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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  

เรื่อง  
สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต 

 
 รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้องการ ในอนาคตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่อง 
สันติภาพที่ประชาชนต้องการในอนาคต โดยคณะกรรมการคณะกรรมการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาษามลายู
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ด าเนินการโครงการและสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา เป็นผู้ประมวลผลการส ารวจ 

วิธีการศึกษาวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นการส ารวจตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
1,046 คน  
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,046 คน พบรายละเอียด ดังนี้ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 55.7 เป็นเพศชาย 
ศาสนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.9 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคิดเป็นร้อย

ละ 8.2 นับถือศาสนาพุทธ 
ภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 40.3 อาศัยอยู่ในจังหวัด

นราธิวาส รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.9 อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา  
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 42.2 อาชีพเกษตร รองลงมาคิด

เป็นร้อยละ 35.3 อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ลูกจ้าง, แม่บ้าน, นักศึกษา 
ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ใน

อนาคต โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความ
คิดเห็นการแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง มากที่สุด ได้แก่ ด้านประเด็นทางสังคม 
ค่าเฉลี่ย 3.38 รองลงมา ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านประเด็นทางการเมืองและการ
ปกครอง ค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง ด้าน
ประเด็นทางสังคม เรียงตามล าดับ 1-8 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้ยอมรับวัฒนธรรมอิสลามและมลายูเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย ล าดับ 2 ส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนทุกระดับ  ล าดับ 3 ให้ทุกคน
มีการศึกษาระดับสูงอย่างเป็นธรรม  ล าดับ 4 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  ล าดับ 5 ประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรมทางกฎหมาย และปกป้องชีวิตทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  ล าดับ 6 ก าหนดหลักสูตรการศึกษา
โดยท้องถิ่นเอง  ล าดับ 7 แก้ไขปัญหาสินค้าเถื่อน หนีภาษี ให้หมดไป  และล าดับ 8 แก้ไขปัญหาผู้ก่อการร้าย 
ให้หมดไป 

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง  
ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ เรียงตามล าดับ 1-6 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้ประชาชนทุกคนมีอาชีพและมีงานท า ล าดับ 
2 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ลดราคาสินค้า ล าดับ 3 ส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้ขายได้มีราคา ล าดับ 4 ให้ประชาชน
มีสิทธิดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ล าดับ 5 จัดสรรที่ดินให้ผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่และที่ท ากิน  และล าดับ 6 แก้ไข
ปัญหานาร้าง 



ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง  
ด้านประเด็นทางการเมืองและการปกครอง เรียงตามล าดับ 1-8 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้นักการเมืองรับฟังความเห็น
ประชาชน  ล าดับ 2 แก้ไขปัญหาคอรัปชั่น,การทุจริตประพฤติมิชอบ ล าดับ 3 ให้ประชาชนมีอ านาจในการ
ตัดสินใจในปัญหาท้องถิ่นมากข้ึน/ปกครองตนเอง ล าดับ 4 ให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้
มากขึ้น ล าดับ 5 การออกเสียงประชามติเกี่ยวกับอนาคต จชต. ล าดับ 6 รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น 
ให้ 3 จังหวัดรวมเป็น 1 เขตปกครองเลือกตั้งผู้น าสูงสุด ยกเลิก อบจ.อ่ินๆเหมือนเดิม ล าดับ 7 รูปแบบการ
ปกครองที่อยากให้เป็น ให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นและภูมิภาคเหมือนเดิม แต่อยู่ใต้ ศอ.บต.  และล าดับ 8 
รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น แยกแต่ละจังหวัดเป็น 3-4 เขต, เลือกตั้งผู้ว่าการฯยกเลิกนายกอบจ.  อ่ืนๆ
เหมือนเดิม 

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ใน
อนาคต ด้านการพูดคุยสันติภาพ โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นด้านการพูดคุยสันติภาพมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง เห็นด้วยกับการพูดคุย/เจรจา
สันติภาพ ค่าเฉลี่ย 3.34 รองลงมา เรื่อง เชื่อว่าการพูดคุยและการเจรจาจะไปสู่สันติภาพได้ส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 
2.96 ต่อมาเรื่อง เห็นด้วยกับตัวแทนบีอาร์เอ็น ที่อ้างตัวเป็นตัวแทนชาวมาลายูมุสลิมใน จชต.  และเรื่อง เห็น
ด้วยกับตัวแทนฝ่ายไทยที่น าโดยพลโทภราดร พัฒนถาบุตรและคณะ ค่าเฉลี่ย 2.87 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ใน
อนาคต ด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 
3.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคตมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง มี
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษามลายูที่เป็นมาตรฐานในโรงเรียนทุกระดับ ค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมา เรื่อง มี
สถาบันพัฒนาภาษามลายูอันเป็นที่ยอมรับโดยรัฐและประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.50 และกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คิดเห็นด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคตน้อยที่สุด เรื่อง ผู้ต้องขัง/ผู้ต้องโทษคดีความมั่นคงได้รับการอภัย
โทษและปล่อยตัวให้เป็นอิสระ ค่าเฉลี่ย 3.24 ตามล าดับ 

สรุป 
จากการส ารวจโดยปรากฏผลว่าประชาชนให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกของสันติภาพใน

อนาคตที่ประชาชนต้องการคือเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมอิสลามมและมลายู การใช้ภาษามลายู โดยให้มี
การเรียนการสอนภาษามลายูในโรงเรียนที่เป็นมาตรฐาน มากกว่าด้านสังคมในเรื่องอ่ืนๆ  ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง 
 



1 

 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง  
สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคต 

 
 รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องการ ในอนาคตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่อง 
สันติภาพที่ประชาชนต้องการในอนาคต 
 วิธีการศึกษาวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นการส ารวจตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น  
1,046 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายกลุ่มตัวอย่างทางสถิติความน่าจะเป็น และไม่ใช้หลักสถิติความน่าจะ
เป็น เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกมีความน่าเชื่อถือ การสุ่มใช้การสุ่มอย่างเป็นระบบในระดับต าบล และ
ระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา และบางพ้ืนที่ของจังหวัดสตูลซึ่ง
กลุ่มท่ีจะถูกคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
นั้นๆ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ 
ในอนาคต โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 การ
แก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน-หลัง จากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ส่วนที่ 3 การพูดคุย
สันติภาพ กับ สิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต 

การแบ่งเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งก าหนดให้มีค าตอบ 4 ระดับ และการให้คะแนน เป็นดังนี้ 
   มากที่สุด 4 คะแนน 
   มาก  3 คะแนน 
   น้อย  2 คะแนน 
   น้อยมาก 1 คะแนน 
ในการแบ่งระดับช่วงคะแนนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคต  ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
ช่วงคะแนน   = 

ระดบัการวัด 
                 4 - 1 

          =  
              3 
              =   1.00 
 
 การแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้องการ ในอนาคต 3 ระดับ ดังนี้ 



2 

 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคตในระดับต่ า 
 คะแนนเฉลี่ย  2.01 – 3.00  หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคตในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.01 – 4.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคตในระดับสูง 
 
 ผลการศึกษาที่ส าคัญ มี 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป จ านวน 1,046 คน พบข้อมูลทั่วไป 
ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     n = 1,046  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.1  เพศ   
      ชาย 583 55.7 
      หญิง 463 44.3 

รวม 1,046 100 
1.2  ศาสนา   
      พุทธ  86 8.2 
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      อิสลาม 930 88.9 
      อ่ืนๆ   25 2.4 
      ไม่ตอบ 5 .5 

รวม 1,046 100 
1.3  ภูมิล าเนาจังหวัด    
      ปัตตาน ี 235 22.5 
      ยะลา 260 24.9 
      นราธวิาส 422 40.3 
      สงขลา 104 9.9 
      สตูล    22 2.1 
      ไม่ตอบ 3 .3 

รวม 1,046 100 
1.4  อาชีพ    
      รับราชการ 79 7.6 
      ธุรกิจ 104 9.9 
      เกษตร 441 42.2 
      อ่ืนๆ 369 35.3 
      ไม่ตอบ 53 5.1 

รวม 1,046 100 
 
 
 
 ตารางที่ 1 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,046 คน พบรายละเอียด ดังนี้ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 55.7 เป็นเพศชาย 
ศาสนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.9 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคิดเป็นร้อย

ละ 8.2 นับถือศาสนาพุทธ 
ภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 40.3 อาศัยอยู่ในจังหวัด

นราธิวาส รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.9 อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา  
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 42.2 อาชีพเกษตร รองลงมาคิด

เป็นร้อยละ 35.3 อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ลูกจ้าง, แม่บ้าน, นักศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง  
จ าแนกตามรายด้าน 

ล า
ดับ 

รายการ X S.D. ระดับ
ความเห็น 

1 ด้านประเด็นทางสังคม 3.38 .59 สูง 
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(1) 
2 ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ 3.33 .64 สูง 

(2) 

3 ด้านประเด็นทางการเมืองและการ
ปกครอง 

3.20 .59 สูง 
(3) 

 รวม 3.30 .52 สูง 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคต โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง มากที่สุด ได้แก่ 
ด้านประเด็นทางสังคม ค่าเฉลี่ย 3.38 รองลงมา ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านประเด็น
ทางการเมืองและการปกครอง ค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง 
ด้านประเด็นทางสังคม 
ล า
ดับ 

รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ
ความเห็น มาก

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

มาก 
1 ส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและพัฒนา

หลักสูตรในโรงเรียนทุกระดับ 
58.6% 31.5% 7.0% 3.0% 3.46 .75 สูง 

(2) 
2 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาโดยท้องถิ่น

เอง 
48.7% 39.6% 9.6% 2.2% 3.35 .74 สูง 

(6) 

3 ให้ทุกคนมีการศึกษาระดับสูงอย่างเป็น
ธรรม 

56.4% 32.1% 9.1% 2.4% 3.42 .75 สูง 
(3) 

4 ให้ยอมรับวัฒนธรรมอิสลามและมลายู
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 

62.9% 27.4% 7.8% 1.8% 3.51 .72 สูง 
(1) 

5 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมทาง
กฎหมาย และปกป้องชีวิตทรัพย์สิน
อย่างเท่าเทียม 

58.4% 25.6% 12.1
% 

3.8% 3.39 .84 สูง 
(5) 

6 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 61.6% 23.0% 9.1% 6.3% 3.40 .89 สูง 
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(4) 

7 แก้ไขปัญหาสินค้าเถื่อน หนีภาษี ให้
หมดไป 

55.6% 25.2% 11.2
% 

7.9% 3.29 .95 สูง 
(7) 

8 แก้ไขปัญหาผู้ก่อการร้าย ให้หมดไป 55.0% 25.2% 11.2
% 

7.9% 3.27 .95 สูง 
(8) 

 รวม  3.38 .59 สูง 
 
 จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน 
– หลัง ด้านประเด็นทางสังคม เรียงตามล าดับ 1-8 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้ยอมรับวัฒนธรรมอิสลามและมลายูเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ล าดับ 2 ส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนทุกระดับ  
ล าดับ 3 ให้ทุกคนมีการศึกษาระดับสูงอย่างเป็นธรรม  ล าดับ 4 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  ล าดับ 5 
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย และปกป้องชีวิตทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  ล าดับ 6 ก าหนด
หลักสูตรการศึกษาโดยท้องถิ่นเอง  ล าดับ 7 แก้ไขปัญหาสินค้าเถื่อน หนีภาษี ให้หมดไป  และล าดับ 8 แก้ไข
ปัญหาผู้ก่อการร้าย ให้หมดไป 
  
ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง 
ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ 
ล า
ดับ 

รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ
ความเห็น มาก

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

มาก 
1 ให้ประชาชนทุกคนมีอาชีพและมีงานท า 64.7

% 
26.7
% 

7.2% 1.2% 3.55 .68 สูง 
(1) 

2 ให้ประชาชนมีสิทธิดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

42% 44.6
% 

10.8
% 

2.1% 3.27 .74 สูง 
(4) 

3 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ลดราคาสินค้า 56.8
% 

29.4
% 

10.1
% 

3.4% 3.40 .81 สูง 
(2) 

4 ส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้ขายได้มีราคา 56% 29.1
% 

11.2
% 

3.3% 3.39 .81 สูง 
(3) 

5 แก้ไขปัญหานาร้าง 38.2
% 

40.3
% 

14.6
% 

6.4% 3.10 .88 สูง 
(6) 

6 จัดสรรที่ดินให้ผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่และที่
ท ากิน 

58.8
% 

27% 10.2
% 

3.5% 3.26 .90 สูง 
(5) 

 รวม  3.33 .64 สูง 
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จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน 
– หลัง  ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ เรียงตามล าดับ 1-6 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้ประชาชนทุกคนมีอาชีพและมีงานท า 
ล าดับ 2 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ลดราคาสินค้า ล าดับ 3 ส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้ขายได้มีราคา ล าดับ 4 ให้
ประชาชนมีสิทธิดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ล าดับ 5 จัดสรรที่ดินให้ผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่และที่ท ากิน  และล าดับ 
6 แก้ไขปัญหานาร้าง 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน – หลัง 
ด้านประเด็นทางการเมืองและการปกครอง 
ล า
ดับ 

รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ
ความเห็น มาก

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

มาก 
1 ให้นักการเมืองรับฟังความเห็นประชาชน 58.9

% 
27% 10.2

% 
3.5% 3.41 .81 สูง 

(1) 
2 แก้ไขปัญหาคอรัปชั่น,การทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
53% 31.1

% 
11.1
% 

4.3% 3.33 .84 สูง 
(2) 

3 การออกเสียงประชามติเกี่ยวกับอนาคต 
จชต. 

42% 39.7
% 

14.2
% 

3.4% 3.20 .81 สูง 
(5) 

4 ให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจใน
ปัญหาท้องถิ่นมากข้ึน/ปกครองตนเอง 

48.8
% 

36.6
% 

10.7
% 

3.3% 3.31 .80 สูง 
(3) 

5 ให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มากข้ึน 

43.4
% 

44.5
% 

9.2% 2.5% 3.29 .74 สูง 
(4) 

6 รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น 
ให้ 3 จังหวัดรวมเป็น 1 เขตปกครอง
เลือกตั้งผู้น าสูงสุด ยกเลิก อบจ.อ่ืนๆ
เหมือนเดิม 

40.1
% 

36.8
% 

15.3
% 

7.4% 3.10 .92 สูง 
(6) 

7 แยกแต่ละจังหวัดเป็น 3-4 เขต, เลือกตั้ง
ผู้ว่าการฯยกเลิกนายกอบจ.  อ่ืนๆ
เหมือนเดิม 

32.5
% 

38.6
% 

21.6
% 

6.6% 2.98 .90 ปานกลาง 
(8) 

8 ให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค
เหมือนเดิม แต่อยู่ใต้ ศอ.บต. 

34.4
% 

37.3
% 

19% 8.8% 2.98 .94 ปานกลาง 
(7) 

 รวม  3.20 .59 สูง 
 

จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐจะต้องแก้ไข ในเรื่องใดก่อน 
– หลัง  ด้านประเด็นทางการเมืองและการปกครอง เรียงตามล าดับ 1-8 ดังนี้ ล าดับ 1 ให้นักการเมืองรับฟัง
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ความเห็นประชาชน  ล าดับ 2 แก้ไขปัญหาคอรัปชั่น,การทุจริตประพฤติมิชอบ ล าดับ 3 ให้ประชาชนมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในปัญหาท้องถิ่นมากขึ้น/ปกครองตนเอง ล าดับ 4 ให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มากขึ้น ล าดับ 5 การออกเสียงประชามติเกี่ยวกับอนาคต จชต. ล าดับ 6 รูปแบบการปกครองที่
อยากให้เป็น ให้ 3 จังหวัดรวมเป็น 1 เขตปกครองเลือกตั้งผู้น าสูงสุด ยกเลิก อบจ.อ่ืนๆเหมือนเดิม ล าดับ 7 
รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น ให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นและภูมิภาคเหมือนเดิม แต่อยู่ใต้ ศอ.บต.  และ
ล าดับ 8 รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น แยกแต่ละจังหวัดเป็น 3-4 เขต, เลือกตั้งผู้ว่าการฯยกเลิกนายก
อบจ.  อ่ืนๆเหมือนเดิม 
 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการปกครอง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านการปกครอง คือ ให้อ านาจแก่คนในพ้ืนที่เป็น
กรปกครองพิเศษ หรือมีการกระจาอ านาจการปกครองโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ให้คงอยู่ มีการเสนอให้มีการท าประชามติในเรื่องอ านาจการปกครองตนเอง และได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการความยุติธรรม ความมีประสิทธิภาพจากผู้ที่มาบริหารหรือผู้ปกครองในพ้ืนที่ หยุดโกง คอรัปชั่น โดยให้
มีระบบตรวจสอบการทุจริต 
 
ตารางท่ี 6  ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพูดคุยสันติภาพ กับ สิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต 
ล าดับ รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ

ความเห็น มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย
มาก 

1 เห็นด้วยกับการพูดคุย/เจรจาสันติภาพ 51.1
% 

34.4
% 

10.9
% 

3.1% 3.34 .79 สูง 
(1) 

2 เห็นด้วยกับตัวแทนฝ่ายไทยที่น าโดย
พลโทภราดร พัฒนถาบุตรและคณะ 

26.7
% 

40.2
% 

24.6
% 

7.8% 2.87 .90 ปานกลาง 
(4) 

3 เห็นด้วยกับตัวแทนบีอาร์เอ็น ที่อ้างตัว
เป็นตัวแทนชาวมาลายูมุสลิมใน จชต. 

29.2
% 

37.4
% 

23% 9.6% 2.87 .95 ปานกลาง 
(3) 

4 เชื่อว่าการพูดคุยและการเจรจาจะไปสู่
สันติภาพได้ส าเร็จ 

36.4
% 

30.7
% 

24.1
% 

8.1% 2.96 .97 ปานกลาง 
(2) 

 รวม  3.01 .70 สูง 
 

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้องการ ในอนาคต ด้านการพูดคุยสันติภาพ โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นด้านการพูดคุยสันติภาพมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง เห็นด้วยกับ
การพูดคุย/เจรจาสันติภาพ ค่าเฉลี่ย 3.34 รองลงมา เรื่อง เชื่อว่าการพูดคุยและการเจรจาจะไปสู่สันติภาพได้
ส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 2.96 ต่อมาเรื่อง เห็นด้วยกับตัวแทนบีอาร์เอ็น ที่อ้างตัวเป็นตัวแทนชาวมาลายูมุสลิมใน จชต. 
และเรื่อง เห็นด้วยกับตัวแทนฝ่ายไทยที่น าโดยพลโทภราดร พัฒนถาบุตรและคณะ ค่าเฉลี่ย 2.87 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7  ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต 
ล าดับ รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ

ความเห็น มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย
มาก 

1 ทุกฝ่ายวางอาวุธ/ไม่มีการสู้รบต่อไป 59.8
% 

25.5
% 

9.8% 4.3% 3.42 .84 สูง 
(7) 

2 ถอนทหารออกจากจว.ชายแดนภาคใต้ 61.1
% 

24.8
% 

8.6% 5.1% 3.43 .85 สูง 
(5) 

3 ยกเลิกกฏหมายพิเศษ เช่น พรก.
ฉุกเฉิน 

59.8
% 

27.7
% 

7.8% 4% 3.44 .80 สูง 
(4) 

4 ยกเลิกหมายจับและบัญชีด าที่เกี่ยวกับ
คดีความม่ันคง 

51.7
% 

30.6
% 

12% 4.8% 3.30 .86 สูง 
(10) 

5 ผู้ต้องขัง/ผู้ต้องโทษคดีความม่ันคง
ได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวให้เป็น
อิสระ 

49.7
% 

29.8
% 

13.9
% 

5.8% 3.24 .90 สูง 
(15) 

6 ทุกคนได้รับการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินโดยเท่าเทียมกัน 

57.1
% 

29.6
% 

9.1% 3.3% 3.41 .79 สูง 
(8) 

7 ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาที่
เหมาะสมจากรัฐ 

50.2
% 

33.3
% 

10.5
% 

5.1% 3.30 .85 สูง 
(11) 

8 ได้รับความเป็นธรรมและยุติธรรมจาก
รัฐ 

52% 29.8
% 

11.6
% 

5.7% 3.29 .89 สูง 
(12) 

9 ให้รัฐกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มากข้ึน 

46.5
% 

35.3
% 

14.1
% 

3.3% 
 

3.26 .82 สูง 
(14) 

10 ให้ประชาชนมีสิทธิปกครองตนเอง/
เขตปกครองพิเศษ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ไทย 

46.9
% 

35.4
% 

12.2
% 

4.6% 3.26 .85 สูง 
(13) 

11 ให้ชาวมลายูมีอ านาจ ออกเสียง
ประชามติเพ่ือก าหนดอนาคตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

57.6
% 

29.9
% 

8.2% 3.3% 3.43 .78 สูง 
(6) 

12 ภาษามลายูเป็นภาษาท่ีใช้การ
ปฏิบัติงานทั้งในสถานที่สาธารณะและ
สถานที่ราชการ 

56% 30.9
% 

8.5% 3.9% 3.40 .80 สูง 
(9) 

13 มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา
มลายูที่เป็นมาตรฐานในโรงเรียนทุก
ระดับ 

63.9
% 

27.1
% 

6.4% 2.1% 3.53 .71 สูง 
(1) 

14 มีสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นของ
ประชาชนสื่อสารเป็นภาษามลายูและ

59.3
% 

31.5
% 

7.1% 1.6% 3.49 .70 สูง 
(3) 
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ล าดับ รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ
ความเห็น มาก

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

มาก 
ภาษาไทย 

15 มีสถาบันพัฒนาภาษามลายูอันเป็นที่
ยอมรับโดยรัฐและประชาชน 

59.2
% 

33% 5.4% 1.9% 3.50 .68 สูง 
(2) 

 รวม  3.38 .53 สูง 
 

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้องการ ในอนาคต ด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคตมากที่สุด 
ได้แก่ เรื่อง มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษามลายูที่เป็นมาตรฐานในโรงเรียนทุกระดับ  ค่าเฉลี่ย 3.53 
รองลงมา เรื่อง มีสถาบันพัฒนาภาษามลายูอันเป็นที่ยอมรับโดยรัฐและประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.50 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นด้านสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคตน้อยที่สุด เรื่อง ผู้ต้องขัง/ผู้ต้องโทษคดีความ
มั่นคงได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวให้เป็นอิสระ ค่าเฉลี่ย 3.24 ตามล าดับ 
ความเห็นอื่นๆที่ต้องการเห็นในอนาคต 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแบ่งเป็น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองดังนี้ 
ด้านสังคม 
 ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ได้สะท้อนปัญหาด้านสังคมคือ การลุกลามของปัญหายาเสพติดต้องการ
ให้มีการแก้ไขปัญหาและปราบปรามอย่างจริงจัง ส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษา เช่นให้ทุนการศึกษาแก่
คนยากจนสนับสนุนให้ศึกษาส าเร็จในระดับปริญญาตรี  ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษามลายูรวมทั้ง
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆเช่นภาษาอังกฤษ ในเรื่องภาษามลายูนั้นให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษามลายูให้สถาบัน
ภาษามลายูได้จัดท าพจนานุกรม รวมทั้งการส่งเสริมทางด้านอัตลักษณ์ทั้งบุคคลและท้องถิ่น  เช่น วิถีชีวิตของ
คนในพ้ืนที่รวมทั้งความถูกต้องของชื่อหมู่บ้านที่ต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางภาษา ให้โอกาสแก่คนในพ้ืนที่ได้มี
บทบาทโดยเฉพาะให้มขี้าราชการตามสัดส่วนของประชากรและให้รับอุสตาชเป็นข้าราชการ ส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความรู้ความเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องจะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถสร้างคุณธรรม
เมื่อมีคุณธรรมการก็จะสามารถแก้ปัญหาในสังคมได้อันเป็นสิ่งทีป่ระชาชนต้องการเห็นสันติภาพในพ้ืนที่โดยเร็ว 
ด้านเศรษฐกิจ 
 ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ า โดยเฉพาะ
ราคายางพาราที่มีราคาต่ า ให้รัฐสัดสรรที่ดินท ากินแก่ประชาชนที่ยากจน ส่งเสริมอาชีพให้แม่บ้านมีรายได้ 
ด้านการเมือง 
 ต้องการให้รัฐเปิดพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง บริหารบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมโดย
เรียกร้องให้ถอนทหารออกจากพ้ืนที่โดยเฉพาะในหมู่บ้าน หน่วยงานรัฐต้องมีเอกภาพ ต้องการเห็นสันติภาพ
โดยเร็ว ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปกครองโดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบพิเศษโดย
เรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจการปกครองให้คนในพ้ืนที่มีอ านาจการปกครอง ให้รัฐยอมรับข้อเสนอในการ
เจรจาและปฏิบัติตามข้อเสนอนั้น และรัฐยอมรับในความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยให้ระบุเชื้อชาติที่ถูกต้องใน
ทะเบียนบ้าน 
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ตารางท่ี 8 ระดับความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ล า
ดับ 

รายการ ระดับความเห็น(ร้อยละ) X S.D. ระดับ
ความเห็น มาก

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

มาก 
1 พอใจกับการเสวนาครั้งนี้ 58% 36.4

% 
3.6% 1.2% 3.52 .63 สูง 

2 ประโยชน์จากการสวนาครั้งนี้ 45.9
% 

47.6
% 

4.8% 1.1% 3.39 .63 สูง 

3 ทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็นได้อิสระ 48.5
% 

41.7
% 

7.5% 1.8% 3.38 .70 สูง 

4 คิดว่าจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 37.8
% 

42.8
% 

16.5
% 

2% 3.20 1.18 สูง 

5 ยินดีร่วมกิจกรรม/เสวนาต่อไป 56.1
% 

37% 5.3% 9% 3.49 .64 สูง 

 รวม  3.40 .56 สูง 
 

จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง 
สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต  โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.40  
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

สนัติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ ในอนาคต 

ค าอธิบาย   แบบสอบถามน้ี ผู้ตอบแบบ ไม่จ าต้องลงช่ือที่อยู่และแสดงสญัญลักษณ์ระบุตนใดๆ  

ให้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามล าดับที่ผู้ตอบเหน็ด้วย จากมากไปน้อย ผู้ตอบเหน็ด้วยในระดับใดให้ขีด  

₍/ ₎หรือ₍ + ₎ หน้าข้อน้ันๆ.โดยให้เวลาผู้ร่วมกจิกรรมกรอกแบบสอบถามอย่างน้อย ๓๐ นาท ี

ส่วนที ่๑ ขอ้มูลทัว่ไป 

๑.๑ เพศ ( )ชาย ( )หญิง   ๑.๒ ศาสนา ( )พุทธ ( )อิสลาม ()อื่นๆ  ๑.๓ ภูมิล าเนาจังหวดั ( )

ปัตตานี ( ) ยะลา ( )นราธวิาส ( )สงขลา ()อื่นๆ     ๑.๔ อาชีพ ( )รับราชการ ( )ธุรกจิ ( )เกษตร ()

อื่นๆ(ระบุ)........\อายุ.........ปี 

ส่วนที ่๒  การแกไ้ขปัญหาของรฐัจะตอ้งแกไ้ข ในเรือ่งใดก่อน-หลงั จากมากไปหานอ้ย ตามล าดบั 

(อ่านให้เข้าใจทุกข้อแล้ว เปรียบเทียบ และลงความเหน็) 
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1.ประเดน็ทางสังคม 

ล าดับ รายการ ระดับความเหน็ 

มาก

ที่สดุ 

มาก น้อย น้อย

มาก 

คะแนน 

1 ส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและพัฒนาหลักสูตร

ในโรงเรียนทุกระดับ 

     

2 ก าหนดหลักสตูรการศึกษาโดยท้องถิ่นเอง 

 

     

3 ให้ทุกคนมีการศึกษาระดับสงูอย่างเป็นธรรม      

4 ให้ยอมรับวัฒนธรรมอสิลามและมลายูเป็น

ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย 

     

5 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมทางกฏหมาย 

และปกป้องชีวิตทรัพย์สนิอย่างเทา่เทยีม 

     

6 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง      

7 แก้ไขปัญหาสนิค้าเถื่อน หนีภาษี ให้หมดไป      

8 แก้ไขปัญหาผู้ก่อการร้าย ให้หมดไป      

2.ประเดน็ทางเศรษฐกิจ 

ล าดับ รายการ ระดับความเหน็ 

มาก

ที่สดุ 

มาก น้อย น้อย

มาก 

คะแนน 

1 ให้ประชาชนทุกคนมีอาชีพและมีงานท า      

2 ให้ประชาชนมีสิทธดูิแลทรัพยากรธรรมชาติ      

3 แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ/ลดราคาสนิค้า      

4 ส่งเสริมสนิค้าเกษตร ให้ขายได้มีราคา      

5 แก้ไขปัญหานาร้าง      

6 จัดสรรที่ดินให้ผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่และที่ท  ากนิ      

 

ประเดน็ทางการเมืองและการปกครอง 

ล าดับ รายการ ระดับความเหน็ 

มาก

ที่สดุ 

มาก น้อย น้อย

มาก 

คะแนน 
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1 ให้นักการเมืองรับฟังความเหน็ประชาชน      

2 แก้ไขปัญหาคอรัปช่ัน,การทุจริตประพฤติมิ

ชอบ 

     

3 การออกเสยีงประชามติเกี่ยวกบัอนาคต จชต.      

4 ให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสนิใจในปัญหา

ท้องถิ่นมากขึ้น/ปกครองตนเอง 

     

5 ให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นให้มากขึ้น 

     

6 รูปแบบการปกครองที่อยากให้เป็น 

-ให้ 3 จังหวัดรวมเป็น 1 เขตปกครองเลือกตั้งผู้น า

สงูสดุ ยกเลิก อบจ.อิ่นๆเหมอืนเดมิ 

-แยกแต่ละจังหวัดเป็น 3-4 เขต, เลือกตั้งผู้ ว่าการฯ

ยกเลิกนายกอบจ.  อื่นๆเหมอืนเดมิ 

-ให้มอีงคก์รปกครองท้องถิ่นและภมูภิาคเหมอืนเดมิ 

แต่อยู่ใต้ ศอ.บต. 

     

 

ส่วนที่ ๓  การพูดคุยสนัติภาพ กบั สิ่งที่ประชาชนต้องการ ในอนาคต 

ล าดับ รายการ ระดับความเหน็ 

มาก

ที่สดุ 

มาก น้อย น้อย

ที่สดุ 

ล าดับ

คะแนน 

1 เหน็ด้วยกบัการพูดคุย/เจรจาสนัติภาพ      

2 เหน็ด้วยกบัตัวแทนฝ่ายไทยที่น าโดยพลโท

ภราดร พัฒนถาบุตรและคณะ 

     

3 เหน็ด้วยกบัตัวแทนบีอาร์เอน็ ที่อ้างตัวเป็น

ตัวแทนชาวมาลายูมุสลิมใน จชต. 

     

4 เช่ือว่าการพูดคุยและการเจรจาจะไปสู่

สนัติภาพได้ส าเรจ็ 

     

5 สนัติภาพที่ต้องการเหน็ในอนาคต.-      

5.1 ทกุฝ่ายวางอาวธุ/ไม่มีการสูร้บต่อไป      

5.2 ถอนทหารออกจากจว.ชายแดนภาคใต ้      

5.3 ยกเลิกกฏหมายพิเศษ เช่น พรก.ฉุกเฉิน      

5.4 ยกเลิกหมายจบัและบญัชีด าทีเ่กีย่วกบัคดี      
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ความมัน่คง 

5.5 ผูต้อ้งขงั/ผูต้อ้งโทษคดีความมัน่คงไดร้บัการ

อภยัโทษและปล่อยตวัใหเ้ป็นอิสระ 

     

5.6 ทกุคนไดร้บัการความปลอดภยัในชีวตและ

ทรพัยสิ์นโดยเท่าเทียมกนั 

     

5.7 ผูไ้ดร้บัผลกระทบไดร้บัการเยียวยาทีเ่หมาะสม

จากรฐั 

     

5.8 ไดร้บัความเป็นธรรมและยติุธรรมจากรฐั      

5.9 ใหร้ฐักระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมากขึ้น 

     

5.10 ใหป้ระชาชนมีสิทธิปกครองตนเอง/เขต

ปกครองพิเศษ ภายใตร้ฐัธรรมนูญไทย 

     

5.11 ใหช้าวมลายูมีอ านาจ ออกเสียงประชามติเพือ่

ก าหนดอนาคตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

5.12 ภาษามลายเูป็นภาษาทีใ่ชก้ารปฏิบติังานทัง้ใน

สถานทีส่าธารณะและสถานทีร่าชการ 

     

5.13 มีหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษามลายูทีเ่ป็น

มาตรฐานในโรงเรียนทกุระดบั 

     

5.14 มีสือ่วิทยแุละโทรทศันเ์ป็นของประชาชน

สือ่สารเป็นภาษามลายแูละภาษาไทย 

     

5.15 มีสถาบนัพฒันาภาษามลายอูันเป็นทีย่อมรบั

โดยรฐัและประชาชน 

     

 

ความเหน็อื่นๆที่ต้องการเหน็ในอนาคต

......................................................................................................  

แบบประเมินผล 

จากการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น 

ล าดบั รายการ ระดบัความเห็น 

มาก มาก นอ้ย นอ้ย ล าดบั



15 

 

ท่ีสุด ท่ีสุด คะแนน 

1. พอใจกบัการเสวนาคร้ังนี ้      

2. ประโยชน์จากการสวนาคร้ังนี ้      

3. ทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็นได้อิสระ      

4. คิดว่าจะแก้ไขปัญหาความขดัแย้งได้      

5. ยินดีร่วมกิจกรรม/เสวนาต่อไป      

                                                                             

                                                                                  ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

                                                            คณะกรรมการสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ภาษามลาย ู


