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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ที่ประทุขึ้นในปี 2547 ผ่านมา 11 ปีแล้ว ยังเป็น

ความขัดแย้งที่ยึดเยื้อเรื้อรัง ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่าในระหว่างเดือนมกราคม 2547 – 
กรกฏาคม 2558 มีข้อมูลเหตุการณ์ทั้งสิ้นประมาณ 15,091 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,460 คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 11,730 คน1 ความรุนแรงมีตรรกเหตุผลบางอย่างที่สามารถอธิบายได้ ปัจจัยที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนความรุนแรงและความขัดแย้งสะท้อนรากเหง้าของปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น 
ประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และศาสนา ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างซับ 
ซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ ในอีกหลายมิติ สถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นนี้ได้ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ รวมทั้งมีผลกระทบต่อความมั่นคงทั้ง 
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลั งจากที่ได้คล าหาทางออกมา 
หลายวิถทีาง ทั้งการใช้มาตรการความรุนแรง มาตรการทางการทหารและทางการเมือง ในช่วงที่ผ่านมาทุกฝ่าย 
ก็ได้ให้หันมาให้ความส าคัญต่อการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการและกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข 
ซึ่งท าให้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นวาระนโยบายระดับชาติซึ่งได้รับความสนใจ 
จากประชาคมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้าง ‘ผลกระทบ’ อย่างมีนัยยะส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ การกลับคืนสู่
สภาพปกติ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ชีวิตของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก/ทัศนคติของ
ผู้คน อันเป็นปัญหาในระดับสังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรมวิถึชีวิต ผลกระทบเหล่านี้จึงสมควรที่จะต้องมี
การศึกษาในระดับจุลภาคทั้งการใช้การส ารวจโดยใช้สอบถามและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตุเพ่ือให้ได้
ข้อมูลซึ่งผู้ก าหนดนโยบายและฝ่ายที่นโยบายมาสู่การปฏิบัติได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความ
เข้าใจต่อสถาน การณ์ไดม้ากยิ่งขึ้น  

                                                      
1 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้. Deep South Incident Database (DSID) สิงหาคม 2558 รายงานสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรกฏาคม 2558  
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ภายใต้บริบทดังกล่าว สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ในงานวิจัยชื่อ “การส ารวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถาน 
การณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ” ภายใต้ 
ทุนในการด าเนินโครงการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความคิดเห็นหรือ ‘ฟังเสียงของประชาชน’ เกี่ยวกับ 
ปัญหาทางสังคมและสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชน 
ต่อกระบวนการยุติธรรม ประเด็นในการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง การถาม 
ความเห็นของประชาชนต่อแนวทางและกระบวนการในการสร้างสันติภาพ/สันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลังมีการด าเนินการในเรื่องนี้จากฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้มีความเห็นต่าง 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) หรือการส ารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Surveys) ซ่ึงด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการออกแบบวิจัยส ารวจตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ เริ่ม 
จากการก านดเป้าหมายการวิจัย การออกแบบแบบสอบถาม การก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและการออก 
แบบกรอบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล ท าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และสี่
อ าเภอของจังหวัดสงขลา  

แผนภาพที่ 1 – ขั้นตอนของการท าวิจัยแบบส ารวจ 
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การศึกษาครั้งนี้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (sampling methods) แบบผสมสองแนวทาง 
คือใช้หลักทางความน่าจะเป็นในทางสถิติและไม่ใช้หลักสถิติความน่าจะเป็น การใช้หลักความน่าจะเป็นในทาง
สถิตินั้นก็เพ่ือประกันว่าทุกคนทุกหน่วยในประชากรที่ศึกษามีโอกาสเท่ากันในการถูกเลือก (the same 
probability of selection) ความน่าเชื่อถือของความเป็นตัวแทน (representation) ของกลุ่มตัวอย่างจะท า
ให้ผลการส ารวจมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติในระดับที่ยอมรับได้ โดยท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 2,104 
ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ 302 หมู่บ้าน/ชุมชน 83 ต าบล 19 อ าเภอ 

โครงการส ารวจท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (face-to-
face interview) โดยทีมเก็บข้อมูลภาคสนามที่ผ่านการอบรมการสัมภาษณ์มาแล้ว การลงภาคสนาม
ด าเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ในเดือนรอมฎอน
ตามปฏิทินอิสลาม  

 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 2,104 ตัวอย่างจากพ้ืนที่ 302 หมู่บ้าน

และชุมชน ซึ่งกระจายไปในพ้ืนที่ 83 ต าบลจาก 19 อ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นเพศหญิงร้อยละ 45.1 เป็นเพศชายร้อยละ 54.9 อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 42.8 ปี โดยส่วน 
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 75.1 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 24.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ภาษา 
มลายูถิ่นเป็นภาษาที่ใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 39.2 (800 ตัวอย่าง) รองลงมา คือ ใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษา 
ไทยร่วมกันเป็นภาษาที่ใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 34.3 (701 ตัวอย่าง) และครัวเรือนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา 
ประจ าวันในครัวเรือนมีร้อยละ 25.8 (528 ตัวอย่าง) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ท าการเกษตร 
ร้อยละ 28.8 และล าดับรองลงมาคือรับราชการ ร้อยละ 10.4 นอกนั้นก็กระจายไปหลายสาขาอาชีพ จะเห็นได้ 
ว่าข้อมูลภูมิหลังประชากรชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวในทางสังคมวิทยาของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลด้านการศึกษาสายสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาร้อย
ละ 19.2 ส าหรับข้อมูลด้านการศึกษาสายศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านศาสนาระดับกลาง  (มู
ตาวัตซิส) ร้อยละ 19.3 รองลงมา คือ จบการศึกษาทางด้านศาสนาในศูนย์ตาดีกา ร้อยละ 16.3  และจบ
การศึกษาทางด้านศาสนาระดับปลาย (ซานาวีย์) ร้อยละ 16.1 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งทางสังคมในองค์กรท้องถิ่นหรือชุมชน (ทั้งแบบทางการและไม่
เป็น ทางการ) ร้อยละ 43.3 ประกอบด้วย ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 9.5 รองลงมา คือ
กรรมการชุมชนหรือหมู่บ้าน ร้อยละ 8.5 และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร้อยละ 7 ส่วนผู้ที่ไม่มีการด ารง
ต าแหน่งใดๆ ในชุมชนเลยมีอยู่ร้อยละ 57.7 การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทั้งของประชาชน
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โดยทั่วไป และผู้น าในระดับชุมชนกลุ่มตัวอย่างจึงกระจายตัวไปทั้งในกลุ่มผู้น าและประชาชนที่ไม่มีต าแหน่งทาง
สังคมใดๆ เลย ทัศนคติท่ีได้มาในที่นี้จึงสะท้อนความเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มในสังคม 
 

2. การสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร 
ในประเด็นพฤติกรรมการสื่อสารและการติดตามข่าวสาร พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมี

ช่องทางหรือแหล่งของการสื่อสาร 5 อันดับคือ 1) โทรทัศน์ทั่วไป 2) ข่าวจากเพ่ือนบ้านและคนในชุมชน 3) 
วิทยุ 4) ข่าวในร้านน้ าชา และ 5) ไลน์ (Line)/วอทแอ็ป (WhatsApp) เมื่อถามถึงความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข่าวจากสื่อ พบว่า แหล่งสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อถือมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1) โทรทัศน์ 2) วิทยุ 3) 
หนังสือพิมพ์ 4) ข่าวจากเพ่ือนบ้านและคนในชุมชน และ 5) อินเตอร์เน็ต น่าสังเกตว่านอกจากดูโทรทัศน์ คุย
ข่าวจากเพ่ือนบ้าน ในชุมชนและวิทยุแล้ว การสื่อสารแบบใหม่ที่ติดอันดับค่อนข้างสูงคือไลน์และวอทแอ็ปซึ่ง
ได้รับความนิยมสูงค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเปิดรับข่าวสารจากคนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีความก้าวหน้าควบคู่ไปกับการสื่อสารแบบเก่าท่ีใช้การดูด้วยตาและฟังด้วยสื่อจากตัวบุคคล 
ส าหรับการติดตามรายการโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดตามรายการโทรทัศน์ เรียง
ตามล าดับคือจากช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 9 ช่อง 5 และ ช่อง 11 โดยช่วงเวลาในการดูรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ 
คือ เวลา19.00 – 19.59 น. รองลงมาคือ เวลา 21.00 – 21.59 น. และเวลา 20.00 – 20.59 น. ส าหรับการ
ติดตามสื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า หนังสือพิมพ์ที่มีการอ่านมากที่สุด 5 อันดับ ในพ้ืนที่คือ 1) ไทยรัฐ 2) เดลินิวส์ 
3) คม ชัด ลึก 4) ข่าวสด และ 5) มติชนรายวัน 
 

3. ประเด็นทางรัฐศาสตร์: สถานการณ์ปัญหาสังคมและเหตุการณ์ความไม่สงบ 
a. สถานการณ์ปัญหาสังคม 

การส ารวจข้อมูลในประเด็นสถานการณ์ปัญหาสังคม พบว่า ปัญหาส าคัญ 5 ล าดับที่เกิดใน
ชุมชน ได้แก่ 1) ปัญหายาเสพติด 2) ปัญหาการว่างงาน 3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ 4) ปัญหาความ
ยากจน และ 5) ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือระหว่างกลุ่มในชุมชน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คิดว่าในชุมชน
มีปัญหาการระบาดยาเสพติดในระดับมากถึงมากที่สุดถึงร้อยละ 80.1 

b. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์

เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบ 10 ปีผ่านมา ร้อยละ 28.6 นอกจากนี้พบว่าในหมู่บ้านเคยเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในรอบ 1 ปีผ่านมา ร้อยละ 29.5 โดยมีลักษณะประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่
สงบดังนี้ 1) เคยอยู่ในเหตุการณ์ยิงปะทะต่อสู้ในเหตุความไม่สงบต่างๆ 2) สมาชิกในครัวเรือนหรือญาติสนิท 
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3) มีเพ่ือนหรือคนรู้จักเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือหายตัวไปจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ 4) เคยอยู่ในเหตุการณ์การปราบปรามปิดล้อมตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่ และ 5) 
สมาชิกในครวัเรือนหรือญาติสนิทถูกจับหรือถูกเชิญตัวไปสอบสวนจากทางการ 
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ส าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 คิดว่าสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ภาคใต้ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและการท ามาหากินในระดับมากและมากท่ีสุด 

c. การจัดการปัญหาสังคม และเหตุการณ์ความไม่สงบโดยภาพรวม 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากหน่วยงานของ

รัฐในการจัดการปัญหาที่ส าคัญ 5 อันดับ ดังนี้ 1) การแก้ปัญหายาเสพติด 2) การจ้างงานและอาชีพของ
เยาวชน 3) การศึกษา 4) การเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและรายได้เสริม และ 5) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

เมื่อประเมินระดับความถี่ของหน่วยงานราชการและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐที่เข้ามาพบปะพูดคุย
และช่วยแก้ปัญหาในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามวางล าดับให้หน่วยงานที่เข้า
มาพบปะพูดคุยและช่วยแก้ปัญหา 5 อันดับ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมอ พยาบาลและอนามัย 2) 
เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต. หรือ อ.บ.จ. หรือ เทศบาล 3) ผู้น าศาสนาในท้องถิ่น เช่น โต๊ะอิหม่าม อุสตาซ 4) ฝ่าย
ปกครอง ผู่ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ปลัด และ 5) ทหาร 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความส าเร็จในการจัดการปัญหาความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2547 – ปัจจุบัน)  พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.9 คิดเห็นว่าการ
จัดการปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมามีความส าเร็จโดยส่วนใหญ่ประเมินความส าเร็จใน
ระดับปานกลางซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคือ 5.51  
 

4. กระบวนการสันติภาพและการสร้างสันติภาพ 
a. ภาพรวมความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพ 

การสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพได้มีการก าหนดเกณฑ์หรือให้การยอมรับ
และเชื่อม่ันต่อกระบวนการสันติภาพผ่านตัวเลือกในการให้คะแนน โดยประเมินจาก 0-10 ซึ่งหากผู้ประเมินให้
คะแนนตั้งแต่ 5-10 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือยอมรับและให้ความเชื่อมั่นหรือเกณฑ์ผ่านมากกว่าร้อยละ 50 แต่ถ้า
ให้คะแนนต่ ากว่านี้ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ให้การยอมรับเชื่อมั่นกระบวนการสันติภาพ 

ผลการศึกษาเบื้องต้นในประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุ ยเพ่ือ
สันติภาพ/สันติสุขนั้น พบว่า ประชาชนร้อยละ 76.9 ให้คะแนนผ่านเกณฑ์หรือให้การยอมรับและเชื่อม่ันต่อ
กระบวนการ สันติภาพที่รัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่กับกลุ่มที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ  
(เช่น กลุ่มบีอาร์เอ็น) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคือ 5.50 และประชาชนร้อยละ 80.2 ให้คะแนนผ่าน
เกณฑ์หรือให้การยอมรับและเชื่อม่ันว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุขที่ก าลังด าเนินการอยู่จะมี
ความต่อเนื่องและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคือ 5.71 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือ เมื่อน าผลการส ารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของ CSCD ในประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพเมื่อ 
2 ปี ก่อนในช่วงเดือนมีนาคม 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพูดคุยเพ่ือสันติภาพที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ในรัฐบาลชุดที่แล้ว พบว่าการยอมรับและเชื่อม่ันต่อกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลก าลัง
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ด าเนินการอยู่กับกลุ่มผู้มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐมีแนวโน้มสูงข้ึน กล่าวคือ ขณะที่ในครั้งนี้
มีประชาชนร้อยละ 76.9 ให้คะแนนผ่านเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ที่มี 
ประชาชนร้อยละ 67.1 ให้คะแนนผ่านเกณฑ์หรือให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาล
ก าลังด าเนินการอยู่กับกลุ่มเห็นต่างในขณะนั้น และยังสูงกว่าผลการส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ก็
พบว่ามีประชาชนร้อยละ 76.6 ที่ให้คะแนนผ่านเกณฑ์  
 

แผนภาพที่ 2 – ผลการให้คะแนนต่อการยอมรับและเชื่อมัน่ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

 
 

การส ารวจความคิดเห็นในเดือนมีนาคม 2556 นั้นด าเนินการหลังจากที่มีการลงนามในเอกสาร
ฉันทามติว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
ผู้แทนของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ในขณะที่การส ารวจในเดือนมิถุนายน 2556 นั้น 
ด าเนินการขึ้นภายหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างสองฝ่ายภายใต้การอ านวยความ
สะดวกโดยทางการมาเลเซียมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง กระบวนการพูดคุยเมื่อสองปีที่แล้วนั้นเป็นที่สนใจติดตาม
ในสายตาของสาธารณชน เนื่องจากมีการสื่อสารจากกลุ่มและฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง น่าสนใจว่าแม้ 
“กระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุข” ในรัฐบาลปัจจุบันจะด าเนินไปอย่างค่อนข้างปิดลับและระมัดระวังต่อ
การสื่อสารต่อสาธารณะ แต่ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการสันติภาพของประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลดต่ าลง 
กลับมีแนวโน้มสูงข้ึนด้วยซ้ าไป 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 81.2 มีความเชื่อม่ันต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายรัฐในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุข โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคือ 
6.05 ในขณะที่มีประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 74.8 ให้ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่มี
ความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุข โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
การประเมินคือ 5.43 นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 80.6 มีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงาน

67.1 
76.6 76.9 

32.9 
23.4 23.1 

มีนาคม 2556  มิถุนายน 2556  กรกฎาคม 2558 

ไม่ยอมรับและไมเ่ชื่อมั่นต่อกระบวนการสนัติภาพ 
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ของประเทศ มาเลเซียในบทบาทผู้อ านวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ/สันติสุข  โดยมี
คะแนนเฉลี่ย ในการประเมินคือ 5.70  

น่าสนใจว่าความเชื่อมั่นของประชาชนในพ้ืนที่ต่อตัวแสดงส าคัญที่ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ 
“กระบวนการพูดคุยสันติสุข” ที่มีอยู่ค่อนข้างสูงนั้นอาจนมีส่วนสอดคล้องกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ต่อนโยบายและการท างานของรัฐบาลปัจจุบันที่พบว่า มีประชาชนถึงร้อยละ 81.4 มีความพึงพอใจต่อ
นโยบายและการท างานของรัฐบาลประยุทธ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินความพึงพอใจคือ 6.14 
 
แผนภาพที่ 3 – ผลการให้คะแนนความเชื่อมัน่ในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ/สันติสุขของรัฐบาลไทย  กลุ่มบุคคลทีม่ี

ความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ และประเทศมาเลเซีย 
 

 
 

b. ความเชื่อม่ันไว้วางใจต่อกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ในพื้นที ่
ประเด็นต่อมาเป็นการประเมินความเชื่อมั่นไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อกลุ่มบุคคลและกลุ่ม

องค์กรทั้งเอกชนและรัฐ โดยการส ารวจความเชื่อมั่นไว้วางใจจะพิจารณาจากภารกิจงานในสองประเภท คือใน
งานด้านการพัฒนาและในงานด้านการสร้างสันติภาพ เมื่อถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อกลุ่มคนหรือ
องค์กรในด้านการพัฒนา ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามวางล าดับความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกลุ่มคน 5 อันดับ 
ดังนี้ คือ 1) ผู้น าศาสนาในชุมชน เช่น โต๊ะอิหม่าม 2) คือ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและผู้น าศาสนา 
(อิหม่าม หรือพระ) 3) คือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 4) คือ รัฐบาลปัจจุบัน และ 5) คือ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย อสม. เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่มีคะแนนต่ าสุดในด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ
การพัฒนา คือ ทหารพราน (ดูแผนภาพที่ 4) 

81.2 
74.8 

80.6 

18.8 
25.2 19.4 

รัฐบาลไทย กลุ่มเห็นต่าง มาเลเซีย 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานสันติภาพ ความไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานสันติภาพ 
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เมื่อถามความเชื่อมั่นไว้วางใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการสร้างสันติภาพ กลุ่มที่
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกลุ่มคน 5 ล าดับแรก ดังนี้ 1) คือ ผู้น าศาสนาใน
ชุมชน เช่น โต๊ะอิหม่าม 2) คือรัฐบาลปัจจุบัน 3) คือ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและผู้น าศาสนา เช่น 
เจ้าคณะ จังหวัด 4) คือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 5) คือ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย อส
ม. ส่วน กลุ่มท่ีมีคะแนนต่ าสุดคือ เจ้าหน้าที่ทหารพราน (ดูแผนภาพที่ 5) 
 

แผนภาพที่ 4 – ความเชื่อมั่นไว้วางใจของหน่วยงานหรือกลุ่มคนในการท างานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 
และการสร้างสันติภาพ (คะแนน 5) 
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แผนภาพที่ 5 - ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ของหน่วยงานหรือกลุ่มคนในการทางานด้านพัฒนา (คะแนน 5) 

 
 

c. ข้อเสนอในการพูดคุยสันติภาพและการหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิถีทางการเมือง  
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ในครั้งนี้ ได้ศึกษาประเด็นความคิดเห็นต่อ

ข้อเรียกร้องจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่มีต่อการพูดคุยสันติภาพ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอส าคัญในล าดับต้นๆ ดังนี้  

1) การร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ห่วงกังวลและมี
ผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่ต้องการให้มีการแก้ปัญหายาเสพ
ติดร่วมกัน 

2) ต้องมีการลดความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดยการหลีกเลี่ยงการก่อเหตุความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติการกับเป้าหมายที่เป็นผู้บริสุทธิ์  

3) การผลักดันให้เกิดกลไกยุติธรรมทางเลือกในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น มีการตั้ง
คณะกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่สังคมมีความเคลือบแคลงสงสัย และมี
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรง การน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เป็น
ต้น 

4) การยอมรับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนาและวัฒนธรรม 
5) การจัดการปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องมีการสร้างความไว้ใจและความเชื่อม่ัน

ระหว่างกันก่อนทุกฝ่าย 
6) การจัดการปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องเป็นวาระนโยบายแห่งชาติ 
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7) มีการก าหนดมาตรการคุ้มกันความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมการพูดคุยสันติสุข/ สันติภาพ 
8) โดยให้การคุ้มครองความปลอดภัยให้ชุมชนคนไทยพุทธและคนจีนในพื้นที่ 
9) การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
10) การยอมรับบทบาทของภาคประชาสังคมในการพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพ 

 

5. กระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

และกลไกยุติธรรมทางเลือกโดย พบว่า ประชาชนร้อยละ 80.8 มีความเชื่อมั่นต่อกลไกในกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.05 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 89.3 เห็นด้วยกับการน ากลไกยุติธรรม
ทางเลือกเช่น รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยและมาตรา 21 ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ฯลฯ มาใช้อย่างเต็มที่ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.69  

นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมกับผู้กระท าผิดในคดีความม่ันคง พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 77.5  ให้ความเห็นว่าการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าผิดในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะ
เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการพูดคุยสันติภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.88  

 
แผนภาพที่ 6 ทัศนคติของประชาชนต่อกลไกยุติธรรมทางเลือกและการนิรโทษกรรม 

 

 
 

ส าหรับประเด็นเรื่องกลไกยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมก็
เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในการเมืองระดับประเทศ โดยมีแนวคิดต่อการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท า
ความผิดทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2548-2557 และอาจกล่าวได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงระดับทัศนคติของผู้ตอบ

ความเชื่อมั่นต่อกลไกความ
ยุติธรรมของรัฐ 

การน ากลไกยุติธรรมทางเลือกมา
ปฏิบัติ 

การนิรโทษกรรมในคดีความ
มั่นคง 

Mean 6.05 6.69 5.88

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



 

บทสรุปผู้บริหาร “ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชน: แนวโนม้ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ปัจจุบัน 
เก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสนัติภาพ” (17 สิงหาคม 2558) 

 11 

แบบสอบถามในประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรม (5.88) ก็มีความสอดคล้องต่อการน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
ฐานะเครื่องมือประเภทหนึ่งที่น าไปสู่การสร้างสันติภาพและสันติสุขในพ้ืนที่ 

 

6. นโยบายสาธารณะ: ข้อเสนอต่อเส้นทางกระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืน 
นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในพื้นท่ีมีข้อเสนอต่อรัฐบาล กลุ่มท่ีมีความเห็นและ

อุดมการณ์ แตกต่างจากรัฐ (เช่น กลุ่มบีอาร์เอ็น) และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอจากประชาชนต่อรัฐบาล 

1) แนวทางในการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

 จัดตั้งกลไกหรือระบบที่หนุนเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่าง 

 การเปิดใจรับฟังข้อเสนอจากความผู้เห็นต่างและน าข้อเสนอเดิมมาพิจารณาและ
หาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกันอีกครั้ง 

 การยุติความรุนแรงและการใช้ก าลังอาวุธ การลดอาวุธ/การถอนทหารออกจาก
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 กลไกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจในทาง
ที่ผิด 

 การจัดการปัญหาพ้ืนที่ต้องมีความต่อเนื่องโดยผ่านระบบติดตามการจัดการปัญหา
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการปัญหาอย่างมีความโปร่งใส มีความยุติธรรม 
และมองการจัดสรรงบประมาณที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

 มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษภายใต้รูปแบบการบริหารที่ทุกคนในพ้ืนที่สามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกัน ได ้

2) การด าเนินงานกลไกยุติธรรม (รวมถึงกลไกยุติธรรมทางเลือก)/ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ควรให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นด้านกฎหมายเรื่องการให้อภัยหรือการให้นิร
โทษกรรมกับผู้ที่มีความคิดต่างต่อประชาชนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 ควรน าการนิรโทษกรรมต่อผู้ที่กระท าผิดมาใช้ในพื้นที ่

 การปล่อยตัวผู้กระท าผิดในคดีความมั่นคงภาคใต้หรือการน าผู้กระท าความผิดในคดี
ความมั่นคงมาด าเนินการให้มีความยุติธรรมในหลักกฎหมาย 

 การยกเลิก พรก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 การยกเลิกบัญชีด าผู้ต้องสงสัยที่โดนกล่าวหากระท าความผิด ทั้งท่ีไม่ได้ผิด 



 

บทสรุปผู้บริหาร “ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชน: แนวโนม้ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ปัจจุบัน 
เก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสนัติภาพ” (17 สิงหาคม 2558) 

 12 

 การออกแบบและจัดท ามาตราการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนที่
เหมาะสมกับบริบท และประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

 มีการจัดระบบการเยียวยาผู้กระทบอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
3) หลักการในการจัดการปัญหา  

 ต้องแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ และจริงจัง และลดทิฐิระหว่างกัน  

 มีการท าความเข้าใจกันและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

 ต้องมีการสร้างความเชื่อม่ันให้กลุ่มผู้เห็นต่างและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินงานโดยวิธีการสมานฉันท์ 

 มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อย่างจริงจังและชัดเจน 

 โครงการที่น ามาใช้ในพื้นที่ควรเป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ สอดคล้องกับชีวิต 
ท าด้วย ความจริงใจ และมีความต่อเนื่อง 

4) การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในแนวทางในการจัดการปัญหาใน
พ้ืนที่ 

 ให้มีการลงประชามติ เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองและการบริหารในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 รัฐควรสร้างความปรองดองระหว่างรัฐกับประชาชนให้มากขึ้น 
5) การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประชาชนในพื้นที่ 

 ควรยอมรับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ์ และลักษณะความ
เฉพาะตัวของพื้นที่  

 ควรส่งเสริมและจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 ควรส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 มีการก าหนดกรอบในการจัดการปัญหาทั่วไปในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาปากท้องของประชาชน การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน  

 ให้องค์กรท้องถิ่น อบต. องค์กรด้านศาสนา มีบทบาทในการพัฒนา เช่น การ
ขับเคลื่อนด้าน เศรษฐกิจ, สนับสนุนส่งเสริมในภาระกิจต่างๆ 

6) ประเด็นอ่ืนๆ 

 การดูแลภาพรวม ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน ที่ควรน าเสนอ
ออกมาอย่างรอบคอบ ไม่น าเสนอบางแง่มุมจนสร้างผลกระทบเชิงลบต่อพ้ืนที่  
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 ควรมีการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติของคนภายนอกพ้ืนที่ต่อสถานการณ์ความ
ไม่สงบที่เกิด ขึ้น 

6.2 ข้อเสนอจากประชาชนต่อกลุ่มผู้เห็นต่าง (BRN) 
1) แนวทางในการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

 การยุติความรุนแรง ต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกกลุ่มในพ้ืนที่  

 การปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้จากการทหารเป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธี (ทางการเมือง 
การปกครอง) 

 ต้องยอมรับแนวทางในการจัดการปัญหาในพื้นที่ด้วยกระบวนการพูดคุย/เจรจา
สันติภาพ  

 การยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลและการสร้างความต่อเนื่องในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ ระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่าง 

2) หลักการในการจัดการปัญหา  

 ต้องแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ และจริงจัง และลดทิฐิระหว่างกัน  

 มีความตรงไปตรงมาในการจัดการปัญหา 

 มีการท าความเข้าใจกัน และปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

 ต้องมีการสร้างความเชื่อม่ันให้ฝ่ายรัฐ  

 ต้องมีความปรองดอง และท างานด้วยวิธีการสมานฉันท์  
3) การร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการปัญหาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ  
 

6.3 ข้อเสนอจากประชาชนต่อภาคประชาสังคม 
1) ภาคประชาสังคมต้องพยายามผลักดันและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการ

สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 
2) การสร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ี 
3) การหนุนเสริมการสร้างความไว้ใจและความเชื่อม่ันระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็น

ต่าง 
4) การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ เช่น การจัดเวที

รับความคิด เห็นของกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่  
5) การร่วมกันพัฒนา ทั้งการร่วมคิด ร่วมท า เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

สังคม ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงเพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
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6) การหนุนเสริมและสนับสนุนโครงการที่มีการด าเนินงานเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน 
การศึกษา ด้านอาชีพ เป็นต้น 

7) การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกลไกยุติธรรมในพ้ืนที่ และช่วยติดตามประเด็นสิทธิ
มนุษยชนใน พ้ืนที ่

 
แม้ว่าการพูดคุยสันติภาพ/การพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้เห็นต่างก าลังได้รับการรื้อ

ฟ้ืนอย่างจริงจัง แต่ก็ยังมีเรื่องท้าทายอยู่อีกไม่น้อย ที่ส าคัญการสร้างสันติภาพที่จ ากัดการใช้ความรุนแรงนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวาง การจะท าให้กระบวนการสันติภาพสามารถแสวงหา
ทางออกที่ยั่งยืนนั้นจ าต้องแผ่ร่มเงาออกไปให้มากที่สุดและดึงผู้คนให้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ การให้ความสนใจเสียงของผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็น ความต้องการ และความ 
กังวลใจจะมีส่วนในการประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้ในการสถาปนาเครือข่ายนิรภัยหนุนเสริมกระ 
บวนการสันติภาพ หรือ “safety net” ที่จะคอยค้ าจุนในกระบวนการเดินหน้าไปอย่างมีความหมายต่อคนทุก 
กลุ่ม ตลอดจนสร้างแรงเหวี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับความต้องการและความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
 


