การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเจาหนาที่ของรัฐ
หลักเกณฑใหมของความเปนธรรมอีกกาวเล็กๆ
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ

เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหมีประชาชน
จํานวนมากไดรับผลกระทบ และไดรับความเดือดรอนในรูปแบบตาง ๆ แมวาสวนใหญจะเกิดจากการ
กระทําของผูกอ ความไมสงบ และก็มีบางสวนที่จากการกระทําของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งหมายรวมถึงผูไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําโดยเจาหนาที่รัฐโดยตรง
และผูไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งถือไดวาเปนผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ
เชนเดียวกัน และที่ผานมา รัฐไมมีกติกาในการเยียวยาผูไ ดรับผลกระทบดังกลาว
เหตุการณความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นตอประชาชนในพืน้ ที่จากการกระทําของเจาหนาที่รัฐเชน
- ผูตองสงสัยที่ถูกนําตัวไปสอบสวนเหตุการณแลวไดรับบาดเจ็บจากเจาหนาที่ และเจาหนาที่ได
ปลอยตัวกลับบานโดยไมมกี ารดําเนินคดีใดๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากไมไดเปนผูกระทําผิดหรือไม
ไดอยูใ นฝายผูก อความไมสงบ
- การปฏิบัติการของเจาหาที่กบั ฝายผูกอความไมสงบแลวกระสุนปนไปถูกผูที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงบาดเจ็บเสียชีวิต
- ผูที่ถูกนําตัวไปควบคุมตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎ
อัยการศึก ซึ่งใหอํานาจเจาหนาที่ฝายความมั่นคงในการควบคุมตัวโดยไมตองมีหมายศาล ซึ่ง
สวนใหญก็จะปลอยตัวหลังการควบคุมตัวโดยไมไดมีการสงดําเนินคดี ความเสียหายที่เกิดขึ้น
แมไมไดรับบาดเจ็บ การสูญเสียอิสรภาพ เสียโอกาสในการทํามาหากิน ก็ควรทีร่ ัฐจะตอง
ชดเชยเพื่อใหเกิดรูสึกที่ไดรบั ความเปนธรรมใหมากที่สดุ
ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จึงไดเสนอ “หลักเกณฑการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต”
ตอ
คณะรัฐมนตรี เปนกติกาใหม การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ เปนกติกาใหมที่
แตเดิมไมเคยมีมากอน
อยางไรก็ตาม หากผูไดรับผลกระทบดังกลาว ไดรับการชี้ชัดหรือตองสงสัยวาเปนฝายผูกอความไม
สงบแลว ก็จะไมเขาขายการใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑนี้

สาระสําคัญของหลักเกณฑ
ตามหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาทีร่ ัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกาํ หนดนิยามทีส่ ําคัญไวดังนี้
“เจาหนาที่รัฐ” หมายความวา ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางของ
หนวยงานรัฐ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ทั้งนีใ้ หหมายความรวมถึงผูไดรับคําสั่ง ผูไดรับมอบหมาย
และผูชวยเหลือเจาหนาที่รัฐ ซึ่งหมายรวมถึงประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการในการรักษาความ
สงบในพื้นที่ เชน อรบ. ชรบ. อปพร. ทสปช. อส. ดวย
“ผูไดรับผลกระทบ” แบงเปน ผูไดรับผลกระทบโดยตรง และผูไดรับผลกระทบโดยออม
o ผูไดรับผลกระทบโดยตรง ซึง่ หมายถึง ผูท ี่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดและ
ผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ อันเปนเหตุใหเสียชีวิต ทุพพลภาพ
พิการ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บปานกลาง บาดเจ็บเล็กนอย และขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
o ผูไดรับผลกระทบโดยออม หมายถึง ครอบครัวผูไ ดรับผลกระทบจากการกระทําของ
เจาหนาที่รัฐ หรือเปนผูที่อยูภ ายใตการอุปการะของผูไดรับผลกระทบโดยตรง
“พื้นที่เกิดเหตุ” โดยระเบียบระบุวา ผูม ีสิทธิขอรับความชวยเหลือ ไดแก ผูไดรับผลกระทบ
โดยตรง และผูไดรับผลกระทบโดยออม โดยเหตุแหงการไดรับผลกระทบจะตองเกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย เทานั้น)
ขั้นตอนการพิจารณา
ตามหลักเกณฑไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาทีร่ ัฐในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนใต”
เรียกโดยยอวา
“กชจ.” ระดับอําเภอ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1) นายอําเภอพื้นที่เกิดเหตุ
ประธานกรรมการ
2) เจาหนาที่ฝา ยทหาร
กรรมการ
3) ผูกํากับสถานีตํารวจพืน้ ที่เกิดเหตุ
กรรมการ
4) ประธานชมรมนายก อบต. ระดับอําเภอ
กรรมการ
5) ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน ระดับอําเภอ
กรรมการ
6) ประธานชมรมอิหมาม หรือ กรรมการอิสลามประจําจังหวัด ระดับอําเภอ กรรมการ
7) เจาคณะอําเภอ
กรรมการ
8) ประธานศูนยยตุ ิธรรมชุมชนระดับอําเภอ
กรรมการ
9) ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ (ประธานเห็นสมควร)
กรรมการ

10) ปลัดอําเภอที่รบั ผิดชอบศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอ
กรรมการและ
เลขานุการ
โดยกําหนดให กชจ. ระดับอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ตรวจสอบขอเท็จจริง พยานหลักฐาน และเอกสารตางๆ เพื่อประกอบการรับรองบุคคลที่ไดรับความ
เสียหายวาเกิดจากการกระทําจากเจาหนาทีร่ ัฐ
2. ใหการรับรองบุคคลที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ
ตามแบบการ
รับรองที่ กยต. กําหนด
ที่เกี่ยวของมาให
3. เรียกเอกสารและเชิญเจาหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และบุคคล
ขอมูล ขอเท็จจริง และรายละเอียดตางๆ ตอ กชจ.
4. ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ระดับอําเภอ
5. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ กชจ. มอบหมาย
อยางไรก็ตาม เมื่อทางคณะกรรมการระดับอําเภอ (กชจ.) พิจารณา รับรองบุคคล และรวบรวมขอมูล
แลว ก็ตองนําเสนอตอคณะกรรมการระดับจังหวัดตอไป
สําหรับกระบวนการพิจารณาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯในระดับจังหวัดนั้น ใหมี
“คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตระดับจังหวัด” จํานวน 10 ตําแหนง ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
1) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูแทน
ประธานกรรมการ
2) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด หรือผูแทน
กรรมการ
3) ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจระดับจังหวัด หรือผูแทน
กรรมการ
4) อัยการจังหวัด หรือผูแทน
กรรมการ
5) หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัด หรือผูแทน
กรรมการ
6) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
กรรมการ
7) ผูนําศาสนาพุทธ
กรรมการ
8) ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9) ผูนําทองที่
กรรมการ
10) หัวหนาศูนยเยียวยาจังหวัด หรือผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
โดยกําหนดให กชจ. ระดับจังหวัด มีอํานาจหนาที่ คือ มีหนาที่ในการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯระดับอําเภอ รวมทั้งพิจารณาใหการชวยเหลือ
ตามหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ
ศูนยชว ยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ ระดับจังหวัด เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ

ระยะเวลาการประชุมพิจารณาหลักเกณฑในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ ใหถือปฏิบัติ
ระยะเวลาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยมิชักชา ทั้งนี้ ไมเกิน 5 วันทําการ
โดยสรุปก็คือ เมื่อผูมีสิทธิซึ่งไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพยสินเสียหาย สืบเนื่องจากการกระทํา
จากเจาหนาทีร่ ัฐในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งผูไดรับผลกระทบโดยตรง และผูไดรับผลกระทบโดย
ออม ตองยืน่ เรื่องตอ กชจ.ระดับอําเภอกอน ณ ศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอ ซึ่งปลัดอําเภอที่
รับผิดชอบศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอเปนกรรมการและเลขานุการ
และเลขานุการนําเรือ่ ง เขา
ประชุมเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ โดยมิชักชา ทั้งนี้ ไมเกิน 5 วันทําการ ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และเมือ่ พิจารณาแลวก็นําเสนอความเห็นไปยัง กชจ. ระดับจังหวัด ซึ่งมี
ระยะเวลาในพิจารณาใน 5 วันทําการเชนเดียวกัน
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือเมื่อไดรับผลกระทบตอรางกาย
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐ

ไดกําหนด

อัตราในการชวยเหลือที่อางอิงมาจากใชหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนือ่ งจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และ เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2548 ดังแสดงในตาราง
กรณีความเสียหาย
1. เสียชีวิต
2. ทุพพลภาพ
3. พิการ
4. บาดเจ็บสาหัสที่พักรักษาตัว
อยูโรงพยาบาลเกินกวา 20 วัน
5. บาดเจ็บปานกลาง
6. บาดเจ็บเล็กนอย

จํานวนเงินชวยเหลือ (บาท)
500,000
500,000
(ชวยเหลือตามระดับความพิการ)
50,000
30,000
10,000

หมายเหตุ
กรณีชว ยเหลือครอบครัวและ
ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายตาม
สภาพปญหา และความตองการให
ใชหลักเกณฑการชวยเหลือเยียวยาฯ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2548
และระเบียบกระทรวงการคลังของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน พม.
สพท. ปภ.

จากตารางจะเห็นไดวา ทางราชการจะมีการชดเชยใหในอัตราเงินชวยเหลือเชนเดียวกับอัตราที่
ขาราชการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งเปนอัตราสูงสุดในปจจุบัน คือเปนเงิน 500,000 บาท ทั้งนี้ยัง
สามารถขอรับเงินชวยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวของกับการดูแลครอบครัว ดูแลบุตร และการประกอบอาชีพจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดว ย

การชวยเหลือผูไดผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปญหาประการหนึ่งในการดําเนินการของเจาหนาที่มีการปดลอม ตรวจคน จับกุม การ
ควบคุมตัวไปสอบสวน หรือการสงดําเนินคดี ซึ่งบอยครั้งที่คนในพืน้ ที่โดยเฉพาะคนในชุมชนเดียวกันหรือ
ญาติพี่นองจะรูสึกถึงความไมยุติธรรม ทําใหเสียเวลาในการทํามาหากิน สูญเสียรายได ญาติพี่นองเดือดรอน
ตองไปเยีย่ มซึ่งก็มีคาใชจายพอสมควร
และสุดทายก็ไดรับการปลอยตัวออกมาโดยไมไดระบุความผิด
ดังนั้นตามหลักเกณฑนี้
จึงมีสวนของ “หลักเกณฑการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรม” ดวย เพื่ออํานวยความยุติธรรมในพื้นทีใ่ หมีมากขึ้น
“หลักเกณฑการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งครอบคลุมผลกระทบที่
เกิดแกผูถูกควบคุมตัว ทั้งกอน-ระหวาง-หลัง กระบวนการยุติธรรม
ตามหลักเกณฑ
ไดใหมีการชวยเหลือเฉพาะผูถกู ควบคุมตัวตาม พรก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎอัยการศึก ในอัตราวันละ 350 บาท โดยคํานวณจากคาชดเชย 200 บาท
และคาขาดประโยชนทํามาหาได 150 บาท (โดยเทียบเคียงจากคาเฉลี่ยของคาแรงขั้นต่ํา) แตทั้งนี้การชวยเหลือนี้
ไมรวมถึงผูที่พนจากการควบคุมตัว และเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สําหรับผูที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว ก็มีกฎหมายใหการชวยเหลืออยูแลว ในการชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใชหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตาม พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
โดยการชวยเหลือครอบครัวผูไดรับผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนใหใชหลักเกณฑการชวยเหลือ
ตามสภาพปญหา และความตองการตามหลักเกณฑ
บทสรุป
การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งเดิมมี
ระบบการชวยเหลือเยียวยาสําหรับเจาหนารัฐและประชาชนผูบริสุทธิ์อยูแลว การที่รัฐไทยขยายขอบเขตการ
เยียวยามาสูประชาชนกลุมทีไ่ มไดกระทําความผิด แตไดรับผลกระทบจากการปฏิบตั ิการของเจาหนาที่ของ
รัฐ นับเปนมิติใหมในการขยายกรอบความคิดของรัฐไทยที่ถูกตอง
ผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐและจากกระบวนการยุติธรรม
สวนใหญก็คือ
ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกมองดวยสายตาที่คลางแคลงใจและเปนผูตองสงสัยวาอยูใ นขายใหความรวมมือกับ
ฝายผูกอความไมสงบ ซึ่งเดิมถูกมองแบบแบงแยก แยกน้ําแยกปลา ซึ่งในความเปนจริงนั้น ในพื้นที่ไมได
เห็นชัดเจนวาใครเปนน้ําใครเปนปลา ทุกคนในพืน้ ที่ลวนเปนปลา ปลาที่อาจมีสีตางกัน และไมใชสีดํากับ
กับสีขาว มีทั้งสีเทาออน เทาเขม เทากลาง เทาอมเขียว เทาอมฟา เทาอมเหลือง ดังนั้นเมื่อแยกน้ําแยกปลา
ตามทฤษฎีนั้น ยอมกระทําไดยากมาก อีกทั้งการควบคุมกํากับใหเจาหนาที่ของรัฐมีวินยั ในการดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมโดยไมมกี ารทําใหผูตองสงสัยบาดเจ็บก็เปนไปไมไดทกุ กรณี

ดังนั้น “หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต” ที่ไดรับการเสนอมาจากคณะอนุกรรมการฯในพื้นที่ นับเปนกาวเล็กๆที่สําคัญใน
การสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในพืน้ ที่ อันจะนําไปสูการคอยๆสรางสันติสมานฉันทในระยะยาว
@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ : “หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต” นีย้ งั อยูในระหวางขั้นตอนสุดทายในการนําเขาเพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี

