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จัดท ำโดย 

สถำนวิจัยควำมขดัแย้งและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมภำคใต้ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำสุขภำพภำคใต้ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
สถำบันอิสลำมและอำหรับศึกษำ มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

สถำบันสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
สถำบันอัสสลำม มหำวิทยำลัยฟำฏอน ี
ศูนย์ควำมร่วมมือทรัพยำกรสันติภำพ   

ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต ้
สภำประชำสังคมชำยแดนใต ้

มูลนิธิเอเชีย 
ส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล้ำ 
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ผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล สุวรำ แก้วนุ้ย 
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ประภำพร วัฒนพงศ ์, อำวุธ ยีสมัน 
 
องค์กรเครือข่าย สถำนวิจัยควำมขัดแย้งและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมภำคใต้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำสุขภำพภำคใต้ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
สถำบันอิสลำมและอำหรับศึกษำ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
สถำบันสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
สถำบันอัสสลำม มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 
ศูนย์ควำมร่วมมือทรัพยำกรสันติภำพ   
ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ 
สภำประชำสังคมชำยแดนใต้ 
มูลนิธิเอเชีย 
ส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล้ำ 
 

 
สนับสนุนงบประมาณโดย ส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล้ำ  
  
หมายเหตุ; รายชื่อบุคคลเรียงตามล าดบัอักษร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 3 (Peace Survey) 

บทน า 
 

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกระบวนกำรสันติภำพในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Peace 
Survey) เป็นกำรด ำเนินงำนที่มำจำกควำมร่วมมือจำกสถำบันทำงวิชำกำรและภำคประชำสังคม จ ำนวน 15 
องค์กร ทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มีแนวคิดที่จะส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อ
กระบวนกำรสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้กระบวนกำรสันติภำพด ำเนิน
ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นจริง อันเป็นกำรใช้ข้อมูลควำมรู้มิใช่อำรมณ์ควำมรู้สึกเป็นฐำนในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้
ทั้งนั้น กำรส ำรวจครั้งนี้จ ำเป็นต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันในรูปของเครือข่ำยที่ครอบคลุมกลุ่มมีส่วนได้เสียทั้ง
จำกภำครัฐและภำคประชำชนทุกกลุ่มวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำยและสำมำรถน ำผลที่ได้ไป
ประกอบกำรตัดสินใจก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำในแต่ละห้วงเวลำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนต่อกระบวนกำรสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ครั้ งนี้ เป็นกำร
ส ำรวจในครั้งที่ 3 ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งแรก ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 
13 มีนำคม 2559  และกำรส ำรวจครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคมถึง 22 สิงหำคม 2559 ซึ่ง
ผลกำรส ำรวจทั้งสองครั้งได้น ำเสนอรำยงำนฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะไปแล้ว  ในส่วนของกำรส ำรวจ
ครั้งนี้ที่ 3 เก็บข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 10 เมษำยน ถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 โดยกำรศึกษำแบ่งกลุ่มตัวอย่ำง
ออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับกำรส ำรวจครั้งที่ 1 และ 2  คือ กลุ่มประชำชนทั่วไป และกลุ่มผู้น ำควำมคิด   

ในกำรส ำรวจครั้งนี้มีวัตุประสงค์หลัก เพ่ือให้กระบวนกำรสันติภำพด ำเนินไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง อันเป็นกำรใช้
ข้อมูลควำมรู้มิใช่อำรมณ์ควำมรู้สึกเป็นฐำนในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงแท้จริง โดยทำงองค์กรเครือข่ำยหวังว่ำ 
กำรท ำให้เสียงประชำชนที่ถูกสุ่มโดยปรำศจำกอคติบนพ้ืนฐำนของหลักวิชำทำงสถิติดังกล่ำวเป็นที่ปรำกฏรับรู้
ต่อสังคมวงกว้ำง จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีพลังในกำรก ำหนดทิศทำงของกระบวนกำร
สันติภำพมำกขึ้น ตำมท่ีทุกฝ่ำยต่ำงเน้นย้ ำอยู่เสมอว่ำค ำตอบอยู่ท่ีประชำชน 

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือรับทรำบข้อคิดเห็นและพัฒนำกำรทำงควำมคิดของกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนทั้งไทยพุทธและมลำยู
มุสลิมในจังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสงขลำในอ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย ที่มี
ต่อกระบวนกำรสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้/ปำตำนี  

2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสันติภำพได้มีข้อมูลทำงวิชำกำรที่สะท้อนเสียงควำม
ต้องกำรของประชำชนในกำรประกอบกำรตัดสินใจ  

3. เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรเปิดพ้ืนที่ให้ประชำชนได้สะท้อนมุมมองและควำมต้องกำรต่อผู้เกี่ยวข้องกับ
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสันติภำพ  
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กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน จ ำนวน 1,608 คน ทั้งไทยพุทธ ไทยจีน มลำยู และมุสลิม ในจังหวัด
ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสงขลำในอ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย ตลอดจนผู้น ำทำงควำมคิด
จ ำนวน 260 คน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1) พื้นที่ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
ก) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่   

กำรศึกษำครั้งนี้ท ำกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส และสี่
อ ำเภอในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ อันประกอบด้วยอ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย ซึ่งท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง
โดยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) คือกำรใช้หลักควำมน่ำจะเป็นในทำงสถิติ เพ่ือ
ประกันว่ำ  ทุกคนทุกหน่วยในประชำกรที่ศึกษำ มีโอกำสเท่ำกันในกำรถูกเลือก ( the same probability of 
selection)  มีควำมน่ำเชื่อถือของควำมเป็นตัวแทน (representation) ของกลุ่มตัวอย่ำงจะท ำให้ผลกำร
ส ำรวจ มีควำมคลำดเคลื่อนทำงสถิติในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนในกำรสุ่ม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรสุ่มระดับต ำบล จะท ำกำรสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) จำกต ำบล
ทั้งหมดที่มีอยู่ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้และสี่อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ โดยได้ต ำบลตัวอย่ำงจ ำนวน 125 
ต ำบล  

ขั้นตอนที่ 2 กำรสุ่มระดับหมู่บ้ำน จะท ำกำรสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) จำก
หมู่บ้ำนที่มีในต ำบลที่ถูกสุ่มไว้ โดยได้หมู่บ้ำนตัวอย่ำงจ ำนวน 134 หมู่บ้ำน  

ขั้นตอนที่ 3 กำรสุ่มเลือกครัวเรือนด้วยวิธีกำรสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยสุ่ม
หมู่บ้ำนหรือชุมชนละ12 ครัวเรือน และท ำกำรสุ่มเลือกสมำชิกในครัวเรือนจ ำนวน 1 คน ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบ
ง่ำย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด 1,608 ตัวอย่ำง 

 
ข) การส ารวจความคิดเห็นของผู้น าความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่  

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้น ำควำมคิด ในกำรศึกษำครั้งที่ 3 นี้ เป็นกำรศึกษำจำกกลุ่มผู้น ำที่ท ำงำน
ในระดับพ้ืนที่ จำกพ้ืนที่หมู่บ้ำนตัวอย่ำงในกำรศึกษำข้อมูลของกลุ่มประชำชนทั่วไป จ ำนวน 65 หมู่บ้ำน 
(ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้ำนตัวอย่ำงที่ท ำกำรสุ่มได้) โดยขั้นตอนในกำรคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มผู้น ำควำมคิดใน
กำรศึกษำครั้งนี้ จะใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จำกกลุ่มผู้น ำ 4 กลุ่มใน
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1) ผู้น าศาสนา มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลุ่มผู้น ำศำสนำที่จะด ำเนินกำรสัมภำษณ์ คือ ต้องเป็น
อิหม่ำมจำกมัสยิดที่จดทะเบียนก่อน ถ้ำไม่ได้ เลือกเป็นคอเต๊บ หรือบิหล่ำนตำมล ำดับ  และหำก
หมู่บ้ำนใดมีวัดอยู่ ให้สัมภำษณ์เจ้ำอำวำสหรือรองเจ้ำอำวำสด้วย  

2) ผู้น าท้องที่ มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกผู้น ำท้องที่ คือ กรณีที่พ้ืนที่ตัวอย่ำงมีบ้ำนของก ำนันอยู่
ในพ้ืนที่ให้เลือก ก านัน เป็นผู้ให้ข้อมูล ถ้ำไม่มี หรือไม่สะดวกให้ข้อมูล ให้เลือก ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำมล ำดับ  
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3) ผู้น าท้องถิ่น หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกผู้น ำท้องถิ่น คือ กรณีที่พ้ืนที่ตัวอย่ำงมีบ้ำนของ นำยก 
อบต. หรือ นำยกเทศมนตรี อยู่ในพ้ืนที่ให้เลือก นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรี  ถ้ำไม่มี หรือไม่
สะดวกให้ข้อมูล เลือกเป็น รองนายกฯอบต. สมาชิก อบต. หรือ สมาชิกเทศบาล ตำมล ำดับ  

4) ผู้น ำสตรี หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกผู้น ำสตรี คือ เป็นสตรีที่มีบทบำทในกำรท ำงำนในพ้ืนที่ และ
ได้รับกำรยอมรับจำกคนในพ้ืนที่ โดยกรณีท่ีหมู่บ้ำนตัวอย่ำง มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ให้พิจำรณำจำก ครู
สอนอัลกุรอ่าน (ที่เป็นผู้หญิง) ถ้ำไม่มี หรือไม่สะดวกให้ข้อมูล เลือกเป็น อสม. (ที่เป็นผู้หญิง) แต่ใน
กรณีที่หมู่บ้ำนตัวอย่ำงมีพุทธเป็นส่วนใหญ่ ให้ถำม อสม.(ที่เป็นผู้หญิง) เหตุผลที่ใช้เกณฑ์จ ำนวน
ประชำกรในกำรเลือกต ำแหน่งนั้น เพรำะเป็นเกณฑ์ที่สะท้อนลักษณะของสังคม 

  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ โดย
แบบสอบถำมดังกล่ำวมำจำกกำรรวบรวมกำรศึกษำงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ภำคประชำสังคมและผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือน ำมำออกแบบและพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ แบบสอบถำมมีทั้งหมด  4 ตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2  ทัศนคติต่อกระบวนกำรสันติภำพ/สันติสุข  
 ส่วนที่ 3  ทัศนคติต่อสิ่งที่ควรด ำเนินกำรเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสู่สันติภำพ/สันติสุข 
 ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อปัญหำและสถำนกำรณ์ในพื้นที ่
 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรศึกษำนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบต่อหน้ำ (face-to-face interview) โดยใช้
แบบสอบถำมบันทึกข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลท ำโดยทีมเก็บข้อมูลภำคสนำม ที่ผ่ำนกำรอบรมกำร
สัมภำษณ์มำแล้ว ช่วงเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือน เมษำยน - พฤษภำคม 2560 ขั้นตอนในกำร
ท ำงำนภำคสนำม มีดังนี้  

1) ก่อนที่พนักงำนสัมภำษณ์จะเดินทำงเข้ำไปในหมู่บ้ำน ได้ประสำนงำนอย่ำงเป็นทำงกำรกับ
ผู้น ำในพ้ืนที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน หรือผู้น ำศำสนำ เพ่ือแนะน ำตัวรวมทั้งโครงกำรฯ 
และเพ่ือให้ทรำบที่อยู่ของผู้ที่จะถูกสัมภำษณ์ให้ชัดเจน  

2) พนักงำนสัมภำษณ์เตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้ 1) รำยละเอียดโครงกำร 2) แบบสอบถำม 3) 
รำยชื่อส ำรอง 4) หนังสือชี้แจงโครงกำรฯ (ท่ัวไป) 5) ของที่ระลึก 

3) เมื่อเดินทำงไปถึงหมู่บ้ำน พนักงำนสัมภำษณ์จะเข้ำไปพบกับผู้ประสำนงำนในพ้ืนที่ เช่น 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน หรือบัณฑิตอำสำ เพ่ือแนะน ำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรฯ 

4) ผู้ประสำนงำนในพ้ืนที่จะพำพนักงำนสัมภำษณ์ ไปสัมภำษณ์ครัวเรือนและบุคคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำง  
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5) ติดต่อบุคคลในครัวเรือนเพ่ือขอสัมภำษณ์ โดยแนะน ำตัวและแสดงบัตรประจ ำตัวในกำรเก็บ
ข้อมูลภำคสนำม และอธิบำยวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำรฯ ตำมแบบแสดงควำม
ยินยอมให้สัมภำษณ์ และเมื่อได้รับควำมยินยอมแล้วจึงเริ่มท ำกำรสัมภำษณ์ โดยใช้เวลำ
เฉลี่ยประมำณ 60 -90 นำที เมื่อสัมภำษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ขอบคุณผู้ให้สัมภำษณ์อย่ำง
จริงใจ พร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้สัมภำษณ์ 
 

4) การอบรมพนักงานสัมภาษณ์และการควบคุมคุณภาพข้อมูล  

เมื่อจัดท ำคู่มือกำรสัมภำษณ์และกำรท ำงำนภำคสนำมเสร็จแล้ว จะท ำกำรอบรมหัวหน้ำทีมและ
พนักงำนสัมภำษณ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่ทดลอง เนื้อหำในกำรอบรมครอบคลุม 
วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ขั้นตอนกำรส ำรวจและกำรเข้ำหำกลุ่มตัวอย่ำง เนื้อหำของ
แบบสอบถำม เทคนิคกำรสัมภำษณ์ ข้อพิจำรณำเชิงจริยธรรมในคน กำรทดสอบควำมเข้ำใจเนื้อหำและ
ขั้นตอนกำรส ำรวจ และกำรน ำเสนอปัญหำและแนวทำงแก้ไขท่ีพบขณะฝึกปฏิบัติ 

กำรส ำรวจในครั้งนี้มีกำรควบคุมคุณภำพข้อมูลหลำยวิธีเพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำนั้น มี
ควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือได้ ประกำรแรก มีผู้ควบคุมงำนภำคสนำมโดยหัวหน้ำทีมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
นอกจำกจะท ำกำรติดต่อประสำนงำนกับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมแผนงำนภำคสนำมแล้ว ยังมีหน้ำที่คอยดูแล ก ำกับ 
และให้ค ำแนะน ำพนักงำนสัมภำษณ์อย่ำงต่อเนื่อง ประกำรที่สอง มีคนในพ้ืนที่พำเข้ำไปพบกลุ่มตัวอย่ำงและ
แนะน ำทีมงำนภำคสนำมเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ำงในพ้ืนที่เกิดควำมไว้วำงใจที่จะให้ข้อมูล  

 
5) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  

 ในกำรศึกษำนี้ ได้พิจำรณำประเด็นจริยธรรมกำรวิจัยในคนทั้งกำรขอควำมยินยอมจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่ำงได้รับทรำบถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ตลอดจนกำรเก็บรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ 
และใช้เพ่ือกำรวิเครำะห์ในภำพรวมเท่ำนั้น หำกกลุ่มตัวอย่ำงต้องกำรทรำบข้อมูล เกี่ยวกับโครงกำรฯ เพ่ิมเติม 
ทำงคณะผู้วิจัยได้แจ้งชื่อหน่วยงำนและบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้วย  
 ประเด็นกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่ำงเป็นควำมลับ คณะผู้วิจัยเน้นย้ ำกับพนักงำน
สัมภำษณ์ให้เก็บรักษำข้อมูลของผู้ตอบเป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด และให้ใช้รหัสแทนตัวบุคคล ซึ่งผู้อ่ืนไม่
สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ และจะไม่มีกำรเปิดเผยตัวตนหรือชื่อของผู้ให้สัมภำษณ์ต่อสำธำรณะ ข้อมูล
จะถูกน ำไปใช้เพื่อกำรวิจัยเท่ำนั้น โดยจะถูกน ำไปวิเครำะห์ในภำพรวม และน ำเสนอเป็นรำยงำนกำรวิจัย 
 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

   สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำควำมถี่ (frequency) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (mean) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(standard deviation)   
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ผลการศึกษา 
  

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1) เพศ – ศาสนา – ภูมิล าเนา   
ในส่วนของประชาชนทั่วไป มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 1,583 คน เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 53.4 และ 46.6 ตำมล ำดับ) ส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม (ร้อยละ 79.2) รองลงมำ
นับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ 20.2) มีอำยุเฉลี่ยที่ 44.7 ปี โดยมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดนรำธิวำสมำกที่สุด (ร้อย
ละ 33.3) รองลงมำคือ ปัตตำนี ยะลำ และสงขลำ (ร้อยละ 32.5, 17.8, และ 11.4 ตำมล ำดับ) 

ในขณะที่ผู้น าความคิด มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 257 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
(ร้อยละ 72.0 และ 28.0 ตำมล ำดับ) ส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม (ร้อยละ 83.3) รองลงมำนับถือศำสนำ
พุทธ (ร้อยละ 16.7) มีอำยุเฉลี่ยที่ 48.6 ปี โดยมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดปัตตำนีมำกที่สุด (ร้อยละ 32.7) 
รองลงมำคือ นรำธิวำส ยะลำ และสงขลำ (ร้อยละ 31.1, 16.0, และ 10.9 ตำมล ำดับ) 

 
1.2) อัตลักษณ์ – ภาษา  
เมื่อถำมว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมนิยำมตัวเองว่ำเป็นคนอะไร พบว่ำประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่นิยาม

ว่าตนเป็นคนมุสลิม (ร้อยละ 48.2) ซึ่งสะท้อนการนิยามที่อยู่บนฐานศาสนาเป็นหลัก รองลงมำคือนิยำมว่ำ
ตนเป็นคนมลำยู คนไทย คนพุทธ คนปำตำนี  และอ่ืนๆ (ร้อยละ 21.8, 16.8, 8.6, 2.6 และ 0.7 ตำมล ำดับ) 
ในส่วนของผู้น ำควำมคิดนั้น ส่วนใหญ่นิยำมว่ำตนเป็นคนมุสลิม (ร้อยละ 47.9) รองลงมำ คือนิยำมว่ำเป็นคน
ไทย คนมลำยู คนพุทธ คนปำตำนี และอ่ืนๆ (ร้อยละ 21.8, 18.3, 6.2, 4.7 และ 0.8 ตำมล ำดับ)  

ส าหรับภาษาที่ประชาชนทั่วไปมีทักษะในการใช้ได้มากที่สุด คือ ภาษามลายูถิ่น (ร้อยละ 61.7) 
รองลงมำคือ ภำษำไทยไม่ว่ำจะเป็นภำษำใต้หรือไทยกลำง (ร้อยละ 23.7) และภำษำมลำยูปนไทย (ร้อยละ
12.7) เช่นเดียวกับผู้น าความคิดก็มีทักษะในกำรใช้ภำษำมลำยูถิ่นมำกที่สุด (ร้อยละ 57.9) รองลงมำเป็น
ภำษำมลำยูปนไทย (ร้อยละ 21.0) และภำษำไทยไม่ว่ำจะเป็นภำษำใต้หรือภำษำกลำง (ร้อยละ19.8)  

  

1.3) การศึกษา – อาชีพ – รายได้  
ส ำหรับข้อมูลด้ำนกำรศึกษำสำยสำมัญ ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับ

ประถมศึกษา (ร้อยละ 39.6) ซึ่งต่างจากผู้น าความคิดที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ร้อยละ 35.0) ส่วนสำยศำสนำ ประชำชนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษำ (ร้อยละ 33.5) แต่ส ำหรับผู้ที่ได้ศึกษำ
นั้น ส่วนใหญ่จะจบตำดีกำเป็นหลัก (ร้อยละ 26.2) ในขณะที่ผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่จะจบกำรศึกษำระดับกลำง 
(มูตำวัตซิต) และระดับปลำย (ซำนำวีย์) (ร้อยละ 19.5) 

อาชีพของประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร ประมง ปศุสัตว์ (ร้อยละ 40.7) รองลงมำ
เป็นอำชีพรับจ้ำงทั่วไป แรงงำน บริกำร (ร้อยละ 20.2) โดยคนจ ำนวนมำกมีรำยได้ประมำณ 5,001-10,000 
บำทต่อเดือน (ร้อยละ 43.7) เช่นเดียวกับผู้น าความคิดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ประมง ปศุสัตว์ 
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(รอ้ยละ 28.0) รองลงมำเป็นผู้น าศาสนา (ร้อยละ 11.3) ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่รัฐวิสำหกิจ (10.9) รับจ้ำงทั่วไป
แรงงำน บริกำร (ร้อยละ 8.9) และแม่บ้ำน พ่อบ้ำน เกษียณ (ร้อยละ 7.8) โดยคนจ ำนวนมำกมีรำยได้ประมำณ 
5,001 – 10,000 บำท ต่อเดือน (ร้อยละ 52.5)   

 
 1.4) ช่องทางติดตามข่าวสาร 

ประชาชนทั่วไปจะติดตามข่าวสารจากเพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 75.4) สถำนที่ที่ประชำชนจะติดตำมข่ำวสำรมำกที่สุด คือ มัสยิด (ร้อยละ 60.6) และช่องทำง
ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรติดตำมข่ำวสำร ประชำชนส่วนใหญ่จะดูจำกโทรทัศน์ทั่วไปมำกที่สุด (ร้อยละ 85.3) 
เช่นเดียวกับผู้น าความคิดส่วนใหญ่ก็จะติดตามข่าวสารจากเพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน และคนใน
ชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 87.5) สถำนที่ที่จะติดตำมข่ำวสำรมำกที่สุด คือ มัสยิด (ร้อยละ 76.7) และช่องทำง
ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรติดตำมข่ำวสำร ประชำชนส่วนใหญ่จะดูจำกโทรทัศน์ทั่วไปมำกที่สุด (ร้อยละ 90.3)   

 

2. มุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่  
  

 2.1) ประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์ 
 ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ตอบแบบสอบถำมในส่วนของประชำชนทั่วไปที่เคยผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในพ้ืนที่ จ ำนวนร้อยละ 18.3 โดยมีประสบการณ์ที่คนในครอบครัวหรือ
ญาติสนิทเสียชีวิตจากเหตุการณ์สูงที่สุด รองลงมำ คือ เคยมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทได้รับบาดเจ็บ 
และเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่  
 ในขณะที่ส่วนของผู้น ำควำมคิดนั้นจะมีสัดส่วนที่สูงกว่ำคือ 1 ใน 4 ของผู้น ำควำมคิดเคยผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในพ้ืนที่ (ร้อยละ 25.3) โดยมีรูปแบบประสบกำรณ์ทีใ่กล้เคียงกับประชำชน
ทั่วไป คือ คนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิตจากเหตุการณ์ และเคยมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิท
ได้รับบาดเจ็บ และ ทรัพย์สินเสียหาย 
  
 2.2) ผลกระทบจากสถานการณ์และความรู้สึกปลอดภัย 
 ส ำหรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันนั้น พบว่ำ ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มผู้น าความคิดในระดับพื้นที่ ได้รับผลกระทบใน 3 ประเด็นที่ใกล้เคียงกัน คือ เรื่องเศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพ รายได้ (ผลกระทบสูงสุดในกลุ่มประชำชนทั่วไป) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
(ผลกระทบสูงสุดในกลุ่มผู้น ำควำมคิด) และสุขภาพกายและจิต  
 ส ำหรับประเด็นความรู้สึกปลอดภัยในในการด าเนินชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ ของประชาชน
ทั่วไป และกลุ่มผู้น าความคิด พบว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเม่ือต้อง
เดินทางออกจากบ้านในเวลากลางคืน  ต้องพบปะพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จัก   ต้องอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่รัฐที่มี
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อาวุธ ต้องเข้าร่วมมหกรรมการแสดงสินค้าประจ าปี เช่น งำนกำชำด งำนตลำดน้ ำ งำนศำลเจ้ำแม่ งำนหลัก
เมือง งำนคอนเสิร์ต เป็นต้น และเมื่อคนที่ถูกคดีความม่ันคงมาเยี่ยมที่บ้าน   
 
 2.3) การติดต่อสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม 
 เมื่อถำมถึงมุมมองต่อควำมสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ในประเด็นกำรย้ำยที่อยู่ กำรเปลี่ยนสถำนที่
ท ำงำนและกำรส่งลูกไปโรงเรียน พบว่ำ ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้น าความคิด หากต้องย้ายที่อยู่
ใหม่ ถ้าเลือกได้ คนส่วนใหญ่อยากจะอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีศาสนาและวัฒนธรรมเดียวกัน (รอ้ยละ 53.4 ใน
ส่วนของประชำชนทั่วไป และร้อยละ 51.8 ในกลุ่มผู้น ำควำมคิด) แต่หำกเป็นเรื่องกำรส่งลูกไปโรงเรียนและ
สถำนที่ท ำงำน คนจ ำนวนมำกเห็นว่ำวัฒนธรรมและศำสนำไม่ใช่ประเด็นส ำคัญในกำรพิจำรณำ (กรณีโรงเรียน 
ร้อยละ 42.5 ในส่วนของประชำชนทั่วไป และร้อยละ 46.3 ในกลุ่มผู้น ำควำมคิด และกรณีสถำนที่ท ำงำนร้อย
ละ 42.2 ในส่วนของประชำชนทั่วไป และร้อยละ 49.8 ในกลุ่มผู้น ำควำมคิด) 
 ส ำหรับมุมมองด้ำนหญิงชำยนั้น ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้น าความคิดส่วนใหญ่มองว่าผู้ชายท า
หน้าที่ได้ดีกว่าผู้หญิงในทุกด้าน ทั้งในด้านการเป็นผู้น าทางการเมือง การสร้างสันติภาพ  และเศรษฐกิจ 
ตำมล ำดับ แต่หำกมองเฉพำะลงไปว่ำผู้หญิงท ำหน้ำที่ในด้ำนใดดีกว่ำผู้ชำย ค ำตอบจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ และ
ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งประชาชนทั่วไปและผู้น าความคิดมองว่าผู้ชายและผู้หญิงท าหน้าที่ด้านสันติภาพ
ได้ดีพอๆกัน 
 

3. มุมมองต่อขบวนการและรัฐบาล  
 
 

 3.1) ขบวนการ 
 ในมุมมองของประชำชนทั่วไป และผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่ มองกลุ่มคนที่ใช้อำวุธต่อสู้กับเจ้ำหน้ำที่
รัฐในพ้ืนที่ขณะนี้ว่ำเป็น “ผู้ก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 40) รองลงมำของกลุ่มประชำชนทั่วไปคือตอบว่ำไม่รู้ 
(ร้อยละ 14.5) และ ผู้ก่อเหตุรุนแรง (ร้อยละ 11.8) แต่ในกลุ่มผู้น ำควำมคิด รองลงมำจะเรียกกลุ่มนี้ว่ำ ผู้ก่อ
เหตุรุนแรง (ร้อยละ 14.4) และ กลุ่มผู้มีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์แตกต่ำงจำกรัฐ (ร้อยละ 11.7) โดยเป็นที่
น่ำสังเกตว่ำ แม้สื่อกระแสหลักบางส่วนในกรุงเทพฯจะเรียกกลุ่มขบวนการดังกล่าวว่า “โจรใต้” แต่คนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่กว่าร้อยละ 95 กลับไม่มองอย่างนั้น  
 ทั้งนี้ เมื่อถำมว่ำเคยได้ยินชื่อขบวนกำรใดบ้ำงนั้น ค ำตอบของทั้งประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิด
เหมือนกันคือ เคยได้ยินชื่อของกลุ่มบีอำร์เอ็น (BRN – Barisan Revolusi Nasional) มำกที่สุด ตำมมำด้วย 
พูโล (PULO) เบอร์ซำตู (BERSATU) มำรำ ปำตำนี (MARA PATANI) จีเอ็มไอพี (GMIP) และบีไอพีพี (BIPP) 
ตำมล ำดับ   
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 3.2) ปัจจัยท่ีท าให้คนเข้าร่วมขบวนการ 
 จำกผลส ำรวจสะท้อนว่ำ กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้น าความคิดจะมองเหตุผลของการเข้า
ร่วมขบวนการในแง่ของปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลเป็นหลัก คือ กำรติดยำเสพติด กำรขำด
กำรศึกษำ และหลงผิด แต่เมื่อพิจำรณำในแง่ของปัจจัยทางการเมือง พบว่ำ ประชำชนทั่วไปและกลุ่มผู้น ำ
ควำมคิดมีจ านวนผู้ตอบว่าไม่รู้และขอไม่ตอบรวมกันสูงที่สุดในปัจจัยเหล่านี้ คือ กำรต่อสู้เพ่ืออุดมกำรณ์
ปลดปล่อยปำตำนีเป็นรัฐอิสระ กำรปกป้องอัตลักษณ์วัฒนธรรมมลำยูปำตำนี กำรปกป้องและฟ้ืนฟูศำสนำ
อิสลำม และรู้สึกว่ำใช้สันติวิธีเรียกร้องแล้วไม่ได้ผล 
 
  3.3) เป้าหมายหลักของขบวนการ 
 ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้น าความคิดในระดับพื้นที่ ประมาณ1 ใน 3 ตอบว่าไม่รู้ว่าเป้าหมาย
หลักของขบวนการคืออะไร (ร้อยละ 36.3 ในส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 28.4 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) ซึ่ง
สำเหตุส่วนหนึ่งอำจจะเป็นเพรำะกำรด ำเนินงำนของขบวนกำร ซึ่งมีลักษณะปิดลับทั้งในแง่ของตัวบุคคลและ
แนวทำงขององค์กร ท ำให้คนในสังคมไม่มีโอกำสได้รับข้อมูลจำกกลุ่มขบวนกำรโดยตรง หรืออำจจะรู้แต่ไม่กล้ำ
ที่จะตอบก็เป็นได้  
 ค าตอบถัดมาของประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้น าความคิดในระดับพื้นที่ คือ คิดว่าขบวนการ
ต้องการเอกราช/แยกดินแดนไปเป็นรัฐอิสระ (ร้อยละ 20.9 ในส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 26.5 ในส่วน
ผู้น ำควำมคิด) รองลงไปเป็นค ำตอบ คือ “ขอไม่ตอบ” “ต้องกำรเขตปกครองพิเศษ/เขตปกครองตนเอง (ยัง
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย)” และ “ต้องกำรอ ำนำจและอิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตัวเอง” 
   
 3.4) ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 ทั้งประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่ต่างรู้สึกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ในช่วงรัฐบาล    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบ (ร้อยละ 46.2 ใน
ส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 46.7 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) โดยประชำชนทั่วไปให้คะแนนรัฐบำลพลเอก            
ประยุทธ์ฯ ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 5.31 จำกคะแนนเต็ม 10 ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคะแนน
เฉลี่ยที่ผู้น ำควำมคิดให้คือ 5.7 
 
 3.5) บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหา  
 จำกกำรสอบถำมในประเด็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานส่วนช่วยในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้น าความคิดต่างเห็นสอดคล้องกันว่า ทราบถึงบทบาทของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มากที่สุด (ร้อยละ 59 ในส่วนประชำชนทั่วไป และ
ร้อยละ 83.7 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) และทรำบบทบำทของผู้แทนพิเศษรัฐบำลฯ น้อยที่สุด  
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 โดยหน่วยงำนที่ได้คะแนนเฉลี่ยในกำรมีส่วนช่วยแก้ปัญหำมำกที่สุดของกลุ่มประชำชนทั่วไปคือ 
ศอ.บต. คือ 3.03 จำกคะแนนเต็ม 5 แต่ในกลุ่มผู้น ำควำมคิดพบว่ำมีหน่วยงำนที่ได้คะแนนเฉลี่ย ในกำรมีส่วน
ช่วยแก้ปัญหำมำกที่สุดในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ศอ.บต. และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปกครอง คือ 3.3 คะแนน 
   

4. มุมมองต่อความรุนแรง   
  

 4.1) สาเหตุของความรุนแรง  
 ในส่วนของข้อค ำถำมเรื่องมุมมองต่อสำเหตุของ “ควำมรุนแรง” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ประชาชน
ทั่วไปมองว่าความรุนแรงในพื้นที่เกิดจากหลายสาเหตุปะปนกัน  โดยในข้อที่ระบุเกินร้อยละ 50 ว่ำเป็น
สำเหตุของควำมรุนแรง จะมีดังนี้คือ ควำมรุนแรงในพื้นที่เกิดจำกกลุ่มคนไม่หวังดีที่บิดเบือนประวัติศำสตร์และ
ศำสนำเพ่ือประโยชน์ตัวเอง (ร้อยละ 52.4) ควำมรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจำกกำรที่สยำมยึดครองปำตำนีเป็นอำณำ
นิคม (ร้อยละ 52.0) ควำมรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจำกนโยบำยรัฐที่เลือกปฏิบัติ ท ำให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 
51.6) โดยที่มจี านวนผู้ตอบว่าไม่รู้และขอไม่ตอบรวมกันสูงที่สุดในข้อที่ว่า ความรุนแรงในพื้นที่เกิดจากการ
แข่งขันกันทางการเมือง (ท้องถิ่น/ระดับชาติ) (ร้อยละ 47.1) 
 ส าหรับผู้น าความคิดก็มีมุมมองต่อสาเหตุความรุนแรงที่หลากหลายเช่นกัน โดยในข้อที่ระบุเกิน
ร้อยละ 50 ว่ำเป็นสำเหตุของควำมรุนแรง จะมีดังนี้คือ ควำมรุนแรงในพื้นที่เกิดจำกกำรที่สยำมยึดครองปำตำนี
เป็นอำณำนิคม (ร้อยละ 61.5) ควำมรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจำกกลุ่มคนไม่หวังดีที่บิดเบือนประวัติศำสตร์และ
ศำสนำเพื่อประโยชน์ตัวเอง (ร้อยละ 59.6) ควำมรุนแรงในพื้นที่เกิดจำกนโยบำยรัฐที่เลือกปฏิบัติ ท ำให้คนรู้สึก
ไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 59.6) ควำมรุนแรงในพื้นที่เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเลี้ยงไข้เพ่ือเอำงบประมำณ (ร้อยละ 
54.9) ควำมรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจำกกลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล (ร้อยละ 51.7)  ในขณะที่มุมมองต่อความรุนแรงใน
พื้นที่เกิดจากกลุ่มก่อการร้ายสากลเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบจากการส ารวจครั้งที่ 1 และ 2  
 
 4.2) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง  
 ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้น าความคิด ตอบว่าไม่รู้และขอไม่ตอบว่าใครเกี่ยวข้องกับความรุนแรง
บ้างนั้น คิดรวมกันมาเป็นล าดับที่หนึ่ง (ร้อยละ 29.3 ในส่วนประชำชนทั่วไป (ไม่รู้ ร้อยละ 19.6 และ ขอไม่
ตอบ ร้อยละ 9.7) และร้อยละ 20.3 ในส่วนผู้น ำควำมคิด (ไม่รู้ ร้อยละ 10.7 และขอไม่ตอบ ร้อยละ 9.6))  
ส าหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่ตอบ มองว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสำมล ำดับแรกคือ ทหารพราน (ร้อย
ละ 8.9) ขบวนการ (ร้อยละ 8.7) และรัฐบาล (ร้อยละ 7.8)  ในควำมเห็นของผู้น าความคิดมองว่า กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสำมล ำดับแรกคือ ขบวนการ (ร้อยละ 10.9) รัฐบาล (ร้อยละ 9.6) และ กลุ่มผู้มี
อิทธิพล/ อ านาจมืด (ร้อยละ 8.0)  
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         4.3) การเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
 ทั้งประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดต่ำงเรียกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นี้ เหมือนกันว่ำเป็น 
“การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 51.1 ในส่วนประชำชนทั่วไปและร้อยละ 54.5 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) ส่วนข้อ
ที่มีผู้ตอบรองลงมำนั้น ในส่วนของประชำชนทั่วไปคือ ไม่รู้ (ร้อยละ 12.9) ในขณะที่ผู้น ำควำมคิดจะเป็นข้อ 
“กำรก่อเหตุรุนแรง” ที่มีสัดส่วนเท่ำกับ “กำรขอไม่ตอบ” (ร้อยละ 17.1)    
 
 4.4) ความรุนแรง  
 ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้น าความคิดต่างเห็นตรงกันว่า “ถ้าความรุนแรงลดลง จะท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น” (ร้อยละ 57 ในส่วนประชำชนทั่วไปและร้อยละ 69.2 ในส่วน
ผู้น ำควำมคิด) และ “ไม่ควรใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใด ๆ” (ร้อยละ 55.4 ในส่วนประชำชนทั่วไปและร้อย
ละ 69.2 ในส่วนผู้น ำควำมคิด)  
 

5. มุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขและการพูดคุย  
 

5.1) สันติภาพ/สันติสุข 
 ในช่วงที่ผ่ำนมำรัฐบำลใช้ค ำว่ำ “สันติสุข” แทนค ำว่ำ “สันติภำพ” ในแนวทำงนโยบำยกำรพูดคุย

ซึ่งได้ก่อให้เกิดกำรถกเถียงถึงควำมหมำยและนัยที่แตกต่ำงกันของสองค ำนี้ขึ้นโดยเฉพำะในกลุ่มผู้ที่สนใจ
ติดตำมประเด็นกำรสร้ำงสันติภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจว่ำคนในพ้ืนที่คิดอย่ำงไรต่อสองค ำ
ดังกล่ำว  

 ผลกำรส ำรวจพบว่ำ ในมุมมองของประชำชนทั่วไป ค ำว่ำ “สันติภำพ” และ “สันติสุข” มี
ควำมหมำยโดยรวมไม่แตกต่ำงกันมำกนัก คือ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคีกัน มีอิสรภาพและเสรีภาพ 
และไม่มีความรุนแรง อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำถึงกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญของควำมหมำยในแต่ละค ำจำก
กำรจัดล ำดับแล้ว ในมุมมองของผู้น ำควำมคิดจะสอดคล้องกันกับของประชำชนทั่วไป คือมีนัยที่แตกต่ำงกันว่ำ 
“สันติสุข” มีงานท า มีเงินใช้  ส่วน “สันติภาพ” นั้น มีความยุติธรรมและความเป็นธรรม  

 
5.2) การรับรู้ข่าวสารกระบวนการพูดคุย 

 โดยเปรียบเทียบแล้ว ผู้น าความคิดจะทราบข่าวและสนใจติดตามกระบวนการพูดคุยมากกว่า
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเฉพำะในส่วนของประชำชนทั่วไปนั้น พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ทรำบข่ำว 
(ร้อยละ 57.1) และอีกร้อยละ 38 นั้นไม่เคยได้ยินข่ำว ส ำหรับควำมสนใจในกำรติดตำมข่ำวนั้นมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันระหว่ำงกลุ่มที่ติดตำมบ้ำงและติดตำมอย่ำงใกล้ชิด  (ร้อยละ 40.9) กับที่ไม่ค่อยได้ติดตำมข่ำวหรือ
ไม่ได้ติดตำมเลย (ร้อยละ 53.3) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้ข่าวสารที่ค่อนข้างจ ากัด อาจจะ
เป็นเพราะแนวทางการพูดคุยท่ียังไม่มีการสื่อสารต่อสาธารณะมากนัก หรือการสื่อสารถูกจ ากัดเฉพาะกลุ่ม  
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 แต่ส ำหรับกลุ่มผู้น ำควำมคิดแล้ว มีจ ำนวนมำก (ร้อยละ 80.4) ที่ทรำบข่ำวว่ำมีกำรพูดคุยกัน
ระหว่ำงรัฐบำลกับขบวนกำร และให้ควำมสนใจติดตำม (ร้อยละ 63.4)   

 
5.3) การสนับสนุนกระบวนการพูดคุย 

 ไม่ว่ำจะได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพูดคุยมำกน้อยเพียงใดก็ตำม ประชาชนส่วน
ใหญ่สนับสนุนที่จะใช้การพูดคุยเจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ 56.9) ในส่วนของผู้น า
ความคิดก็ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 72.7)  

 อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรส ำรวจสะท้อนว่ำมีกลุ่มคนที่ไม่แน่ใจว่ำกำรพูดคุยเจรจำจะเป็นแนวทำง
แก้ปัญหำได้หรือไม่อยู่จ ำนวนหนึ่งด้วย (ร้อยละ 27.5 ในส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 17.6 ในส่วนผู้น ำ
ควำมคิด) ซึ่งคนกลุ่มนี้อำจจะก ำลังรอดูท่ำทีของทั้งสองฝ่ำยในกำรพูดคุยว่ำจะเป็นไปในทิศทำงใด ก่อนที่จะ
ตัดสินใจว่ำสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นได้ 

 
5.5) ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการพูดคุยท่ีก าลังด าเนินการอยู่  

 ค ำถำมในประเด็นควำมรู้สึกเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรพูดคุยที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในขณะนี้ ว่ำจะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ส ำเร็จนั้น พบว่ำประชาชนทั่วไปประมาณ 1 ใน 3 ที่รู้สึก “เฉยๆ” (ร้อยละ 36.3) และ
หากเปรียบเทียบความ “เชื่อม่ัน” กับ “ไม่เชื่อม่ัน” พบว่ามีสัดส่วนความเชื่อม่ันสูงกว่า (ร้อยละ 26.5 และ 
19.4 ตำมล ำดับ) ในขณะที่ผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่ร้อยละ 39.3 รู้สึกเชื่อม่ัน  

 
5.6) ข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุย 

 ข้อกังวลต่อกระบวนกำรพูดคุยในมุมมองของประชำชนทั่วไปและกลุ่มผู้น ำควำมคิดมีควำม
สอดคล้องกันว่ำ การพูดคุยจะไม่สามารถหยุดความรุนแรงได้จริง (ร้อยละ 65.1) และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท า
ตามที่ตกลงกัน (ร้อยละ 61.9) รวมถึงจะมีฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงจัง (ร้อยละ 
55.8) และประเด็นที่ผู้น ำควำมคิดกังวลมำกอีกข้อคือ การพูดคุยจะน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงขึ้นกว่าเดิม 
(ร้อยละ 66.9)   

 
5.7) ความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า  

 แม้ประชาชนทั่วไปและผู้น าความคิดจะมีข้อกังวลและความรู้สึกไม่เชื่อม่ันอยู่บ้าง แต่ทั้งสอง
กลุ่มยังมีความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ร้อยละ 
52.1 และ 61.1 ตำมล ำดับ) อย่ำงไรก็ตำม ก็มีผู้ที่รู้สึกไม่มีควำมหวังอยู่ด้วยจ ำนวนหนึ่งเช่นกัน (ร้อยละ 28.9 
ในส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 23.3 ในส่วนผู้น ำควำมคิด)       
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6. ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย  
 
6.1) การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ 

 ในมุมมองของประเด็นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกลุ่มต่ำงๆ ที่มีส่วนส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของ
กระบวนกำรพูดคุยนั้น ทั้งประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ กำรจะให้กำรพูดคุยประสบ
ควำมส ำเร็จได้นั้น นอกจำกกำรท ำงำนร่วมกันของรัฐบำลและขบวนกำรแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้น าศาสนา
อิสลาม องค์กรปกครองส่วนท้องที่-ท้องถิ่น อุสตาซ องค์กรภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมด้วย (จำกกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลุ่มต่ำงๆ 5 ล ำดับแรก)     

  

 6.2) การบริหารปกครอง  
 ค ำถำมใหญ่ข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบริหำรปกครองพ้ืนที่ และเป็นที่ถกเถียงของหลำย

ฝ่ำยมำเป็นเวลำนำน คือ หำกต้องกำรจะให้ปัญหำควำมไม่สงบยุติลง ทำงออกคือต้องให้พ้ืนที่นี้เป็นรัฐอิสระ
แยกออกจำกประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่เห็นว่ำ ปัญหาความไม่สงบจะ
ยุติลงได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นรัฐอิสระแยกออกจากประเทศไทย หากรัฐบาลท าตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จริงๆ (ร้อยละ 49.5 ในส่วนประชำชนทั่วไปและร้อยละ 58.8 ในส่วนผู้น ำควำมคิด)         
แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ตอบอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นรัฐอิสระ (เอกราช) เท่านั้นอยู่จ านวนหนึ่งด้วยเช่นกัน 
(ร้อยละ 10.9 ในส่วนประชำชนทั่วไปและร้อยละ 15.2 ในส่วนผู้น ำควำมคิดตำมล ำดับ)   

 อีกค ำถำมส ำคัญที่ตำมมำ คือ รูปแบบกำรบริหำรปกครองที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งทั้งประชำชน
ทั่วไปและผู้น ำควำมคิดส่วนใหญ่ต่ำงเห็นตรงกันว่ำ รูปแบบที่อยากเห็นที่สุด คือ การกระจายอ านาจมากขึ้น
ด้วยโครงสร้างการปกครองท่ีมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (ร้อยละ 25.2 ใน
ส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 28 ในส่วนผู้น ำควำมคิด)     

 ทั้งนี้ เมื่อถำมว่ำควรเรียกขำนชื่อของพ้ืนที่นี้ว่ำอย่ำงไร ตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ทั้งประชำชนทั่วไป
และผู้น ำควำมคิดเห็นว่ำเป็นชื่อเรียกที่เหมำะสมที่สุด คือ เรียกแยกเป็นรายจังหวัดไป (ร้อยละ 44.7 ในส่วน
ประชำชนทั่วไป และร้อยละ 41.7 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) อันดับสองคือ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ร้อยละ 32.8 
ในส่วนประชำชนทั่วไป และร้อยละ 35.8 ในส่วนผู้น ำควำมคิด) และอันดับสำมในกลุ่มประชำชนทั่วไป คือ ปำ
ตำนี (ร้อยละ 6.6) และกลุ่มผู้น ำควำมคิด คือฟำฏอนี (ร้อยละ 7) 

 
      6.3) แนวทาง/มาตรการที่คณะพูดคุยท้ังสองฝ่ายควรเร่งด าเนินการร่วมกัน 
 ค ำถำมส่วนนี้จะมีทั้งหมด 14 ประเด็นให้ประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดได้พิจำรณำว่ำ 

แนวทำง/มำตรกำรใดที่คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ำยควรเร่งด ำเนินกำรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงใน
ทำงบวก ซึ่งได้ค ำตอบที่เรียงล ำดับควำมเร่งด่วนตำมตำรำงดังต่อไปนี้    
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 ความเห็นของประชาชนทั่วไป ความเห็นของผู้น าความคิด 
1 กำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภยัในชุมชน (ร้อยละ74.7) กำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภยัในชุมชน (ร้อยละ 84.1) 

2 กำรหลีกเลี่ยงกำรก่อเหตุควำมรุนแรงกับเป้ำหมำยอ่อน 
(ร้อยละ 64) 

กำรหลีกเลี่ยงกำรก่อเหตุควำมรุนแรงกับเป้ำหมำยอ่อน  (ร้อย
ละ 67.7) 

3 
กำรตั้งคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลำยฝ่ำยใน
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตกุำรณ์ควำมรุนแรง (ร้อย
ละ 49.8) 

กำรตั้งคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลำยฝ่ำยในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง  (ร้อยละ 
62.6) 

4 กำรลดก ำลังทหำร   (ร้อยละ 49.6 ) 
กำรมีหลักประกันควำมปลอดภัยให้กับผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร
พูดคุย  (ร้อยละ 59.5) 

5 
กำรให้ผู้แทนขบวนกำรที่อยู่ในคณะพูดคุยเข้ำมำในพ้ืนท่ีได้ 
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนโดยตรง (ร้อยละ 
45.8) 

กำรให้ผู้แทนขบวนกำรที่อยู่ในคณะพูดคุยเข้ำมำในพ้ืนท่ีได้ 
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนโดยตรง  (ร้อยละ 57.6) 

6 กำรใช้ พรบ.ควำมมั่นคง (มำตรำ 21) เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้
ถูกกล่ำวหำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม (ร้อยละ45.3) 

กำรใช้ พรบ.ควำมมั่นคง (มำตรำ 21) เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถูก
กล่ำวหำเข้ำสู่กระบวนกำรยตุิธรรม  (ร้อยละ57.2) 

7 กำรมีหลักประกันควำมปลอดภัยให้กับผู้เข้ำร่วม
กระบวนกำรพูดคุย (ร้อยละ 43.4) 

กำรก ำหนดให้กระบวนกำรพูดคุยเป็นวำระแห่งชำติเพื่อเป็น
หลักประกันควำมต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบำล  (ร้อยละ 53.3) 

8 กำรยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน (ร้อยละ 42.3 ) กำรลดก ำลังทหำร  (ร้อยละ 49.8 ) 

9 
กำรก ำหนดให้กระบวนกำรพดูคุยเป็นวำระแห่งชำติเพื่อ
เป็นหลักประกันควำมต่อเนื่องแมจ้ะเปลีย่นรัฐบำล (ร้อย
ละ 40.9 ) 

กำรยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน   (ร้อยละ 46.7) 

10 กำรพักโทษนักโทษคดีควำมมั่นคงเพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรพูดคุย (ร้อยละ 35.3) 

กำรนิรโทษกรรม คดีควำมมั่นคงในบำงกรณี  (ร้อยละ 45.5) 

11 กำรนิรโทษกรรม คดีควำมมั่นคงในบำงกรณี (ร้อยละ 
32.6) 

กำรพักโทษนักโทษคดีควำมมั่นคงเพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อ
ต่อกำรพูดคุย  (ร้อยละ 44.7 ) 

12 กำรพูดคุยถึงสิทธิควำมเป็นเจำ้ของพื้นที่น้ีของชำวมลำยู
ปำตำนี (ร้อยละ 31.7 ) 

กำรพูดคุยถึงสิทธิควำมเป็นเจำ้ของพื้นที่น้ีของชำวมลำยูปำ
ตำนี  (ร้อยละ 39.3 ) 

13 กำรยอมรับว่ำมำรำปำตำนีคือผู้แทนของขบวนกำรกลุ่ม
ต่ำงๆในกำรพูดคยุ (ร้อยละ 23.8 ) 

กำรยอมรับว่ำมำรำปำตำนีคือผู้แทนของขบวนกำรกลุ่มต่ำงๆ
ในกำรพูดคุย  (ร้อยละ 28.4) 

14 กำรยอมรับใหต้่ำงชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
พูดคุยมำกขึ้น (ร้อยละ20 ) 

กำรยอมรับใหต้่ำงชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพูดคุย
มำกขึ้น  (ร้อยละ 26.5 ) 

 
6.4) ประเด็นส าคัญในการท าพื้นที่ปลอดภัย  
จำกข้อเสนอแนวทำง/มำตรกำรที่คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ำยควรเร่งด ำเนินกำรร่วมกัน เพ่ือให้

เกิดผลเปลี่ยนแปลงในทำงบวก ประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ กำรสร้ำงพ้ืนที่ปลอดภัยใน
ชุมชน เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด ซึ่งเมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสองกลุ่มจัดล ำดับประเด็นส าคัญใน 3 ล าดับแรก
ของการท าพื้นที่ปลอดภัย คือ ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ต้องปลอดภัยจากความ
รุนแรง และไม่มีความรุนแรงตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ  
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6.5) ประเด็นที่รัฐบาลและขบวนการจ าเป็นต้องท าหากจะแก้ปัญหาความรุนแรงระยะยาว 
 เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสองกลุ่มจัดล ำดับควำมส ำคัญใน 5 ประเด็นแรกที่เห็นว่ำรัฐบำล

และขบวนกำรจ ำเป็นต้องท ำหำกจะแก้ปัญหำควำมรุนแรงระยะยำว พบว่ำ ประชำชนทั่วไปและผู้น ำควำม
คิดเห็นพ้องกันใน 5 อันดับแรก คือ 1) กำรส่งเสริมอำชีพ สร้ำงรำยได้ 2) แก้ปัญหำยำเสพติด 3)  บังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียม กำรตัดสินอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนกำรยุติธรรม 4) กำรปรับระบบ
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับวิถีและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่มำกขึ้น และ 5) กำรส่งเสริม สนับสนุน อัตลักษณ์ 
ภำษำ วัฒนธรรม  

 


