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บทนำ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้นี้เป็นผลมาจากการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ต่ีอกระบวนการสันตภิาพ1  (Peace 
Survey) จ�านวน 4 ครัง้ โดยเริม่ต้นคร้ังแรกในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2559 จนถงึครัง้ล่าสดุในเดอืนกนัยายน 2561  รวมกลุม่ตวัอย่าง
ทั้งสิ้น 6,321 คน2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) ถึงระดับครัวเรือน เพื่อ
ให้ประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่า
เทียมกัน

การส�ารวจอย่างต่อเนือ่งเหล่านี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่รบั
ทราบข้อคดิเหน็และพฒันาการทางความคดิของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นหลักพื้นฐานของสันติภาพและ
ประชาธิปไตย รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลทางวิชาการท่ี

สะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นการสร้างและขยายพื้นที่ทางการเมืองให้

ประชาชนบนพื้นฐานของความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือในการวิจัย 

1 กระบวนการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
ซึ่งรวมถึงการพูดคุย/เจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้วย
2 วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานนี้จะเป็นการสรุปจากสองฐานข้อมูลคือ 1)  สรุปจากข้อมูลรวมที่ได้มาจากผล
รวมการส�ารวจ 4 ครัง้ กลุม่ตวัอย่างรวม 6,321 คน  และ 2) ในบางตอนจะแสดงให้เห็นข้อมลูในการส�ารวจ
ครั้งล่าสุด (การส�ารวจครั้งที่ 4) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 1,609 คน
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บทนำ

เนื้อหาในการส�ารวจครอบคลุมถึงทัศนคติต่อสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ 

สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการสนัตภิาพ และข้อเสนอแนะต่อแนวทางแก้ปัญหาในอนาคต โดยทีผ่่าน

มามีประชาชนเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 25.6) ที่รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่ประชาชน

ทีเ่หลอือกีราว 1 ใน 5 (ร้อยละ 21.7) มองว่าแย่ลง และมอีกีเกอืบครึง่ (ร้อยละ 42.6) 

ที่มองว่าเหมือนเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน

ชายแดนใต้ที่ด�าเนินการมายังไม่สามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น

ได้  ทัง้หมดนีเ้น้นย�า้ให้เหน็ความจ�าเป็นของการปรบันโยบายทีพ่รรคการเมอืงควร

ต้องพิจารณา 

เมื่อน�าผลส�ารวจดังกล่าวมาวิเคราะห์ สามารถประมวลเป็นข้อเสนอได้ 7 

ประการ ดังต่อไปนี้

1 -   ยกระดับให้การพูดคุยสันติภาพเป็นแกนกลางในการแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมือง

2 -  เร่งปกป้องพลเรือนจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ์

3 -   ทบทวนประสทิธผิลการแก้ปัญหายาเสพตดิและเร่งตัง้กลไกพสิจูน์
ข้อเท็จจริงเหตุรุนแรง

4 -   ตรวจสอบประสทิธภิาพการใช้งบประมาณด้านการพฒันาในพืน้ที่

5 -   ออกแบบระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและสะท้อนวิถีอัตลักษณ์
วัฒนธรรม

6 -   กระจายอ�านาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะ
เฉพาะของพื้นที่

7 -   เปิดพื้นที่ให้คนได้ถกเถียงเร่ืองอ่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ถูก
คุกคามจากทุกฝ่าย



ข้อเสนอที่ 1
ยกระดับให้การพูดคุยสันติภาพ
เป็นแกนกลางในการแก้ไข   
ความขัดแย้งทางการเมือง
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ข้อเสนอที่ 1
ยกระดับให้การพูดคุยสันติภาพเป็นแกนกลางในการ
แก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง

•  กระบวนการพูดคุยสันติภาพซึ่งด�าเนินการอย่างเปิดเผยมาแล้ว 6 ปี และ
ถือเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติได้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้คนในพื้นท่ี
อย่างกว้างขวาง แต่ผลการส�ารวจพบว่าประชาชนในพื้นที่เคยได้ยินข่าว
เรื่องนี้ร้อยละ 55.4 และสนใจติดตามข่าวเพียงร้อยละ 41.8  กล่าวได้ว่า 
ในแง่ของการรับรู้ของประชาชนนั้นยังคงมีอยู่อย่างจ�ากัด

•  อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าท่านสนับสนุนการใช้การพูดคุย/เจรจาเป็น
แนวทางแก้ปัญหาหรือไม่? ประชาชนส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มตอบว่า
สนบัสนนุรอ้ยละ 65.4  ในขณะทีร่อ้ยละ 6.3 ตอบวา่ไมส่นบัสนนุ ทีน่า่สนใจ
คือมีถึงร้อยละ 28.4 ที่ตอบว่าไม่แน่ใจ (ดูกราฟที่ 1-7)

•  จากข้อมูลข้างต้น กล่าวได้ว่าการพูดคุยเป็นทิศทางการแก้ไขปัญหาที่
ชอบธรรม ซึ่งทั้งรัฐ ขบวนการฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นจะต้อง
ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น ในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่
แน่ใจ หากผู้เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสามารถแสดงให้เห็นว่าการพูดคุย
สามารถสง่ผลบวกในการแกไ้ขปญัหาไดจ้รงิ คนกลุม่นีก้อ็าจหนัมาเปน็พลงั
หนุนการพูดคุยต่อไปในอนาคต

•  ผลส�ารวจพบว่ากลุ่มบุคคลที่ประชาชนคิดว่ามีความส�าคัญต่อการสร้าง
สันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จริง 3 อันดับแรก คือ 1) รัฐบาล (ร้อยละ 
34.0)  2) ผู้น�าศาสนา (ร้อยละ 16.4)  และ 3) สถาบันการศึกษา (ร้อยละ 
10.4) (กราฟที่ 8)
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7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี

•  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเห็นภายในกลุ่มพุทธและภายในกลุ่ม
มุสลิมจะพบว่า แม้ทั้งสองกลุ่มจะเห็นตรงกันว่ารัฐบาลมีความส�าคัญเป็น
ล�าดับแรก แต่ส�าหรับคนมุสลิมแล้ว ผู้น�าศาสนาและสถาบันการศึกษามี
ความส�าคัญล�าดับรองลงมา ในขณะที่คนพุทธให้น้�าหนักกับนักการเมือง
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นล�าดับรองลงมา

•  ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการสันติภาพมีพลังและมีโอกาสท่ีจะประสบความ
ส�าเร็จมากขึ้น รัฐบาลไม่เพียงแต่ต้องจริงจังกับการพูดคุย/เจรจา
สันติภาพเท่านั้น แต่ยังต้องเอื้อให้ทั้งผู้น�าศาสนา สถาบันการศึกษา 
นักการเมืองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งประชาชนให้
ความส�าคัญได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วย

•  ในแง่ความรู้สึกของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุย ผลส�ารวจความ 
คิดเห็นพบว่าประชาชนมีความกังวลต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพใน 
5 ประเดน็แรก ดงันี ้ 1) ไมส่ามารถหยดุความรนุแรงไดจ้รงิ  2) สถานการณ์
รุนแรงขึ้นกว่าเดิม  3) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท�าตามที่ตกลงกัน  4) ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่รับฟังความต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงจัง และ 5) ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงไม่ให้เกียรติกัน (กราฟท่ี 9) อาจกล่าวได้ว่าประชาชนกังวลว่า 
ผู้เกี่ยวข้องจะไม่จริงจังกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพมากพอ และท�าให้
ไม่สามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ได้จริง

•  ทัง้นี ้ความกงัวลข้างตน้อาจสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในความส�าเรจ็ของการ
พูดคุยสันติภาพที่ด�าเนินการอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ มีผู้ตอบว่าไม่เชื่อมั่น
ถึงร้อยละ 33.5 โดยมีผู้ตอบว่าเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 22.8 ในขณะที่ตอบว่า
รู้สึกเฉยๆ อีกร้อยละ 43.7

•  เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาข้อกังวลของ
ประชาชนอยา่งจรงิจงัเพือ่ใหก้ระบวนการพดูคยุมคีวามตอ่เนือ่งและ
ชอบธรรม ตลอดจนสามารถแกป้ญัหาไดจ้รงิ โดยใหค้วามส�าคญักบั
การรับฟังความต้องการและให้เกียรติซึ่งกันและกันในกระบวนการ
พูดคุยมากขึ้น อันเป็นประเด็นที่ชาวมุสลิมให้น้�าหนักค่อนข้างมาก

•  อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกกลุ่ม (ร้อยละ 64.4) ยังคงมีความหวังว่าจะ
เกิดข้อตกลงสันติภาพได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า



ข้อเสนอที่ 1
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ข้อเสนอที่ 1
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ข้อเสนอที่ 1
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7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี





ข้อเสนอที่ 2
เร่งปกป้องพลเรือน 
จากความรุนแรง 
และการละเมิดสิทธิ์
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ข้อเสนอที่ 2 
เร่งปกป้องพลเรือนจากความรุนแรง 
และการละเมิดสิทธิ์

•  จากการส�ารวจความคิดเห็นครั้งล่าสุด (กลางปี 2561 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 1,609 คน) พบว่าผู้คนทุกศาสนาต่างเห็นตรงกันว่าแนวทางหรือ
มาตรการที่รัฐบาลและขบวนการเคลื่อนไหวควรเร่งด�าเนินการเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ี่ 4 อันดับแรก ได้แก่ (1) การสร้างพื้นที่
ปลอดภัยในชุมชน  (2) การหลีกเลี่ยงการก่อเหตุรุนแรงกับเป้าหมายอ่อน 
(3) การปอ้งกนัไมใ่หม้กีารละเมดิสทิธมินษุยชน  และ (4) ต้ังคณะกรรมการ
ซึง่ประกอบดว้ยบคุคลหลายฝา่ยในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของเหตกุารณ์
ความรุนแรง (กราฟที่ 10)

•  ส�าหรบัประเด็นการสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัในชมุชน มรีายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
คอื จะตอ้งใหค้วามส�าคญักบัความปลอดภยัของพลเรอืน (เปา้หมายอ่อน) 
เป็นอันดับแรก โดยเน้นให้พื้นที่สาธารณะ (เช่น โรงเรียน ตลาด โรง
พยาบาล ศาสนสถาน) ปลอดจากความรุนแรง และในเวลาเดียวกัน 
ประชาชนในชุมชนต้องมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาด้วย
ตนเอง 

•  ในส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนเห็นว่าการกระท�าที่เข้าข่าย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ (1) ชาวบ้านถูกสุ่มตรวจ
ค้นและถ่ายรูปโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล (2) ชาวบ้านถูกซ้อมทรมานระหว่าง
การถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และ (3) เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น
หมู่บ้าน
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7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี

•  เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการและนโยบายเดียวกันอาจท�าให้คนพุทธและ
มุสลิมเกิดความรู้สึกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผ่านด่านตรวจ คนมุสลิม
รู้สึกไม่ปลอดภัยและรู้สึกว่าตนโดนละเมิดสิทธิ์ ในขณะที่คนพุทธรู้สึก
ปลอดภยักวา่โดยเปรยีบเทยีบ ดว้ยเหตนุีก้ารก�าหนดนโยบายใดๆ จงึต้อง
รอบคอบและระมัดระวังต่อความรู้สึกของคนกลุ่มต่างๆ เช่นกัน 

•  กล่าวโดยสรุป เรื่องเร่งด่วนในมุมมองของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น
เกีย่วขอ้งกบัการทีพ่ลเรือนหรอืประชาชนคนธรรมดาปลอดพ้นจาก
ความรุนแรงทางกายภาพและการคุกคามจากทุกฝ่าย โดยจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่นโยบายหรือมาตรการต่างๆ จะต้องรักษาสมดุลระหว่างปัจจัย
ต่างๆ อย่างรอบด้าน พร้อมกันนี้ยังต้องพิจารณาถึงกลไกการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือในกรณีความรุนแรงต่างๆ อีกด้วย



ข้อเสนอที่ 2

2020



ข้อเสนอที่ 3
ทบทวนประสิทธิผลการแก้ปัญหา
ยาเสพติด และเร่งตั้งกลไกพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเหตุรุนแรง
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ข้อเสนอที่ 3 
ทบทวนประสิทธิผลการแก้ปัญหายาเสพติด 
และเร่งตั้งกลไกพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหตุรุนแรง

•  การส�ารวจครั้งล่าสุดพบว่า ปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นส�าคัญที่สุดที่
ประชาชนร้อยละ 70.9 เห็นว่าจ�าเป็นต้องจัดการหากต้องการจะยุติความ
รุนแรงให้ได้ในระยะยาว โดยประชาชนทุกเพศ ศาสนา และภาษาต่างเห็น
สอดคล้องกันในเรื่องนี้

•  ในมุมมองของประชาชนจ�านวนไม่น้อยเห็นว่ากลุ่มอิทธิพลยาเสพติด 
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความรนุแรงในพ้ืนที ่นอกเหนอืไปจากขบวนการฯ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสะท้อนว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่มีความสลับซับซ้อนจนยาก
จะแยกแยะและท�าให้สถานการณ์ยืดเยื้อ การรับมือกับความรุนแรงจึง
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหา 
อืน่ๆ เชน่ การแขง่ขนัทางการเมอืง การขดัผลประโยชนส่์วนตวั รว่มไปกบั
การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองด้วย

•  นอกจากนี้ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 60 มองสาเหตุ
ของความรุนแรงในพื้นที่ว่าเกิดจากหลายประเด็นปะปนกัน (เจ้าหน้าที่รัฐ
เลี้ยงไข้ กลุ่มอิทธิพลยาเสพติดและของเถื่อน นโยบายรัฐเลือกปฏิบัติ การ
บิดเบือนประวัติศาสตร์ และสยามยึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์จริงในพื้นที่

•  จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สะท้อนว่าเมื่อเกิดเหตุรุนแรง โดยเฉพาะกรณีที่
มีข้อกังขาอย่างกว้างขวางในสังคม ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีกลไกในการ
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7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี

ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (In-
formation Clearing House)3  เพือ่ใหค้วามจรงิปรากฏตอ่สาธารณะ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ 
แต่ละฝ่ายอาศัยความคลุมเครือไปใช้ประโยชน์ได้

3 กระบวนการร่วมตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของปัญหาหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้องอย่างเป็นธรรมและรอบด้านท่ีสดุ  เพือ่ประโยชน์ในการคลีค่ลายปัญหาทีย่งัเป็นทีก่งัขาของสงัคม
โดยไม่ด่วนตัดสิน





ข้อเสนอที่ 4
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณรัฐ
ด้านการพัฒนาในพื้นที่
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ข้อเสนอที่ 4 
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรัฐ 
ด้านการพัฒนาในพื้นที่

•  การส�ารวจครั้งล่าสุดพบว่าการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เป็น
ประเด็นส�าคัญที่สุดอันดับที่ 2 (รองจากปัญหายาเสพติด) ที่ประชาชน 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.5 เห็นว่าจ�าเป็นต้องท�า หากต้องการจะแก้ปัญหา
ความรุนแรงให้ได้ในระยะยาว

•  จากข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาพื้นฐานในเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่และฐานะ
ทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.8) ยังคงมีรายได้ต่�า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือน และอีกร้อยละ 7.5 ที่ไม่มีรายได้เลย (กราฟที่ 
11)

•  ผลการส�ารวจยังพบว่ารายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับ 
วุฒิการศึกษาอีกด้วย แม้แต่คนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปก็ยังมีรายได้ต่�ากว่า 
10,000 บาทต่อเดือน สูงถึงร้อยละ 33.9 ในขณะที่ข้อมูลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยระบุว่าค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย ประจ�าปี 2560 ส�าหรับผู้จบ
ปริญญาตรีอยู่ที่ 23,090.68 บาทต่อเดือน4

4 ค�านวณจากค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จ�าแนกตามการศึกษา ทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2560, “ค่าจ้างแรงงาน
เฉล่ีย จ�าแนกตามการศึกษา,” http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?report 
ID=666&language=th, เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
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•  จากตัวเลขข้างต้นสะท้อนว่าคนในพ้ืนท่ียังคงมีรายได้น้อยแม้จะมีการใช้จ่าย
งบประมาณด้านการพัฒนาในพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนมากกว่า 130,000 ล้านบาท
ตลอด 15 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ันส่ิงท่ีอาจจะต้องต้ังค�าถามคือ การใช้จ่าย 
งบประมาณด้านการพัฒนาของรัฐท่ีผ่านมาน้ัน มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพียงใด



ข้อเสนอที่ 4

28



29

ข้อเสนอที่ 5
ออกแบบระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและสะท้อนวิถีอัตลักษณ์
วัฒนธรรม
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ข้อเสนอที่ 5  
ออกแบบระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และสะท้อนวิถีอัตลักษณ์วัฒนธรรม

•  ลักษณะพื้นฐานของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้คนหลาก
หลายอัตลักษณ์ทางศาสนาและภาษา โดยผลการส�ารวจพบว่าคนในพื้นที่
นิยามตัวเองว่าทั้งเป็นคนมุสลิม (ร้อยละ 48.0) คนมลายู (ร้อยละ 19.3) 
คนพุทธ (ร้อยละ 7.1) ส่วนภาษาที่คนใช้พูดในครอบครัวนั้นก็มีทั้งภาษา
มลายู (ร้อยละ 59.6) ภาษาไทยและภาษาใต้ (ร้อยละ 25.6) และภาษา
มลายูปนไทย (ร้อยละ 13.4) 

•  ผลการส�ารวจยังสะท้อนว่าประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีสัดส่วนการ
จบการศึกษาสายสามัญในระดับที่ต่�ากว่าประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 
คริสต์และอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจอีกข้อที่พบว่าประชาชนที่
พูดภาษามลายูในครัวเรือนมีสัดส่วนการจบการศึกษาสายสามัญในระดับ
ทีต่่�ากวา่ประชาชนทีพ่ดูภาษาไทยใตแ้ละไทยกลาง และภาษามลายถูิน่ปน
ไทย

•  ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ 
อตัลกัษณท์างชาตพินัธุแ์ละศาสนา ซึง่เปน็ประเดน็ทีค่นสว่นใหญ่ใน
พื้นที่เห็นความส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามครั้งล่าสุด 
ถึงร้อยละ 40.6 ระบุว่าการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่เป็นเรื่องจ�าเป็นที่ต้องท�าหากต้องการแก้ปัญหา
ระยะยาว
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•  นอกจากน้ี คุณภาพการศึกษาในชายแดนใต้ยังอยู่กลุ่มท่ีมีระดับต่�า
ท่ีสุดของประเทศ ดังข้อมูลจากดัชนีย่อยด้านการศึกษาในดัชนีความ
ก้าวหน้าของคนประจ�าปี 2560 ซ่ึงจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าจังหวัดนราธิวาส อยู่ในล�าดับ
สุดท้าย (77) ขณะท่ีปัตตานีและยะลาอยู่ในล�าดับท่ี 76 และ 70 ตามล�าดับ

•  ในอีกด้านหน่ึง รายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกของยูเนสโกในปี 
2560 - 2561 พบว่าร้อยละ 505 ของนักเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย
ไม่ได้เรียนด้วยภาษาที่เด็กใช้ในครัวเรือน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของเด็กนักเรียน

•  ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่นอกจากจะค�านึงถึงคุณภาพ
ในการจดัการศกึษาแลว้ สิง่ทีส่�าคญัไมน่อ้ยไปกวา่กนัคอืการยอมรบั 
(recognition) อัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยต้อง
ให้อตัลกัษณด์งักลา่วสะทอ้นออกมาในระบบการศกึษาของรฐัอยา่ง
เป็นรูปธรรม และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มิให้กระทบต่อความรู้สึก
ของประชาชนว่า สถาบันการศึกษาที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ได้
รบัการเคารพเชือ่ถอื อนัจะท�าลายความไวเ้นือ้เชือ่ใจทีป่ระชาชนมตีอ่รฐัได้

5 UNESCO, 2017/2018 Global Education Monitoring Report: Thailand highlights, 24 Oct. 
2017, p.191. (ค้นเม่ือวนัที ่28 มกราคม 2562) http://www.adeanet.org/en/system/files/259338e.pdf



ข้อเสนอที่ 5
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ข้อเสนอที่ 6
กระจายอำนาจมากขึ้น 
ด้วยโครงสร้างการปกครอง 
ที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
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ข้อเสนอที่ 6
กระจายอำนาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครอง 
ที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

•  เรื่องรูปแบบการปกครองเป็นประเด็นอ่อนไหวที่คนกังวลหรือลังเลในการ
แสดงความเห็นมากที่สุดประเด็นหนึ่ง เน่ืองจากมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�านวนมากที่ “ขอไม่ตอบ” และตอบว่า “ไม่รู้” (รวมกันประมาณ 1,500 
- 2,500 คน คิดเป็นร้อยละ 25-40) และตอบว่า “พอรับได้” ในแต่ละ 
รูปแบบอยู่ไม่น้อยเช่นกัน (ประมาณ 1,200 - 2,300 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
- 37) (กราฟที่ 13)

•  อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของผู้ที่เลือกตอบข้อนี้ ไม่ว่าจะมีภูมิหลังทั้งในแง่
ของศาสนา ภาษาที่พูดในครัวเรือน รายได้ และกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน
เพียงใดก็ตาม ระบุว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมือง
การปกครอง คืออยากให้มีการกระจายอ�านาจทางการเมืองการปกครอง
มาสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

 ๐  มผูีต้อบวา่ “อยากใหก้ระจายอ�านาจมากขึน้ดว้ยโครงสรา้งการปกครอง
ที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้” ร้อยละ 38.7

 ๐  มผูีต้อบวา่ “อยากใหก้ระจายอ�านาจมากขึน้ดว้ยโครงสรา้งการปกครอง
ที่เหมือนกับส่วนอื่นๆ ของประเทศ” ร้อยละ 34.6

•  ในส่วนของผู้ที่เลือกตอบข้อนี้ มีจ�านวนไม่น้อยที่ “รับไม่ได้” กับรูปแบบ
การปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 29.2) แต่ในขณะเดียวกัน หาก
จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปถึงขั้นเป็นรัฐอิสระ ก็จะต้องพบกับแรงต้านจาก
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ผู้คนอีกจ�านวนไม่น้อยเช่นกัน (ร้อยละ 45.8) จะเห็นได้ว่าในส่วนของผู้ที่
เลือกตอบข้อนี้ มีคนไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันและเอกราชใน
จ�านวนที่มากกว่าคนที่ต้องการ

•  เมือ่เปรยีบเทียบทัง้สีแ่บบแลว้ การกระจายอ�านาจตามลกัษณะเฉพาะของ
พื้นที่มาเป็นอันดับ 1  กระจายอ�านาจมากขึ้นแบบที่เหมือนกับส่วนอื่นๆ 
ของประเทศเป็นอันดับ 2  ตามมาด้วยเอกราชและรูปแบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นที่ต้องการน้อยที่สุด  ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น

•  ทั้งนี้ทั้งนั้น ในขณะนี้ ผลส�ารวจยืนยันได้เพียงทิศทางที่ต้องมีการ 
กระจายอ�านาจมากขึน้ด้วยโครงสรา้งการปกครองทีม่ลัีกษณะเฉพาะ
ของพื้นที่นี้ แต่ยังไม่มีรูปแบบชัดเจนในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร
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โดยไม่ถูกคุกคามจากทุกฝ่าย
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ข้อเสนอที่ 7
เปิดพื้นที่ให้คนได้ถกเถียงเรื่องอ่อนไหวทางการเมือง 
โดยไม่ถูกคุกคามจากทุกฝ่าย

•  ในบริบทสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
กจิกรรมธรรมดาหลายอย่างทีก่อ่ใหเ้กดิความรูสึ้กไมป่ลอดภัยในหมู่
ประชาชนในพื้นที่ 

•  ประชาชนจ�านวนไม่น้อย “รู้สึกไม่ปลอดภัย” หากต้องพบปะกับคน 
แปลกหน้าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่ขัดแย้ง ดังที่ผลส�ารวจระบุว่า
จะรู้สึกเช่นนี้เมื่อต้องพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 61.4)  แสดง
ความเหน็เกีย่วกบัขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่เอกราชปาตาน ี(รอ้ยละ 51.5) 
อยูใ่กลเ้จา้หนา้ทีร่ฐัทีม่อีาวธุ (รอ้ยละ 51.0)  แสดงความเหน็เกีย่วกบัรฐับาล 
ขา้ราชการ หรอืเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยความมัน่คง (รอ้ยละ 41.5) และเมือ่เจา้หนา้ที่
มาเยี่ยมที่บ้าน (ร้อยละ 41.5) (กราฟที่ 14)

•  ในขณะเดียวกัน ข้อค้นพบส�าคัญของการส�ารวจท้ัง 4 คร้ัง คือ มีผู้ “ขอไม่
ตอบ” และตอบว่า “ไม่รู้” ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “เสียงเงียบ” เป็นสัดส่วน
ท่ีสูงมากในบางข้อ โดยเฉพาะข้อท่ีว่าด้วย เป้าหมายหลักของกลุ่มคนท่ีใช้
อาวุธต่อสู้กับรัฐในปัจจุบันคืออะไร (ร้อยละ 54.6) ทัศนะต่อสาเหตุความ
รุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีมองว่าเกิดจากสยามยึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม (ร้อยละ 
46.4) ทัศนะท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายทางการเมืองหรือเอกราช (ร้อยละ 
42.9) และทัศนะต่อสาเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีมองว่าเกิดจากการท่ี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐเล้ียงไข้เพ่ือเอางบประมาณ (ร้อยละ 41.2) เป็นต้น (กราฟท่ี 
15)
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•  เสียงเงียบในข้อดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่อง
ออ่นไหวทีป่ระชาชนรูส้กึไมป่ลอดภยั หรือไม่สบายใจทีจ่ะพดู ซึง่อาจ
แบง่ออกไดเ้ปน็ 3 กลุม่ประเดน็ตามนี ้คอื 1) การพดูถงึรฐับาลและขบวนการ
ทั้งในแง่บวกและลบ 2) สาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างสยามกับปาตานี และการเลี้ยงไข้ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น และ 3) เป้าหมายทางการเมือง คือ เอกราชและ
โครงสร้างการปกครอง

•  กล่าวเฉพาะประเด็นเป้าหมายทางการเมืองซึ่งถูกมองว่าเป็นประเด็นที่ 
อ่อนไหวที่สุด เมื่อได้วิเคราะห์ผลส�ารวจเชิงลึกพบว่า แม้แต่ประชาชนที่
มองว่าปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งเกิดจากสยามยึดครอง 
ปาตานีก็ไม่ได้มีค�าตอบตายตัวว่าทางออกจะต้องแยกตัวเป็น
เอกราชเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเลือกทางออก
เป็นการกระจายอ�านาจแบบใดแบบหนึ่งสูงกว่า ซึ่งสะท้อนว่าค�าตอบนั้น
เป็นไปได้หลายแบบ (กราฟที่ 16)

•  ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมี “พื้นที่” ให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรีโดยไม่ถูกจับจ้อง คุกคาม หรือตีตราจากฝ่าย
ใด โดยพืน้ทีด่งักลา่วอาจรวมถงึการจดัเวท ีการชมุนมุเคล่ือนไหวทางการ
เมือง การใช้สื่อออนไลน์ หรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 

•  ยิ่งมีพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเท่าไร ยิ่งท�าให้มี
ทางเลือกทีห่ลากหลาย ซึง่จะท�าใหเ้กดิการถกเถยีงอนัน�ามาสูข่อ้สรปุ
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ดังนั้น การเปิดพื้นที่เช่นนี้ย่อม
เป็นผลดีต่อรัฐและขบวนการฯ ที่จะได้รับรู้ความกังวลและความต้องการ
ที่แท้จริงจากประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อหาจุดลงตัวที่ได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่าย 
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ข้อมูลพื้นฐาน

1. ใครท�า PEACE SURVEY?

Peace Survey เป็นการท�างานร่วมกันของเครือข่าย 20 องค์กร6 ซึ่งมีความ 

เป็นมาและจุดยืนทางการเมืองที่หลากหลายจากทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

2. ท�าอะไร?

 PEACE SURVEY เป็นการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่มีต่อกระบวนการสันติภาพ โดยจะสอบถามถึง (1) ทัศนคติต่อสภาพความ

เป็นอยูใ่นพืน้ที ่(2) สาเหตขุองปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ (3) ความพยายามในการ

6 เครอืข่ายฯ 20 องค์กร ประกอบด้วย สถาบนัอสิลามและอาหรบัศกึษา ม.นราธวิาสราชนครนิทร์ / สถาบนั
อสัลาม ม.ฟาฏอน ี/ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ม.ราชภฏัยะลา / คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี / สถาน
วิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี / ศูนย์ศึกษา
และพฒันาการสือ่สารสนัตภิาพ คณะวทิยาการส่ือสาร ม.สงขลานครนิทร์ ปัตตาน ี/ วทิยาลัยอสิลามศกึษา 
ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี / ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ / สภาประชาสังคมชายแดนใต้ / คณะ
วทิยาการจดัการ ม.สงขลานครนิทร์ หาดใหญ่ / สถาบนัวจิยัและพฒันาสขุภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ / สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ / ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ม.วลัยลักษณ์ / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล / สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
ม.มหิดล / ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ ม.ธรรมศาสตร์ / ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ / ส�านักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสันติภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางแก้ปัญหา

ในอนาคต

3. ท�าไมต้องท�า?

 ในการแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีผ่่านมา ผูเ้กีย่วข้องทัง้รฐับาล เจ้าหน้าที่

รัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มขบวนการฯ ต่างกล่าวย�้ามาตลอดว่าค�าตอบอยู่

ที่ประชาชน เครือข่าย PEACE SURVEY จึงพยายามที่จะสะท้อนเสียงของ 

“ประชาชน” ที่อยู่บนพื้นฐานของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ 

โดยปราศจากอคติ เพื่อให้ได้เสียงของประชาชนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ อันจะเป็นข้อมูลส�าคัญประกอบการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. ท�าอย่างไร?

 ในส่วนของการจัดท�าแบบสอบถาม จะได้จากการระดมความเห็นร่วมกันของ 

นกักจิกรรมทางสงัคมทัง้พทุธและมสุลมิ นกัวิชาการ และเจ้าหน้าทีรั่ฐ เพือ่ให้ได้ค�าถาม

ที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาจริงโดยผ่านขั้นตอนการทดสอบ

แบบสอบถามตามหลักวิชาการ  ส�าหรับการสุ่มตัวอย่างประชากร จะใช้หลักความ 

น่าจะเป็นทางสถิติในการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จาก

ฐานข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ของกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งส�ารวจในปี 2560 เพื่อประกันว่าทุกคนทุกหน่วยในประชากรที่ศึกษาจะมีโอกาส 

เท่ากันในการถูกเลือก โดยการสุ่มจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ สุ่มระดับต�าบลก่อน  

หลังจากนั้นจะสุ่มระดับหมู่บ้าน และสุดท้ายจะสุ่มลงไปถึงระดับครัวเรือน ส่วนการสุ่ม

เลอืกสมาชกิในครวัเรอืนทีไ่ด้นัน้ จะใช้การสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) 

จากรายชื่อผู้อาศัยอยู่จริงในแต่ละครัวเรือน 

 
5. กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีลักษณะอย่างไร?

 กลุม่ตวัอย่าง คอื ประชากรในจงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และ

สี่อ�าเภอ (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ในจังหวัดสงขลา  ที่ผ่านมามีการส�ารวจ
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ความคิดเห็นมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 6,321 คน ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
• การส�ารวจครั้งที่ 1 มีจ�านวน 1,559 คน (ก.พ. – มี.ค. 2559) 

• การส�ารวจครั้งที่ 2 มีจ�านวน 1,570 คน (ก.ค. – ส.ค. 2559) 

• การส�ารวจครั้งที่ 3 มีจ�านวน 1,583 คน (เม.ย. – พ.ค. 2560)

• การส�ารวจครั้งที่ 4 มีจ�านวน 1,609 คน (ส.ค. – ก.ย. 2561)

โดยทั้ง 4 ครั้งนี้ สามารถจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างออกได้ดังต่อไปนี้ 

(1)  เพศ - ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 44.2 

(2) อายุ - มีอายุเฉลี่ย 43.32 ปี

(3)  ศาสนา – ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 77.7) รองลง

มาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 21.7) ถัดไปคือผู้ที่นับถือศาสนา

คริสต์ (ร้อยละ 0.1)   

(4)  ภาษาทีพ่ดูประจ�าในครวัเรอืน – ส่วนใหญ่พดูภาษามลาย ู(ร้อยละ 60.4) 

รองลงมาเป็นภาษามลายูปนไทย (ร้อยละ 13.6) ถัดไปเป็นภาษาไทย 

(ร้อยละ 26)  

(5) การศึกษา

สายสามัญ – ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 

39.5) รองลงมาคอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และตอนต้น (ร้อยละ 20.5 

และ 14.6 ตามล�าดับ) ถัดไปคือระดับปริญญา (ร้อยละ 9.6) ไม่ได้ศึกษา 

(ร้อยละ 8.8) และน้อยที่สุดคือ อาชีวศึกษา (ร้อยละ 6.9)

สายศาสนา – ส่วนใหญ่จบระดับอิบตีดาอีย์และตาดีกา (ร้อยละ 

39.5) รองลงมาคือไม่ได้ศึกษา (ร้อยละ 34.3) ถัดไปคือระดับมูตาวัตซิต

และซานาวีย์ (ร้อยละ 21.8) ปอเนาะ (ร้อยละ 3.1) และปริญญา (ด้าน
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ศาสนา) (ร้อยละ 0.4) ในส่วนของศาสนาพุทธนั้น มีผู้จบเปรียญธรรมอยู่

ด้วย (ร้อยละ 0.7) 

(6)  อาชีพ – ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 38.6) รองลงมาคือ

รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 19.7) แม่บ้านพ่อบ้านเกษียณ (ร้อยละ 10) พ่อค้า

แม่ค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 7.3) ว่างงาน (ร้อยละ 

5.9) เจ้าหน้าทีรั่ฐ (ร้อยละ 5) อาชพีอสิระ (ร้อยละ 4.6) อสุตาซ คร ูอาจารย์ 

นักวิชาการ (ร้อยละ 2.4) นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 2.3) ผู้น�าศาสนา 

(ร้อยละ 0.3) นักการเมือง (ร้อยละ 0.2) และอื่นๆ (ร้อยละ 2.6) 

(7)  รายได้ต่อเดือน – ส่วนใหญ่มีรายได้ต�า่กว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 75.4) 

รองลงมาคือมีรายได้ 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 12.7) ไม่มีรายได้ 

(ร้อยละ 7.6) และสุดท้ายคือสูงกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 4.3)
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7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี




