
 

 

   
 

บทสรปุผูบริหาร 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต คร้ังที่ 1 (Peace Survey) 
 

 

จัดทําโดย 

 

สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

ศูนยความเปนเลิศดานคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบนัอิสลามและอาหรบัศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

สถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบนัอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี

ศูนยความรวมมือทรัพยากรสันติภาพ   
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 

สภาประชาสังคมชายแดนใต 

มูลนิธเิอเชีย 

สํานักสันติวิธแีละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
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การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ตอกระบวนการสันตภิาพในจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี 1 (Peace Survey) 

หลักการและเหตุผล 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลและกลุมผูเห็นตางจากรัฐภายใตภาพใหญของความ

พยายามสรางสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต/ปาตานีที่ปรากฏอยางเปนทางการตอสาธารณะต้ังแต

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 ถือเปนมิติใหมของการแกไขปญหาที่มุงใชสันติวิธีอยางเปนรูปธรรม โดยต้ังอยูบน

ฐานคิดที่จะทําความเขาใจมุมมองและความตองการของกันและกันเพ่ือปูทางสูการแสวงหาทางออกที่พอ

ยอมรับกันได ซึ่งการที่กระบวนการพูดคุยจะสามารถดําเนินไปจนนําไปสูทางทางออกดังกลาวไดน้ัน 

นอกเหนือจากการทํางานรวมกันของคูขัดแยงหลักแลว ยังจําเปนที่จะตองรับฟงเสียงของประชาชนทั้งในและ

นอกพ้ืนที่ ซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่จะทําให “กระบวนการ” และ “สาระสําคัญ” ที่ตกลงกันมีความชอบ

ธรรม 

ตลอดระยะเวลากวา 12 ปที่ผานมาของความขัดแยงที่ยืดเย้ือน้ี ทั้งรัฐบาลและกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 

รวมถึงองคกรภาคประชาสังคม ตางพยายามทํางานเพ่ือสะทอนเสียงของประชาชน โดยยึดถือความตองการ

ของประชาชนเปนหลักในการขับเคลื่อนสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต/ปาตานี แตคําถามสําคัญที่ตามมา

คือ แทจริงแลว ประชาชนที่ถูกกลาวถึงน้ัน คิดอยางไรตอกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้น  

กระบวนการสันติภาพเปนกระบวนการทางสังคมและการเมืองในพ้ืนที่สาธารณะ จึงตองอาศัยการ

สนับสนุนจากประชาชนในวงกวางอยางเปดเผย ประสบการณความขัดแยงในทุกที่ทุกแหงในโลกก็ช้ีใหเห็นวา

การสนับสนุนจากประชาชนเปนปจจัยสําคัญ แตการจะวัดเสียงสนับสนุนของประชาชนจะตองมีวิธีในการ

ดําเนินงานซึ่งอาจจะทําไดหลายอยาง วิธีการที่มีความนาเช่ือถือที่สุดในทางวิชาการคือการสํารวจความคิดเห็น 

(Public Opinion Survey) ซึ่งจะมีวิธีวิทยาที่เปนแบบวิทยาศาสตร (Scientific Methods) อยางไรก็ตาม การ

ทําวิจัยสํารวจความคิดเห็นหรือทําโพลในประเทศไทยที่ผานมาก็มีปญหาขอโตแยงในเรื่องความนาเช่ือถือทั้ง

ในทางเทคนิคและทางการเมืองดวยเชนกัน ดังน้ันการทําสํารวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่องสันติภาพซึ่งเปน

เรื่องที่มีความออนไหวทางการเมืองมากก็จะตองใหความสําคัญกับวิธีวิทยา (Methodology) ซึ่งตองเครงครัด

กับมาตรฐานความเที่ยงตรงนาเช่ือถือทางวิชาการ (Scientific Validity) และตองมีความนาเช่ือถือในทาง

การเมือง (Political Validity) ทั้งจากสภาวะแวดลอมการวิจัยและสถาบันที่เก็บขอมลู 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สถาบันทางวิชาการและภาคประชาสังคมที่ศึกษาเรื่องปญหาใน

กระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 15 สถาบัน/องคกรทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตจึงไดรวมกันทําสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(Peace Survey)  การสํารวจครั้งน้ีจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันในรูปของเครือขายที่ครอบคลุม กลุมมี

สวนไดสวนเสียทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชนทุกกลุมวัฒนธรรมและ มีความเที่ยงตรงนาเช่ือถือในทาง



 

บทสรุปผูบริหาร “การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต คร้ังที่ 1” (17 พฤษภาคม 2559) 

 2 

วิชาการเพ่ือใหเกิดการยอมรับจากทุกฝายและ สามารถนําผลที่ไดไปประกอบการตัดสินใจกําหนดแนว

ทางแกไขปญหาในแตละหวงเวลา ไดอยางมีประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือรับทราบขอคิดเห็นและพัฒนาการทางความคิดของกลุมตัวอยางประชาชนในจังหวัดปตตานี 

ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ที่มีตอกระบวนการ

สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต/ปาตานี  

1.2 เพ่ือใหผูเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพไดมีขอมูลทางวิชาการที่สะทอนเสียงความ

ตองการของประชาชนประกอบการตัดสินใจ  

1.3 เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการเปดพ้ืนที่ใหประชาชนไดสะทอนมุมมองและความตองการตอผูเกี่ยวของกับ

การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ  

 

กลุมเปาหมาย 

ประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 1,560 คน ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในสงขลา

(จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) ตลอดจนผูนําทางความคิดจากทุกภาคสวนจํานวน 50 คน   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1) พื้นที่ในการศึกษาและกลุมตัวอยาง 

ก) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่     

การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 

อําเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุม (sampling methods) คือการใชหลักความนาจะ

เปนในทางสถิติ เพ่ือประกันวาทุกคนทุกหนวยในประชากรที่ศึกษามีโอกาสเทากันในการถูกเลือก (the same 

probability of selection) ความนาเช่ือถือของความเปนตัวแทน (representation) ของกลุมตัวอยางจะทํา

ใหผลการสํารวจ มีความคลาดเคลื่อนทางสถิติในระดับที่ยอมรับได โดยมีขั้นตอนในการสุม ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสุมระดับตําบล จะทําการสุมแบบมีระบบ (Systematic Sampling) จาก

ตําบลทั้งหมดที่มีอยูใน 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งหมด 291 ตําบล โดยไดตําบล

ตัวอยางจํานวน 80 ตําบล 

ขั้นตอนที่ 2 การสุมระดับหมูบาน  จะทําการสุมแบบมีระบบ  (Systematic Sampling) จาก

หมูบานที่มีในตําบลที่ถูกสุมไว โดยไดหมูบานตัวอยางจํานวน 195 หมูบาน  

ขั้นตอนที่ 3 การสุมเลือกครัวเรือนดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  (Systematic Sampling) โดย

นําจํานวนครัวเรือนของหมูบานเปาหมาย หารดวยจํานวนครัวเรือนที่ตองการ เทากับ 8 ครัวเรือน และทําการ

สุมเลือกสมาชิกในครัวเรือนจํานวน  1 คน ดวยวิธีการสุมแบบงาย รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,560 ตัวอยาง 

ข) การสํารวจความคิดเห็นของผูนําความคิดจากทุกภาคสวนในพื้นที่  
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การสํารวจความคิดเห็นของผูนําความคิดจากทุกภาคสวน ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประชากรในการศึกษา จํานวน 50 คน และมี

ขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนของผูนําความคิด ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในการประชุมรวมกันระหวางเครือขายประชาสังคมและคณะทํางานวิชาการ โดยรวมกันเสนอ

รายช่ือบุคคลที่อยูในกลุมองคกรดังกลาวและมีบทบาทสําคัญตอการสรางสันติภาพในพ้ืนที่ตามเกณฑที่กําหนด 

และทางคณะทํางานวิชาการจะพิจารณาโดยใชการเรียงลําดับความถี่สูงสุด 50 ลําดับแรก 

  

2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  ก) แบบสอบถาม – คณะผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณ โดยแบบสอบถามดังกลาวมาจากการรวบรวมการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนรับฟง

ความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผูเช่ียวชาญ เพ่ือนํามาออกแบบและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทใน

จังหวัดชายแดนภาคใต แบบสอบถามมีทั้งหมด  4 ตอน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 

 สวนที่ 2   ทัศนคติตอปญหาและสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ 

 สวนที่ 3  ทัศนคติตอกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข 

 สวนที่  4  ทัศนคติตอสิ่งที่ควรดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสูสันติภาพ/สันติสุข 

ค) แบบฟอรมในการเสนอรายชื่อผูนําความคิด – การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball)  

 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล 

ก) การสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ 

 การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบตอหนา  (face-to-face interview) โดยใช

แบบสอบถามบันทึกขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยทีมเก็บขอมูลภาคสนาม ที่ผานการอบรมการ

สัมภาษณมาแลว ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2559 ขั้นตอนในการ

ทํางานภาคสนาม มีดังน้ี  

1) ประสานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพ่ือใหรับรูวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงาน 

2) เก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมแผนการทํางานภาคสนาม ไดแก แผนที่หมูบาน บัญชีครัวเรือน

และสมาชิกในหมูบาน  

3) ติดตอพ้ืนที่ที่ไดรับการสุมตัวอยางเพ่ือขอเขาศึกษาวิจัย 

4) หาจุดที่ต้ังของครัวเรือนและบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง 

5) ติดตอบุคคลในครัวเรือนเพ่ือขอสัมภาษณ และเมื่อไดรับความยินยอมแลวจึงเริ่มทําการ

สัมภาษณ โดยใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 60 -90 นาที ในการตอบแบบสัมภาษณ 
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ข) การสํารวจของผูนําความคิดจากทุกภาคสวนในพื้นที่  

 การสํารวจของผูนําความคิดจากทุกภาคสวนในพ้ืนที่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ

ตอหนา  (face-to-face interview) โดยใชแบบสอบถามบันทึกขอมูล และแบบฟอรมในการเสนอรายช่ือ

เพ่ิมเติม  การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยทีมนักวิชาการในพ้ืนที่ที่ผานการทําความเขาใจประเด็นคําถาม และ

วิธีการดําเนินงานมาแลว ชวงเวลาในการเก็บขอมูลคือเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2559 ขั้นตอนในการทํางาน

ภาคสนาม มีดังน้ี  

 1) ทางสถาบันพระปกเกลา/ทีมวิชาการ ประสานรายช่ือกลุมผูนําทางความคิดที่เปนบุคคลต้ังตน 

จํานวน 50 ช่ือเพ่ือขอเขาสัมภาษณขอมูล  

 2) เมื่อไดรับความยินยอมแลว นักวิชาการของเครือขายเขาทําการสัมภาษณ  โดยใชเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 60 -90 นาท ีในการตอบแบบสัมภาษณ 

 

4) การอบรมพนักงานสัมภาษณและการควบคุมคุณภาพขอมูล  

เมื่อจัดทําคูมือการสัมภาษณและการทํางานภาคสนามเสร็จแลว จะทําการอบรมหัวหนาทีมและ

พนักงานสัมภาษณทั้งในเชิงทฤษฎีและการฝกปฏิบัติในพ้ืนที่ทดลอง เน้ือหาในการอบรมครอบคลุม 

วัตถุประสงคของการสํารวจ การเลือกกลุมตัวอยาง ขั้นตอนการสํารวจและการเขาหากลุมตัวอยาง เน้ือหาของ

แบบสอบถาม เทคนิคการสัมภาษณ ขอพิจารณาเชิงจริยธรรมในคน การทดสอบความเขาใจเน้ือหาและ

ขั้นตอนการสํารวจ และการนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขที่พบขณะฝกปฏิบัติ 

การสํารวจในครั้งน้ีมีการควบคุมคุณภาพขอมูลหลายวิธีเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาน้ัน มี

ความถูกตองและนาเช่ือถือได ประการแรก มีผูควบคุมงานภาคสนามโดยหัวหนาทีมในการเก็บรวบรวมขอมูล 

นอกจากจะทําการติดตอประสานงานกับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมแผนงานภาคสนามแลว ยังมีหนาที่คอยดูแล กํากับ 

และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเน่ือง ประการที่สอง มีคนในพ้ืนที่พาเขาไปพบกลุมตัวอยางและ

แนะนําทีมงานภาคสนามเพ่ือใหกลุมตัวอยางในพ้ืนที่เกิดความไววางใจที่จะใหขอมูล  

 

5) ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน  

 ในการศึกษาน้ี ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนทั้งการขอความยินยอมจากกลุมตัวอยาง 

โดยแจงใหกลุมตัวอยางไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ 

และใชเพ่ือการวิเคราะหในภาพรวมเทาน้ัน หากกลุมตัวอยางตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพ่ิมเติม 

ทางคณะผูวิจัยไดแจงช่ือหนวยงานและบุคคลที่สามารถติดตอไดไวดวย  

 ประเด็นการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางเปนความลับ คณะผูวิจัยเนนยํ้ากับพนักงาน

สัมภาษณใหเก็บรักษาขอมูลของผูตอบเปนความลับอยางเครงครัด และใหใชรหัสแทนตัวบุคคล ซึ่งผูอ่ืนไม

สามารถตรวจสอบยอนกลับไปได และจะไมมีการเปดเผยตัวตนหรือช่ือของผูใหสัมภาษณตอสาธารณะ ขอมูล

จะถูกนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทาน้ัน โดยจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย 
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6) การวิเคราะหขอมูล 

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

คารอยละ (percentage) คาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)   

 

ผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและการติดตามขาวสาร 

1.1) ขอมูลทั่วไป  

การศึกษาครั้งน้ีมีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 1,572 ตัวอยาง โดยมีกลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถามครบถวน จํานวน 1,559 ตัวอยาง และมีกลุมตัวอยางที่ปฏิเสธการตอบแบบสอบถามจํานวน 

13 ตัวอยาง (รอยละ 0.83) จากพ้ืนที่ 195 หมูบานและชุมชน ซึ่งกระจายไปในพ้ืนที่ 79 ตําบลจาก 36 อําเภอ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงรอยละ 55 (จํานวน 857 คน) เปนเพศชาย

รอยละ 45 (จํานวน 702 คน) อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามอยูที่ 42 ป โดยสวน ใหญนับถือศาสนาอิสลาม

รอยละ 76.2 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 23.4  และนับถือศาสนาคริสตรอยละ 0.3 ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมองวาตัวเองเปนมุสลิม รอยละ 52.5 รองลงมาคือ มองวาตัวเองเปนคนไทย รอยละ 22.5 และ มองวา

ตัวเองเปนคนมลายู รอยละ 13.4  

ขอมูลดานการศึกษาสายสามัญ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดใน

ระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 35.9 รองลงมา คือ จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 

21.9 และจบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 14.2 สําหรับขอมูลดานการศึกษาสาย

ศาสนา พบวา มีผูตอบแบบสอบถามที่ศึกษาสายศาสนารอยละ 69.6 และไมไดศึกษาสายศาสนารอยละ 31.4 

ผูที่จบการศึกษาสายศาสนาสวนใหญจบการศึกษาจากศูนยตาดีกา รอยละ 24.9 รองลงมา คือ ระดับกลาง (มู

ตาวัตซิส) รอยละ 15.2  และศาสนาระดับตน (อิบติดาอี) รอยละ 12.8 

อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม คือ เกษตรกร (นา ไร สวน) ประมง ปศุสัตวรอยละ 36.8 และ

ลําดับรองลงมาคือรับจางทั่วไป/แรงงาน/บริการ รอยละ 18.3 และแมบาน/พอบาน/เกษียณ รอยละ 9.9 

นอกน้ันก็กระจายไปหลายสาขาอาชีพ สําหรับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีรายได

ตํ่ากวา 10,000 บาท รอยละ 65.7 รองลงมาคือ มีรายไดประมาณ 10,000-20,000 บาท รอยละ 21.2  
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 1.2) การสื่อสารและการติดตามขาว 

ภาษาที่ใชในการสื่อสารในพ้ืนที่ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชภาษามลายูถิ่นเปนประจํา

ในครัวเรือน รอยละ 55.9 รองลงมา คือ ใชภาษามลายูปนไทยเปนภาษาประจําวันในครัวเรือน รอยละ 16.2 

และภาษาใต รอยละ 16.5 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับภาษาที่ถนัดและสบายใจที่จะพูดเวลาแสดงความเห็น

หรืออารมณความรูสึก คือภาษามลายูถิ่น รอยละ 53.9 ภาษามลายูปนไทย รอยละ 16.9 และภาษาใต รอยละ 

15.7 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามติดตามขาวสารจากชองทางตางๆ 10 อันดับแรก คือ 1) โทรทัศนทั่วไป รอย

ละ 82.9 2) เพ่ือนสนิท คนใกลชิด รอยละ 75.4 3) เพ่ือนบานและคนในชุมชน รอยละ 74.7 4) ผูนําศาสนา 

รอยละ 57.7 5) มัสยิด รอยละ 55.6 6) วิทยุ (ทั่วไป) รอยละ 49.2 7) โทรทัศน (ทองถิ่น) รอยละ 45.1 8) 

เฟสบุค/ไลน/ทวิตเตอร/วอสแอพ รอยละ 44.3 9) อินเตอรเนท รอยละ 39.8 และ 10) ครูอาจารย รอยละ 

35.4  

 

สวนท่ี 2 มุมมองตอปญหาและผลกระทบตอเหตุการณความไมสงบ  
 

 2.1) สถานการณ ผลกระทบ และความปลอดภัย  

 จากการศึกษาครั้ง น้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถาม คนในครอบครัว หรือญาติสนิทเคยมี

ประสบการณตรงเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบในรอบ 12 ปผานมา (ต้ังแตป 2547 ถึงปจจุบัน) (รอยละ 

15.5) โดยมีลักษณะประสบการณเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบดังน้ี 1) มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิท

เสียชีวิต 2) มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยไดรับบาดเจ็บ 3) มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยถูกปด

ลอมตรวจคน ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจาหนาที่ 4) เคยถูกปดลอมตรวจคน ถูกเชิญตัวไป

สอบสวน หรือถูกจับโดยเจาหนาที่ และ 5) เคยไดรับบาดเจ็บ  

 สําหรับผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันในประเด็นตาง ๆ จากสถานการณในพ้ืนที่ พบวา 

ประเด็นที่มีผลกระทบสูงที่สุด ไดแก 1) เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได 2) การเดินทางในชีวิตประจําวัน 

3) ความปลอดภัยในชีวิต  

 ประเด็นความปลอดภัยในดานตาง ๆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกไมปลอดภัยหาก

ตองออกจากบานในเวลากลางคืน (รอยละ 66.9) พบปะพูดคุยกับคนที่เราไมรูจัก (รอยละ 58.4) อยูใกล

เจาหนาที่รัฐที่มีอาวุธ (รอยละ 57.4) และวิจารณทหารตํารวจ (รอยละ 57.3)  

 

 2.2) สาเหตุและมุมมองตอความรุนแรง  

 ผูตอบแบบสอบถามคิดวา สาเหตุของความรุนแรงในพ้ืนที่สวนใหญเกิดจาก 1) ความรุนแรงใน

พ้ืนที่เกิดจากกลุมอิทธิพลยาเสพติดและคาของเถื่อน (รอยละ 53.9) 2) ความรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจากกลุมคนไม

หวังดีที่บิดเบือนประวัติศาสตรและศาสนาเพ่ือประโยชนตัวเอง (รอยละ 50.2) และ 3) ความรุนแรงในพ้ืนที่เกิด
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จากนโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทําใหคนรูสึกไมเปนธรรม (รอยละ 49.3) อยางไรก็ตาม มีผูที่เลือกคําตอบ “ขอไม

ตอบ” และ “ไมรู” รอยละ 40 ในประเด็นดังตอไปน้ี คือ 1) ความรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจากการที่สยามยึดครอง

ปาตานีเปนอาณานิคม (รอยละ 47.3) 2) ความรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจากกลุมกอการรายสากล (รอยละ 42) และ 

3) ความรุนแรงในพ้ืนที่เกิดจากการที่เจาหนาที่รัฐเลี้ยงไขเพ่ือเอางบประมาณ (รอยละ 39.8)   

 มุมมองตอความรุนแรงในพ้ืนที่ พบวา “หากความรุนแรงลดลง จะทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ

แกปญหารวมกันมากขึ้น” (รอยละ 63.1) รองลงมา คือ “หากความรุนแรงลดลง จะทําใหผูเกี่ยวของไมสนใจ

แกปญหาอยางจริงจัง” (รอยละ 42.8) และ “ไมมีสถานการณใดที่จะใชเปนขออางในการใชความรุนแรงได” 

(รอยละ 42.4)  

 

 2.3) ผูเก่ียวของและการเรียกความรุนแรง  

 เมื่อถามถึงผูที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในพ้ืนที่ทั้งหมด 20 กลุมผูตอบแบบสอบถามไดระบุถึง 

กลุมยาเสพติด-นํ้ามันเถื่อน (จํานวน 448 คน) 2) ทหารพราน (จํานวน 288) และ 3) ขบวนการ 

(BRN/PULO/ฯลฯ) (จํานวน 269)  

 สวนการเรียกสถานการณในพ้ืนที่น้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียกสถานการณที่เกิดขึ้นในพ้ืน

ที่วา “การกอความไมสงบ” (รอยละ 54.3) และเรียกกลุมคนที่ใชอาวุธตอสูกับเจาหนาที่รัฐในพ้ืนที่ขณะน้ีวา 

“ผูกอความไมสงบ” (รอยละ 30.9) 

  

 2.4) ปจจัยและเปาหมายของขบวนการเคลื่อนไหว  

 กลุมขบวนการเคลื่อนไหวที่ผูตอบแบบสอบถามเคยไดยิน 5 อันดับแรก ไดแก 1) พูโล (PULO) 

(รอยละ 55.1)  2) บีอารเอ็น (BRN) (รอยละ 48) 3) เบอรซาตู (BERSATU) (รอยละ 34.1) 4) มารา ปาตานี 

(MARA PATANI) (รอยละ 21.5) และ 5) บีไอพีพี (BIPP) (รอยละ 6.5) 

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหคนเขารวมขบวนการเคลื่อนไหวติดอาวุธ 5 อันดับแรก คือ 1) ยาเสพติด (รอย

ละ 69) 2) การขาดการศึกษา (รอยละ 65.7) 3) การถูกชักชวนจากสมาชิกกลุมขบวนการ (รอยละ 62) 4) หลง

ผิด (รอยละ 57.8) และ 5) รายไดไมพอ ยากจน วางงาน (รอยละ 54.2) อยางไรก็ตาม มีผูที่เลือกคําตอบ “ขอ

ไมตอบ” และ “ไมรู” เกินรอยละ 40 ในประเด็นดังตอไปน้ี คือ 1) ปกปองอัตลักษณวัฒนธรรมมลายูปาตานี 

(รอยละ 47.8) 2) ตอสูเพ่ืออุดมการณปลดปลอยปาตานีเปนรัฐอิสระ (รอยละ 46.8) 3) ปกปองและฟนฟู

ศาสนาอิสลาม (รอยละ 45.7)  

 ผูตอบแบบสอบถามระบุวาเปาหมายหลักของกลุมคนที่ใชอาวุธตอสูกับรัฐในปจจุบัน คือ ตองการ

เอกราช/แยกดินแดนไปเปนรัฐอิสระ (รอยละ 16.6) รองลงมาคือ ตองการอํานาจและอิทธิพลเพ่ือประโยชน

ของตัวเอง (รอยละ 14.7) ขณะที่มีผูทีเ่ลือกตอบ “ไมรู” (รอยละ 45.9) และ “ขอไมตอบ” (รอยละ 13.3)  

 สําหรับประเด็นการเรียกพ้ืนที่จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และสี่อําเภอใน

จังหวัดสงขลา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียกพ้ืนทีน้ี่วา จังหวัดชายแดนภาคใต (รอยละ 42.8) รองลงมาคือ 
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จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และสี่อําเภอในจังหวัดสงขลา (รอยละ 33.4) และปาตานี (รอย

ละ 4.6) 

สวนท่ี 3 ทัศนคติตอความพยายามในการแกปญหาของรัฐบาล  
 

3.1) ทิศทางสถานการณในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  

ผูตอบแบบสอบถามระบุวา สถานการณในพ้ืนที่คงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกหรือลบ (รอย

ละ 38.3) รองลงมา มองวาสถานการณในพ้ืนที่แยลง (รอยละ 29.8) และสถานการณในพ้ืนที่ดีขึ้น (รอยละ 

22.7) โดยผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธฯ ในการแกไขสถานการณในพ้ืนที่ ที่คะแนน

เฉลี่ย 4.72 จากคะแนนเต็ม 10 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.25)  

 

3.2) การหนุนเสริมและความเชื่อม่ันตอกระบวนการสันติภาพ 

ความคิดเห็นตอการสนับสนุนการใชการพูดคุย/เจรจาเปนแนวทางในการแกไขปญหาสถานการณใน

พ้ืนที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนับสนุนการใชการพูดคุย/เจรจาเปนแนวทางในการแกไขปญหา

สถานการณในพ้ืนที่ (รอยละ 56.4) และไมสนับสนุน (รอยละ 4) และเมื่อถามถึงความเช่ือมั่นตอกระบวนการ

พูดคุยที่ดําเนินการอยูขณะน้ีวาจะแกปญหาไดสําเร็จหรือไม ผูตอบแบบสอบถามระบุวา มีความเช่ือมั่น (รอย

ละ 20.6) ไมเช่ือมั่น (รอยละ 23.1) และรูสึกเฉยๆ (รอยละ 33)   

ในภาพรวมของความพึงพอใจกับความกาวหนาของกระบวนการพูดคุย พบวา ประชาชนสวนใหญ

รูสึกเฉยๆ กับความกาวหนาของกระบวนการพูดคุย (รอยละ 39.8) พอใจ (รอยละ 22.2) และไมพอใจ (รอยละ 

12.2) อยางไรก็ดี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา กระบวนการพูดคุยวามีผลทําใหบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมในชีวิตความเปนอยูดีขึ้น (รอยละ 46.6)  

สวนท่ี 4 มุมมองตอกระบวนการสันติภาพ/ สันติสุข และทางออกจากปญหา  
 

 4.1) นิยามความหมายตอกระบวนการสันติภาพ 

 ผูตอบแบบสอบถามมองวา กระบวนการสันติภาพหมายถึง “การที่รัฐบาลและขบวนการตาง

ปรับตัวและประนีประนอมกัน” (รอยละ 48.2) รองลงมาคือ รัฐบาลตองปรับตัวและประนีประนอม (รอยละ 

9.4) เมื่อพิจารณาถึงความชอบของคําวา “สันติภาพ” และ “สันติสุข” สวนใหญรูสึกวาสองคําน้ีไมมีความ

แตกตางกัน (รอยละ 42.7) 

 กลุมตัวอยางใหนิยามความหมายของคําวา “สันติภาพ” หมายถึง การมีอิสรภาพและเสรีภาพ 

(รอยละ 23.7)  มีความยุติธรรมและความเปนธรรม (รอยละ 22.4) และไมมีความรุนแรง (รอยละ 18.7) สวน
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ความหมายของคําวา “สันติสุข” คือ การที่คนในสังคมอยูรวมกันไดดวยความสามัคคี (รอยละ 20.8) ไมมี

ความรุนแรง (รอยละ 19.4) และมีความยุติธรรมและความเปนธรรม (รอยละ 15.1) 

 

 4.2) ผูเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพ  

 เมื่อถามวารูจักหัวหนาคณะพูดคุยของรัฐบาลปจจุบันหรือไม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอย

ละ 91.5) ไมทราบวาเปนใคร เชนเดียวกับที่ไมทราบวาใครเปนหัวหนาคณะพูดคุยของขบวนการในปจจุบัน 

(รอยละ 92.4) 

 ในสวนของผูทีม่ีความสําคัญตอการสรางสันติภาพในพ้ืนที่ทั้งหมด 20 กลุม ผูตอบแบบสอบถามได

ระบุถึง รัฐบาล (จํานวน 538 คน) ผูนําศาสนาอิสลาม (จํานวน 210 คน) นักการเมืองระดับชาติ (จํานวน 177 

คน) และนักการเมืองระดับทองถิ่น (จํานวน 177 คน)  

 ความสําเร็จของกระบวนการพูดคุยจะขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนกลุมตางๆโดยเทียบ

จากคะแนนเต็ม 10 มดัีงตอไปน้ี คือ 1) นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส./ส.ว.) 2) ผูนําศาสนาอิสลาม และ อุสตาซ 

3) องคกรภาคประชาสังคม 4) นักวิชาการมหาวิทยาลัย และ 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/

อบต.) (คะแนนเฉลี่ย 6.03, 5.92, 5.91, 5.88, และ 5.80 ตามลําดับ) 

 ทั้งน้ี รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/ สันติสุขที่สําคัญไดแก 

การทีอ่งคกรภาคประชาสังคมรวมตัวกันนําเสนอความตองการของประชาชนตอทั้งสองฝายบนโตะพูดคุย (รอย

ละ 54.2) คณะพูดคุยทั้งสองฝายมีชองทางของตนเองในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (รอยละ 50.5) 

และการที่องคกรภาคประชาสังคมมีอิสระในการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นโดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐ (รอยละ 50)  

 

 4.3) ขอกังวลและความหวังของกระบวนการสันติภาพ 

 ขอกังวลของประชาชนตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข 5 อันดับแรก คือ 1) 

กระบวนการพูดคุยไมสามารถหยุดความรุนแรงไดจริง (รอยละ 61.8) 2) ฝายใดฝายหน่ึงไมทําตามที่ตกลงกัน 

(รอยละ 60.9) 3) สถานการณรุนแรงขึ้นกวาเดิม (รอยละ 58.6) 4) ฝายใดฝายหน่ึงไมรับฟงความตองการของ

อีกฝายอยางจริงจัง (รอยละ 54.8) และ 5) ฝายใดฝายหน่ึงไมใหเกียรติกัน (รอยละ 53.8)  

 แตอยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 51 ก็ยังมีความหวังวาในอีก 5 ปขางหนา จะเกิด

ขอตกลงสันติภาพ  

 

 4.4) ขอเสนอในการพูดคุยสันติภาพและการหาทางออกจากความขัดแยง  
 

1) ขอเสนอในการพูดคุยและแนวทางการสรางความเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ 
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ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาทั้งรัฐบาลและขบวนการควรพูดคุยกันในขณะน้ี 3 อันดับ

แรก ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ การสรางอาชีพและรายไดเพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยู (จํานวน 1,147 

คน) 2) การแกไขปญหายาเสพติด (จํานวน 832 คน) และ 3) การพัฒนาการศึกษา (จํานวน 713 คน)  

สําหรับประเด็นเรงดวนที่ตองดําเนินการเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงทางบวกในพ้ืนที่ ไดแก 1) 

การแกไขปญหายาเสพติด (รอยละ 77.9) 2) การสรางพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน (รอยละ 74) 3) การปรับปรุง

การบังคับใชกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาใหมีความเปนธรรม (รอยละ 62.2) 4) การ

หลีกเลี่ยงการกอเหตุความรุนแรงกับเปาหมายออน (รอยละ 59.1) 5) ต้ังคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยบุคคล

หลายฝายในการตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณความรุนแรง (รอยละ 57.9) 

อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถาม “ขอไมตอบ”และ “ไมรู” ใน 5 ประเด็นดังตอไปน้ี 1) การ

ยอมรับวา มาราปาตานีคือ ผูแทนขบวนการกลุมตางๆในการพูดคุย (รอยละ 49.3) 2) การพูดคุยถึงสิทธิความ

เปนเจาของพ้ืนที่น้ีของชาวมลายูปาตานี (รอยละ 37.2) 3) การยอมรับใหตางชาติเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการพูดคุยมากขึ้น (รอยละ 35.3) 4) การพักโทษนักโทษคดีความมั่นคงเพ่ือสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอ

การพูดคุย (รอยละ 33.4) และ 5) การกําหนดใหการพูดคุยเปนวาระแหงชาติ (รอยละ 31.1)   

 

2)  ขอเสนอดานการบริหารปกครอง 

ประชาชนสวนใหญ รอยละ 61.7 เห็นวาหากตองการจะแกไขปญหาและสรางสันติภาพ/สันติสุข

ที่ย่ังยืน จําเปนตองพูดถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่ 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากไดรูปแบบที่มีการกระจายอํานาจดวยโครงสรางการ

ปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่น้ีภายใตกฎหมายของประเทศไทย (รอยละ 26.5) รองลงมาคือรูปแบบที่มี

การกระจายอํานาจมากขึ้นดวยโครงสรางการปกครองที่เหมือนกับสวนอ่ืนๆของประเทศ (รอยละ 22.2)  

สวนรูปแบบที่ผูตอบแบบสอบถามไมอยากได คือ รูปแบบที่เปนอยูในปจจุบันโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ (รอยละ 25.1) และรูปแบบที่เปนอิสระจากประเทศไทย (รอยละ 22.9)    

โดยประชาชนสวนใหญมีทัศนคติวา “ปญหาความไมสงบจะยุติลงไดโดยที่พ้ืนที่น้ีจะยังคงเปน

สวนหน่ึงของประเทศไทย หากรัฐบาลทําตามความตองการของประชาชนในพ้ืนที ่ จริง ๆ”  

 

 


