจั
สถานการณ์ในประเทศตนเองยังคงไม่ปลอดภัยในการกลับไปยังถิ่นฐานเดิม

ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนจากค่ายผู้ลี ้ภัยหรื อ

refugee camp มาเป็ น refugee settlement หรื อแหล่งพักพิงถาวรสําหรับผู้ลี ้ภัย เพราะผู้ลี ้ภัยเหล่านี ้พักอาศัยยาวนานจน
กลายเป็ นชุมชน อยูจ่ นกลายเป็ นหมูบ่ ้ านถาวร แต่ละ settlement นันมี
้ จํานวนผู้ลี ้ภัยนับหมื่นคน บางแห่งมากถึงสองหมื่น
คน
แหล่งพักพิงถาวรนี ้ได้ มีการจัดการที่เป็ นระบบมากกว่าค่ายผู้ลี ้ภัยแบบช่วยคราว ใช้ เงินช่วยเหลือจํานวนมากจาก UNHCR
หรื อองค์การผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีการจัดระบบโรงเรี ยนสําหรับเด็ก มีทงระดั
ั ้ บประถมและมัธยม มีสถานีอนามัยและ

โรงพยาบาลขนาดย่อมที่มีแพทย์ประจํา เจ็บป่ วยไปใช้ บริการได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย มีโปรแกรมการแก้ ปัญหาการระบาดของ
โรคเอดส์ การให้ ยาต้ านไวรัสเอดส์ การคุมกําเนิด การฝากครรภ์ รวมทังการจั
้
ดการแมลงนําโรคเช่นยุงที่นําโรคมาเลเรี ย มี
นํ ้าสะอาดสําหรับดื่ม มีระบบแบ่งปั นอาหาร ทําให้ มีอาหารกินครบมื ้อ หรื ออย่างน้ อยก็ไม่อด มีถนน มีบ้านพักอาศัย แม้ จะ
ยังแออัดและทรุดโทรม แต่สภาพโดยทัว่ ไปก็ดีกว่าสภาพชุมชนทัว่ ไปของประเทศในแถบนัน้
อีกทังในระยะหลั
้
งๆ ก็มีการส่งเสริมอาชีพ เช่นการทําหัตถกรรม ต่อมาก้ าวสําคัญคือมีการจัดสรรที่ดินสําหรับแต่ละ
ครอบครัวเพื่อจะได้ ทําการเพาะปลูกเล็กๆ น้ อยๆ คนละ 1-2 เอเคอร์ (1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.5ไร่) เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารใน
พื ้นที่ เพื่อให้ มีความหลากหลายของอาหารมากขึ ้นมากกว่าอาหารกระสอบที่บริ จาคมาจากนานาชาติ เมื่อมีผลผลิตก็เกิด
ตลาดขึ ้นในแหล่งพักพิงถาวรนัน้ จากเดิมขายกันเองสําหรับคนภายใน แต่ตอ่ มาคนภายนอกแหล่งพักพิงถาวรเข้ ามาซื ้อ
ด้ วย บัดนี ้ชุมชนนี ้จึงได้ กลายเป็ นชุมชนใหญ่กลับมามีชีวิตชีวามากกว่าค่ายผู้ลี ้ภัยในรูปแบบเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ต้ อง
พึง่ พาความช่วยเหลือจากนานาชาติเป็ นหลัก
แม้ วา่ ในค่ายจะยังมีปัญหามาก เพราะคนหมูม่ ากมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ยังมีความขาดแคลนอยูม่ าก แต่ก็มีผ้ คู นหลบหนีออก
จากค่ายน้ อยมาก เพราะที่นี่มีสวัสดิการดี ออกมาก็ไม่มีงานทํา ไม่มีข้าวกิน ไม่มีที่พกั กลับประเทศตนเองก็ไม่ได้ และ
บางส่วนอาจไม่อยากกลับด้ วย เพราะที่นี่มีสวัสดิการที่ดีกว่า และเป็ นห่วงเรื่ องการศึกษาของลูกๆ
คนยกัู นดารอบค่ ายอพยพยังแร้ นแค้ น ไร้ คนดแล
ู
ในท่ามกลางสวัสดิการที่ดีกว่าของผู้ลี ้ภัย ซึง่ เป็ นผู้ประสบทุกข์เข็ญในนิยามของสหประชาชาติ คนในพื ้นที่เองคือคนยูกนั ดา
ที่อยูใ่ นหมูบ่ ้ านรอบๆ ค่ายอพยพ ซึง่ ก็มีอยูจ่ ํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ในค่ายผู้ลี ้ภัยแห่งหนึง่ ทางเหนือของประเทศ มีผ้ ู
อพยพ 20,000 คน และประชาชนชาวยูกนั ดาที่อยูรอบๆ ค่ายนันมี
้ ประมาร 30,000 คน
แม้ เขาประชาชนในประเทศยูกนั ดาไม่ใช่ผ้ อู พยพ แต่สว่ นใหญ่ก็มีสภาพชีวิตที่แร้ นแค้ น เนื่องจากพื ้นที่คา่ ยอพยพเหล่านี ้มัก
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ชายแดนห่างไกล โรงเรี ยนของเด็กยูกนั ดาจึงมีสภาพซอมซ่ออย่างยิ่ง ไม่มีสถานีอนามัยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ๆ ส่วน
โรงพยาบาลหรื อหมอนันมี
้ เฉพาะในเมืองใหญ่ ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลฟรี เหมือนในค่ายผู้อพยพ หากเจ็บป่ วย
ต้ องควักเงินเก็บออกจากกระเป๋ าตัวเองมาใช้ จ่าย ไม่มีนํ ้าสะอาด อาหารนันก็
้ ขึ ้นกับฤดูกาล ในเดือนมิถนุ ายน –กรกฎาคม้
ผู้คนอาจกินเพียงมื ้อเดียวเพื่อให้ ผา่ นพ้ น
สิงหาคมนัน้ เป็ นเดือนที่ยากลําบากเพราะแล้ งจัด อาหารในชุมชนนันหายากมาก
ไปกว่าจะถึงฤดูการเพาะปลูกหน้ า ความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลนันมี
้ น้อยมากๆ
สวัสดิการและบริการต่างๆ รวมทังอาหารที
้
่มีสําหรับผู้อพยพในแหล่งพักพิงถาวรนัน้ มีไว้ เพื่อผู้อพยพเท่านัน้ เด็กๆ ยูกนั ดา
ไม่มีสทิ ธิที่จะมานัง่ เรี ยนด้ วย ผู้เจ็บป่ วยไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลในค่ายได้ หรื ออาหารในยามขาดแคลนก็
ไม่ได้ การแบ่งปั น จะมีก็แต่จํานวนน้ อยนิดที่อาจมีการยักยอกเอามาขายในราคาถูกเท่านัน้ ดังนันสิ
้ ง่ หนึง่ ที่คนยูกนั ดาใน
พื ้นที่รอบค่ายอพยพนันรู
้ ้ สกึ ก็คือ รู้สกึ อิจฉาผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้ านที่ได้ รับการดูแลอย่างดี เพียงเพราะตนไม่ใช่ผ้ ู
ประสบเหตุให้ ต้องพลัดพรากจากบ้ านเมือง ก็เลยต้ องรับสภาพความยากลําบากในการสู้ชีวิตต่อไป

ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน้ คําตอบง่ายๆ ที่เข้ าใจยากพอสมควรในแง่มนุษยธรรมก็คือ เพราะองค์การผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาตินนั ้
มีพนั ธกิจชัดเจนที่มงุ่ เน้ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ลู ี ้ภัยเป็ นสําคัญ

เพราะหากเปิ ดกว้ างให้ คนในพื ้นที่รอบแหล่งพักพิง

้ าถึงอาหารบริจาคแล้ ว ทรัพยากรที่มี
ถาวรได้ เข้ ามาใช้ ประโยชน์จากสาธารณูปโภค โรงเรี ยน สถานพยาบาล รวมทังเข้
จํากัดที่มีไว้ เพื่อบรรเทาทุกข์กบั ผู้ลี ้ภัยก็จะไม่เพียงพอ แค่ไหนเรี ยกว่าใกล้ ไกล ทุกกรณีก็ล้วนเพื่อช่วยเหลือตามหลักสิทธิ
้ งมีผ้ อู พยพมาใหม่เรื่ อยๆ ในขณะที่ผ้ ขู อกลับประเทศนันมี
้
มนุษยชน งบประมาณของแต่ละแหล่งพักพิงก็มีจํากัด อีกทังยั
น้ อยกว่า ดังนันแนวปฏิ
้
บตั ิของ UNHCR จึงจํากัดขีดวงการให้ ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ลี ้ภัยเท่านัน้ และแท้ จริ งภาระ
้ เพียงแต่รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนได้
เหล่านันก็
้ ไม่ใช่ภาระของ UNHCR แต่เป็ นภาระของรัฐบาลของประเทศนันๆ
ด้ วยหลากหลายปั จจัย
ตรรกะแยกส่วนเช่นนี ้ฟั งดูมีเหตุผลและเข้ าใจได้ ในบริบทของ UNHCR ที่ต้องดูแลผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ อีกทังผู
้ ้ ลี ้ภัย
ั ้ ที่มีความแร้ นแค้ นและยากจนไม่แพ้ กนั
เหล่านี ้ก็มีจํานวนมาก จึงไม่สามารถดูแลผู้คนในประเทศที่ไม่ใช่ผ้ อู พยพได้ ทงๆ
สําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั นี ้ เราใช้ ตรรกเช่นเดียวกันนี ้ในการเลือกเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ใต้ เฉกเช่นเดียวกับผู้ลี ้ภัยที่เข้ ามาในยูกนั ดา คือละเลยการช่วยเหลือประชาชนคนอื่นที่ยากจนและลําบากเพียงเพราะเขา
ไม่ใช่ผ้ ปู ระสบเหตุความไม่สงบ

เช่นเดียวกับประชาชนชาวยูกนั ดาที่ตงคํ
ั ้ าถามต่อระบบว่า

“นี่หรื อคือการแก้ ปัญหาที่

ถูกต้ องเหมาะสมและเป็ นธรรม”

ทําไมเราต้ องดแล
ู แต่ เฉพาะผ้ ูประสบเหตุความไม่ สงบ
เราควรใช้ ตรรกะเดียวกันกับที่องค์การผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ที่ดแู ลเฉพาะผู้ลี ้ภัยเท่านันโดยไม่
้
สนใจคน
พื ้นเมือง

และนําตรรกะวิธีคิดเช่นนี ้มาใช้ ในการดูแลเฉพาะผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ หรื อไม่

เพราะหากเปรี ยบเทียบเขาเหล่านันที
้ ่ประสบเหตุความไม่สงบก็ประสบทุกข์เหมือนกับผู้ลี ้ภัย มีอะไรมากมายที่จะต้ องดูแล
ให้ ดีที่สดุ จนทําให้ วิธีคิดดังกล่าวแข็งแรงและมีเหตุผลมากพอที่จะปิ ดกันไม่
้ ให้ มีการดูแลประชาชนทัว่ ไปที่ก็ยากลําบากไม่
แพ้ กนั เพียงแต่ไม่ได้ ประสบเคราะห์กรรมจากเหตุการณ์ความไม่สงบเท่านัน้ เราคิดถูกต้ องแล้ วหรื อ วิธีคิดเช่นนี ้เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับสถานการณ์ไม่สงบแล้ วหรื อ เราทําได้ แค่นี ้เองหรื อ นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของคําถามตัวโตที่น่าขบคิด
คนที่มีประสบการณ์ในการลงพื ้นที่เยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบทุกคน ย่อมจะเคยรับรู้หรื อเกิดความรู้สกึ ที่สงสารหรื อ
อยากจะหาโอกาสหรื อทุนทรัพย์มาช่วยเหลือเพื่อนข้ างบ้ านของผู้ประสบเหตุความไม่สงบด้ วย เพราะบ่อยครัง้ ที่เพื่อนข้ าง
บ้ านนันดู
้ จะขัดสนกว่า สภาพบ้ านก็ทรุดโทรมกว่า มีคนพิการเจ็บป่ วยอาศัยอยู่ด้วยอย่างแออัด เด็กๆ ก็ไม่มีรองเท้ าจะใส่ไป
โรงเรี ยน พี่คนโตก็ต้องออกจากโรงเรี ยนมาช่วยแม่เลี ้ยงน้ อง ตัวคุณแม่เองก็อยากได้ เงินทุนช่วยเหลือเพื่อประกอบอาชีพ
เหมือนกัน แต่ด้วยข้ อจํากัดและกรอบวิธีคิด ผู้ด้อยโอกาสในชุมขนเหล่านันเนื
้ ่องจากไม่ได้ เป็ นผู้ประสบเหตุความไม่สงบ จึง
ต้ องดิ ้นรนชีวิตตนเองต่อไป และเราเองก็มกั จะจํานนต่อกรอบวิธีคิดนี ้ด้ วยเช่นกัน

คนทุกคนที่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ ไม่วา่ จะประสบเหตุความไม่สงบหรื อไม่ เขาทุกคนเป็ นคนไทย การเอาแนวคิด
การช่วยเหลือแบบแบ่งแยก หรื อเอาตรรกะแบบการดูแลแต่ผ้ ลู ี ้ภัยแต่ไม่ดแู ลคนรอบๆค่ายผู้ลี ้ภัยมาใช้ ในพื ้นที่จงั หวัดชาย
แดนภาคใต้ นนไม่
ั ้ น่าจะถูกต้ อง
การดูแลคนด้ อยโอกาสทุกคนเป็ นพันธกิจของรัฐไทย การลดช่องว่างของผู้คน การส่งเสริมให้ เขามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ไม่
ต้ องถึงกับดีเลิศแต่ให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างเป็ นสุข ลูกๆ ได้ เรี ยนหนังสือ มีอาชีพเลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีเวลาได้
ประกอบศาสนกิจ มีสขุ ภาพที่ดีสมควรตามวัย และมีชีวิตอยูด่ ้ วยความหวังในอนาคตที่มีแนวโน้ มจะสดใส แล้ วทําไมรัฐไทย
ไม่ดแู ลคนจนคนด้ อยโอกาสให้ มากขึ ้นอีกนิด หากประชาชนทุกคนที่ยากจนในพื ้นที่ได้ รับโอกาสเช่นนัน้ เชื่อได้ วา่ ความสงบ
สุขและสมานฉันท์จะกลับมาสูช่ มุ ชนอย่างรวดเร็ว จากหนึง่ ชุมชนสูส่ บิ ชุมชนและจะค่อยๆ ครอบคลุมความสงบเต็มพื ้นที่ใน
ที่สดุ
หากวิธีคิดเปลี่ยน การวางแผน การจัดการก็จะมาในลําดับต่อไป

การบริหารจัดการเพื่อการสร้ างคุณภาพชีวิตคนไทยจังหวัดชายแดนใต้
วิธีคิดในการสร้ างระบบการดูแลคนทุกคนในพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ยากลําบากเช่นนี ้ต้ องใช้ งบประมาณมากไหม อันนี ้คง
เป็ นความกังวลที่สําคัญของหลายฝ่ าย ในปั จจุบนั เราใช้ เงินงบประมาณปี ละหลายหมื่นล้ านบาท เพื่อการแก้ ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึง่ สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ อยูใ่ นระดับที่อาจเรี ยกได้ วา่ ยันเอาไว้ ได้ เท่านัน้ แต่ไม่สามารถทําให้ เกิด
ความสงบหยุดการก่อเหตุการณ์รายวันลงไปได้

และการจะใช้ กําลังของฝ่ ายความมัน่ คงในการควบคุมพื ้นที่เช่นนี ้อย่าง

เข้ มข้ น เป็ นมาตรการที่จําเป็ น แต่ก็ควรเป็ นมาตรการระยะสัน้ เป็ นมาตรการเฉพาะหน้ าเท่านัน้ จะนํามาใช้ ตลอดไปคง
ไม่ใช่
แล้ วอะไรที่จะเป็ นมาตรการระยะยาวที่จะสามารถชี ้ขาดสถานการณ์แย่งชิงประชาชนในครัง้ นี ้ได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื ้นที่ตามบริ บทของคนในพื ้นที่เท่านันที
้ ่จะเป็ นยุทธศาสตร์ ชี ้ขาดในระยะยาว เราไม่เริ่มวันนี ้แล้ วจะเริ่มวัน
้ ปี
ไหน เหตุการณ์ผา่ นมาแล้ วเกือบ 8 ปี เต็มอย่างไม่ร้ ูตวั หากปฏิรูปที่ดินแล้ วจัดสรรที่ดินให้ ชาวบ้ านที่ยากจนปลูกยางตังแต่
แรกที่เกิดเหตุความไม่สงบ วันนี ้ชาวบ้ านเหล่าก็ได้ กรี ดยางแล้ ว มีรายได้ มีความหวัง มีชีวิตที่ดีกว่า หากเริ่มมาตรการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเข้ มข้ นเมื่อเจ็ดปี ที่แล้ ว สถานการณ์ความไม่สงบในวันนี ้ก็น่าจะดีขึ ้นกว่านี ้
สําหรับการบริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนัน้ หากดําเนินการแบบราชการด้ วยหน่วยงานราชการที่มีอยู่
ก็จะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ข้ าราชการก็งานเต็มมือ ทักษะใหม่ๆ ก็ต้องการการฝึ กฝน ต้ องการเวลา และมีความเสี่ยง
ต่อการทํางานเพราะในบางกรณีนนมี
ั ้ ความแปลกแยกกับชุมชน หากตังหน่
้ วยงานราชการใหม่ก็ยิ่งสิ ้นเปลืองงบประมาณ
และไม่ได้ รับประกันว่าจะสามารถดําเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

้
องคิดใหม่ในด้ าน
ดังนันอาจต้

การบริ หารจัดการ นัน่ คือวิธีคิดแบบการสองหาองค์กรในพื ้นที่ที่สามารถเข้ าถึงชาวบ้ านให้ ทนุ ให้ เครื่ องมือให้ เกียรติเพื่อให้
เขาเหล่านันเข้
้ ามาทํางานให้ แทน

ราชการปั จจุบนั เวลาจะสร้ างตึกหรื องานก่อสร้ างอื่นๆก็ไม่เห็นรัฐทําเองจ้ างผู้รับเหมามาทํา งานรักษาความปลอดภัยและ
การทําความสะอาดก็เริ่ มใช้ บริษัทเอกชน การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่างๆก็จ้างสถาบันวิชาการดําเนินการให้
ั้
เพียงฝ่ ายเดียว ราชการควร
แล้ วทําไมการสร้ างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื ้นที่ ราชการต้ องผูกขาดการทําหน้ าที่นนเองแต่
ต้ องหาองค์กรอื่นมารับหน้ าที่นี ้ และราชการก็หนั มาทําหน้ าที่ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลแทน
สําหรับองค์กรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจนในพื ้นที่ พอจะแบ่งได้ 2
กลุม่ คือ
1. องค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่
2. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่
สําหรับองค์กรภาคประชาชนนัน้ องค์กรเอกชนที่เหมาะสมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนัน้ คงไม่ใช่ห้างร้ าน
เอกชน แต่เป็ นองค์กรภาคประชาชนที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ ซึง่ มีอยู่จํานวนมาก ทังที
้ ่มีความเป็ นทางการเช่นมูลนิธิ สมาคม โรงเรี ยน
เอกชน มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชมรมต่างๆ กลุม่ เยาวชน อสม.หรื อ
แม้ แต่กลุม่ ข้ าราชการที่จิตอาสาทํางานโดยไม่เกี่ยวกับหน้ าที่การงานตามหน้ าที่ราชการ เป็ นต้ น ไม่จําเป็ นต้ องเลือกหาแต่
กลุม่ ที่เป็ นทางการ จดทะเบียนสมาคมมูลนิธิเท่านัน้ จะจดทะเบียนหรื อไม่ไม่สําคัญ แต่มีการปฏิบตั ิการจริ งในชุมชนเป็ น
สําคัญ ชมรมต่างๆ กลุม่ จิตอาสาต่างๆ กลุม่ ผู้ป่วย กลุม่ เพื่อนช่วยเพื่อน หรื อแม้ แต่บคุ คลบางคนที่พิสจู น์ตนเองมายาวนาน
ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ได้ หวังผลตอบแทน

กลุม่ นี ้เองที่ควรจะมีการเชื่อมประสาน

สนับสนุนให้ สามารถ

ปฏิบตั ิการเป็ นแนวหน้ าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ ในพื ้นที่ ควบคู่กบั การเยียวยาผู้ประสบเหตุความ
ไม่สงบในพื ้นที่
การจัดสรรงบประมาณมาที่กลุม่ องค์กรภาคประชาชนเหล่านี ้เป็ นจุดเปลี่ยนทางความคิดและการจัดการที่สําคัญที่สดุ ของ
รัฐไทยและราชการไทย ทําไมราชการต้ องทําเองทังๆ
้ ที่ไม่มีกําลังและความสามารถในการลงมือปฏิบตั ิการ องค์กรภาค
ประชาชนเหล่านี ้มีต้นทุนในการจัดการก็ตํ่ามาก ต้ องการงบประมาณสนับสนุนตามสมควร ต้ องการการสร้ างกลไกการ
กํากับธรรมาภิบาล ซึง่ จะทําให้ องค์กรเหล่านี ้ที่มีจิตอาสาสูงมากจะสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ในมิติของการพัฒนาได้ อย่างเต็มที่
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

เป็ นอีกหน่วยงานที่สามารถเสริ มพลังให้ มีบทบาทต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับตําบลที่รับผิดชอบอยูไ่ ด้ ทังด้
้ วยงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นที่มีอยู่ งบประมาณส่วนของ
กองทุนต่างในตําบล หากมีการจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจและให้ แต่ละพื ้นที่ดําเนินการตามแนวทางโดยกําหนดรายละเอียด
ที่แตกต่างของตนเอง

สัญญาณไฟเขียวและนโยบายของรัฐบาลนันมี
้ ความสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

้
งคมสงเคราะห์และงานในมิติการพัฒนา
ส่วนท้ องถิ่น รวมทังงบประมาณที
้
่อาจให้ มาเพิ่มเติม ซึง่ จะช่วยสนับสนุนทังงานสั
ได้ อย่างต่อเนื่อง

อะไรคือเป้าหมายสุดท้ ายของการเยียวยา
เป้าหมายต่อภารกิจหนึง่ ๆ นัน้ มีได้ หลายระดับ
ในเบื ้องต้ น การเยียวยานันเป็
้ นไปเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบให้ สามารถดํารชีสติ หลังความสูญเสีย
ได้ โดยมีผลกระทบต่อชีวิตน้ อยที่สดุ บรรเทาเยียวยาทังด้
้ านความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ ด้ านสุขภาพและจิตใจ ด้ านการ
ศึกษาของลูก การประกอบอาชีพ เป็ นต้ น แต่แน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านี ้เป็ นเป้าหมายเบื ้องต้ น บรรเทาทุกข์ในระยะวิกฤต
เท่านัน้
ความจริ งหลักการที่วา่ การเยียวยาในปั จจุบนั เป็ นเพียงการบรรเทาทุกข์เบื ้องต้ นนัน้ เป็ นหลักทัว่ ไปที่ทกุ หน่วยงานก็ทราบดี
แต่ทําไปทํามา เยียวยาไปเยียวยามางานบรรเทาทุกข์ระยะสันกลั
้ บกลายเป็ นงานทังหมดทั
้
งมวลที
้
่ทํากันอยูใ่ นพื ้นที่ และมี
เหตุผลความชอบธรรมในการทํางานเฉพาะการบรรเทาทุกข์เฉพาะห้ าอย่างเดียวด้ วย เพราะทุกวันจะมีผ้ บู าดเจ็บ ผู้สญ
ู เสีย
ทรัพย์สนิ หรื อผู้เสียชีวิต รายใหม่มาเพิ่มปริมาณงานอย่างไม่ขาดสาย จึงเป็ นความชอบธรรมไปโยปริยายที่สว่ นราชการที่
เกี่ยวข้ องยังคงขยันขันแข็งทําการเยียวยาทุกข์วนั เสมือนการตังรั้ บผู้ป่วยโรคท้ องร่วง โรคไข้ เลือดออก โรคเบาหวานที่
โรงพยาบาล ตังรั้ บเช่นนี ้อีกสิบปี ร้ อยปี ก็ไม่ได้ แก้ ที่ต้นเหตุแต่อย่างใด
เยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบนัน้ สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบที่ต้นเหตุได้ ด้วยหรื อ อันนี ้น่าสนใจมากว่าวิธี
คิดเช่นนี ้เป็ นจริ งๆ ได้ ไหม
ในมุมมองของฝ่ ายความมัน่ คง นักการทหาร เขาก็ชดั เจนว่า หากฝ่ ายความมัน่ คงจํากัดพื ้นที่ฝ่ายขบวนการให้ แคบลง ให้
ปฏิบตั ิการได้ ยากขึ ้น ให้ ความถี่หา่ งออกไป เช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ ไม่นานก็จะกลับสูค่ วามสงบ เพราะฝ่ ายขบวนการที่มีขนาดเล็ก
จะสูญเสียไปเรื่ อยๆ ทุกวันแล้ วจะอ่อนแอลงไปเอง
ในมุมมองของฝ่ ายปกครองหรื อวิชาการรัฐศาสตร์ การปกครองตนเองเป็ นเขตปกครองพิเศษนัน้ เป็ นคําตอบของการสลาย
เงื่อนไขของฝ่ ายขบวนการในการก่อเหตุ เป็ นการเปลี่ยนเกมส์จากการต่อสู้กนั ด้ วยอาวุธ มาเป็ นการต่อสู้กนั บนโต๊ ะในห้ อง
ประชุม ด้ วยกระดาษปากกาและการจัดการ
ในมุมมองของนักพัฒนา ภาคประชาสังคมหรื อภาคประชาชนที่เป็ นกลุม่ กิจกรรมในสังคม อาจจะมีมมุ มองที่คิดว่า การ
พัฒนาคุณภาพประชาชนในพื ้นที่ให้ ดีที่สดุ ทุกคนต้ องมีกิน มีบ้านที่สภาพดีพอควร ทีโอกาสในการประกอบศาสนกิจ มี
อาชีพ มีรายได้ มีการพึง่ พากันในชุมชนและมีการเรี ยนรู้ยอมรับผสมผสานทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ และสิง่ เหล่านี ้นําไปสู่
ความหวังของผู้คน ความหวังในชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่ต้องไปจับอาวุธนี่เองที่จะนํามาซึง่ ความสงบสุขในระยะยาว
สําหรับมุมมองของกลุม่ ที่ทําหน้ าที่เยียวยาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ นนั ้
ประชาสังคม

ก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับภาค

เป้าหมายสูงสุดของเยียวยานัน้ ควรก้ าวไปให้ ถงึ ซึง่ การสร้ างความสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุณภาพคนยากคนจนในพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ที่สําคัญที่สดุ ของการเยียวยานัน้ ปั จจุบนั จํากัดขอบเขตอยูท่ ี่การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบ แต่ความลําบากใจเมื่อ
ทีมเยียวยาลงพื ้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุความไม่สงบก็คือ เราให้ การช่วยเหลือแต่ครอบครัวเป้าหมาย ในขณะที่เพื่อน
บ้ าน ซึง่ ยากจนยิ่งกว่า ชีวิตลําบากไม่น้อยกว่ากัน ลูกๆก็ไม่มีเงินไปโรงเรี ยนเหมือนกัน บ้ านกลับเก่าโทรมกว่าด้ วย แต่กลับ
ไม่ได้ รับความช่วยเหลือใดๆ นันใช่
้ แล้ วหรื อคือสิ่งที่ถกู ต้ องควรจะเป็ น การทําเช่นนี ้ช่วยเหลือแต่กลุม่ เป้าหมายที่ประสบเหตุ
ความไม่สงบ จะทําให้ เกิดสังคมที่ดีกว่าที่สมานฉันท์กว่า ที่ผ้ คู นมีความสุขกว่าได้ จริ งหรื อ คําตอบชัดเจนว่า “ไม่ได้ ทําให้
เกิดความเป็ นธรรมความสมานฉันท์ในระดับชุมชนเลย”
บทสรุ ปที่ไม่ อยากให้ ไทยแลนด์ ดแลคนไทยแบบสหประชาชาติ
ดแลคนยกั
ู
ู
ู นดา
กรอบคิดการช่วยเหลือชาวบ้ านที่ยากจนกลุม่ ท้ ายๆ ของชุมชนนัน้ ควรต้ องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ให้ มีการช่วยเหลือคนยาก
คนจนทุกคนในชุมชน ตังเป
้ ้ าหมายให้ เขายืนได้ ใน 5 ปี ให้ ลกู เขาได้ เรี ยนอย่างเต็มที่ แน่นอนว่ากลุม่ ผู้ประสบเหตุความไม่
สงบนัน้ ได้ รับการช่วยเหลือไปบ้ างแล้ ว และงานก็เต็มมือองค์กรภาครัฐที่มีอยูใ่ นพื ้นที่มากแล้ ว รัฐบาลหรื อ ศอบต.ควร
จะต้ องหาองค์กรขึ ้นมาดูแลจัดการการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจังแก่กลุม่ คนยากจนที่สดุ ในชุมชน ควบคูก่ บั การเยียวยา ผู้
ประสบเหตุความไม่สงบด้ วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างความเหลื่อมลํ ้าในชุมชน สร้ างความหวังแก่ผ้ คู น สร้ าง
ความเชื่อมัน่ ศรัทธาแก่รัฐไทย ด้ วยความจริงใจและเต็มร้ อย
วันนี ้รัฐบาลและ ศอบต.เป็ นผู้ดแู ลประชาชนทุกคนในจังหวัดชายแดนใต้ ทําไมต้ องช่วยเหลือเยียวยาแต่ผ้ ปู ระสบเหตุความ
ไม่สงบเท่านัน้ ทอดทิ ้งคนในชุมชนเดียวกันที่ยากลําบากกว่าให้ ดิ ้นรนสู้ชีวิตตามลําพัง ทําไมเราจึงต้ องใช้ แนวคิดเดียวกัน
กับที่องค์การผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติดแู ลแต่ผ้ ลู ี ้ภัย ไม่ดแู ลคนพื ้นถิ่น แต่ที่นี่คนไทยด้ วยกันทุกคน จะประสบเหตุความไม่
สงบหรื อไม่ก็คนไทยเหมือนกัน
การพัฒนาคุณภาพคนยากคนจนทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะการเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื ้นที่
นัน้

คือหัวใจของการสร้ างสันติสขุ ของภาคใต้ ในระยะยาว

เราปล่อยเวลาให้ เลยผ่านไปแปดปี เต็มไปอย่างน่าเสียดาย

เสียดายกับโอกาสแห่งการสะสมความเชื่อมัน่ ต่อรัฐไทยในการดูแลประชาชนทุกคน
วันนี ้ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีการเยียวยาผู้ประสบเหตุความไสงบได้ เดินนําไปบ้ างแม้ ออ่ น
แรง เปลี่ยนมาให้ การดูแลคนจนคนลําบากทุกคนในพื ้นที่ อีกไม่นานแสงอรุณแห่งสันติสมานฉันท์จะโชนฉาวขึ ้นมาเอง
อย่างไม่ร้ ูตวั
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