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บทค ัดย  อ 
บทความว ิชาการน้ีมิีวิ ตถปุระสงค ิเพิ ่อศึกษาการจ ดสว สด การที่พึงประสงค ส าหร บผู้ได้ร บผลกระทบและผู้ได้ร บความ

เสียหายอ นเน ่องจากเหติุการณความไมสงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต้ิ โดยใชแนวค ดทฤษฎิีดิ้านสว สด ิการส ิงคมิ ค อิแนวค ด
แบบทางสายกลาง แิละแนวค ดแบบซายใหมหร ิอทางสายทิี่สาม ริะเบียบว ธีว จ ย คิ อิการว จ ยเช งคุณภาพ ใิช้ว ธีเล อกกลุ่ม
ต วอย่างแบบเจาะจงิจ านวนิ3ิกลุ่มิค อิกลุ่มที่ิ1ิผู้ให้บร การสว สด การภาคร ฐและภาคประชาส งคมิจ านวนิ21ิคนิกลุ่มที่ิ2ิ
ผู้ ไ ด้ร บผลกระทบ จิ านวนิ12ิคนิและกลุ่มที่ิ3ิผู้ ไ ด้ร บความเสียหายิจ านวนิ9ิคน ิเคร ่องม อที่ ใช้ในการศึกษาค อ  ิ
แบบส มภาษณ ร่วมก บว ธีการศึกษาเร ่องเล่าิ โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ส มภาษณ ด้วยตนเองิ ผลการศึกษาพบว่าิหลิ กการสิ าค ญของ
ริูปแบบสว สด การพหลุิ กษณประกอบดวยิ การมีสวนริ่วมของทุกภาคสวนิ ความเปนธรรมทางส ิงคมิ ความเสมอภาคิ ความ
ยิ ่งย นิและความสามารถเขิ้าถิึงความต้องการของกลุมเปาหมายิ จะทิ าใหการจ ดสว สดิ การเก ดประโยชนทิี่เปนริูปธรรมิและ
การทิี่มีสว สดิ การพิ ้นถิ ่นิ (ซะกาต)ิ รวมก บการสน บสนุนใหคนในพิ ้นทิี่เขามามีสวนรวมิ จะชวยหนุนเสริ มใหสว สดิ การมีความ
ม ่นคงมากย ่งขิึ้น 
ค าส  าคัญ: ริูปแบบสว สดิ การพหลุิ กษณ , เหติุการณความไมสงบ, ผิูไดริ บผลกระทบและผิูไดริ บความเสิียหาย 
 

Abstract 
The aิcademic aิrticle aิims tิo aิnalyze “ิDesirable welfare” for an Affected pิeople aิnd Injured pิersonิ

inิTheิSouthernิ Borders underิ The Violent Situationิ ิbyิusingิ theิConcept/ TheoryิofิSocial Welfare, 
namely,ิTheิMiddleิWayิandิTheิNew LิeftิorิTheิThirdิWay.ิResearch methodology isิQualitative research 
and use the Purposive sampling of 3 groups;ิGroup 1 is Government Service Provider and Civil Society 
Provider 21 people, Groupิ 2 is Affected people 12 person and Group 3 is Injured person 9 people.  ิ

                                                           
1 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของว ทยาน พนธเร ่อง“สว สด การส าหร บผู้ไดร บผลกระทบและผู้ได้ร บความเสียหายอ นเน ่องจาก
เหตุการณ ความไม่สงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต้”ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหล กสูตรส งคมสงเคราะหศาสตรดุษฎี
บ ณฑ ติสาขาว ชาการบร หารส งคมิคณะส งคมสงเคราะหศาสตร ิมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย , ภาคว ชาส งคมศาสตร ิ คณะมนุษยศาสตรและส งคมศาสตร ิ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ิ ว ทยาเขตป
ตตานีิละน กศึกษาปร ญญาเอกิสาขาว ชาการบร หารส งคมิคณะส งคมสงเคราะหศาสตร ิมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร  

3 ศาสตราจารย ิดร., ภาคว ชาส ิงคมสงเคราะหศาสตร ิคณะส ิงคมสงเคราะหศาสตร ิมหาว ทยาลิ ยธรรมศาสตร  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ิดร.,ิคณะร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตปัตตานี 
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The Tools used consisted of Interview and Narrative approach.  The researcher interview by myself.ิ 
Theิresultsิindicateิthatิ“WelfareิPluralism Model”ิwhichิconsistsิofิPartnership,ิSocialิJustice,ิEquality, 
SustainableิandิAccessibility wิillิmakeิaิconcrete welfare.ิAnd The LocalิWelfare (zakat) and the involvingิ
everyิparty willิsupport welfare get stronger. 
Keyword:ิWelfare PluralismิModel, The Violent Situation, Affected people and Injured person 
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1. บทน า 
การพ ฒนาระบบสว สด การส งคมภายใต้กรอบแนวค ดทฤษฎีดานสว สด การส งคมิ 4ิกลุมิไดแก่ิ กลุมที่ิ1ิแนวค ด

แบบขวาใหม่ (ิThe New Right)ิกลุมที่ 2ิ แนวค ดแบบทางสายกลาง (ิTheิMiddle Way)ิกลุมที่ 3ิ แนวค ดส งคมน ยม
ประชาธ ปไตย (ิDemocratic Socialism)ิและกลุมที่ิ4ิแนวค ดแบบซายใหม่หร อทางสายที่สาม (ิTheิNewิLeftิorิTheิ
ThirdิWay)ิที่แต่ละแนวค ดทฤษฎีให้น้ าหน กและอธ บายในสาระส าค ญต่อไปน้ีิ ได้แก่ิ1)ิธรรมชาต ของมนุษย ิ2)ิปัญหา
ส งคมิ3)ิระบบเศรษฐก จและบทบาทของร ฐิ 4)ิความเป็นธรรมทางส งคมิ 5)ิร ฐสว สด การิและิ6)ิสว สด การส งคมและ
ส งคมสงเคราะห ิท ้งแตกต่างและคล้ายคลึงก นอย่างมีน ยส าค ญ 

โดยแนวค ดทฤษฎีที่มีความแตกต่างจากแนวค ดทฤษฎีอ ่นิๆ ิค อิแนวค ดแบบขวาใหม่ิที่มองว่าธรรมชาต ของ
มนุษย น ้นิมนุษย เห็นแก่ประโยชน ส่วนตนิ เก ดปัญหาส งคมิเพราะคนมีปัญหาส งคมค อิคนไม่ดีิเกียจคร้านิปร บต วให้เข้า
ก บส งคมไม่ได้ิหร อเป็นบางว ฒนธรรมเท่าน ้นิให้ความส าค ญก บระบบเศรษฐก จและบทบาทของร ฐิที่ระบบตลาดมีเสรีให้
มากที่สุด ลิดบทบาทของร ฐให้เหล อน้อยที่สุดิในประเด็นความเป็นธรรมทางส งคมิที่ เห็นว่าความเป็นธรรมเป็นเร ่องไร้
สาระิน ้วม อเราิ5ิน ้วม นย งยาวไม่เท่าก นเลยิรวมถึงไม่น ยมให้มีร ฐสว สด การ แิละมองว่าสว สด การเน้นการบรรเทาทุกข ใน
ขณะที่ล งคมสงเคราะห ค อการแจกข้าวของช ่วคร ้งช ่วคราว 

จะเห็นได้ว่า แินวค ดแบบขวาใหม่เห็นต่างอย่างส ้นเช ง ใินขณะที่แนวค ดส งคมน ยมประชาธ ปไตย เิห็นร่วมก บ
แนวค ดแบบทางสายกลางิและแนวค ดแบบซ้ายใหม่หร อทางสายที่สามิในบางประเด็นิได้แก่ิธรรมชาต ของมนุษย ิความ
เป็นธรรมทางส งคมิ และสว สด การส งคมและส งคมสงเคราะห ิ กล่าวค อิแนวค ดส งคมน ยมประชาธ ปไตยิ เห็นว่ามนุษย มี
คุณสมบ ต กลางิๆิร ฐต้องกระตุ้นให้เสียสละิ ความเป็นธรรมค อการให้หล กประก นอย่างน้อยข ้นต่ าก บประชาชนทุกคนใน
ส งคมิและสว สด การส งคมมีความหมายกว้างและให้ประชาชนทุกคนในส งคมิโดยไม่ต้องใช้ ิMean testิและส งคม
สงเคราะห มีความส าค ญิส่วนในประเด็นปัญหาส งคมิ ระบบเศรษฐก จและบทบาทของร ฐิ รวมถึงร ฐสว สด การน ้นิแนวค ด
ส งคมน ยมประชาธ ปไตยิเห็นว่าปัญหาส งคมเก ดจากระบบทุนน ยมิ ที่บทบาทร ฐต้องมีมากกว่าทางสายกลางิ และ
สน บสนุนร ฐสว สด การอย่างมากิซึ่งต่างจากแนวค ดแบบทางสายกลางิและแนวค ดแบบซ้ายใหม่หร อทางสายที่สามอยู่บ้าง 

ส่วนแนวค ดแบบทางสายกลางิ และแนวค ดแบบซ้ายใหม่หร อทางสายที่สามิ มีความคล้ายคลึงก นค่อนข้างมากิ
ด งปรากฎในตารางที่ิ1ิ 
 
ตารางที ่1ิสาระส าค ญทิี่คล้ายคลึงก นของแนวค ิดแบบทางสายกลางิิและแนวค ดแบบซายใหม่หร ิอทางสายทิี่สาม 

สาระส าคัญ/แนวคิด แนวคิดแบบทางสายกลาง แนวคิดแบบซ้ายใหม หรือทางสายที่สาม 
1.ิธรรมชาต ของมนุษย  มนุษย ร กการเสยีสละพร้อมให้ผู้ที่

เด อดร้อน 
ม นุษย ในฐานที่ เ ป็ นพล เ ม อ ง ิ ต้ อ งมี ิ 
“ความร บผ ดชอบของพลเม อง”ิที่ไม่เป็นคน
ฉวยประโยชน โดยไม่ร่วมเสี่ยงิ มีความ
ร บผ ดชอบต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนิ
มีความร บผ ดชอบต่อการเสียภาษีร่วมก นก บ
ผู้อ ่นอย่างเป็นธรรม แิละมีความร บผ ดชอบ
ต่อการกระท าที่ จะน าไปสู่การอนุร กษ 
ธรรมชาต และส ่งแวดล้อมิเป็นต้น 
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สาระส าคัญ/แนวคิด แนวคิดแบบทางสายกลาง แนวคิดแบบซ้ายใหม หรือทางสายที่สาม 
2.ิปัญหาส งคม รากเหง้าของปัญหาส งคมเก ดจาก

ระบบทุนน ยม แิต่ทุนน ยมย งจ าเป็น
เพราะว่าเป็นระบบที่มีความเลวน้อย
ที่สุด 

ปัญหาที่เก ดขึ้นในส งคมอ งกฤษต่อชนช ้น
กลางระด บล่างิและชนช ้นล่างที่ โดนต ด
งบประมาณด้านสว สด การส งคมและการที่
ประชาชนเบ ่อหน่ายที่จะต้องเสียภาษีอ ตรา
ก้าวหน้าจ านวนมาก 

3.ิระบบเศรษฐก จ ร ฐคอยดูแลตลาดเสรีไม่ให้เอาเปรียบ
คนจนมากเก นไป 

ระบบตลาดเสรีิท าให้ชีว ตมนุษย เต็มไปด้วย
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

4.ิความเปนธรรมทางส งคม ความเปนธรรม คิ อิการใหิ“โอกาส”ิ
แกทุกคนในส งคมิอยางเทาเทียมก น 

ความเปนธรรมทางส งคมที่อยู่บนแนวค ด
พ ้นฐานิ3ิประการิค อิโอกาสิ(Opportunity)ิ
ความร บผ ดชอบิ(Responsibility)ิ และชุมชนิ
(Community)ิที่ทุกคนควรมีโอกาสที่แท
จร งเพ ่อน าไปสูความเสมอภาคและเท่าเทียม
ก นของผูคนในส งคมบนพ ้นฐานของความ
ร บผ ดชอบของทุกคนที่อ งเหตุผลของความ
ยุต ธรรมที่คนิๆิหน่ึงจะมีชีว ตอยู่ในส งคม
โดยใช้ตนทุนของคนอ ่นิๆิม ได้ิร ฐจึงตอง
สร้างขอบ งค บในเช งของกฎหมายิเพ ่อให
ความร บผ ดชอบปรากฏในหมู่ประชาชน  ิ
ด งค ากลาวที่วาิ “ไมมีส ทธ ใดที่ปราศจาก
ความร บผ ดชอบ” 

5.ิร ฐสว สด การ น ยมร ฐสว สด การิแต่ไมใหกระทบ 
กระเท อนต่อเสรีภาพิมากน ก 

ปร บร ้อโครงสร้างร ฐสว สด การและสร้าง
สว สด การเช งบวกิ(Positive welfare)ิหร อ
สว สด การที่สอดคล้องก บข้อเท็จจร งและ
หล กการปฏ บ ต จร ง 

6. ิ ส ว ส ด ก า ร ส งคม และส ง ค ม
สงเคราะห  

สว สด การส งคมมีความหมายกว้าง
กว่าิแตย งคงตองมีการิMeansิtest 
ในการใหบร การ สิ งคมสงเคราะหมี
ความส าค ญ 

สว สด การส งคมเปนส ่งจ าเปนแต่ร ฐตอง
ปร บเปลี่ยนว ธีการและแสวงหาความรวมม อ
จากภาคสวนอ ่นิ ๆิของส งคมิ/ิส งคมสง
เคราะหมีความส าค ญ 

ที่มา : ปร บจากิ“สาระส าค ญที่แตกตางในแตละแนวค ด”ิ เอกสารค าสอนิว ชาิสค.ิ801ิโครงสรางส งคมไทยก บการบร หาร
ส งคมิภาคิ1ิ/ิ2556ิเร ่องิแนวค ดทฤษฎีร ฐสว สด การิ โดยรองศาสตราจารย ิ ดร.ิก ต พ ฒน ิ ินนทปทมะดุลยิ 
คณะส งคมสงเคราะหศาสตร ิมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ิ 
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โดยทิ่ีบทความว ชาการเริ ่องน้ีิ จะน าเฉพาะแนวค ิดแบบทางสายกลางและแนวค ิดแบบซายใหมหร อทางสายทิี่สามมา
ศึกษาิ เพิ ่อหาริูปแบบการจ ดสว สด ิการส ิาหริ บผู้ไดิ้ริ บผลกระทบและผิูไดร ิบความเสิียหายิ อิ นเน ่องจากเหติุการณความไมิ่สงบ
ในจ งหว ดชายแดนภาคใต้ 
 
2. เน ื้อเร ื่อง 

จ งหว ดชายแดนภาคใต้ิหมายถึงิจ งหว ดปตตานีิยะลาิและนราธ วาส ซิึ่งประสบปญหาอ นเน ่องจากเหตุการณ 
ความไม่สงบที่เร ่มจากเหตุการณ คนรายบุกปลนปนและฆาทหารจากกองพ นพ ฒนาที่ิ 4ิคายกรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร ิ
บานปเหล็งใต้ิ ต าบลมะร อโบออกิอ าเภอเจาะไอร้องิจ งหว ดนราธ วาสิ เม ่อว นที่ิ4ิมกราคมิพ.ศ.ิ2547ิและด าเน นมาจนถึง
ปจัจุบ น 

เหตุการณความไม่สงบิหร อสถานการณความไมสงบจ งหว ดชายแดนภาคใต้ิ หมายถึงิเหตุการณที่ได้ร บการร บรอง
จากคณะกรรมการิ3ิฝา่ยิไดแก่ิ ปกครองิทหาริและต ารวจิตามมต คณะร ฐมนตรีว นที่ิ6ิพฤศจ กายนิพ.ศ.ิ2550 เิหตุการณ
ความไม่สงบสงผลกระทบในทุกดานิ โดยเฉพาะอยางย ่งผลกระทบตอว ถีชีว ตความเปนอยูของคนในพ ้นที่ิ ซึง่ในที่น้ีหมายถึงผู
ได้ร บผลกระทบ แิละผู้ได้ร บความเสียหายอ นเน ่องจากเหตุการณความไมสงบ โิดยผู้ได้ร บผลกระทบิหมายถึงิบุคคลที่ไดร บ
ผลกระทบหร อผูที่ถูกกระท าจากกลุ่มกอความไม่สงบอ นเน ่องจากเหตุการณความไมสงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต้ ติ ้งแตว นที่ิ1ิ
มกราคมิพ.ศ.ิ2547ิจนถึงิปจจุบ นิที่มีล กษณะด งน้ีิ1)ิเปนคนไทยที่มีช ่ออยูในทะเบียนบานของพ ้นที่ที่ท าการศึกษาิ2)ิเป็นผู้
ประสบเหตุซึ่งเก ดจากการกระท าของผูกอความไมสงบในพ ้นที่จ งหว ดชายแดนภาคใต้ 3ิ)ิเหตุการณที่เก ดขึ้นท าใหบาดเจ็บิ
พ การิเสียชีว ติและทร พย ส นเสียหายิและิ4)ิเป็นผูที่ได้ร บการร บรองเหตุการณความไมสงบิ3ิฝายระด บอ าเภอของจ งหว ด
ชายแดนภาคใต้ิ(ต ารวจิทหาริและปกครอง)ิ(ศูนย อ านวยการบร หารจ งหว ดชายแดนภาคใต้ิ(ศอ.บต.).ิมปป.:ิ6ิ-ิ14) 

สวนผู้ไดร บความเสียหายิหมายถึงิบุคคลที่ไดร บความเสียหายถึงแกชีว ติ หร อรางกายิหร อจ ตใจิการบ งค บบุคคล
ใหสูญหาย ริวมท ้งทร พยส น จิากการกระท าของเจาหนาที่ร ฐอ นเน ่องจากเหตุการณความไม่สงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต้ิ 
ผถููกควบคุมต วิผูถูกคุมข งิตามพระราชบ ญญ ต กฎอ ยการศึกิ พ.ศ.ิ2457 พระราชก าหนดการบร หารราชการในสถานการณ
ฉกุเฉ นิพ.ศ.ิ2548 พระราชบ ญญ ต การร กษาความม ่นคงภายในราชอาณาจ กริพ.ศ.ิ2551ิหร อเปนผู้ตองหาิหร อเปนจ าเลยที่
ถูกด าเน นคดีิหร อถูกคุมข งในระหวางการพ จารณาคดีิตอมาปรากฏหล กฐานวาม ได้เปนผูกระท าผ ดหร อมีการถอนฟองิหร อมี
ค าพ พากษายกฟ้องิ(ราชก จจานุเบกษา.ิ2555:ิ5) 

จากความหมายขางตนิท าใหเห็นวาผูไดร บผลกระทบและผู้ได้ร บความเสียหายมคุีณล กษณะที่แตกตางก นิซึ่งน าไปสู
ความตองการการชวยเหล อที่แตกตางก นดวย ผิูไดร บผลกระทบ ซิึ่งประกอบดวย สิตรีหมาย เิด็กก าพรา คินพ การิและผู
สูงอายุิและผู้ได้ร บความเสียหาย ซิึ่งประกอบดวยิผูที่ถูกควบคุมต วิผูถูกคุมข งิตามพระราชก าหนดและการบร หารราชการใน
สถานการณ ฉุกเฉ นพ.ศ.ิ 2548ิผู้ที่ถูกควบคุมต วิผูถูกคุมข งิตามพระราชบ ญญ ต กฎอ ยการศึกิ พ.ศ.ิ2457 และผูตองหาตาม
หมายจ บประมวลกฎหมายว ธีิพ จารณาความอาญาิตางมีความต้องการเฉพาะที่มีความจ าเปนเรงด่วนแตกตางก น 

แตทิ ้งผิูไดิ้ริ บผลกระทบและผู้ไดร บความเสยีหายตางไดิ้ริ บการเยยีวยาจากริ ฐิการเยิียวยาในทิี่น้ีหมายถิึง เิงิ นเยียวยาิ
และการชวยเหล ิอเยียวยาฟนฟูิ โดยเง นเยียวยาิ หมายถิึงิเงิ นชดเชยกรณิีเสิียชิีว ติ เงิ นชดเชยกรณิีทิุพลภาพิ เงิ นชดเชยกรณิี
สิูญเสิียอว ยวะสิ าค ญิเงิ นชดเชยกรณิีสูญเสียอว ยวะไม่สิ าค ิญิเงิ นชดเชยกรณีไดร ิบบาดเจ็บสาห ิส เิงิ นชดเชยกรณิีไดร ิบ
บาดเจ็บไมสาห ิสิ เง ินชดเชยเยียวยาความสูญเสิียทางดานจ ตใจกรณิีเสิียชิีว ติ เงิ นชดเชยเยียวยาความสิูญเสิียทางดานจ ิตใจ
กรณิีทิุพพลภาพิเงิ นชวยเหล ิอคาริ กษาพยาบาลและเงิ นชวยเหล ิอคาปลงศพิสวนการชวยเหล ิอเยียวยาฟนฟูิหมายถิึง  ิ
การช่วยเหล ิอเยียวยาฟนฟิูการด ิารงชิีว ตใหสามารถอยูไดอยางมีคิุณภาพตามมต ิคณะร ิฐมนตรีเม ่อว นที่ิ17 กุมภาพิ นธ ิ 
พ.ศ.ิ2547 และประกาศคณะกรรมการเยียวยาผู้ไดร บผลกระทบเน ่องจากความไม่สงบในจ งหว ดชายแดนภาคใติ้ิ เริ ่องิหลิ ก
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เกณฑและว ธีการใหความชวยเหล ิอเยียวยาฟนฟิูผู้ไดร ิบความเสิียหายและผิู้ไดร ิบผลกระทบจากความไมสงบในจ งหว ด
ชายแดนภาคใต้ิเม ่อว นทิี่ 18ิกรกฎาคมิพ.ศ.ิ2555ิ(ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตรี.ิ2547ิ-ิ2555) 

เม ่อพ จารณาขอเท็จจร งพบว่าิการเยียวยาจากร ฐในล กษณะเง นเยียวยาิมีการพ ฒนามาอยางตอเน ่องิเชนิมีการวาง
หล กเกณฑการชดใชคาเสียหายใหแกประชาชนผูบร สุทธ ์กรณีเสียชีว ติมีการเพ ่มประเภทผูไดร บผลกระทบกลุมอ ่นิๆิ
นอกเหน อจากเจาหนาที่ร ฐ มิีการก าหนดหล กเกณฑการเยียวยาที่มีการตรวจสอบจากหลายฝายเพ ่อใหเก ดความเป็นธรรมิ
(การร บรองิ3ิฝาย)ิฯลฯิกลาวไดวาิการพ ฒนาที่เก ดขึ้นชวยลดปัญหาความลาชาิ ความซ้ าซ้อนที่เก ดขึ้นจากการเยียวยาได
มากิอยางไรก็ตามิการเยียวยาดวยต วเง นแมจะเปนส ่งจ าเปนที่ตองใหการชวยเหล อในระยะแรกิ แต่การเยียวยาโดยต วเง นิ
“ไมใช”ิท ้งหมดของสว สด การิ เพราะย งมีสว สด การในรูปแบบอ ่นิๆิและในม ต อ ่นิๆิอีกดวยโดยเฉพาะในม ต ดานจ ตใจิ และ
ม ต ด้านสุขภาพที่ย งตองมีการดูแลอยางตอเน ่องิ จนกว่าบุคคลน ้นจะสามารถย นหย ดไดดวยตนเองิ ซึ่งไมอาจระบุไดวาจะใช
เวลายาวนานเทาใด 

และดวยเหตุที่การจ ดสว สด การจะตองสะทอน “ิความเปนธรรม คิวามเสมอภาค คิวามเทาเทียม” ขิองบุคคลทุก
กลุ่มิด งปรากฏในมาตราิ 27ิของร ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ กรไทยิ พุทธศ กราชิ2560 ที่มีเน ้อหาโดยสรุปวาิ “บุคคลยอม
เสมอก นในทางกฎหมายิมีส ทธ เสรีภาพและได้ร บความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมก น”ิด งน ้นิในการจ ดสว สด การจะตอง
ขจ ดความเหล ่อมล้ าิ เอ ้อประโยชนใหทุกคนเขาถึงสว สด การิ ลดเวลาและลดข ้นตอนในการขอร บสว สด การฯลฯิ แต่เน ่องจาก
ในบร บทจ งหว ดชายแดนภาคใต้ที่มีความเปนมาทางประว ต ศาสตรที่ซ บซอนิมีล กษณะเปนส งคมพหุว ฒนธรรมิประชาชนสวน
ใหญน บถ อศาสนาอ สลามิ ประกอบก บในระยะหล งมีการบ ดเบ อนค าสอนทางศาสนาิ มีการกอเหตุความรุนแรงิ ท าใหร ฐตอง
ออกกฎหมายพ เศษเพ ่อควบคุมเหตุรุนแรงด งกลาว ผิลจากการใชกฎหมายพ เศษท าใหบุคคลบางกลุม เิชนิผูไดร บความ
เสียหายรู้สึกวาได้ร บการปฏ บ ต อยางไม่เปนธรรมจากร ฐิ แมจะไดร บการเยียวยาในรูปเง นเยียวยาแลวิ ก็ย งรู้สึกไมไววางใจร ฐ
อยู่เช่นเด มท าใหร ฐไม่สามารถเขาถึงบุคคลเหลาน้ีได้ 

ด งน น้ิแนวค ดที่จะน ามาใช้ในการจ ดสว สด การใหก้ บผู้ได้ร บผลกระทบและผู้ไดร บความเสียหายด งกล่าวิ จึงควรเป็น
“แนวค ดที่มีล กษณะที่เสร มการท างานในส่วนที่ภาคร ฐเขา้ไม่ถึงิ และขณะเดียวก นก็สามารถดึงเอาภาคสว่นอ ่นิ ๆิในส งคมเข้า
มาร่วมจ ดสว สด การด้วย”ิแนวค ดด งกลา่วค อิแนวค ดทางสายกลางและแนวค ดแบบซ้ายใหม่หร อทางสายที่สามิจากตารางที่ิ1ิ
ขา้งต้นิแนวค ดท ้งสอง“เช ่อในธรรมชาต ของมนุษยที่ร กการเสียสละพรอมใหผทูี่เด อดรอนิ และมีความร บผ ดชอบิและการที่ร ฐิ
ตองให ความส าค ญก บความเปนธรรมทางส งคมบนแนวค ดพ ้นฐานในเร ่องโอกาส (ิOpportunity)ิความร บผ ดชอบิ
(Responsibility)ิและชุมชนิ(Community)”ิ โดยิการสรางใหเก ดสว สด การเช งบวกิ (PositiveิWelfare)ิหร อสว สด การที่
สอดคลองก บขอเท็จจร งและหล กการปฏ บ ต จร งปรากฏในล กษณะรูปแบบสว สด การพหุล กษณ ิ (Pluralism Model)ิที่แมจะ
เป็นการจ ดสว สด การส งคมกระแสรองหร อกระแสทางเล อกิ ที่ไดร บอ ทธ พลจากกระแสประชาธ ปไตยและส ทธ มนุษยชนิท าให
ส งคมยอมร บความแตกตางทางความเช ่อิ ความค ดและความหลากหลายของผูคนไดมากย ่งขึ้นิ ด งน ้นิการจ ดสว สด การส งคม
จึงตองค านึงถึงความแตกตางหลากหลายของมนุษย โดยมีว ธีการท างานที่มีความผสมผสาน (ิพหุว ธี )ิความหลากหลายของ 
สหว ชาชีพ (ิพหุภาคี)ิที่มีองค กรทุกภาคสวนเข้ามารวมค ดแก้ไขปญหาบนฐานความส าค ญที่เสมอภาคแบบหุนสวนิ
(Partnership)ิและมีสว่นร่วมในฐานะเจ้าภาพร่วม 

กรณีจ งหว ดชายแดนภาคใตภายใตเหตุการณความไมสงบิ ผูได้ร บผลกระทบและผู้ไดร บความเสียหายไดร บความ
ช่วยเหล อที่มีหนวยงานภาคร ฐเปนหล ก แิละหนุนเสร มดวยภาคประชาส งคมต่างิๆ ิไดแก่ มิูลน ธ เิคร อขาย ทิี่ใหความชวย
เหล อเยียวยาผู้ได้ร บผลกระทบิโดยการเสร มแรงิ(empowerment)ิฟนฟูดานจ ตใจใหก บสตรีหมายเพ ่อใหสามารถกาวข้าม
ความทุกขที่เก ดจากการสูญเสียและสงเสร มในเร ่องการประกอบอาชีพ เิพ ่อใหมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบคร วตอไปได้  ิ
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การหาทุนการศึกษาใหแกเด็กก าพราเพ ่มเต มจากที่ไดร บจากภาคร ฐ เิป็นตนิและกลุมส ทธ มนุษยชนิที่ใหความชวยเหล อ
เกี่ยวก บขอิกฎหมายใหก บผู้ไดร บความเสียหายิ 

กลาวไดว่า ลิ กษณะการท างานเยียวยาของภาคร ฐและภาคประชาส งคม กิรณีผู้ ได้ร บผลกระทบและผู้ได้ร บความ
เสียหายภายใตเหตุการณความไม่สงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต้มีล กษณะเป็นรูปแบบสว สด การพหุล กษณ ิซึ่งมีหล กการส าค ญ
ประกอบดวย 

1)ิการมีสว่นร่วมของทุกภาคสวน (ิPartnership)ิที่เกี่ยวของก บการจ ดสว สด การิท ้งภาคราชการและภาคสวนอ ่นิๆ
ในส งคมิกรณีจ งหว ดชายแดนภาคใต้ที่ภาคประชาส งคมมีบทบาทส าค ญในการชวยเสร มการท างานในสวนที่ภาคร ฐเขาไมถึง
อ นเน ่องมาจากขอจ าก ดตางิ ๆิเชนิความไมไววางใจเจาหนาที่ร ฐิ ความแตกตางทางศาสนาิ -ิว ฒนธรรมิและอ ่นิๆิโดยการ
เยียวยาดานจ ตใจในล กษณะการไปเยี่ยมเยียนที่บ านของผู้ไดร บผลกระทบและผู้ไ ด้ร บความเสียหายเพ ่อให ก าล งใจิ  
ใหค าแนะน าในการต ดตอก บหนวยราชการิและอ ่นิๆ 

2)ิความเปนธรรมทางส งคมิ (Social Justice)ิในการจ ดสว สด การที่ตอบสนองและตรงก บความตองการที่แทจร ง
ของแตละกลุมเปาหมายที่มีความตองการแตกตางก นิประกอบด้วย 

2.1 กรณีผไูดร บผลกระทบ:สตรีหมายิจะตองการความชวยเหล อในเร ่องเง นทุนในการประกอบอาชีพเปนล าด บ
แรกและเร ่องทุนการศึกษาส าหร บบุตรที่อยใูนสถานะเด็กก าพราเปนล าด บตอมา สิ่วนคนพ การที่พ การจากเหตุความไมสงบก็ิ เช
นเดียวก นที่ตองการการฟนฟูสภาพรางกายเป็นล าด บแรก กิารสน บสนุนกายอุปกรณเปนล าด บถ ดไป แิละกรณีที่ย งสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ก็ิตองการการสน บสนุนในเร อ่งเง นทุนประกอบอาชีพดวย แิละผูสูงอายุที่อยใูนครอบคร วของผูไดร บผลกระทบิ
ก็ตองการการดูแลสภาพจ ตใจที่เปนผลกระทบจากเหตุความไมสงบิรวมท ้งการดูแลสุขภาพกายอยางตอเน ่องิเปน็ต้น 

2.2 กรณีผู้ไดร บความเสียหายที่ตองการความเปนธรรมในการด าเน นคดีิ ที่ภาคประชาส งคมโดยกลุมส ทธ จะเข
ามาใหความชวยเหล อในเร ่องขอกฎหมายิข ้นตอนในการพ จารณาคดีและอ ่นิ ๆิและเม ่อท ้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในบร การ
ที่ไดร บิจะท าใหพวกเขามีความสุขและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหอยูในสถานการณใหมได้ 

3)ิความเสมอภาคิ (Equality)ิซึ่งเปนส ทธ ตามกฎหมายที่ประชาชนพึงไดร บโดยไมตางก นิ ด งปรากฏในมาตราิ 27 
ของร ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ กรไทยิพุทธศ กราชิ2560 ที่กล าวแล้วขางตนิที่ต องมีการจ ดสว สด การใหทุกกลุม 
อยางเท่าเทียมิแม้บางกลุมร ฐจะน ยามว่าเปนกลุ่มที่อยูตรงขามก บร ฐก็ตาม 

4)ิความย ่งย นิ(Sustainable)ิในแงที่ผูไดร บผลกระทบและผู้ไดร บความเสียหาย สิามารถช่วยเหล อตนเองไดโดยไม
ตองรอร บความชวยเหล อจากภาคร ฐแตเพียงฝายเดียวิ แตสามารถฟนฟูตนเองท ้งรางกายและจ ตใจใหกล บมาเขมแข็งและ
สามารถด าเน นชีว ตตอไปไดโดยมีชุมชนคอยประค บประคองชวยเหล ออีกทางหน่ึงิ และการร ้อฟนระบบิ “ซะกาต”ิ ซึง่เป็น
สว สด การพ ้นถ ่นที่ครอบคลุมเด็กก าพราซึ่งเปนผูที่ได้ร บผลกระทบกลุมหน่ึงอยูแลวมาใช โิดยมีชุมชนิ(ม สย ด)ิเปนผูดูแลิจะท า
ใหสว สด การมีความย ่งย นมากย ่งขึ้นิและที่นาสนใจค อิการที่มูลน ธ ซะกาตและการกุศลิซึ่งจ ดต ้งเม ่อเด อนม ถุนายนิพ.ศ.2558ิ
โดยน าแนวความค ดวาดวยเร ่องิ การเก็บซะกาตเง นเด อนในพ ้นที่จ งหว ดชายแดนภาคใต้ ิ ที่น ารูปแบบมาจากประเทศ
อ นโดนีเซียและประเทศมาเลเซียิเพ ่อแกปญหาผู้ดอยโอกาสิผูที่มีความยากจนและเด็กก าพราในพ ้นที่จ งหว ดชายแดนภาคใต้ิ
โดยอ งจากฐานค ดที่วาการจายซะกาตถ อเปนภาคบ งค บส าหร บมุสล มทุกคนิแตเม ่อยุคสม ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาิ
คนมุสล มสวนหน่ึงถ อวาเง นเด อนตองจายซะกาตดวยเพ ่อสรางความบร สุทธ ์ใหก บเง นที่ไดร บิ แลวน าไปแจกจายใหก บผูมีส ทธ 
ร บเง นซะกาตในิ8ิประเภท 

5)ิความสามารถเขาถึงความตองการของกลุมเปาหมายิ (Accessibility)ิกลุมตางิๆิที่มีความตองการที่แตกตางก นิ
กรณีผู้ไดร บผลกระทบทุกกลุ่มที่ตองการความม ่นคงในเร ่องรายได้ที่ภาคร ฐตองใหการสน บสนุนในล กษณะเง นเยียวยาใน
เบ ้องตนิและให้การชวยเหล อในเร ่องอ ่นิ ๆิในล าด บถ ดไปิและกรณีผู้ไดร บความเสียหายที่ตองใหภาคประชาส งคมเข้าชวย
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เหล อตอหล งจากที่ร ฐใหเง นเยียวยาแลวเพราะบุคคลกลุ่มน้ีตองใชเวลาในการสรางความไววางใจตอหนวยงานภาคร ฐให
กล บมาเหม อนเด มิการใชบุคคลที่สามิ(ภาคประชาส งคม)ิจะเปนการลดแรงประทะระหวางก นได้ 
 

3. บทสร ุป 
 

        
     ิิิ       
      
         
        
 
 
          
 
 
 
 
          

รูปที่ 1 รูปแบบสว สด การพหุล กษณ ในจ งหว ดชายแดนภาคใต้ภายใต้เหตุการณ ความไม่สงบิ :ิกรณีผู้ได้ร บผลกระทบและผู้
ได้ร บความเสียหาย 

ที่มา : ผู้เขียนบทความ 
 

จากรูปที่ิ1ิข้างต้นิจะเห็นได้ว่ารูปแบบสว ิสด ิการพหลุ กษณ ิ เปนริูปแบบการจ ิดสว ิสด การที่นาสนใจและสมควรทิี่จะ
สน บสนุนใหดิ าเน นตอไปอยางย ่งย นิ กรณิีจ งหว ดชายแดนภาคใต้ิภาคประชาส ิงคมจะมีบทบาทเสร มภาคริ ฐมากกวาภาคสวน
อิ ่นิๆิด ิงน ้นิภาคสวนอิ ่นิๆิทิี่เหลิ อิเชนิภาคธรุก จิอาจมาชวยหนุนเสริ มในเริ ่องการจางงานผิูได้ริ บผลกระทบหร ิอบุตรของผิู้
ไดิ้ร บผลกระทบภาคว ชาการิ ชวยในเริ ่องการสอนเสร มให้ก บน กเรียนและพ ิฒนาอาชิีพใหก บผิูไดร ิบความเสิียหายิ และภาค
ชุมชนิ/ิทอ้งถ ิ่นิซึ่งเปนผิูทิี่อยูใกลช้ ดก บผิูไดร ิบผลกระทบและผิู้ได้ร บความเสิียหายมากทิี่สิุดิ จะตองเพ ม่บทบาทในการใหข
อมูลเกิี่ยวก บการเยียวยาิประสานความชวยเหล ิอก บหนวยงานตางิ ๆิที่เกี่ยวของใหก บผิูไดิ้ริ บผลกระทบและผู้ไดร บความ
เสยีหายิฟ้ืนฟูระบบซะกาตให้เข้มแข็งิ รวมถิึงการใหคนอิ ่นิ ๆิในชิุมชนทิี่ไมใชผิูไดร ิบผลกระทบโดยตรงเขามามีสวนในการ
ดิูแลบุคคลเหลาน้ีดวยิและที่ส าค ญภาคร ฐิควรน าริูปแบบสว ิสดิ การพหลุ ิกษณมาพ ิฒนาเปนต วแบบิ(Model)ิทิี่จะน าไปใชใน
พิ ้นทิี่อิ ่นิๆินอกเหน อจากพิ ้นทิี่ทิี่มีเหติุการณความไม่สงบต่อไป 
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