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ประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีจังหวัดนราธิวาส

Evaluate the Healing and Restoration of the Damaged and Affected by Unrest in 
The Southern Provinces : Narathiwat Province

บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ี	 เป็นวิจัยเชิงพรรณนา	 	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสีย
หายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		2)	วิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	ปัญหา	อุปสรรค	ของ
การดำาเนินการ	 	 รวบรวมโดยแบบสอบถามเก่ียวกับการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูจากผู้ได้รับความเสียหายฯ	 จำานวน	 380	 คน	
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	และผู้
ปฏิบัติงานเยียวยา	 จำานวน	 50	คน	 	ตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 และหาค่าความเช่ือม่ันได้	
0.87	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ได้รับความเสียหายฯ	 พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเยียวยาและต่อรูปแบบการช่วยเหลือ
เยียวยาในระดับปานกลาง	 	 พึงพอใจต่อการดูแลของรัฐในระดับมาก	 จุดอ่อนของการเยียวยาคือ	 หลักเกณฑ์การเยียวยายัง
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม	 ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดำาเนินงานเยียวยาเพื่อนำาไปสู่การวางแผนเยียวยาอย่างเป็น
ระบบ	 จุดแข็งคือ	 ผู้ได้รับความเสียหายฯมีทัศนะเชิงบวกต่อการเยียวยา	 และมีการตั้งเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูแลซึ่ง
กันและกัน	ปัญหาและอุปสรรคคือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาที่ไม่เท่ากันทำาให้เกิดความแตกแยก	การทำางานเยียวยาไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน	
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Abstract
		 This	is	a	descriptive	research.	The	objectives	are	to	1)	evaluate	the	healing	and	restoration	of	the	
damaged	and	affection	by	the	unrest	in	the	southern	provinces,	2)	identify	strengths	and	weaknesses,	problems	
and	suggestions	of	the	action.	Data	were	collected	by	questionnaires	from	380	people	who	are	the	victim	of	
damaged	and	affection	by	the	unrest,	the	interviews	and	discussion	groups	have	been	suffered	the	damaged	
and	also	a	group	of	50	practitioners.	Treat	validity	and	content	validity	of	the	tool	and	the	reliability	was	0.87.	
	 The	results	stated	the	damage	caused	by	the	unrest,	describing	satisfaction	with	their	work,	the	
healing	and	aid	healing	pattern	level.	Satisfactions	with	the	care	of	the	state	level,	Remedy	of	the	weaknesses	
are	described.	The	rules	do	not	cover	all	the	remedies.	The	analysis	and	synthesis	of	information	for	the	
operations	to	heal,	leading	to	a	systematic	plan	to	remedy	the	strengths	are	damaged	as	a	positive	attitude	
towards	healing.	And	have	set	up	a	network	to	share	and	learn	each	other’s	care.	Barriers	are	the	rules	for	
paying	unequal	treatment	caused	a	rift.	The	remedy	is	shown	the	same	standard.
Keywords :	Evaluate	the	Healing	and	Restoration,	Damaged,	Affected,	Unrest	in	the	southern	provinces

บทนำา
	 ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	อาจถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ท่ีร้ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์	
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศ	เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับ
ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาสเม่ือต้นปี	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องพบ
อุปสรรค	คือ	ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน	ปัญหาที่เกิดขึ้นยากต่อการแก้ไขและทำาให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น	(กระทรวง
มหาดไทย,	 2547)	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันชัย	 วัฒนศัพท์	 (2551)	 ที่พบข้อสรุปว่า	 ปัญหาภาคใต้เป็นประเด็นที่ผสม
ผสานของชาติพันธ์ของพี่น้องชาวมลายูปัตตานีที่ประสงค์จะรักษาอัตลักษณ์	 ทั้งภาษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผูกพันมาตั้งแต่
ด้ังเดิม	ความคิดแบ่งแยกดินแดนน้ันยังมีแนวคิดและหลักฐานแน่นอน	ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง
แม้เหตุการณ์อาจจะลดความถ่ีและจำานวนครั้งลงแต่กลับเพิ่มความรุนแรงขึ้น	 ข้อเสนอแนะเชิงรุกที่ต้องการตอบโจทย์ปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมุ่งแก้ไขท่ีรากเหง้าของปัญหา	 โดยเสนอแนะแนวทางท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง	
สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนได้จริง	 เพ่ือให้เห็นการทำางานของสันติวิธีท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสำาคัญ
ข้อหน่ึง	 คือ	 กำาหนดยุทธศาสตร์ส่ือสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างคนในสังคมใหญ่กับในพ้ืนท่ีในการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติบนความหลากหลายภายในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย	 การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะสำาเร็จหรือไม่	 ส่วนหน่ึงที่สำาคัญน้ันขึ้นอยู่กับการส่ือสารทำาความเข้าใจกับสังคมในพื้นที่และสังคมส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจสภาพปัญหา	 รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนตรงกัน	 รวมท้ังเน้นการส่ือสารเพื่อสร้างกระบวนทัศน์
ที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ		ระหว่างคนที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้สังคมไทยที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม
ไม่มีอคติทางอัตลักษณ์	ชาติพันธ์ุท่ีอาจก่อให้เกิดความหวาดระแวง	ความแตกแยกและนำาไปสู่ความรุนแรงได้	โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในสังคม	 ปลูกฝังทัศนคติท่ีให้เกียรติกันและกัน	 มีความอดทนกันได้และฟ้ืนฟูความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างสังคม
ไทยพุทธกับสังคมมาลายูปัตตานี	ตลอดจนสร้างความรู้สึกของความเป็นพวกเดียวกัน	(นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการ
เสริมสร้างสันติสุข	 รุ่นท่ี	1,	2552)	 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของวันชัย	วัฒนศัพท์	(2551)	 ท่ีระบุว่า	กระบวนการเสวนาหาทางออก	
หรือประชาเสวนากับประชาชนในท้องถ่ิน		โดยการฟังอย่างเข้าใจท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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ให้โอกาสคนในท้องถ่ินดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเขาเองมากขึ้น	เปิดโอกาสประชาสังคมให้มีบทบาทในการสร้างสันติภาพ	และ
ส่ิงสำาคัญที่สุดก่อนส่ิงอ่ืนใด	 คือ	 จะต้องสร้างความไว้วางใจ	 ฟื้นความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นโดยทำาความจริงให้ปรากฏ	 ใช้ความ
กรุณานำา	 จัดการให้เกิดความยุติธรรมทั้งทางกฎหมายและยุติธรรมทางสังคม	 สันติภาพจะไม่เกิดขึ้น	 ถ้าสันติภาพน้ันไม่ได้ยืน
อยู่บนความยุติธรรม
	 การเยียวยา	 เป็นวิธีการสำาคัญที่ภาครัฐนำามาใช้ลดความขัดแย้ง	 สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	การเยียวยาในกรณีปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ	เม่ือนายกรัฐมนตรี
ได้มีคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี	ที่	160/2548	ลงวันที่	3	พฤษภาคม	2548	แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำานวยการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (กยต.)	 ซึ่งมีนายจาตุรนต์	 ฉายแสง	 เป็น
ประธานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณี	 มีการตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติและได้ระดมเงินในการสงเคราะห์
แก่ครอบครัวพี่น้องคนไทยทั้งฝ่ายรัฐและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเสนอว่า	 ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือผ่านส่ือ
ต่างๆ	 และส่ือในท้องถ่ิน	 อีกทั้งควรประสานงานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 และตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องการเยียวยา
โดยเฉพาะเพื่อความรวดเร็ว	(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ	(กอส.),	2549)
	 การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2547	ถึงปัจจุบัน	(2555)	เป็นกลยุทธ์สำาคัญที่ภาครัฐใช้เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้ง
ทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ	โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสากลเป็นบรรทัดฐานในการเยียวยา	บุคคลที่เป็นผู้ได้รับความ
เสียหายและได้รับผลกระทบที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มประชาชนทั่วไป	กลุ่มเจ้าหน้าที่
ของรัฐ	 กลุ่มผู้ที่ถูกกระทำาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี	 และกลุ่มกรณีถูกควบคุมตัว	
หรือถูกคุมขัง	 หรือถูกดำาเนินคดีเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำาเลย	 บุคคลที่ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบอันสืบเน่ืองจาก
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว	 มีความอ่อนไหวและเปราะบางทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างย่ิง	 อีกทั้งยังมี
ข้อจำากัดในการดำาเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูบางประการ	 ทั้งจากตัวผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบเองฝ่ายหน่ึง	 และ
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ	 รวมถึงผู้ปฏิบัติการที่ทำาหน้าที่เยียวยาและฟื้นฟูในระดับต่างๆ	 ด้วยเหตุน้ี	 เพื่อให้กลไกเยียวยา
เป็นพลังในการลบรอยบาดแผลและสมานแผลใจไปสู่ความสมานฉันท์ในพื้นที่	 จึงควรมีการทบทวน	 ประเมินรูปแบบและ
กระบวนการเยียวยาและฟ้ืนฟู	ท้ังวิธีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน	วิธีการดูแลด้านจิตใจ	วิธีการเข้าถึงตัวผู้ได้รับความเสียหาย
และผลกระทบ	และวิธีการอ่ืนๆ	อันนำาไปสู่การได้ใจประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายและผลกระทบดังกล่าว
	 ดังน้ัน	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายวิชาการพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงประกอบ
ด้วย	 คณะผู้วิจัยจาก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	 และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จึงได้ตกลงทำาความร่วมมือในการ	 วิจัยประเมินผลการ
ดำาเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งนอกจากเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการเยียวยาและฟื้นฟู	 การวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 ปัญหาและ
อุปสรรคของการดำาเนินงานแล้ว	 ยังนำาไปสู่การพัฒนากลไกการเยียวยาและฟื้นฟูทั้งในระยะเร่งด่วนและต่อเน่ืองในระยะ
ยาว	 ทั้งน้ีเพื่อให้กลไกดังกล่าวเป็นพลังในการเฝ้าระวัง	 ลบรอยบาดแผลและสมานแผลใจไปสู่การฟื้นคืนความสัมพันธ์	 ความ
สมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 รับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลในจังหวัดนราธิวาส
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพ่ือประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	:	กรณีจังหวัดนราธิวาส
	 2.	เพื่อศึกษาจุดอ่อน		จุดแข็ง	ปัญหาและอุปสรรค	ของการดำาเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและ
ผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	:	กรณีจังหวัดนราธิวาส

ระเบียบวิธีการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการวิจัยเชิงพรรณา	(descriptive		research	)	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 	วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น	2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	การประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ		ส่วนที่	2	การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินงาน	เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนการทำางานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร	ได้แก่	ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส	จังหวัดยะลา	
จังหวัดปัตตานี	และจังหวัดสงขลา	4	อำาเภอ	(เทพา	นาทวี	จะนะ	และสะบ้าย้อย)	รวมจำานวนทั้งส้ิน	9,587	คน	(ข้อมูลของศูนย์
อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ณ	วันที่	25	ตุลาคม	2555)	โดยจำาแนกออกเป็น	4	กลุ่ม	ตามประกาศคณะกรรมการ
เยียวยา	 (ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,	 2555).	 ได้แก่	กลุ่มที่	 1	ประชาชนทั่วไป	จำานวน	7,767	คน	กลุ่มที่	
2	 เจ้าหน้าที่รัฐ	 จำานวน	 396	 คน	 กลุ่มที่	 3	 ผู้ที่ถูกกระทำาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี	
จำานวน	 135	คน	และกลุ่มที่	 4	 บุคคลที่อยู่ในข่ายถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขัง	 หรือถูกดำาเนินคดีเป็นผู้ต้องหา	หรือเป็นจำาเลย	
จำานวน	1,289	คน
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง	การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	แบบทราบจำานวน
ประชากร	ของทาโร่	ยามาเน่	โดยกำาหนดความเชื่อม่ันที่	95%	ความผิดพลาดไม่เกิน	5%	(ศรีบังอร	สุวรรณพาณิช,2549)	จำาแนก
ตามจังหวัดและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯ	ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยในจังหวัดนราธิวาส	จำานวนท้ังส้ิน	380	คน	ประกอบด้วยกลุ่มท่ี	1	
จำานวน	183	คน	กลุ่มท่ี	2	จำานวน	84	คน	กลุ่มท่ี	3	จำานวน	43	คน	และกลุ่มท่ี	4	จำานวน	137	คน	และเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
และเช่ือถือได้จากผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 จึงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม	จากกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	50	คน	ประกอบด้วย	
กลุ่มสหวิชาชีพ	จำานวน	9	คน	กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ	จำานวน	21	คน	และกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายฯครอบคลุม	4	กลุ่ม	จำานวน	20	คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 คือแบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม	 ซึ่งคณะผู้วิจัยจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	
และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ร่วมกันสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม	บทความ	งานวิจัย	และวิทยานิพนธ์ต่างๆ	ที่
เก่ียวข้อง	 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพิจารณาและเพิ่มเติมปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะ	 และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและภาษาเพื่อความเข้าใจ	 จากน้ันนำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับผู้ได้รับความเสีย
หายฯ	จำานวน	20	คน	และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราช	ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	0.87	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	
4	ตอนคือ
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  ตอนที่ 1	ข้อคำาถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	
  ตอนที่ 2	ข้อคำาถามเกี่ยวกับการประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาฯมีลักษณะคำาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า		3	ระดับ	(มาก		ปานกลางและน้อย)		
  ตอนท่ี 3	ข้อคำาถามเก่ียวกับการประเมินรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบมีลักษณะ
คำาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	3	ระดับ	(มาก		ปานกลางและน้อย)		โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย	ในการให้คะแนน
เป็น	3	ระดับ		คือ	คะแนนเฉล่ีย	1.00-1.66	หมายถึง	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย	คะแนนเฉล่ีย	1.67-2.33	หมายถึง	ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	และคะแนนเฉล่ีย	2.34-3.00	 หมายถึง	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก			
  ตอนท่ี 4	เป็นข้อคำาถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	เพ่ือการพัฒนาการเยียวยา
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 3.1	ข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามโดยประชุมผู้ช่วยนักวิจัยเพ่ือช้ีแจง	ทำาความเข้าใจเก่ียวกับแบบสอบถาม
และวิธีการเก็บข้อมูล	การลงพ้ืนท่ีตามกำาหนด		
	 	 3.2	ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม	โดยคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้วิธีการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล	และการสนทนากลุ่ม		
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 4.1	ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม	ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ข้อมูลทั่วไป	คำานวณ
หาค่าความถ่ีและร้อยละ	 สำาหรับข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการดำาเนินการเยียวยาและความพึงพอใจ	 นำามาวิเคราะห์หาค่า
เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 	 4.2	ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม	ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาประกอบการสังเกต
 5. กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายฯ  
   1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย	 ร้อยละ	 67.9	 ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง	 ร้อยละ	 80.8	 รองลงมาคือ	 พ่อ/
แม่ของผู้ได้รับผลกระทบและบุตรของผู้ได้รับความเสียหาย	 ร้อยละ	 39.7	 เป็นผู้รับความเสียหายในอำาเภอระแงะ	 รองลงมาเป็นผู้
เสียหายในอำาเภอบาเจาะ	 ตากใบ	 สุไหงโก-	 ลก	 อำาเภอเมือง	 และสุคิริน	 ตามลำาดับ	 นับถือศาสนาอิสลาม	 คิดเป็นร้อยละ	 73.4	 มี
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ	60.3	ผู้ได้รับความเสียหายท่ีมีบุตร	คิดเป็นร้อยละ	65.3	การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ	42.9	มีอาชีพรับจ้างท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ	47.9	รองลงมา	มีอาชีพเกษตรกร/ทำานา/ทำาสวน	ร้อยละ	21.1	
ส่วนใหญ่	ร้อยละ	91.6	ไม่มีตำาแหน่งทางสังคมในชุมชน	ผู้ได้รับความเสียหายท่ีพบมากท่ีสุดมีรายได้น้อย	คิดเป็นร้อยละ	47.6มีราย
ได้ของครัวเรือนต่อเดือน	5,000	-	10,000	บาท	และ	ร้อยละ	31.3	มีรายได้ต่ำากว่า	5,000	บาท	ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำาตัว	คิดเป็น
ร้อยละ	84.7
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	 ผู้ได้รับความเสียหายมีประเภทคดี	 ที่ได้การรับรองตามหลักเกณฑ์	 คิดเป็นร้อยละ	 62.6	 รองลงมา	 เป็นกลุ่มที่ถูก
ควบคุมตัว	คุมขังหรือดำาเนินคดี		คิดเป็น	ร้อยละ35.0			โดยเป็นความเสียหายด้านร่างกาย	ร้อยละ	64.2			 เป็นผู้ที่เสียชีวิต
คิดเป็นร้อยละ	20.8			รองลงมามีความบาดเจ็บ	ร้อยละ18.2			และ	ทุพลภาพ/พิการ	ร้อยละ10.3		สำาหรับ	ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน	ที่พบมากที่สุดเป็นความเสียหายของยานพาหนะ		ร้อยละ6.8		รองลงมา	คือ	ความเสียหายของบ้าน	ร้านค้าและสวน	
เม่ือแบ่งประเภทบุคคลตามงานเยียวยา		เป็น	ประชาชนทั่วไป/ราชการบำานาญ	ร้อยละ	38.2			เป็นผู้ถูกควบคุมตัว	หรือถูกคุม
ขัง	หรือถูกดำาเนินคดีเป็นผู้ต้องหา	หรือเป็น	จำาเลยและถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง	ร้อยละ	35.2		รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อย
ละ19.7	และ	ผู้ถูกกระทำาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐฯกรณี	25	ต.ค.	2547	(ตากใบ)	ร้อยละ	6.3		กรณีที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ได้
รับบาดเจ็บ	พบว่า		ร้อยละ	51.9	การบาดเจ็บหายเป็นปกติ			สำาหรับปัญหาด้านจิตใจ		พบว่า	ร้อยละ61.4		ไม่มีปัญหาทางด้าน
จิตใจ		ร้อยละ	21.9	ยังรู้สึกกลัวและร้อยละ12.9		ยังมีความเครียดและกังวล	
	 การเยียวยาตามระเบียบ	กฎหมาย	และเงินช่วยเหลือ	ตามมติ	ครม.	พบว่า	ร้อยละ96.7	ได้รับเงินเยียวยาจากศูนย์
ช่วยเหลือเยียวยาอำาเภอ/จังหวัด		ร้อยละ	91.9	ได้รับการเยียวยาจากสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด	
(พม.)		ร้อยละ	68.1		ได้รับเงินยังชีพรายเดือน	(บาท/เดือน		และ	ร้อยละ	49.5		ได้รับทุนการศึกษา	(บาท/ปี)	จากสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด	(ศธ.)		นอกจากน้ี	ร้อยละ	56.7		ได้รับค่าจัดการศพ	(บาท/ราย)	จากสำานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด	(ปภ.)	และร้อยละ	72.9	ได้รับความช่วยเหลือจากสำานักงานยุติธรรมจังหวัด	(ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและ	
เสรีภาพ)
 ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯ
   2.1 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯในภาพรวม 
		 	 	 	 	 	 	 ผลการศึกษาการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯในภาพรวม	 พบว่า	 กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ในด้านต่างๆ	ร้อยละ	29.3	-	68.5	โดยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเย่ียมเยียน
เป็นลำาดับหน่ึง	 (ร้อยละ	 68.50)	 รองลงมาคือด้านการรักษาพยาบาล	 (ร้อยละ	 66.50)	 ส่วนด้านท่ีได้รับน้อยท่ีสุดคือ	 ด้านทรัพย์สิน	
(ร้อยละ	29.30)		สำาหรับการประเมินความพึงพอใจต่อการดำาเนินการเยียวยา	พบว่า	พึงพอใจทุกด้านในระดับปานกลาง	ลำาดับหน่ึง
คือด้านการรักษาพยาบาล	 ( =1.95)	 รองลงมาคือด้านการเย่ียมเยียน	 ( =1.87)	ลำาดับสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายในการประกอบ
ศาสนกิจ	( =1.67)	รายละเอียด	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยา	ในภาพรวม

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

1.	ด้านการรักษาพยาบาล	
2.	ด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบศาสนกิจ	
3.	ด้านการศึกษา	
4.	ด้านทรัพย์สิน	
5.	ด้านการประกอบอาชีพ	
6.	ด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี	
7.	ด้านการเย่ียมเยียน	

253
126
191
111

217
135
260

66.5%	
33.3%	
50.4%	
29.3%	
57.1%	
35.6%	
68.5%	

1.95
1.67
1.75
1.69	
1.71	
1.83
1.87

.76

.77

.73

.65

.72

.70

.78

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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  2.2 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านการรักษาพยาบาล 
	 	 ผลการศึกษาการดำาเนินการด้านการรักษาพยาบาล	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างได้รับการรักษาพยาบาลสูงสุดทาง
ด้านจิตใจ	โดยได้รับร้อยละ	70.0		รองลงมาคือได้รับการรักษาทางกาย	ร้อยละ	69.2		และได้รับการส่งต่อ	ร้อยละ	68.9		สำาหรับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ	57.9	โดยมีระดับความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	ดัง
ตารางที่	2

ตารางที่ 2	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยา	ด้านการรักษาพยาบาล	

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

1.	การรักษาพยาบาลทางด้านร่างกายโดย
แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2.	การรักษาพยาบาลทางด้านจิตใจ	โดย
แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.	การส่งต่อ	ผู้พิการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย	จิตใจ
4.		การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

263

266

262

220

69.2

70.0

68.9

57.9

1.97

1.97

1.93

1.99

.74

.75

.73

.84

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

  2.3 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟื้นฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบ
ศาสนกิจ
		 	 ผลการศึกษาการดำาเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบศาสนกิจ	 	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างได้รับการช่วย
เหลือในการประกอบพิธีฮัจญ์	 ร้อยละ	 40.5	 สำาหรับการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอ่ืน	 ได้รับร้อยละ	 26.1	 โดยมีระดับ
ความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3		แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยา	ด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบศาสนกิจ

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

5.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ไปประกอ
บพิธีฮัจญ์	หรืออุมเราะฮ์	ณ	ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย	
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ไปประกอบศาสน
กิจตามหลักศาสนาอ่ืน	

154

99

40.5

26.1

1.75

1.59

.79

.74

ปานกลาง

ปานกลาง
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  2.4 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านการศึกษา
		 	 ผลการศึกษาการได้รับการเยียวยาด้านการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างได้รับสิทธิการศึกษาของทายาทเป็น
ลำาดับหน่ึง	 ร้อยละ	64.2	สำาหรับสิทธิการศึกษาของตนเอง	 ได้รับร้อยละ	27.1	และได้รับค่าใช้จ่ายต่อเน่ือง	 ร้อยละ	60	 โดยมี
ระดับความพึงพอใจในหัวข้อการใช้สิทธิในการรับการศึกษาของตนเองอยู่ในระดับน้อย	 และพึงพอใจการให้สิทธิการเข้ารับการ
ศึกษาของทายาทและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดับปานกลาง	ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยาด้านการศึกษา	

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

7.	การให้สิทธิในการเข้ารับการศึกษาของ
ตนเอง	
8.	การให้สิทธิในการเข้ารับการศึกษาของ
ทายาท	
9.	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง	์

103

244

228

27.1

64.2

60.0

1.49

1.91

1.86

.69

.74

.76

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

  2.5 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านทรัพย์สิน 
	 	 ผลการศึกษาการได้รับการเยียวยาด้านทรัพย์สิน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์	ร้อยละ	
28.2	และกรณีทรัพย์สินเสียหาย	ได้รับการเยียวยาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	30.5	โดยมีระดับความพึงพอใจทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง	ดังตารางที่	5

ตารางที่ 5	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยาด้านทรัพย์สิน		

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

10.	การช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้าน
ทรัพย์สิน	
11.	กรณีทรัพย์สินเสียหาย	การซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย	

107

116

28.3

30.5

1.68

1.70

.64

.65

ปานกลาง

ปานกลาง

  2.6 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านการประกอบอาชีพ 
	 	 ผลการศึกษาการได้รับการเยียวยาด้านการประกอบอาชีพ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	61.8	และได้รับการส่งเสริมที่ทำากิน	ร้อยละ	52.4	โดยมีระดับความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	
ดังตารางที่	6
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ตารางที่ 6	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยาด้านการประกอบอาชีพ		

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

12.	การช่วยเหลือด้านที่ทำากิน	
13.	การส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ	

199
235

52.4
61.8

1.69
1.75

.72

.72
ปานกลาง
ปานกลาง

  2.7 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี 
	 	 ผลการศึกษาการได้รับการเยียวยาด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างได้รับการช่วย
เหลือในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ร้อยละ	 47.4	 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความเป็นธรรม	 ร้อยละ	 32.6	 การ
แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน	ร้อยละ	31.6	และการช่วยเหลือเยียวยาด้านกฎหมาย	ร้อยละ	30.8	โดยมีระดับความพึงพอใจ
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	ดังตารางที่	7

ตารางที่ 7	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยาฯด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี		

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

14.	การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อ
เท็จจริงและหลักฐาน	
15.	การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความ
เป็นธรรม	
16.	การช่วยเหลือเยียวยาด้านกฎหมาย	การ
ฟ้องร้อง	การดำาเนินคดี	
17.	การช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ	

120

124

117

180

31.6

32.6

30.8

47.4

1.84

1.82

1.82

1.83

.67

.69

.72

.75

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

  2.8 ผลการดำาเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลผู้ได้รับความเสียหายฯด้านการเย่ียมเยียน
	 	 ผลการศึกษาการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเย่ียมเยียน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีการจัดตั้ง
สถาบันส่งเสริมการศึกษาเยียวยาฟื้นฟูผู้พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ร้อยละ68.9	 และได้รับการเย่ียมเยียนอย่างต่อเน่ือง	
ร้อยละ	68.2	โดยมีระดับความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	ดังตารางที่	8
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ตารางที่ 8	แสดงการได้รับและความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินการเยียวยา	ด้านการเย่ียมเยียน			

การได้รับและความพึงพอใจต่อผลการ
ดำาเนินการเยียวยา

ได้รับตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
จำานวน ร้อยละ S.D. ระดับ

18.	การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมการศึกษาเยียวยา
ฟ้ืนฟูผู้พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
19.	การได้รับการเย่ียมเยียนอย่างต่อเน่ือง
โดยกลุ่มสหวิชาชีพ		

262

259

68.9

68.2

1.79

1.95

.78

.78

ปานกลาง

ปานกลาง

 ตอนที่ 2 จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำาเนินงานเยียวยา และฟ้ืนฟูผู้ได้รับความ
เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 การวิเคราะห์จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อเสนอแนะของการดำาเนินงานเยียวยาได้จากผู้ให้ข้อมูลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และเก่ียวข้องกับการเยียวยาและฟื้นฟู	ได้แก่	กลุ่มสหวิชาชีพ	กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ	และกลุ่มผู้ได้รับความเสีย
หายฯที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่ม	จำานวน	50	คน	ดังน้ี
  1. จุดอ่อน ระเบียบ/หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ	บางระเบียบไม่สอดคล้องสภาพจริง		การเยียวยามีหลายข้ันตอน		เอกสาร
มีจำานวนมาก	 ผู้ได้รับความเสียหายฯยังไม่ค่อยรับทราบเก่ียวกับสิทธิการเยียวยา	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเยียวยาไม่มีขวัญกำาลังใจ	
ขาดงบประมาณสนับสนุนต้องทำางานอ่ืนด้วย	ทำาให้ทำางานด้านการเยียวยาไม่เต็มท่ี	ข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายฯไม่ครบถ้วน	ผู้ได้รับ
ความเสียหายฯไม่แน่ใจความจริงใจของภาครัฐ	
 2. จุดแข็ง	ผู้ได้รับความเสียหายฯ	ตระหนักถึงการดูแลของรัฐ	เห็นถึงความพยายามที่ภาครัฐผลักดันที่จะช่วยเหลือ
ประชาชนให้มากที่สุด	การรับรองเหตุการณ์จาก	3	ฝ่าย	ทำาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	การช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของรัฐ	การให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น	ทำาให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ว้าเหว่	 ไม่โดนทอดทิ้ง	
เจ้าหน้าที่เยียวยาระดับปฏิบัติเป็นผู้มีจิตอาสา	ทีมงานเยียวยาเข้มแข็ง	มีศูนย์ประสานงานฯ	ศว.ชต.	ช่วยประสานการช่วยเหลือ
อีกทางหน่ึง	
 3. ปัญหา	ความขัดแย้งในการแบ่งสันปันส่วนเงินเยียวยาและขาดประสิทธิภาพในการใช้เงิน		ผู้ได้รับความเสียหายฯ
ขาดข้อมูลทำาให้ผู้ไม่หวังดีใช้เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์	 บางกรณีการรับรอง	 3	 ฝ่ายสรุปล่าช้า	 ทำาให้รับเงินเยียวยา
ล่าช้าด้วย	 การเย่ียมเยียนผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่อเน่ือง	 การทำางานของหน่วยงานรัฐไม่ค่อยประสาน	 ทำาให้การเยียวยาซ้ำาซ้อน	
มาตรฐานการทำางานของเจ้าหน้าที่เยียวยาอำาเภอแต่ละจังหวัดต่างกัน	
 4. อุปสรรค	ผู้ได้รับความเสียหายฯไม่เข้าใจกระบวนการเยียวยา		เกิดทัศนคติในเชิงลบ		ชาวบ้านบางคนไม่รู้หนังสือ	
ไม่สามารถรับรู้สิทธิและไม่อาจเรียกร้อง	อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	/ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำางานเยียวยาประจำา	การลงเย่ียมบ้าน
ค่อนข้างเส่ียง	 และยังขาดงบประมาณ	 จึงเย่ียมได้ไม่ทั่วถึง	 ขาดความสม่ำาเสมอ	 หน่วยงานที่ให้บริการด้านการเยียวยามีหลาย
หน่วยงาน	ขาดความเป็นเอกภาพด้านข้อมูล
 5. ข้อเสนอแนะ		การเยียวยาเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุ		ต้องแก้ท่ีความเข้าใจและให้คนในพ้ืนท่ีแก้ปัญหาของตนเอง			ปรับ
หลักเกณฑ์และระเบียบให้สอดคล้องความเป็นจริง	 ควรให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ	 และควรสำารวจความต้องการก่อน	 ควรมี
ศูนย์เยียวยาแบบบูรณาการจังหวัดละ	1	แห่ง	ยึดหลักเกณฑ์เยียวยาและฟ้ืนฟูแบบองค์รวม	รูปแบบการเยียวยา	ควรหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการ	รัฐควรปรับปรุงกระบวนการและวิธีการส่ือสารประชาสัมพันธ์	ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่เยียวยา
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โดยเพิ่มพูนความรู้	 ให้ความม่ันคงและสวัสดิการต่างๆ	 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นระยะ	 ควรทำางานในเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ	ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในลักษณะแบบบูรณาการ	และควรเน้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ควรมีการ
จัดอบรมผู้นำาชุมชน	/	บัณฑิตอาสา	/	อาสาสมัครชุมชน	เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานเยียวยาในชุมชน	ควรพัฒนาฐานข้อมูล	
โดยจัดทำาเวปไซต์ฐานข้อมูล	 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้บันทึกข้อมูลและตรวจสอบทางออนไลน์	 ควรมีการสร้างกลุ่มเพื่อความ
เข้มแข็ง	มีทุนให้ทำาอาชีพ	/การศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา 
	 1.	 การประเมินผลการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากเหตุการณ์
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พบว่า	 ผู้ได้รับความเสียหายฯพึงพอใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีทำางานด้านเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูในระดับปานกลาง	 พึงพอใจต่อรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูในระดับปานกลาง	 แต่มีความพึงพอใจต่อการดูแล
ของรัฐในระดับมาก	 กล่าวได้ว่า	 หน่วยงานภาครัฐทำาได้ดีในด้านการดูแลผู้ได้รับความเสียหายฯ	 ส่วนการปฏิบัติงานด้านเยียวยา
และฟ้ืนฟู	 และรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูยังต้องพัฒนาต่อไป	 การท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานด้านการเยียวยา
และรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ได้ใจประชาชน	 อาจมาจากสาเหตุหลายประการ	 เช่น	 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง	
ผู้นำาท้องถ่ินยังไม่มีบทบาทด้านการเยียวยาทำาให้ไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงพาของผู้ได้รับผลกระทบได้	 ยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบ
ระบบการเยียวยาว่าความช่วยเหลือถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่	 แนวทางแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 ไม่มีเวทีให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างอิสระ	 การกำาหนดเกณฑ์พ้ืนท่ีการเยียวยายัง
สับสนระหว่างพ้ืนท่ีเกิดเหตุและท่ีอยู่อาศัย	ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐไม่เป็นปัจจุบัน	
	 2.	 จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 ปัญหา	 อุปสรรค	และข้อเสนอแนะของการดำาเนินการเยียวยาในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานเยียวยา	
และผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวม	 พบว่า	 ยังมีจุดอ่อน	 ปัญหาและอุปสรรค	 หลายประเด็นท่ีจำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง	 เช่น	
วางแผนการดำาเนินงานเยียวยาท่ีเป็นระบบ	 การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการเยียวยาเพ่ือการพัฒนาให้ดีข้ึน	 หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเยียวยาท่ีเป็นธรรม	 ความต่อเน่ืองในการเยียวยา	 ฯลฯ	 ส่วนจุดแข็งท่ีมี	 ควรเสริมความเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ข้ึน	เช่น	การจัดต้ังเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนดูแลซ่ึงกันและกัน	มีการประสานงานช่วยเหลือเงินเยียวยา
ระหว่างศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นต้น	 สำาหรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง	 ควรนำาไปพิจารณาดำาเนิน
การตามความเหมาะสม	 เช่น	 ปรับการช่วยเหลือเงินเยียวยาด้านการศึกษาโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 รัฐควร
สำารวจความต้องการของผู้ได้รับความเสียหายฯเพ่ือช่วยเหลือให้ตรงจุด	 ควรมีการทำางานในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ	 และควรมีการ
ทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ	 ควรเน้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 การเสริมสร้างอาชีพให้
กับคนในครอบครัวของผู้ได้รับความเสียหายฯ	ควรจัดทำาฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ	เป็นต้น
	 แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนการทำางานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายฯ	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบ
การส่ือสารให้เข้าถึงใจประชาชน	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเยียวยาและฟ้ืนฟูแบบครบวงจร	การพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนการดำาเนินงานเยียวยาและฟ้ืนฟูฯในรูปแบบศูนย์บูรณาการ	 การพัฒนากลไกการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน	และการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนการทำางานของผู้ปฏิบัติงานเยียวยาให้เป็นมาตรฐาน
	 อย่างไรก็ตาม	 การเยียวยาเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	 ซึ่งมีความสำาคัญอย่างมาก	 เพราะหมายถึงภาครัฐมี
ความจริงใจ	ไม่ได้ละทิ้งประชาชน	รัฐมีความรับผิดชอบผู้ได้รับความเสียหายฯ	ทั้งท่ีเกิดจากการกระทำาของฝ่ายตรงข้ามรัฐ	หรือ
การกระทำาของรัฐ	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ	แต่ในความเป็นจริง	ประเด็นสำาคัญ	คือ
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การเยียวยาเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ถูกกระทำาหรือประชาชน	 ผู้บริสุทธิ์	 ไม่ได้แก้ปัญหากลุ่มผู้กระทำาความผิด	 จึงยังมองไม่
เห็นภาพความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้	 การจะช่วยสร้างสันติภาพต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	 ต้องจับคนกระทำาผิด
มาลงโทษไม่ว่าผู้กระทำาผิดจะเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐ	 หรือรัฐเป็นผู้กระทำา	 ต้องมีความโปร่งใสเรื่องการดำาเนินคดี	 และให้สิทธิการ
ต่อสู้ในชั้นศาล	 น่ันคือ	นโยบายของรัฐต้องเสมอภาค	 เท่าเทียมและเป็นธรรม	สร้างความเชื่อม่ันให้ประชาชน	และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	กำาหนดนโยบายให้สอดคล้องต่อเน่ืองกันทั้งระบบ	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
อย่างทั่วถึง	สร้างพื้นที่การพูดคุยระหว่างรัฐกับประชาชน	ด้วยเหตุน้ี	ส่ิงที่ควรทำาควบคู่กัน	คือ	การฟื้นฟูชุมชนให้คืนกลับมาดัง
เดิม	 และเสริมความเข้มแข็งให้มากขึ้นได้น้ันควรเริ่มจากศาสนา	 หลักคำาสอนของศาสนาที่ถูกต้อง	 สถาบันครอบครัวต้องเข้ม
แข็ง	พ่อ-แม่-ลูก	รู้หน้าที่	ชุมชนต้องร่วมกัน	จัดระเบียบชุมชน	มีความสามัคคี	ต้องสร้างความเชื่อม่ัน	ผู้นำามีความเป็นเอกภาพ	
ชุมชนร่วมกันดูแลตนเองโดยไม่พึ่งบุคคลภายนอก	 โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการทำางาน	 และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน	 ผ่านเวทีชาวบ้าน	 รัฐและประชาชนมีช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ	 เข้าถึง	 และพัฒนา	 โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรม

สรุป
	 ผลการประเมินการดำาเนินงานการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พบว่า	 ผู้ได้รับความเสียหายและผลกระทบฯได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในด้านการรักษา
พยาบาล	ค่าใช้จ่ายในการประกอบศาสนกิจ	การศึกษา	ทรัพย์สิน	การประกอบอาชีพ	กฎหมายและการดำาเนินคดี	และด้านการ
เย่ียมเยียน	 ในทุกด้านตามเกณฑ์ซึ่งมากน้อยแตกต่างกันตามความเสียหายที่ได้รับ	 โดยมีความพึงพอใจการช่วยเหลือเยียวยา
ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา	 เพื่อให้การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบมีความย่ังยืน	 การเยียวยา	
ควรพัฒนามิติสุขภาพกาย	 จิตใจและจิตวิญญาณ	 เศรษฐกิจและสังคม	 การส่งเสริมการนำาหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน	 ใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง	 โดยรัฐควรเข้าถึงประชาชน	 ส่ง
เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม	 มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	 หัวใจสำาคัญอีกประการหน่ึง	 คือ	 การสร้างความ
ย่ังยืนด้านการประกอบอาชีพ	 ให้ความรู้การประกอบอาชีพควบคู่กับการให้ทุนอาชีพต้องมีความต่อเน่ือง	 สามารถพึ่งตนเองได้	
สร้างกระบวนการประเมินติดตามพัฒนาการการฟื้นฟู	 และความเข้มแข็ง	 ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมถึงผู้นำา
ศาสนา	ผู้นำาชุมชน	ชุมชน	และเพื่อนบ้านต้องร่วมกันช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน	การเยียวยาจึงจะเป็นการเยียวยาที่ย่ังยืน	
	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ผลการวิจัยช่วยให้เห็นกลไกการพัฒนาท่ีภาครัฐอาจนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายให้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ	 และให้การสนับสนุนงบประมาณบนพื้นฐานของความคุ้มค่า	 ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 มีผู้ใช้และผู้ได้ประโยชน์
อย่างแท้จริง	 ได้แก่	 กลไกการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรฐานรากที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับประชาชนในพื้นที่	 กลไกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเยียวยาและฟื้นฟูแบบครบวงจร	 กลไกการขับเคล่ือน
การดำาเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูฯในรูปแบบศูนย์บูรณาการ	 กลไกการพัฒนาการส่ือสารให้เข้าถึงใจประชาชน	 และกลไกการ
พัฒนาการทำางานของผู้ปฏิบัติงานเยียวยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ให้ชุมชนในพื้นที่
มีความเข้มแข็งและเป็นชุมชนต้นแบบได้	
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