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  ความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า 112

 4.5. ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย 113

  การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ 113

  ความสำาคัญของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ 115

  ประเด็นที่รัฐบาลและขบวนการน่าจะพูดคุยกันในขณะนี้ 116

  ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 117

  การบริหารปกครอง 118

  แนวทาง/มาตรการที่คณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายควรเร่งดำาเนินการร่วมกัน 122

 4.6. ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม 123

  เพศ ศาสนา อายุ 123

  ภูมิลำาเนา 124

  การศึกษา 124

  รายได้  126

  อาชีพ  127

  พฤติกรรมการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ 128

  การนิยามตัวตน 129

  พฤติกรรมและทักษะการใช้ภาษา 130

 4.7. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำาความคิด 133

5.	 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้นำาความคิด	 135

ภาคผนวก	ก:	ระเบียบวิธีวิจัย	 146
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แผนภาพที่ 1: ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ตัวท่านเอง คนในครอบครัว หรือญาติสนิท 44 

 เคยผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ ในลักษณะใด  

 (Q14-ประชาชนทั่วไป) 

แผนภาพที่ 2:  ท่านคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของท่าน 45 

 ในเรื่องดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (Q15-ประชาชนทั่วไป) 

แผนภาพที่ 3:  ท่านคิดว่าการกระทำาต่อไปนี้ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Q22-ประชาชนทั่วไป) 46

ตารางที่ 1:  โดยทั่วไป ท่านรู้สึกอย่างไรเวลาต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน (Q26-ประชาชนทั่วไป) 47

ตารางที่ 2:  หากท่านมีหรือกำาลังจะมีลูกที่อยู่ในวัยต้องเข้าโรงเรียน  48 

 ท่านอยากจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนแบบใด (Q23-ประชาชนทั่วไป) 

ตารางที่ 3:  หากท่านต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ถ้าเลือกได้ ท่านอยากจะอาศัยอยู่ในชุมชนแบบใด  48 

 (Q24-ประชาชนทั่วไป) 

ตารางที่ 4:  หากท่านต้องย้ายที่ทำางานใหม่ ถ้าเลือกได้ ท่านอยากจะทำางานในสถานที่ 48  

 ทำางานแบบใด (Q25-ประชาชนทั่วไป) 

แผนภาพที่ 4:  ระหว่างคนไทยพุทธ/จีนกับคนมลายูมุสลิม ท่านคิดว่าคนกลุ่มใดได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่า 49 

 จากนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในเรื่องดังต่อไปนี้ (Q16-ประชาชนทั่วไป)  

แผนภาพที่ 5:  ระหว่างชายกับหญิง ท่านคิดว่าใครทำาหน้าที่ได้ดีกว่าในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  50 

 (Q17-ประชาชนทั่วไป) 

แผนภาพที่ 6:  โดยทั่วไป ท่านเรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขณะนี้ว่าอย่างไร  51 

 (Q27-ประชาชนทั่วไป)

ส�รบัญต�ร�ง	
	 	 	 และแผนภ�พ

แผนภาพที่ 6.1: ท่านเคยได้ยินชื่อขบวนการเคลื่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่ (Q36-ประชาชนทั่วไป) 52

แผนภาพที่ 7:  ท่านคิดว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสำาคัญมากน้อยเพียงใดที่ทำาให้คนเข้าร่วม 53 

 ขบวนการเคลื่อนไหวติดอาวุธ (Q28-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 8:  ท่านคิดว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐในปัจจุบันคืออะไร  54 

 (Q29-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 5:  ท่านรู้สึกว่าสถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในช่วงรัฐบาล 55 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  (Q30-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 6:  ท่านให้คะแนนรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  55 

 ในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กี่คะแนน (Q31-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 8:  สาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่แต่ละข้อดังต่อไปนี้ ใกล้เคียงกับความเห็นของท่าน 56 

 มากน้อยเพียงใด (Q19-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 6:  ท่านคิดว่าใคร/องค์กรใดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในพื้นที่ 57 

 (Q21-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 9:  ท่านจะเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ว่าอย่างไร (Q18-ประชาชนทั่วไป) 58

แผนภาพที่ 10:  มุมมองต่อความรุนแรงแต่ละข้อดังต่อไปนี้ ใกล้เคียงกับความเห็นของท่าน 59 

 มากน้อยเพียงใด (Q20-ประชาชนทั่วไป) 44

แผนภาพที่ 11:  “สันติภาพ” หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน (Q48-ประชาชนทั่วไป) 60

แผนภาพที่ 12:  “สันติสุข” หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน (Q49-ประชาชนทั่วไป) 61

แผนภาพที่ 13: กระบวนการสันติภาพคืออะไรในความคิดของท่าน (Q41-ประชาชนทั่วไป) 61

แผนภาพที่ 14:  ท่านเคยได้ยินข่าวการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข 62 

 ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการหรือไม่ (Q32-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 15:  ท่านให้ความสนใจติดตามข่าวกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข 62 

 มากน้อยเพียงใด (Q33-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 16:  ท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 63 

 ของรัฐบาลปัจจุบันคือใคร (Q34-ประชาชนทั่วไป) และท่านทราบหรือไม่ว่า 

 หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพของขบวนการในปัจจุบันคือใคร (Q35-ประชาชนทั่วไป)
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ตารางที่ 7:  ท่านรู้สึกว่ากระบวนการพูดคุยมีผลทำาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 64 

 ในชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นหรือแย่ลงเพียงใด (Q37-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 17:  ท่านสนับสนุนการใช้การพูดคุย/เจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่  64 

 (Q38-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 18:  ท่านมีข้อกังวลใดบ้างเมื่อคิดถึงกระบวนการพูดคุย (Q44-ประชาชนทั่วไป) 65

ตารางที่ 8:  ท่านมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่ากระบวนการพูดคุยที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ 66 

 จะแก้ปัญหาได้สำาเร็จ (Q39-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 9:  โดยภาพรวม ท่านพอใจมากน้อยเพียงใดกับความก้าวหน้า 66 

 ของกระบวนการพูดคุย (Q40-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 19:  ท่านมีความหวังมากน้อยเพียงใดว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในพื้นที่ 67 

 ในอีก 5 ปีข้างหน้า (Q47-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 10:  ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีส่วนสำาคัญต่อ 68 

 ความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยมากน้อยเพียงใด (Q42-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 20:  ท่านคิดว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยดังต่อไปนี้ 69 

 มีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใด (Q43-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 11:  หากมีการทำาประชามติเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงในข้อตกลงสันติภาพ 69 

 ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านคิดอย่างไรต่อทางเลือกดังต่อไปนี้ (Q45-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 12:  สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ท่านคิดว่ามีความสำาคัญต่อ 70 

 การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จริง (Q46-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 21:  ท่านอยากจะให้รัฐบาลและขบวนการพูดคุยกันในเรื่องใดบ้างในขณะนี้  71 

 (Q51-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 22:  ในภาวะปกติ ใครก็ตามที่ก่อเหตุรุนแรงจะต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย  72 

 แต่ในสถานการณ์ที่มีกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข แนวทางใดที่ท่านรับได้มากที่สุด  

 (Q52-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 23:  คำากล่าวใดดังต่อไปนี้ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากที่สุด (Q54-ประชาชนทั่วไป) 73

แผนภาพที่ 24:  หากต้องการจะแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพ/สันติสุขที่ยั่งยืน ท่านคิดว่า 74 

 มีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องคุยกันถึงเรื่องรูปแบบการปกครอง 

 ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (Q53-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 25:  ท่านคิดอย่างไรต่อแนวทางการปกครองพื้นที่รูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้  75 

 (Q55-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 26:  ท่านคิดว่าควรเรียกพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  75 

 และอีกสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาว่าอย่างไร (Q50-ประชาชนทั่วไป)

แผนภาพที่ 27:  ท่านคิดว่าแนวทางหรือมาตรการดังต่อไปนี้ควรเร่งดำาเนินการมากน้อยเพียงใด 76 

 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ (Q56-ประชาชนทั่วไป)

ตารางที่ 13:  เพศ (Q1-ประชาชนทั่วไป) 77

ตารางที่ 14:  ศาสนา (Q3-ประชาชนทั่วไป) 77

แผนภาพที่ 28:  ภูมิลำาเนาเดิม (Q5-ประชาชนทั่วไป)  78

แผนภาพที่ 29:  ระดับการศึกษาสูงสุดสายสามัญ (Q8-ประชาชนทั่วไป)  79

แผนภาพที่ 30:  ระดับการศึกษาสูงสุดสายศาสนา (Q9-ประชาชนทั่วไป)  79

แผนภาพที่ 31:  รายได้ต่อเดือนของท่าน (Q10-ประชาชนทั่วไป) 80

ตารางที่ 15:  รายได้ครอบครัวเพียงพอหรือไม่ (Q11-ประชาชนทั่วไป) 80

แผนภาพที่ 32:  อาชีพหลัก (Q12-ประชาชนทั่วไป) 81

แผนภาพที่ 33:  ท่านติดตามข่าวต่างๆ จากสื่อดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  82 

 (Q13-ประชาชนทั่วไป) (ร้อยละ)

แผนภาพที่ 34:  ท่านมองว่าตัวเองเป็นคนอะไร (Q4-ประชาชนทั่วไป) 83

แผนภาพที่ 35:  ท่านพูดภาษาใดเป็นประจำาในครัวเรือน (Q6-ประชาชนทั่วไป)  84

แผนภาพที่ 36:  ท่านสามารถใช้ภาษาอะไรต่อไปนี้ได้บ้าง (Q7-ประชาชนทั่วไป) 85

แผนภาพที่ 37:  ท่านมีทักษะใดบ้างในการใช้ภาษาเหล่านี้ (Q7-ประชาชนทั่วไป) 85

แผนภาพที่ 38:  ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ตัวท่านเอง คนในครอบครัว หรือญาติสนิท 88 

 เคยผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ ในลักษณะใด  

 (Q14-ผู้นำาความคิด)

แผนภาพที่ 39:  ท่านคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 89 

 ของท่านในเรื่องดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (Q15-ผู้นำาความคิด) 

แผนภาพที่ 40:  ท่านคิดว่าการกระทำาต่อไปนี้ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Q22-ผู้นำาความคิด) 90
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บทสรุปผู้บรหิ�ร

การสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเครือข่าย 

 15 องค์กรครั้งนี้ เป็นการสำารวจครั้งท่ี 2 ซึ่งเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึง 22 สิงหาคม 2559  

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำานวน 1,570 คน และ 

กลุ่มผู้นำาความคิด จำานวน 110 คน

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ก็เป็นวิธีเดียวกันกับครั้งที่ 1 เช่นกัน คือ ในส่วนของ 

กลุ่มประชาชนท่ัวไปนั้น จะใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) ตามหลักความ   

น่าจะเป็นลงถึงระดับครัวเรือน ซึ่งจะทำาให้ประชาชนทุกคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา 

นราธวิาส และอกีสีอ่ำาเภอในจงัหวดัสงขลาคอื เทพา นาทว ีจะนะ และสะบ้าย้อย มโีอกาสถกูสุม่เป็นตวัแทนอย่าง

เท่าเทยีมกนั ในส่วนของกลุม่ผูน้ำาความคดินัน้ จะใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

และการเสนอชื่อต่อด้วยวิธีสโนว์บอล (snowball)  

วัตถุประสงค์

ในการสำารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 

1)   รบัทราบข้อคดิเหน็และพฒันาการทางความคดิของกลุม่ตวัอย่างประชาชนทัง้ไทยพทุธและมลายู

มสุลมิในจงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธวิาส และสงขลาในอำาเภอเทพา นาทว ีจะนะและสะบ้าย้อย 

ที่มีต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี 

2)   เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนได้สะท้อนมมุมองและความต้องการต่อผูเ้กีย่วข้อง

กับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 

3)   เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพได้มีข้อมูลทางวิชาการที่สะท้อนเสียง

ความต้องการของประชาชนในการประกอบการตัดสินใจ 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนกลุม่ตวัอย่างจำานวน 1,570 คนท้ังไทยพุทธ ไทยจนี และมลายมุูสลมิในจงัหวดัปัตตาน ียะลา 

นราธิวาส และสงขลาในอำาเภอเทพา นาทวี จะนะและสะบ้าย้อย ตลอดจนผู้นำาทางความคิดจากทุกภาคส่วน

จำานวน 110 คน

ระเบียบวิธีวิจัย

1)	 พื้นที่ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

ก)	 การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่		

การศกึษาครัง้นีท้ำาการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และสี ่อำาเภอในพืน้ที่

จังหวัดสงขลา ซึ่งทำาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (sampling methods) คือการใช้หลักความน่าจะเป็นในทาง

สถิติ เพื่อประกันว่าทุกคนทุกหน่วยในประชากรที่ศึกษามีโอกาสเท่ากันในการถูกเลือก (the same probability 

of selection)  ความน่าเชือ่ถอืของความเป็นตวัแทน (representation) ของกลุม่ตวัอย่างจะทำาให้ผลการสำารวจ 

มีความคลาดเคลื่อนทางสถิติในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนในการสุ่ม ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1  การสุ่มระดับตำาบล จะทำาการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) จากตำาบล

ทัง้หมดทีม่อียูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และสีอ่ำาเภอของจงัหวัดสงขลา โดยได้ตำาบล

ตัวอย่างจำานวน 123 ตำาบล 

ขั้นตอนที่ 2  การสุม่ระดบัหมูบ้่าน จะทำาการสุม่แบบมรีะบบ (systematic sampling) จากหมูบ้่าน

ที่มีในตำาบลที่ถูกสุ่มไว้ โดยได้หมู่บ้านตัวอย่างจำานวน 131 หมู่บ้าน 

ข้ันตอนท่ี 3  การสุ่มเลือกครัวเรือนด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยสุ่ม

หมู่บ้านหรือชุมชนละ 12 ครัวเรือน และทำาการสุ่มเลือกสมาชิกในครัวเรือนจำานวน  

1 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,570 ตัวอย่าง

ข)	 การส�ารวจความคิดเห็นของผู้น�าความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่	

การสำารวจของผู้นำาความคดิจากทกุภาคส่วน ทำาการศกึษาในพืน้ทีจั่งหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา จงัหวดั

นราธิวาส และส่ีอำาเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีประชากรในการศึกษา จำานวน 110 คน โดยมีขั้นตอนในการ 

คัดเลือกตัวแทนของผู้นำาความคิดในการสำารวจรอบที่ 2  จากการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ สโนว์บอล  

(Snowball) โดยให้กลุ่มผู้นำาทางความคิดที่เป็นบุคคลตั้งต้นในการสำารวจรอบที่ 1 จำานวน 50 คน เสนอชื่อ 

ผู้นำาความคิดท่ีเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้นำาความคิด 1 คน สามารถเสนอรายช่ือได้ท้ังหมดไม่เกิน 10 รายชื่อ และทาง 

คณะทำางานวชิาการจะพจิารณาความถีข่องรายชือ่ทีถ่กูเสนอ เพือ่ให้ได้รายชือ่บคุคลอกี 100 รายชือ่ในการสอบถาม

ความคิดเห็น โดยชื่อของผู้นำาความคิดจะไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ
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2)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม

ดงักล่าวมาจากการรวบรวมการศกึษางานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็จากภาคประชาสงัคม

และผู้เช่ียวชาญ เพื่อนำามาออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบสอบถาม 

มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

ส่วนที่ 1  คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2  ทัศนคติต่อปัญหาและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ส่วนที่ 3  ทัศนคติต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

ส่วนที่ 4  ทัศนคติต่อสิ่งที่ควรดำาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ/สันติสุข 

3)	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ก)	 การส�ารวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่

การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า (face-to-face interview) โดยใช้

แบบสอบถามบันทึกข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทำาโดยทีมเก็บข้อมูลภาคสนามที่ผ่านการอบรมการสัมภาษณ์ 

มาแล้ว ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 ขั้นตอนในการทำางานภาคสนาม 

มีดังนี้ 

1)  ประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับรู้วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำาเนินงาน

2)  เกบ็ข้อมลูพืน้ฐานเพือ่เตรียมแผนการทำางานภาคสนาม ได้แก่ แผนทีห่มูบ้่าน บญัชคีรวัเรอืนและ

สมาชิกในหมู่บ้าน 

3)  ติดต่อพื้นที่ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเพื่อขอเข้าศึกษาวิจัย

4)  หาจุดที่ตั้งของครัวเรือนและบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

5)  ตดิต่อบคุคลในครวัเรอืนเพือ่ขอสมัภาษณ์ และเมือ่ได้รบัความยนิยอมแล้วจงึเริม่ทำาการสมัภาษณ์ 

โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 60 -90 นาที ในการตอบแบบสัมภาษณ์

ข)	 การส�ารวจของผู้น�าความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่	

 การสำารวจของผู้นำาความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

ต่อหน้า (face-to-face interview) โดยใช้แบบสอบถามบนัทกึข้อมลู และแบบฟอร์มในการเสนอรายชือ่เพิม่เตมิ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลทำาโดยทมีนักวิชาการในพืน้ทีท่ีผ่่านการทำาความเข้าใจประเดน็คำาถาม และวธิกีารดำาเนนิงาน

มาแล้ว ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 ขั้นตอนในการทำางานภาคสนาม มีดังนี้ 

1) ทางสถาบันพระปกเกล้า/ทีมวิชาการ ประสานรายช่ือกลุ่มผู้นำาทางความคิดที่ถูกเสนอรายชื่อ 

ทั้ง 100 รายชื่อ เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูล 

2) เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว นักวิชาการของเครือข่ายเข้าทำาการสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาเฉล่ีย

ประมาณ 60 -90 นาที ในการตอบแบบสัมภาษณ์

4)	 การอบรมพนักงานสัมภาษณ์และการควบคุมคุณภาพข้อมูล	

เมือ่จดัทำาคูม่อืการสมัภาษณ์และการทำางานภาคสนามเสรจ็แล้ว จะทำาการอบรมหวัหน้าทมีและพนกังาน

สัมภาษณ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ทดลอง เนื้อหาในการอบรมครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการ

สำารวจ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการสำารวจและการเข้าหากลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาของแบบสอบถาม เทคนิค

การสัมภาษณ์ ข้อพจิารณาเชงิจรยิธรรมการวิจยัในคน การทดสอบความเข้าใจเน้ือหาและขัน้ตอนการสำารวจ และ

การนำาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่พบขณะฝึกปฏิบัติ

การสำารวจคร้ังน้ีมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลหลายวิธี เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้น  

มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ ประการแรก มีผู้ควบคุมงานภาคสนามโดยหัวหน้าทีมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

นอกจากจะทำาการติดต่อประสานงานกับพื้นที่เพื่อเตรียมแผนงานภาคสนามแล้ว ยังมีหน้าที่คอยดูแล กำากับ  

และให้คำาแนะนำาพนักงานสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง มีคนในพื้นที่พาเข้าไปพบกลุ่มตัวอย่างและ 

แนะนำาทีมงานภาคสนามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เกิดความไว้วางใจที่จะให้ข้อมูล 

5)	 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน	

ในการศึกษานี้ ได้พิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนทั้งการขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง 

โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ  

และใช้เพ่ือการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น หากกลุ่มตัวอย่างต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติม  

ทางคณะผู้วิจัยได้แจ้งชื่อหน่วยงานและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย 

ประเดน็การเกบ็รักษาข้อมลูส่วนตวัของกลุม่ตวัอย่างเป็นความลบั คณะผูว้จิยัเน้นยำา้กบัพนกังานสมัภาษณ์

ให้เกบ็รกัษาข้อมลูของผูต้อบเป็นความลบัอย่างเคร่งครดั และให้ใช้รหสัแทนตวับคุคล ซึง่ผูอ้ืน่ไม่สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลบัไปได้ และจะไม่มกีารเปิดเผยตวัตนหรอืชือ่ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ต่อสาธารณะ ข้อมลูจะถกูนำาไปใช้เพือ่การ

วิจัยเท่านั้น โดยจะถูกนำาไปวิเคราะห์ในภาพรวม และนำาเสนอเป็นรายงานการวิจัย

6)	 การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่  

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)  



22 23ผลการสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

	1.	ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ศกึษา (ร้อยละ 36.8) แต่สำาหรบัผูท้ีไ่ด้ศกึษานัน้ ส่วนใหญ่จะจบตาดกีาเป็นหลกั 

(ร้อยละ 25) ในขณะที่ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปลาย (ซานาวีย์) (ร้อยละ 25.5)

อาชีพของประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร ทำาไร่ ทำาสวน ทำาประมง เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 41.2) 

รองลงมาเป็นอาชพีรบัจ้างทัว่ไป บรกิาร แรงงาน (ร้อยละ 18.9) โดยคนจำานวนมากมรีายได้ตำา่กว่า 10,000 บาท 

ต่อเดือน (ร้อยละ 80.8) ในขณะที่ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่เป็นผู้นำาศาสนาและผู้สอนศาสนา (ร้อยละ 22.7)  

รองลงมาจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ครูอาจารย์ นักวิชาการ (ร้อยละ 13.6) นักกิจกรรมทางสังคมและองค์กร

พัฒนาเอกชน (ร้อยละ 10.9) และนักธุรกิจ พนักงาน พ่อค้า แม่ค้า (ร้อยละ 10.9) โดยคนจำานวนมากมีรายได้ 

สูงกว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 72.7)

1.4)	ช่องทางติดตามข่าวสาร

ประชาชนทั่วไปจะติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 82) รองลงมาจะเป็นช่องทางที่ 

ใกล้ตัว คือ คนใกล้ชิดและคนในชุมชน (ร้อยละ 81.6) รวมถึงผู้นำาศาสนา มัสยิด และวิทยุทั่วไป (ร้อยละ 

60.6, 56.2, และ 44.7 ตามลำาดับ) แต่สำาหรับผู้นำาความคิดส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสารผ่านทางคนใกล้ชิดและ 

คนในชุมชนเป็นหลัก (ร้อยละ 83.6) รองลงมาคือ สื่อโซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค/ไลน์/ทวิตเตอร์/วอสแอพ) (ร้อยละ 

81.8) ตลอดจนโทรทัศน์ อินเตอร์เนท/เว็บไซท์ และผู้นำาศาสนา (ร้อยละ 80, 75.4, และ 72.7 ตามลำาดับ) 

1.1)	เพศ	–	ศาสนา	–	ภูมิลำาเนา		

ในส่วนของประชาชนทั่วไป มีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวนทั้งสิ้น 1,570 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย (ร้อยละ 57 และ 43 ตามลำาดับ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 76.8) รองลงมานับถือศาสนา

พุทธ (ร้อยละ 23.2) มีอายุเฉลี่ยที่ 42 ปี โดยมีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด (ร้อยละ 34.6) รองลงมา

คือ นราธิวาส ยะลา และสงขลา (ร้อยละ 31.8, 18, และ 12.7 ตามลำาดับ) ทั้งนี้ อีกร้อยละ 2.9 เป็นคนที่มาจาก

นอกพื้นที่ 

ในขณะที่ผู้นำาความคิด มีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 110 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 

86.4 และ 13.6 ตามลำาดับ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 66.4) รองลงมานับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 

33.6) มีอายุเฉลี่ยที่ 53 ปี โดยมีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่เกือบร้อยละ 80 ที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นคนนอกพื้นที่  

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สัดส่วนของผู้นำาความคิดที่เป็นคนนอกพื้นที่จะสูงกว่าของประชาชนทั่วไป

1.2)	อัตลักษณ์	–	ภาษา	

เมื่อถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามนิยามตัวเองว่าเป็นคนอะไร พบว่าประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่นิยามว่า 

ตนเป็นคนมุสลิม (ร้อยละ 47.5) ซึ่งสะท้อนการนิยามที่อยู่บนฐานศาสนาเป็นหลัก รองลงมาคือ นิยามว่าตนเป็น

คนไทย คนมลาย ูคนพทุธ และคนปาตานี (ร้อยละ 24.7, 19, 5.2, และ 1.9 ตามลำาดบั) ในส่วนของผูน้ำาความคดิ

นัน้ สดัส่วนของผูท้ีนิ่ยามว่าตัวเองเป็นคนไทยกบัผูท้ีน่ยิามว่าตวัเองเป็นคนมสุลมิ จะค่อนข้างใกล้เคยีงกนั (ร้อยละ 

33.6 และ 29.1 ตามลำาดับ) รองลงมาคือ ผู้ที่นิยามว่าเป็นคนมลายูและผู้ท่ีนิยามว่าเป็นคนปาตานี ซ่ึงมีสัดส่วน

เท่ากัน (ร้อยละ 9.1)  

สำาหรับภาษาที่ประชาชนทั่วไปมีทักษะในการใช้ได้มากที่สุด คือ ภาษาไทย (ร้อยละ 87.9) รองลงมา

คือ ภาษามลายูถิ่น (ร้อยละ 80.9) และภาษามลายูกลาง (53.8) กลุ่มภาษาถัดไป คือ ภาษาอาหรับ (ร้อยละ 

21.8) เช่นเดยีวกับผูน้ำาความคดิกม็ทีกัษะในการใช้ภาษาไทยมากทีส่ดุ (ร้อยละ 100) รองลงมาเป็นภาษามลายถูิน่  

(ร้อยละ 81.8) แต่ลำาดับถัดมาจะแตกต่างกัน คือ ผู้นำาความคิดจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าประชาชน

ทั่วไป (ร้อยละ 64.5) จากนั้นจึงเป็นภาษามลายูกลาง (62.7) กลุ่มภาษาถัดไป คือ ภาษาอาหรับ (ร้อยละ 37.3)

1.3)	การศึกษา	–	อาชีพ	–	รายได้	

สำาหรบัข้อมลูด้านการศกึษาสายสามญั ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่จบการศกึษาสงูสดุระดบัประถมศกึษา 

(ร้อยละ 39.3) ซึ่งต่างจากผู้นำาความคิดที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 35.5) ส่วนสายศาสนา 

	2.	มุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่	

2.1)	ประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์

ตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปัจจบุนั มผีูต้อบแบบสอบถามในส่วนของประชาชนทัว่ไปทีเ่คยผ่านประสบการณ์

ตรงเกีย่วกบัเหตุการณ์ในพืน้ท่ี หรอืมคีนในครอบครวั ญาติสนทิเคยผ่านประสบการณ์ตรงดงักล่าว จำานวนร้อยละ 

14.3 โดย 7 คนจาก 100 คน จะมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิตจากเหตุการณ์ และ 3 คนจาก 100 คน 

เคยหรือมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ 

ในขณะท่ีส่วนของผู้นำาความคิดน้ันจะมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าคือ ร้อยละ 51.8 โดย 21 คนจาก 100 คน  

จะมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิตจากเหตุการณ์ และ 28 คนจาก 100 คน เคยหรือมีคนในครอบครัว

หรือญาติสนิทเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่
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2.2)	ผลกระทบจากสถานการณ์

สำาหรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันนั้น พบว่า ประชาชนทั่วไป 

ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้ (ร้อยละ 69.1) รองลงมาคือ การเดินทาง 

ในชีวิตประจำาวัน (ร้อยละ 64.5) และความปลอดภัยในชีวิต (ร้อยละ 64.3) โดยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหากต้อง 

ออกจากบ้านในเวลากลางคืน (ร้อยละ 69.7) อยู่ใกล้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธ (ร้อยละ 62.3) และพบปะพูดคุยกับ 

คนที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 62) รวมถึงการวิจารณ์ทหารตำารวจและขบวนการ

ในขณะที่ผู ้นำาความคิดส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและการ 

เดนิทางในชวีติประจำาวนั (สดัส่วนเท่ากนัคอื ร้อยละ 80.9) ส่วนผลกระทบเรือ่งเศรษฐกิจและการประกอบอาชพี

นัน้เป็นลำาดบัรองลงมา (ร้อยละ 74.6) ท้ังน้ี จะรูส้กึไม่ปลอดภยัทีจ่ะวจิารณ์ขบวนการเคลือ่นไหวและทหารตำารวจ 

(ร้อยละ 80.9 และ 74.6 ตามลำาดับ) ออกจากบ้านในเวลากลางคืน (ร้อยละ 80) และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

เอกราชปาตานี (ร้อยละ 78.2)     

เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ รู้สึกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากในการติดต่อสัมพันธ์

กับผู้คน (ร้อยละ 53.1) ในขณะที่ผู ้นำาความคิดส่วนใหญ่กลับรู ้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ (ร้อยละ 54.5)  

ซึง่ความแตกต่างตรงนีส้ะท้อนถงึความรูส้กึไม่ไว้วางใจและความรูส้กึเปราะบางไม่มัน่คงของประชาชนคนธรรมดา

ที่มีอยู่สูงกว่าของผู้นำาความคิด

2.3)	ความเสมอภาคจากนโยบายและมาตรการต่างๆ	ของรัฐ

เมื่อถามถึงการได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไปและผู ้นำาความคิด 

ต่างเหน็ตรงกนัว่าคนไทยพทุธ/จนีได้รบัการปฏบิตัดิกีว่าคนมลายมูสุลมิในเรือ่งของกระบวนการยตุธิรรม (ร้อยละ 

17.8 ในส่วนประชาชนทั่วไป และร้อยละ 50.9 ในส่วนของผู้นำาความคิด) และความมั่นคง (ร้อยละ 16.8 ในส่วน

ประชาชนทัว่ไป และร้อยละ 40.9 ในส่วนของผูน้ำาความคดิ) ในขณะทีรู่ส้กึว่าคนมลายมูสุลมิได้รบัการปฏบิตัทิีด่กีว่า

คนไทยพุทธ/จีนในเรื่องศาสนา (ร้อยละ 6.5 ในส่วนประชาชนทั่วไป และร้อยละ 24.5 ในส่วนของผู้นำาความคิด) 

สำาหรับมุมมองด้านหญิงชายนั้น ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิดกว่าครึ่งต่างมองว่าผู้ชายยัง

ทำาหน้าที่ในการเป็นผู้นำาทางการเมืองได้ดีกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 59.3 ในส่วนประชาชนทั่วไป และร้อยละ 55.5  

ในส่วนของผู้นำาความคิด) แต่สำาหรับบทบาทในด้านเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพนั้น มองว่าผู้ชายและผู้หญิง

ต่างทำาหน้าที่ได้ดีพอๆ กัน 

	3.	มุมมองต่อขบวนการและรัฐบาล	

3.1)	ขบวนการ

ในสายตาของประชาชนท่ัวไปส่วนใหญ่ มองกลุ่มคนท่ีใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ทีข่ณะนีว่้าเป็น 

“ผู้ก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 40) รองลงมาคือตอบว่าไม่รู้ (ร้อยละ 16.9) ถัดมาจะมองว่าเป็น “กลุ่มผู้มีความ 

คิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ” (ร้อยละ 8.7) และขอไม่ตอบ (ร้อยละ 7.5) ทั้งนี้ มีผู้ที่มองว่าเป็น  

“ผูก่้อเหตุรนุแรง” “ขบวนการปลอดปล่อยปาตาน/ียแูว” และ “โจรใต้/อาชญากร” ในจำานวนไล่เลีย่กนัคอืประมาณ

ร้อยละ 6 โดยมีผู้ที่ตอบว่าไม่รู้และขอไม่ตอบรวมกันเป็นจำานวนร้อยละ 24.4  

แต่ในสายตาของผู้นำาความคิดส่วนใหญ่น้ัน จะมองต่างจากประชาชนทั่วไป คือมองว่ากลุ่มคนที่ 

ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐในพ้ืนท่ีเป็น “กลุ่มผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ” (ร้อยละ 28.2)  

รองลงมาคือ “ขบวนการปลอดปล่อยปาตานี/ยูแว” (ร้อยละ 24.5) และ “ผู้ก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 14.5)  

ตามลำาดบั โดยเป็นทีน่่าสงัเกตว่า แม้สือ่กระแสหลกับางส่วนในกรงุเทพฯ จะเรยีกกลุม่ขบวนการดังกล่าวว่า “โจรใต้”  

แต่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่กว่าร้อยละ 90 กลับไม่มองอย่างนั้น 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าเคยได้ยินชื่อขบวนการใดบ้างนั้น คำาตอบของทั้งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิด 

เหมอืนกันคอื เคยได้ยนิชือ่ของ PULO มากท่ีสุด ตามมาด้วย BRN, BERSATU, MARA Patani, BIPP, และ GMIP 

ตามลำาดับ  

  

3.2)	ปัจจัยที่ทำาให้คนเข้าร่วมขบวนการ

จากผลสำารวจสะท้อนว่า กลุ่มประชาชนท่ัวไปจะมองเหตุผลของการเข้าร่วมขบวนการในแง่ของ

ปัจจัยทางสังคมเป็นหลัก คือ การติดยาเสพติด (ร้อยละ 69.4) และการขาดการศึกษา (ร้อยละ 67.2) ในขณะที่ 

กลุ่มผู้นำาความคิดจะมองในแง่ของปัจจัยทางการเมืองเป็นหลัก คือ ความรู้สึกว่าใช้สันติวิธีเรียกร้องแล้วไม่ได้ผล 

(ร้อยละ 83.6) และการถูกกดดันจากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 81.8) 

3.3)	เป้าหมายหลักของขบวนการ

ประชาชนจำานวนไมน้่อยตอบว่า ไม่รู้ว่าเป้าหมายหลกัของขบวนการคอือะไร (ร้อยละ 39.3) ซึง่สาเหตุ

ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะการดำาเนินงานของขบวนการ ซึ่งมีลักษณะปิดลับทั้งในแง่ของตัวบุคคลและแนวทาง

ขององค์กร ทำาให้คนในสังคมไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลจากกลุ่มขบวนการโดยตรง หรืออาจจะรู้แต่ไม่กล้าที่จะตอบ

ก็เป็นได้ คำาตอบถัดมาคือ รู้ว่าขบวนการต้องการเอกราช/แยกดินแดนไปเป็นรัฐอิสระ (ร้อยละ 23) รองลงไป
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เป็นคำาตอบที่มีผู้ตอบในจำานวนใกล้เคียงกัน ได้แก่ “ขอไม่ตอบ” “ต้องการอำานาจและอิทธิพลเพื่อประโยชน์ของ 

ตวัเอง” และ “ต้องการเขตปกครองพเิศษ/เขตปกครองตนเอง (ยงัเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย)” (ร้อยละ 12.2, 

12.1, และ 11.1 ตามลำาดับ)

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้นำาความคิดนั้น เกือบครึ่งตอบว่าเป้าหมายหลักของขบวนการคือ ต้องการ

เอกราช/แยกดนิแดนไปเป็นรฐัอสิระ (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคอื ต้องการเขตปกครองพเิศษ/เขตปกครองตนเอง 

(ยงัเป็นส่วนหนึง่ของประเทศไทย) (ร้อยละ 22.7) และต้องการอำานาจและอทิธพิลเพือ่ประโยชน์ของตวัเอง (ร้อยละ 

19.1)  

  

3.4)	ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

ทั้งประชาชนทั่วไปและผู ้นำาความคิดส่วนใหญ่ต่างรู ้สึกว่า สถานการณ์ในพื้นที่ในช่วงรัฐบาล  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบ (ร้อยละ 42.9  

ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 45.5 ในส่วนผู้นำาความคิด) โดยประชาชนทั่วไปให้คะแนนรัฐบาลพลเอก  

ประยุทธ์ฯ ในการแก้ไขสถานการณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคะแนน

เฉลี่ยที่ผู้นำาความคิดให้คือ 4.04

 

	4.	มุมมองต่อความรุนแรง		

4.1)	สาเหตุของความรุนแรง	

ในส่วนของข้อคำาถามนี ้จะเป็นเรือ่งมมุมองต่อสาเหตุของ “ความรนุแรง” ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนที ่ซ่ึงประชาชน

ทัว่ไปมองว่า ความรนุแรงในพืน้ทีเ่กดิจากหลายสาเหตปุะปนกัน โดยในข้อท่ีระบุเกินร้อยละ 50 ว่าเป็นสาเหตขุอง 

ความรนุแรง จะมีดงันีค้อื กลุม่อทิธพิลยาเสพตดิและค้าของเถือ่น (ร้อยละ 56.3) เจ้าหน้าทีร่ฐัเลีย้งไข้เอางบประมาณ 

(ร้อยละ 53.5) การแข่งขันกันทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ (ร้อยละ 52.4) นโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้

คนรูส้กึไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 51.9) และกลุม่คนไม่หวงัดทีีบ่ดิเบอืนประวตัศิาสตร์และศาสนาเพือ่ประโยชน์ตวัเอง 

(ร้อยละ 50.9) โดยที่มีจำานวนผู้ตอบว่าไม่รู้และขอไม่ตอบรวมกันสูงที่สุดในข้อที่ว่า ความรุนแรงในพื้นที่เกิดจาก

การที่สยามยึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม (ร้อยละ 38.9)

สำาหรับผู้นำาความคิดก็มีมุมมองต่อสาเหตุความรุนแรงที่หลากหลายเช่นกัน โดยในข้อที่ระบุเกินร้อยละ 

50 ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรง จะมีดังนี้คือ เจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบประมาณ (ร้อยละ 77.3) นโยบายรัฐ 

ที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 73.7) กลุ่มอิทธิพลยาเสพติดและค้าของเถื่อน (ร้อยละ 72.7) 

สยามยึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม (ร้อยละ 60.9) กลุ่มคนไม่หวังดีที่บิดเบือนประวัติศาสตร์และศาสนาเพื่อ

ประโยชน์ตัวเอง (ร้อยละ 60) และการแข่งขันกันทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ (ร้อยละ 59.1)   

4.2)	กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง	

จำานวนประชาชนทั่วไปที่ตอบว่า ไม่รู้และขอไม่ตอบว่าใครเกี่ยวข้องกับความรุนแรงบ้างนั้น คิดรวมกัน

มาเป็นลำาดับที่หนึ่ง (ร้อยละ 27.4) แต่สำาหรับผู้ที่ตอบ มองว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสามลำาดับแรกคือ  

กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน (ร้อยละ 11.8) ขบวนการ (ร้อยละ 10.5) และทหารพราน (ร้อยละ 8.4)

ในความเห็นของผู้นำาความคิดมองว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสามลำาดับแรกคือ ขบวนการ  

(ร้อยละ 24.9) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน (ร้อยละ 16.4) และรัฐบาล (ร้อยละ 10.3) 

4.3)	การเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	

ทั้งประชาชนทั่วไปและผู ้นำาความคิดต่างเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้เหมือนกันว่าเป็น  

“การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 57.8 ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 36.4 ในส่วนผู้นำาความคิด) ส่วนข้อ

ท่ีมีผู้ตอบรองลงมานั้น ในส่วนของประชาชนท่ัวไปคือ ไม่รู้ (ร้อยละ 11.8) ในขณะที่ผู้นำาความคิดจะเป็นข้อ  

“การละเมิดสิทธิมนุษยชน” (ร้อยละ 17.3)   

4.4)	ความรุนแรง	

ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิดต่างเห็นตรงกันว่า ถ้าความรุนแรงลดลง จะทำาให้เกิดบรรยากาศ

ที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น (ร้อยละ 60.7 ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 82.8 ในส่วนผู้นำาความคิด) 

แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า หากความรุนแรงลดลงแล้ว อาจจะทำาให้ผู้เก่ียวข้องไม่สนใจแก้ปัญหา

อย่างจริงจัง (ร้อยละ 47.2 ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 57.3 ในส่วนผู้นำาความคิด) ซ่ึงสะท้อนชัดเจนว่า  

การยุติความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการ หากแต่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งต่อไปอย่างจริงจังด้วย แม้จะไม่มีความรุนแรงก็ตาม   
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5.1)	สันติภาพ/สันติสุข

ในช่วง 3 ปีหลงัมานี ้รฐับาลเริม่ใช้คำาว่า “สนัตสิขุ” แทนคำาว่า “สนัตภิาพ” ซึง่ได้ก่อให้เกดิการถกเถยีง

ถึงความหมายและนยัทีแ่ตกต่างกนัของสองคำานีข้ึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ผูท้ีส่นใจตดิตามประเดน็การสร้างสนัตภิาพ

อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนในพื้นที่คิดอย่างไรต่อสองคำาดังกล่าว

ผลการสำารวจพบว่า ในมุมมองของประชาชนทั่วไป คำาว่า “สันติภาพ” และ “สันติสุข” มีความหมาย

โดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก คือ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคีกัน มีความยุติธรรมและความเป็นธรรม  

มีอิสรภาพและเสรีภาพ และไม่มีความรุนแรง 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาถงึการให้นำา้หนกัความสำาคญัของความหมายในแต่ละคำา จากการจดัลำาดบัแล้ว 

จะเห็นได้ถึงนัยที่แตกต่างกันว่า “สันติสุข” มีนัยของการไม่มีความรุนแรง ส่วน “สันติภาพ” นั้น มีนัยของการ 

มีอิสรเสรีภาพ ซึ่งผู้นำาความคิดก็มีมุมมองที่สอดคล้องกันกับของประชาชนทั่วไปในประเด็นนี้

5.2)	กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

เมือ่ถามว่าระหว่างรฐับาลและขบวนการ ฝ่ายใดควรปรบัตวัและประนีประนอมมากกว่ากนั ทัง้ประชาชน

ทัว่ไปและผูน้ำาความคดิส่วนใหญ่ต่างเห็นเหมอืนกนัว่า ทัง้รฐับาลและขบวนการควรต้องปรบัตวัและประนปีระนอม 

ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ร้อยละ 51.1 ในส่วนประชาชนทั่วไป และร้อยละ 72.7 ในส่วนผู้นำาความคิด)  

แต่สำาหรับคนที่มีความเห็นว่าควรจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องปรับตัวและประนีประนอมนั้น ส่วนใหญ่มองว่า  

น่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นขบวนการ  

5.3)	การรับรู้ข่าวสารกระบวนการพูดคุย

โดยเปรยีบเทยีบแล้ว ผูน้ำาความคิดจะทราบข่าวและสนใจตดิตามกระบวนการพดูคยุมากกว่าประชาชน

ท่ัวไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของประชาชนท่ัวไปนั้น พบว่าจำานวนคนท่ีทราบข่าว (ร้อยละ 51.1) กับ 

ไม่ทราบข่าว (ร้อยละ 43.1) มีสัดส่วนท่ีไล่เล่ียกนั เช่นเดยีวกบัจำานวนคนทีต่ดิตามข่าว (ร้อยละ 45.7) กบัทีไ่ม่ค่อย

ได้ติดตามข่าวหรือไม่ได้ติดตามเลย (ร้อยละ 45.9) ก็มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก สาเหตุส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไป 

มกีารรบัรูข่้าวสารท่ีค่อนข้างจำากัดดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะแนวทางการพดูคยุทีด่ำาเนนิการในรฐับาลนีม้ลีกัษณะ

ค่อนข้างปิด ไม่มีการสื่อสารต่อสาธารณะมากนัก  

แต่สำาหรับกลุ่มผู้นำาความคิดแล้ว เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.5) ทราบข่าวว่ามีการพูดคุยกันระหว่าง

รัฐบาลกับขบวนการ และให้ความสนใจติดตาม (ร้อยละ 80.9)  

5.4)	การสนับสนุนกระบวนการพูดคุย

ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยมากน้อยเพียงใดก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่

สนับสนุนท่ีจะใช้การพูดคยุเจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ 56.1) ในส่วนของผูน้ำาความคดิกใ็ห้การ

สนับสนุนเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 80.9) 

อย่างไรกต็าม ผลการสำารวจสะท้อนว่ามกีลุม่คนทีไ่ม่แน่ใจว่าการพดูคยุเจรจาจะเป็นแนวทางแก้ปัญหา

ได้หรอืไม่อยูจ่ำานวนหน่ึงด้วย (ร้อยละ 26.7 ในส่วนประชาชนทัว่ไป และร้อยละ 12.7 ในส่วนผูน้ำาความคดิ) ซึง่คน

กลุ่มนี้อาจจะกำาลังรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสนับสนุน

หรือไม่ก็เป็นได้

5.5)	ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพูดคุยที่กำาลังดำาเนินการอยู่	

ต่อคำาถามว่ารู้สึกเชื่อมั่นหรือไม่ว่าการพูดคุยที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา

ได้สำาเร็จนั้น พบว่าประชาชนท่ัวไปท่ีรู้สึก “เฉยๆ” กับ “ไม่เชื่อมั่น” จะมีสัดส่วนอยู่สูงกว่าผู้ที่รู้สึก “เชื่อมั่น”  

อยู่เล็กน้อย (ร้อยละ 31.7, 29.1, และ 21.9 ตามลำาดับ) ในขณะที่ผู้นำาความคิดร้อยละ 50 รู้สึกไม่เชื่อมั่น ส่วนที่

เชื่อมั่นว่าจะสำาเร็จมีจำานวนร้อยละ 30

5.6)	ข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุย

ประชาชนท่ัวไปกังวลว่า การพูดคุยจะไม่สามารถหยุดความรุนแรงได้จริง (ร้อยละ 66.6) และอาจ

ทำาให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นกว่าเดิม (ร้อยละ 65.3) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำาตามที่ตกลงกัน (ร้อยละ 62.7) ไม่รับฟัง 

ความต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงจัง (ร้อยละ 59.9) และไม่ให้เกียรติกัน (ร้อยละ 58.6)

โดยภาพรวมแล้ว ประเด็นข้อกังวลดังกล่าวของประชาชนทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ผู้นำาความคิดกังวลเช่นกัน  

แต่ประเดน็ทีผู่น้ำาความคดิกงัวลมากทีส่ดุ คอื การทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่รบัฟังความต้องการของอกีฝ่ายอย่างจรงิจงั

และไม่ทำาตามทีต่กลงกนั (ร้อยละ 79.1 เท่ากนั) และทีก่งัวลมากอีกข้อคอื ไม่อยากให้รฐัเน้นแค่การยุติความรนุแรง 

แต่อยากให้ตั้งใจสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนด้วย (ร้อยละ 71.8)  

5.7)	ความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก	5	ปีข้างหน้า	

แม้จะมีข้อกังวลและความรู้สึกไม่เชื่อมั่นอยู่บ้าง แต่ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิด  ส่วนใหญ่  

(ร้อยละ 44.6 และ 60.9 ตามลำาดบั) ยงัมคีวามหวงัว่า ทัง้สองฝ่ายจะสามารถบรรลขุ้อตกลงสันตภิาพกนัได้ในอกี 

5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ที่รู้สึกไม่มีความหวังอยู่ด้วยจำานวนหนึ่งเช่นกัน (ร้อยละ 31.8 ในส่วนประชาชน

ทั่วไป และร้อยละ 32.7 ในส่วนผู้นำาความคิด)      

	5.	มุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขและการพูดคุย	
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	6.	ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย	

6.1)	การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ

ในแง่ของรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีท้ังประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิดมองว่าจำาเป็นมากที่สุด คือ  

การรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อนำาเสนอความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและขบวนการ 

บนโต๊ะพดูคยุ (ร้อยละ 51.4 ในส่วนประชาชนทัว่ไป และร้อยละ 85.5 ในส่วนผูน้ำาความคดิ) รปูแบบทีจ่ำาเป็นมาก

เป็นลำาดับท่ีสองคือ คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ายมีกลไกช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ 

51.3 ในส่วนประชาชนทั่วไป และร้อยละ 82.8 ในส่วนผู้นำาความคิด) 

ทั้งนี้ ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิดเห็นตรงกันว่า การจะให้การพูดคุยประสบความสำาเร็จได้นั้น 

นอกจากการทำางานร่วมกันของรัฐบาลและขบวนการแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้นำาศาสนาอิสลาม อุสตาซ องค์กร

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักการเมืองทั้งระดับท้องถ่ินและระดับชาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย (จากการ 

จัดลำาดับความสำาคัญของกลุ่มต่างๆ 5 ลำาดับแรก)    

6.2)	ประเด็นที่รัฐบาลและขบวนการน่าจะพูดคุยกันในขณะนี้

เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มจัดลำาดับความสำาคัญใน 3 ประเด็นแรกที่เห็นว่ารัฐบาลและ

ขบวนการน่าจะยกมาพูดคยุกันในขณะนีน้ัน้ พบว่า ประเดน็ทีท่ัง้ประชาชนทัว่ไปและผูน้ำาความคดิเหน็พ้องกนั คอื 

เรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน (ร้อยละ 15.5 ในส่วนประชาชนทัว่ไปซึง่มาเป็นลำาดบัสอง 

และร้อยละ 14.1 ในส่วนผู้นำาความคิดซึ่งมาเป็นลำาดับสาม) 

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ในส่วนของประชาชนทั่วไปจะเน้นที่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง

อาชีพและรายได้เพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยู ่(ร้อยละ 19.4 ซึง่มาเป็นลำาดบัหนึง่) และการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

(ร้อยละ 15.2 ซึง่มาเป็นลำาดบัสาม) ในขณะทีผู่น้ำาความคดิจะเน้นไปทีเ่รือ่งกระบวนการยุติธรรมและสทิธมินษุยชน 

(ร้อยละ 18.3 ซึ่งมาเป็นลำาดับหนึ่ง) และการเมืองการปกครอง (ร้อยละ 18 ซึ่งมาเป็นลำาดับสอง) 

  

6.3)	การบริหารปกครอง	

คำาถามใหญ่ข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารปกครองพื้นที่ และเป็นที่ถกเถียงของหลายฝ่าย

มาเป็นเวลานาน คอื หากต้องการจะให้ปัญหาความไม่สงบยตุลิง ทางออกคอื ต้องให้พืน้ทีน่ีเ้ป็นรฐัอสิระแยกออก

จากประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิดส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาความไม่สงบจะยุติลงได้โดย

ไม่จำาเป็นต้องเป็นรฐัอสิระแยกออกจากประเทศไทย หากรฐับาลทำาตามความต้องการของประชาชนในพืน้ทีจ่รงิๆ 

(ร้อยละ 45.8 ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 70.9 ในส่วนผู้นำาความคิด) แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ตอบอย่าง

ชัดเจนว่าต้องเป็นรัฐอิสระ (เอกราช) เท่านั้นอยู่จำานวนหนึ่งด้วยเช่นกัน (ร้อยละ 8.3 ในส่วนประชาชนทั่วไปและ

ร้อยละ 10.9 ในส่วนผู้นำาความคิดตามลำาดับ)  

อีกคำาถามสำาคัญที่ตามมา คือ แล้วจำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องพูดคุยกันถึงรูปแบบการบริหารปกครองที่

เหมาะสมกบัพืน้ที ่ซึง่ทัง้ประชาชนทัว่ไปและผูน้ำาความคดิส่วนใหญ่ต่างเหน็ตรงกนัว่า มีความจำาเป็นทีจ่ะต้องคุยกนั 

เรือ่งการบรหิารปกครองทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่(ร้อยละ 58.1 ในส่วนประชาชนทัว่ไปและร้อยละ 82.7 ในส่วนผูน้ำา

ความคิด) โดยรูปแบบที่อยากเห็นที่สุด คือ การกระจายอำานาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครองท่ีมีลักษณะ

เฉพาะของพ้ืนที่นี้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (ร้อยละ 32.4 ในส่วนประชาชนทั่วไปและร้อยละ 62.7  

ในส่วนผู้นำาความคิด)    

ทัง้นี ้เมือ่ถามว่าควรเรยีกขานชือ่ของพืน้ทีน่ีว่้าอย่างไร ตวัเลอืกอนัดบัหนึง่ทีท่ัง้ประชาชนท่ัวไปและผูน้ำา

ความคดิเหน็ว่าเป็นชือ่เรียกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คอืจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 43.6 ในส่วนประชาชนทัว่ไป และ

ร้อยละ 38.2 ในส่วนผู้นำาความคิด) อันดับสองคือ เรียกแยกเป็นรายจังหวัดไป (ร้อยละ 28.8 ในส่วนประชาชน

ทั่วไปและร้อยละ 30 ในส่วนผู้นำาความคิด) ไม่ต้องเรียกรวมกัน และอันดับสามคือ ปาตานี (ร้อยละ 5.7 ในส่วน

ประชาชนทั่วไปและร้อยละ 16.4 ในส่วนผู้นำาความคิด)

6.4)	แนวทาง/มาตรการที่คณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายควรเร่งดำาเนินการร่วมกัน

คำาถามส่วนนี้จะมีท้ังหมด 15 ตัวเลือกให้ประชาชนท่ัวไปและผู้นำาความคิดได้พิจารณาว่า แนวทาง/

มาตรการใดท่ีคณะพูดคุยของท้ังสองฝ่ายควรเร่งดำาเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงในทางบวก ซึ่งได้

คำาตอบที่เรียงลำาดับความเร่งด่วนตามตารางดังต่อไปนี้



ความเห็นของประชาชนทั่วไป ความเห็นของผู้นำาความคิด

1 แก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 81.3) หลกีเลีย่งการก่อเหตคุวามรุนแรงกับเป้าหมายออ่น 

(ร้อยละ 93.6)

2 สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน (ร้อยละ 74.5) สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน (ร้อยละ 91.8)

3 ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม และการเยียวยาให้มีความเป็นธรรม 

(ร้อยละ 68.5)

แก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 86.3)

4 หลีกเลี่ยงการก่อเหตุความรุนแรงกับเป้าหมาย

อ่อน (ร้อยละ 67.7)

กำาหนดใหก้ระบวนการพดูคยุเปน็วาระแหง่ชาตเิพือ่

เปน็หลกัประกนัความตอ่เนือ่งแมจ้ะเปลีย่นรฐับาล 

(ร้อยละ 85.4)

5 ให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องวัฒนธรรม เช่น 

การศึกษา หรือภาษา (ร้อยละ 65.1)

ตัง้คณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยบคุคลหลายฝา่ยใน

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของเหตกุารณค์วามรนุแรง 

(ร้อยละ 81.8)

6 ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลาย

ฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

ความรุนแรง (ร้อยละ 61.1)

ปรบัปรงุการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยติุธรรม 

และการเยยีวยาใหม้คีวามเปน็ธรรม (รอ้ยละ 80.9)

7 ให้ผู้แทนขบวนการที่อยู่ในคณะพูดคุยเข้ามาใน

พื้นที่ได้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

โดยตรง (ร้อยละ 54)

ให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องวัฒนธรรม เช่น  

การศึกษา หรือภาษา (ร้อยละ 76.4)

8 ลดกำาลังทหาร (ร้อยละ 53.5) มีหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมการ 

พูดคุย (ร้อยละ 71.9)

9 มีหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมการ

พูดคุย (ร้อยละ 50)

เปดิโอกาสให้ผู้เห็นตา่งจากรฐักลับบา้นมารว่มพฒันา

ประเทศ (ร้อยละ 62.7)

10 กำาหนดให้กระบวนการพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ 

เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยน

รัฐบาล (ร้อยละ 49)

ใหผู้แ้ทนขบวนการทีอ่ยูใ่นคณะพดูคยุเขา้มาในพืน้ที่

ได้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรง 

(ร้อยละ 59.1)

ความเห็นของประชาชนทั่วไป ความเห็นของผู้นำาความคิด

11 เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐกลับบ้านมาร่วม 

พัฒนาประเทศ (ร้อยละ 46)

ลดกำาลังทหาร (ร้อยละ 49.1)

12 พกัโทษนกัโทษคดคีวามมัน่คงเพือ่สรา้งบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการพูดคุย (ร้อยละ 38.8)

พกัโทษนกัโทษคดคีวามมัน่คงเพือ่สรา้งบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการพูดคุย (ร้อยละ 43.6)

13 พูดคุยถึงสิทธิความเป็นเจ้าของพ้ืนที่นี้ของชาว

มลายูปาตานี (ร้อยละ 34.6)

พูดคุยถงึสทิธิความเป็นเจา้ของพืน้ทีน่ีข้องชาวมลายู

ปาตานี (ร้อยละ 40.9)

14 ยอมรับว่ามาราปาตานีคือผู้แทนของขบวนการ

กลุ่มต่างๆ ในการพูดคุย (ร้อยละ 28.2)

ยอมรบัใหต้า่งชาตเิขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ

พูดคุยมากขึ้น (ร้อยละ 35.5)

15 ยอมรบัใหต้า่งชาตเิขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ

พูดคุยมากขึ้น (ร้อยละ 27.5)

ยอมรับว่ามาราปาตานีคือผู้แทนของขบวนการ 

กลุ่มต่างๆ ในการพูดคุย (ร้อยละ 22.8)
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บทนำ�

กลุม่ขบวนการท่ีเข้าร่วมพูดคยุกับรฐับาลนางสาวย่ิงลกัษณ์ฯ ในนามของ BRN (Barisan Revolusi Nasional) ซึง่มี 

อุสตาซฮสัซัน ตอยบิเป็นหวัหน้าพดูคุย กเ็ปลีย่นเป็นการเข้าร่วมในนามของ MARA Patani (Majlis Syura Patani) 

ซึ่งเป็นองค์กรร่มของกลุ่มขบวนการ 6 กลุ่ม 2 โดยมีอุสตาซสุกรี ฮารีเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย

อย่างไรก็ตาม คณะพูดคุยของทั้งรัฐบาลและกลุ่มขบวนการ ต่างตระหนักดีว่า ประชาชนคือผู้ที่จะ

ตัดสินความเป็นไปของพื้นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงสะท้อนจากการให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระของแต่ละฝ่ายว่าต้องการ

จะรับฟังเสียงของประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และมใิช่เพียงคูข่ดัแย้งทัง้สองฝ่ายเท่านัน้ทีอ่งิกบัประชาชน 

องค์กรภาคประชาสังคมและนักกิจกรรมทางสังคมต่างก็อ้างอิงถึงเสียงของประชาชนเช่นกัน โดยเห็นได้จากการ

พยายามนำาเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนวาระของตน แต่คำาถามสำาคัญที่ตามมาคือ  

แท้จริงแล้ว “ประชาชน” ที่ถูกกล่าวถึงนั้น คือใครกันบ้าง และคิดอย่างไรต่อกระบวนการพูดคุยที่เกิดขึ้น

การรับฟังและประมวลความเห็นของประชาชน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความแตกต่างหลากหลายอยู่

มาก ให้มีความรอบด้านและถูกต้องแม่นยำานั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกระบวนการสำารวจความคิดเห็น

ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่บนหลักวิชาการทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปราศจากอคติและสะท้อนความจริงในพื้นที่

ได้ใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องทำาการสำารวจภายใต้ความ 

ขัดแย้งรุนแรงที่ต่างฝ่ายต่างต้องการ “แย่งชิง” มวลชนให้มาสนับสนุนตนเอง

ด้วยความตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ สถาบันทางวิชาการและภาคประชาสังคมที่ศึกษา

ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้จำานวน 15 องค์กรทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จึงได้ร่วม

หารอืกันเพ่ือกำาหนดแนวทางสำารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(Peace Survey) โดยการสำารวจดงักล่าวจำาเป็นต้องอาศยัการทำางานร่วมกนัในรปูของเครอืข่ายทีค่รอบคลมุกลุม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชนทุกกลุ่มวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 

มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือทางวิชาการ (scientific validity) และความน่าเชื่อถือในทางการเมือง (political  

validity) ตลอดจนสามารถนำาผลทีไ่ด้ไปประกอบการตดัสนิใจกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้จรงิ

สถานการณ์ความขดัแย้งรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ ได้ปะทุข้ึนระลอกใหม่และเกดิข้ึนมาอย่าง

ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว โดยทุกภาคส่วนได้พยายามแก้ไขปัญหาในหลายมิต ิ

ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรม ในส่วนของมาตรการทีใ่ช้กม็คีวามหลากหลายเช่นเดยีวกนั ไม่ว่า

จะเป็นการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมาย หรือปฏิบัติการทางการทหารเพื่อเข้าควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์

กระบวนการแก้ไขปัญหากระบวนการหนึง่ทีพ่ึง่เริม่ต้นขึน้ได้ไม่นานนกั เมือ่เทยีบกับระยะเวลาทีปั่ญหา

ได้เกิดขึน้มานัน้ คอื กระบวนการพดูคยุสนัติภาพ/สนัตสิขุ ซึง่เป็นการพดูคยุเพือ่แสวงหาทางแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มขบวนการ 1 อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2556) โดยหลายฝ่ายต่างก็เฝ้าดูว่ากระบวนการพูดคุยนี้จะสามารถเป็นเครื่องมือสำาคัญในการแก้ไขความ 

ขัดแย้งด้วยแนวทางสันติได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

กระบวนการพูดคุยที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความสะดวกนี้ ได้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ 

2 รัฐบาล คือ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2556-57) ซึ่งมีพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงนั้นเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย และรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2557-

ปัจจุบัน (2560)) ซึ่งมีพลเอก อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย และในอีกด้านหนึ่ง  

1.1	 ความเป็นมา	

1 กลุ่มขบวนการในบรบิทนีค้อื กลุม่ทีต่่อสูก้บัรฐัอย่างต่อเนือ่งทัง้ด้วยการใช้กองกำาลงัทีม่อีาวธุและ/หรอืการใช้สนัตวิธิเีพือ่บรรลเุป้าหมาย
ทางการเมืองของตน โดยกลุ่มนี้อาจจะมีชื่อท่ีถูกพูดถึงแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละฝ่าย เช่น กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง กลุ่มปลดปล่อย 
ปาตานี/ยูแว โจรใต้ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ หรือกลุ่มผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ เป็นต้น 

2 6  กลุ ่มดังกล่าว ประกอบไปด้วย BRN (Barisan Revolusi Nasional), BIPP (Barisan Islam Pembebasan Patani),  
GMIP (Gerakan Mujahidin Islam Patani), และ PULO 3 กลุ่ม คือ DSPP, MKP, และ P4 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// 
www.deepsouthwatch.org/dsj/7212)
3 15 องค์กรเครอืข่ายประกอบไปด้วย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, คณะวทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี, มูลนิธิเอเชยี, ศนูย์ความเป็เลิศ 
ด้านคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล, ศนูย์ความร่วมมอืทรพัยากรสนัตภิาพ, ศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้, สถานวจัิย 
ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สภาประชาสังคมชายแดนใต้, และสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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36 37ผลการสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

การสำารวจความคดิเหน็ครัง้แรก ได้ดำาเนนิการไประหว่างวนัที ่8 กมุภาพนัธ์ ถงึวนัที ่13 มนีาคม 2559 

ซึง่ได้มกีารแถลงข่าวผลการสำารวจ 4 และนำาเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์เผยแพร่ต่อสาธารณะไปแล้ว 5 ในส่วนของ

รายงานฉบับนี้ จะเป็นผลการสำารวจครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 

2559 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับครั้งที่ 1 คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำานวน 1,570 คน 

และกลุ่มผู้นำาความคิด จำานวน 110 คน

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ก็เป็นวิธีเดียวกันกับครั้งที่ 1 เช่นกัน คือ ในส่วนของกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปนัน้ จะใช้กระบวนการสุม่ตวัอย่างแบบมรีะบบ (systematic sampling) ตามหลกัความน่าจะเป็น 

ลงถงึระดบัครวัเรอืน ซึง่จะทำาให้ประชาชนทกุคนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้คอื ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และ

อีกสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาคือ เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย มีโอกาสถูกสุ่มเป็นตัวแทนอย่างเท่าเทียมกัน 

ในส่วนของกลุ่มผู้นำาความคิดนั้น จะใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) และการ

เสนอชื่อต่อด้วยวิธีสโนว์บอล (Snowball)   

องค์กรเครอืข่ายหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การทำาให้เสยีงประชาชนทีถ่กูสุม่โดยปราศจากอคตบินพืน้ฐานของ

หลกัวชิาทางสถติดัิงกล่าวเป็นท่ีปรากฏรับรู้ต่อสงัคมวงกว้าง จะเป็นส่วนหนึง่ของการส่งเสรมิให้ประชาชนมพีลังใน

การกำาหนดทิศทางของกระบวนการสันติภาพมากขึ้น ตามที่ทุกฝ่ายต่างเน้นยำ้าอยู่เสมอว่าคำาตอบอยู่ที่ประชาชน

1.3	 ระยะเวลาและงบประมาณการดำาเนินงาน

กระบวนการทำางานตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมการจนกระทัง่ถงึการนำาเสนอผลการสำารวจนัน้ ครอบคลมุ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลนั้นอยู่ในช่วงระหว่างวันที่  

15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 

การดำาเนินงานดังกล่าวใช้งบประมาณจำานวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ซึ่งสนับสนุนโดยสำานักสันติวิธี

และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

 

1.4	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน

1.2	 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและพัฒนาการทางความคิดของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลาในส่วนของอำาเภอเทพา นาทวี จะนะและสะบ้าย้อย ที่มีต่อกระบวนการ

สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี 

1.2.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพได้มีข้อมูลทางวิชาการที่สะท้อนเสียง

ความต้องการของประชาชนประกอบการตัดสินใจ 

1.2.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขยายพื้นที่ทางการเมือง (political space) ให้ประชาชน      

ได้สะท้อนมุมมองและความต้องการต่อผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ

4 ดูบรรยากาศและรายละเอียดการแถลงผลการสำารวจครั้งที่ 1 ได้ที่ http://deepsouthwatch.org/node/8721
5 ดูรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey)  
ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559) ได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/9617

																																									กิจกรรม	 ช่วงเวลา

การเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล พ.ค.-ก.ค.59

1 องค์กรเครือข่ายร่วมถอดบทเรียนการทำางานร่วมกันในการสำารวจ

ความคิดเห็นครั้งที่ 1

พ.ค.59

2 องค์กรเครือข่ายกำาหนดแนวทางและแผนการดำาเนินงาน รวมถึง

พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการสำารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

มิ.ย.59

3 องค์กรเครือข่ายระดมความคิดเห็นเพื่อปรับแบบสอบถาม และ 

จัดทำาแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์

มิ.ย.59

4 ทีมวิชาการสุ่มพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างทั้งในส่วนของกลุ่มประชาชน

ทั่วไปและกลุ่มผู้นำาความคิด 

มิ.ย.59

5 ทีมวิชาการปรับคู่มือเก็บข้อมูลภาคสนาม มิ.ย.59

6 ทมีประสานงานการเกบ็ขอ้มลูวางแผนการทำางานภาคสนามทัง้ในสว่น

ของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาความคิด รวมทั้งดำาเนินการ 

เตรยีมความพร้อมและประสานงานเบื้องต้นกับฝ่ายตา่งๆ ในการลง 

พื้นที่     

ก.ค.59

7 ทีมวิชาการฝึกอบรมทำาความเข้าใจผู้เก็บข้อมูลภาคสนามทั้งในส่วน

ของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาความคิด 

ก.ค.59
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																																									กิจกรรม	 ช่วงเวลา

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ก.ค.-ส.ค.59

8 ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปและผู้นำา

ความคิด

ก.ค.-ส.ค.59

9 ทีมประสานงานการเก็บข้อมูลกำากับติดตามการเก็บข้อมูลทั้งใน

ส่วนของประชาชนทั่วไปและผู้นำาความคิด

ส.ค.59

การวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลการสำารวจ ส.ค.-ก.ย.59

10 ทีมวิชาการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล (data cleaning)

ส.ค.59

11 องค์กรเครือข่ายวิเคราะห์ผลการสำารวจร่วมกัน ก.ย.59

12 ทีมวิชาการจัดทำาบทสรุปผู้บริหารและรายงานผลการสำารวจฉบับ

สมบูรณ์เพื่อนำาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อไป

ก.ย.59

 

1.5	 ระเบียบวิธีวิจัยและจำานวนกลุ่มตัวอย่าง

การสำารวจความคิดเห็นครั้งนี้เป็นการสำารวจครั้งที่ 2 6 ซึ่งเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป 

จำานวน 1,570 คน และกลุ่มผู้นำาความคิด จำานวน 110 คน

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ก็เป็นวิธีเดียวกันกับครั้งที่ 1 เช่นกัน คือ ในส่วนของกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปนัน้ จะใช้กระบวนการสุม่ตวัอย่างแบบมรีะบบ (systematic sampling) จากระดบัตำาบล หมูบ้่าน

จนถึงระดับครัวเรือน โดยใช้หลักความน่าจะเป็นในทางสถิติ เพื่อประกันว่าทุกคนทุกหน่วยในประชากรที่ศึกษา 

คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีกสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาคือ เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย มีโอกาส 

ถูกสุ่มเป็นตัวแทนอย่างเท่าเทียมกัน 

ในส่วนของกลุม่ผูน้ำาความคดิในการสำารวจรอบที ่2 น้ัน มข้ัีนตอนในการคัดเลือกตวัแทนของผู้นำาความคิด 

ด้วยวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball) โดยให้กลุม่ผูน้ำาทางความคิดทีเ่ป็นบคุคลตัง้ต้นในการสำารวจ

รอบที่ 1 จำานวน 50 คน เสนอชื่อผู้นำาความคิดที่เป็นตัวอย่างในรอบที่ 2 ซึ่งผู้นำาความคิด 1 คน สามารถเสนอ 

รายช่ือได้ท้ังหมดไม่เกนิ 10 รายช่ือ และทางคณะทำางานวชิาการจะพจิารณาความถีข่องรายชือ่ทีถ่กูเสนอเพือ่ให้ได้

รายชือ่บคุคลทีเ่ป็นตวัอย่าง โดยชือ่ของผูน้ำาความคดิทีม่กีารสมัภาษณ์ทัง้สองรอบจะไม่มกีารเปิดเผยช่ือต่อสาธารณะ

การศกึษานีเ้กบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบต่อหน้า โดยใช้แบบสอบถามบนัทกึข้อมลู การเกบ็

รวบรวมข้อมูลทำาโดยทีมเก็บข้อมูลภาคสนามที่ผ่านการอบรมการสัมภาษณ์มาแล้ว ซึ่งมีผู้ควบคุมงานภาคสนาม

คอยประสานงานกับพนักงานสัมภาษณ์ 

เครือ่งมอืหลกัทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถามทีพ่ฒันาจากการรวบรวมการศกึษางานวจิยัต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็จากภาคประชาสงัคมและผูเ้ชีย่วชาญ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อปัญหาและสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในพืน้ที ่ส่วนที ่3 ทศันคตต่ิอกระบวนการสนัตภิาพ/สนัตสิขุ และส่วนที ่4 ทศันคตต่ิอสิง่ทีค่วรดำาเนนิการเพือ่การ

เปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ/สันติสุข

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 

6 การสำารวจครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2559
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บรบิทสถ�นก�รณ์

15 กรกฎาคม 

 นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่นราธิวาสเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

ต้นแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 กรกฎาคม 

 ศาลแพ่งมีคำาพิพากษายึดที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส หลังเชื่อว่ามีการใช้พื้นที่ 

ของโรงเรียนสนับสนุนการก่อการร้าย ตามการเสนอของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) โดยฝ่ายผู้ร้องคัดค้านรับปากศาลว่าจะไม่ขยายผลคำาพิพากษาในทางที่ไม่ตรง

กับข้อเท็จจริง  

7 สิงหาคม 

 ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำาถามพ่วงอย่างไม่เป็นทางการพบว่า สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ คอื ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส เป็นส่วนหนึง่ของ 23 จงัหวัด (ภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนักวิเคราะห์มองว่า 

เป็นการสะท้อนถึงกระแส “ต่อต้านทหาร-ปฏิเสธกองทัพ”

11-12 สิงหาคม 

 เกิดเหตุวินาศกรรมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมทั้งสิ้น 19 จุด เป็นเหตุระเบิด 14 จุดและ

เพลิงไหม้ 5 จุด ซึ่งเหตุเพลิงไหม้นั้น ก็มีสาเหตุมาจากระเบิดเพลิง ซึ่งฝ่ายความมั่นคงพยายาม

ให้ข่าวว่าไม่เกีย่วข้องกบักบัขบวนการต่างๆ ในจงัหวดัชายแดนใต้ แต่เป็นฝีมอืของกลุม่การเมอืง

เก่าที่ไม่พอใจผลประชามติ

23 สิงหาคม 

 เกิดคาร์บอมบ์ย่านสถานบันเทิงหน้าโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี ซึ่งมีผู ้เสียชีวิตทันที  

1 คน และบาดเจ็บเกือบ 40 คน

29 สิงหาคม 

 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมและคณะ เดินทางเยือนมาเลเซียตามคำาเชิญของดาโต๊ะซรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิติ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเลเซีย เพื่อร่วมแลกเปล่ียนและ

ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันก่อนนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 

จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายน 2559

การลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูภาคสนามครัง้นีอ้ยูใ่นช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม ถงึวนัที ่22 สงิหาคม 

2559 ซึง่บรบิทสถานการณ์ในช่วงของการเกบ็ข้อมลูอาจส่งผลต่อความคดิเหน็และความรูส้กึของกลุม่ตวัอย่างไม่

มากก็น้อย ทางคณะผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงบริบทสถานการณ์ของพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยย่อด้วย เพื่อให้เห็น

สภาพบริบทว่าทั้งกลุ่มตัวอย่างและทีมภาคสนามที่ลงพื้นที่ต่างอยู่ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมอย่างไร

ในแง่ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่โดยท่ัวไป ช่วงของการเก็บข้อมูลนี้เป็นช่วง

ที่ราคายางแผ่นดิบในท้องถิ่นประจำาเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 53.02 และ 52.39 บาท 7 

ตามลำาดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตำ่า แต่มีการปรับตัวขึ้นจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีราคายางแผ่นดิบใน

ท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 36.75 บาท 

ทัง้นี ้หากพจิารณาถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ทีน่ัน้ ในเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคม ได้เกิดเหตกุารณ์

ขึ้นทั้งหมด 208 เหตุการณ์ 8  

สำาหรับในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมโดยรวม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ของ

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขด้วยน้ัน สามารถประมวลสถานการณ์สำาคัญที่ปรากฏเป็นข่าวตามลำาดับ

เวลาได้ดังนี้ 9

7 ดูรายละเอียดที่การยางแห่งประเทศไทย http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php
8 ดูรายละเอียดที่ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ http://www.deepsouthwatch.org/node/9724
9 สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน” (IPP) ครั้งที่ 22 “นัยยะของสถานการณ์ความรุนแรงต่อ
พัฒนาการทางการเมืองจังหวัดชายแดนใต้” วันท่ี 17-18 กันยายน 2559 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

2
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1 กันยายน 

 คณะทำางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เดินรณรงค์สันติภาพ เรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” 

ขึ้นเป็นวาระบนโต๊ะพูดคุยสันติภาพ 

2 กันยายน 

 คณะพูดคุยระหว่างมารา ปาตานีและรัฐบาลไทยพบกันเพื่อตกลงในกรอบการพูดคุยเบื้องต้น 

(Terms of Reference - TOR) โดยสองฝ่ายได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1) สองฝ่ายยอมรับใน TOR ฉบับล่าสุด 2) โดยหลักการทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกัน

ในประเด็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการพูดคุยครั้งต่อไป 3) รับทราบข้อเสนอจากกลุ่มวาระผู้หญิง 

เพื่อสันติภาพ และ 4) การพูดคุยจะยังคงดำาเนินแบบไม่เป็นทางการต่อไป

3 กันยายน 

 เกิดเหตุวางระเบิดรางรถไฟและขบวนรถไฟสุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ โบกี้สุดท้ายขบวนสำาหรับ 

เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน เจ้าหน้าทีรั่กษารถเสยีชวีติ 1 นาย ทีส่ถานย่ีอยบ้านนคิมโคกโพธิ ์อำาเภอ

โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ด้วยระเบิดแสวงเครื่องนำ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม จุดชนวนวิทยุสื่อสาร

6 กันยายน 

 เกิดเหตุวางมอเตอร์ไซต์บอมบ์หน้าโรงเรียนบ้านตาบา อำาเภอตากใบ จ.นราธิวาส เด็กนักเรียน

อนุบาลอายุ 4 ขวบ เสียชีวิตพร้อมพ่อในที่เกิดเหตุ และชุดคุ้มครองครูบาดเจ็บเกือบ 10 ราย

7 กันยายน 

 ‘มารา ปาตาน’ี แถลงการณ์ว่า ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องและขอประณามผู้ก่อเหตรุะเบดิหน้าโรงเรยีน

ตากใบ พร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลดำาเนินการสืบสวนอย่างละเอียดเพ่ือให้เห็นว่าใครเป็น 

ผูก่้อเหตทุีแ่ท้จรงิ และยนืยนัว่า ทางกลุม่ยดึมัน่ในแนวทางสนัตวิธิเีพือ่แก้ไขปัญหาความขดัแย้ง

โดยผ่านการพดูคุยสนัตภิาพ และขอเรยีกร้องทกุฝ่ายปฏบิตักิารโดยอาศยัวจิารณญาณ โดยไม่ให้

เป้าหมายอ่อนเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในอนาคต

9 กันยายน 

 สองนายกฯ ไทย - มาเลเซียหารือกระบวนการสันติภาพ โดยนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรี

มาเลเซยีเดนิทางมาประชมุกบัพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรไีทย ทีท่ำาเนยีบรฐับาล 

โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นหนักในเรื่องการจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคง การพูดคุยสันติภาพ  

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ และการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทย (สร้างรั้วชายแดน)
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คว�มคิดเห็นของ	
ประช�ชนทั่วไป	10

3.1	 มุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์

ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ ์

ความไม่สงบในพ้ืนที่ หรือมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทที่ผ่านประสบการณ์ดังกล่าว จำานวนร้อยละ 15.5  

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ 84.5 ไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือไม่เคยม ี

คนในครอบครัวหรือญาติสนิทที่ผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

แผนภาพที่	1:	ตั้งแต่ปี	2547	ถึงปัจจุบัน	ตัวท่านเอง	คนในครอบครัว	หรือญาติสนิทเคยผ่าน	
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่	ในลักษณะใด	(Q14-ประชาชนทั่วไป)

 

10 การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,572 ตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน จำานวน 1,570 ตัวอย่าง

ทัง้นี ้เมือ่ขอให้ผูท้ีต่อบว่าเคยนัน้ระบวุ่าเป็นประสบการณ์ในลกัษณะใด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณท่ีีมคีนใน

ครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิตมากที่สุด ร้อยละ 39.3 ทั้งนี้ หากคำานวณสัดส่วนกับจำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดแล้ว พบว่าจาก 100 คน จะมี 7 คน ที่มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิต   

รองลงมาเป็นลำาดบัทีส่องคอื มคีนในครอบครวัหรอืญาตสินทิบาดเจบ็ ร้อยละ 19.3 และลำาดบัทีส่ามคอื

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 

10.4 ซึ่งในส่วนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับนั้น จะมีผู้ที่

เคยผ่านหรือมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยผ่านประสบการณ์ในด้านดังกล่าว จำานวน 3 ใน 100 คน    

ผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

สำาหรับสามเรื่องแรกในชีวิตประจำาวันท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ในพื้นที่มากที่สุด คือ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และรายได้ (ร้อยละ 69.1) การเดินทางในชีวิต

ประจำาวัน (ร้อยละ 64.5) และความปลอดภัยในชีวิต (ร้อยละ 64.3) ตามลำาดับ ส่วนเรื่องที่รู้สึกว่าไม่มีผลกระทบ 

คือ การติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาเดียวกัน (ร้อยละ 63.4) การประกอบศาสนกิจ (ร้อยละ 

61.9 และการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาต่างกัน (ร้อยละ 55.5) ซึ่งในภาพรวมแล้ว ผู้ตอบ

แบบสอบถามรู้สึกว่าได้รับผลกระทบในเร่ืองของปากท้อง การทำามาหากิน รายได้ และความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิต มากกว่าผลกระทบทางวัฒนธรรมและศาสนา  

แผนภาพที่	2:	ท่านคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของท่าน	

ในเรื่องดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	(Q15-ประชาชนทั่วไป)

 

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้

ความปลอดภัยในชีวิต

การเดินทางในชีวิตประจำาวัน 

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

สุขภาพกายและจิตใจ  

การศึกษาของท่านหรือบุตรหลานของท่าน 

การประกอบศาสนกิจ 

การติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาต่างกันกับท่าน

การติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาเดียวกันกับท่าน

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิต

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยได้รับบาดเจ็บ

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่

เคยได้รับบาดเจ็บ 

เคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่

ทรัพย์สินของตนเองเสียหาย 

ได้ทราบว่าตนเอง คนในครอบครัว หรือญาติสนิทมีชื่อในบัญชีดำาหรือผู้ต้องสงสัย

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

เคยถูกข่มขู่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ขอไม่ตอบ
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ความรู้สึกปลอดภัย

จะเหน็ได้ว่านอกเหนอืจากการออกจากบ้านในเวลากลางคนื ซึง่ถอืเป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะรูส้กึไม่ปลอดภยั

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (ร้อยละ 69.7) นั้น กิจกรรมที่ทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกไม่ปลอดภัย 

มากที่สุดรองลงมา คืออยู่ใกล้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอาวุธ (ร้อยละ 62.3) และการพบปะพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จัก 

(ร้อยละ 62) ซึ่งสะท้อนระดับความไม่ไว้วางใจของผู้คนในสังคมที่มีอยู่สูงพอสมควร 

ในแง่ของพืน้ทีส่าธารณะนัน้ ตลาดเป็นสถานทีท่ีค่นรูส้กึไม่ปลอดภยัมากทีส่ดุ (ร้อยละ 55.9) เมือ่เทยีบกบั 

สถานทีร่าชการ วัด และมสัยดิ หากเป็นในแง่ของการแสดงความคดิเหน็ ประชาชนจะรูส้กึไม่ปลอดภยัทีจ่ะวจิารณ์

ทหารตำารวจ (ร้อยละ 57.8) และวิจารณ์ขบวนการเคล่ือนไหว (ร้อยละ 56.5) มากท่ีสุด ซ่ึงท้ังสองกรณีเป็นการ

วิจารณ์กลุ่มคนที่ถืออาวุธในพื้นที่     

					แผนภาพที่	3:	ท่านคิดว่าการกระทำาต่อไปนี้ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด	(Q22-ประชาชนทั่วไป)

 

การติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คนในสังคม

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูส้กึว่าต้องระมดัระวงัอย่างมากในการตดิต่อสมัพนัธ์กบัผูค้น (ร้อยละ 53.1) 

ซึ่งมากกว่าส่วนที่รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ (ร้อยละ 33.4) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ที่ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก 

								ตารางที่	1:	โดยทั่วไป	ท่านรู้สึกอย่างไรเวลาต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน	
(Q26-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้   33.4

ต้องระมัดระวังอย่างมากในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน 53.1

ไม่รู้ 8

ขอไม่ตอบ 5.5

สิ่งที่ต้องการจะทราบจากผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปคือ ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมมีผล

ต่อการเลือกโรงเรียนให้ลูกหลาน การเลือกชุมชนที่อยู่อาศัย และการเลือกสถานที่ทำางานหรือไม่อย่างไร 

ในภาพรวมพบว่า ศาสนาและวฒันธรรมไม่ใช่ประเดน็สำาคญัในการพจิารณา โดยในส่วนของโรงเรยีนน้ัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพิจารณาทีค่ณุภาพการเรียนการสอนมากกว่าเร่ืองของวฒันธรรมและศาสนา (ร้อยละ 

66.3) ส่วนของชมุชนท่ีอยูอ่าศยัและสถานท่ีทำางานก็เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเดน็สำาคญัในการ

พิจารณา (ร้อยละ 47.3 และ 59.5 ตามลำาดับ)    

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาคำาตอบที่ระบุว่าการอยู่กับกลุ่มคนที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกันกับ 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นประเดน็สำาคญัในการพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบกนัในทัง้ 3 ข้อนัน้ พบว่า คำาตอบในประเดน็

ดังกล่าวของข้อการเลือกชุมชนที่อยู่อาศัยมีผู้ตอบมากที่สุด (ร้อยละ 38.3) รองลงมาคือ การเลือกสถานที่ทำางาน 

และการเลือกโรงเรียน (ร้อยละ 24.3 และ 17.8 ตามลำาดับ) ซ่ึงสะท้อนว่า ยิ่งเป็นประเด็นที่มีความใกล้ชิดกับ 

ความเป็นส่วนตัวมากเท่าไหร่ ความเหมือนกันทางศาสนาวัฒนธรรมยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้นเท่านั้น 
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ตารางที่	2:	หากท่านมีหรือกำาลังจะมีลูกที่อยู่ในวัยต้องเข้าโรงเรียน		

ท่านอยากจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนแบบใด	(Q23-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

1) โรงเรียนที่เน้นคุณภาพการเรียนการสอน 66.3

2) โรงเรียนที่มีแต่เด็กที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน    17.8

3) โรงเรียนที่มีเด็กที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน  8.5

ไม่รู้ 4.4

ขอไม่ตอบ 3.1

ตารางที่	3:	หากท่านต้องย้ายที่อยู่ใหม่	ถ้าเลือกได้		
ท่านอยากจะอาศัยอยู่ในชุมชนแบบใด	(Q24-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

1) วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในการพิจารณา 47.3

2) ชุมชนที่มีแต่เพื่อนบ้านที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน 38.3

3) ชุมชนที่มีเพื่อนบ้านที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน 5.4

ไม่รู้ 4.8

ขอไม่ตอบ 4.2

ตารางที่	4:	หากท่านต้องย้ายที่ทำางานใหม่	ถ้าเลือกได้		
ท่านอยากจะทำางานในสถานที่ทำางานแบบใด	(Q25-ประชาชนทั่วไป)	

ตัวแปร ร้อยละ

1) วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในการพิจารณา  59.5

2) สถานที่ทำางานที่มีแต่เพื่อนร่วมงานที่มาจากศาสนาวัฒนธรรม 

            เดียวกับท่าน

24.3

3) สถานที่ทำางานที่มีเพื่อนร่วมงานที่มาจากศาสนาวัฒนธรรม 

             ต่างกับท่าน

6.3

ไม่รู้ 5.3

ขอไม่ตอบ 4.6

ถดัมาเป็นประเดน็เรือ่งของความเท่าเทยีมกนัในการได้รบัการปฏบิตัจิากรฐั ซึง่เรือ่งทีผู่ต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มองว่ากลุม่คนไทยพทุธ/จนี และคนมลายมูสุลมิได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัมากทีส่ดุคอื เรือ่งการศกึษา 

(ร้อยละ 65.4) แต่หากเป็นประเด็นที่มีการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า 

คนไทยพทุธ/จนีได้รบัการปฏบิตัทิีด่กีว่ามากทีส่ดุในเรือ่ง กระบวนการยตุธิรรมและความมัน่คง (ร้อยละ 17.8 และ 

16.8 ตามลำาดับ) เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ ในทางกลับกัน เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องท่ี 

คนมลายูมุสลิมได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่ามากที่สุดคือ เรื่องศาสนาและภาษา (ร้อยละ 6.5 และ 5.4 ตามลำาดับ)  

เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ 

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาภาพรวมในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามทีรู่ส้กึว่ามคีวามไม่เท่าเทยีมกนันัน้ 

ส่วนใหญ่มองว่าคนไทยพทุธ/จนีได้รับการปฏบิติัทีดี่กว่าคนมลายูมสุลิมในทกุด้าน ซึง่อาจจะสะท้อนความรูส้กึของ

คนส่วนใหญ่ที่นี่ว่าตนเป็นพลเมืองชั้นสอง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  

 

แผนภาพที่	4:	ระหว่างคนไทยพุทธ/จีนกับคนมลายูมุสลิม	ท่านคิดว่าคนกลุ่มใดได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่า	
จากนโยบายและมาตรการต่างๆ	ของรัฐบาลในเรื่องดังต่อไปนี้	(Q16-ประชาชนทั่วไป)

 

สำาหรบัในส่วนของประเดน็หญงิชายนัน้ ได้ตัง้คำาถามว่า ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าระหว่างชายกับหญิงน้ัน 

ใครทำาหน้าที่ได้ดีกว่ากันในด้านการเป็นผู้นำาทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการสร้างสันติภาพ 

ในด้านการเป็นผู้นำาทางการเมือง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 

59.3) รองลงมาคือ ผู้ชายผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีพอๆ กัน (ร้อยละ 32.5) และผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 2.4)
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ในด้านเศรษฐกจิ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าผูช้ายผูห้ญงิทำาหน้าทีไ่ด้ดพีอๆ กนั (ร้อยละ 42.9)  

รองลงมาคือ ผู้ชายทำาหน้าท่ีได้ดีกว่า (ร้อยละ 42.4) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีกว่า 

(ร้อยละ 7.5) 

เช่นเดียวกันกับด้านการสร้างสันติภาพ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า ผู้ชายผู้หญิงทำาหน้าที่ 

ได้ดีพอๆกัน (ร้อยละ 44.3) รองลงมาคือ ผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 39.8) และผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีกว่า 

(ร้อยละ 7.5) 

ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกนัในทัง้สามด้านคอื การเป็นผูน้ำาทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการสร้างสนัตภิาพ 

เฉพาะในส่วนทีว่่าผู้ชายทำาหน้าทีไ่ด้ดีกว่านัน้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าผูช้ายทำาหน้าทีใ่นการเป็น

ผู้นำาทางการเมืองได้ดีกว่าผู้หญิงเป็นลำาดับแรก (ร้อยละ 59.3) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 42.4) และ

สุดท้ายคือด้านการสร้างสันติภาพ (ร้อยละ 36.8)

ในขณะทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบเฉพาะในส่วนท่ีว่าผูห้ญิงทำาหน้าทีไ่ด้ดีกว่านัน้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มองว่าผู้หญิงทำาหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพได้ดีกว่าผู้ชายในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 7.5)   

   

แผนภาพที่	5:	ระหว่างชายกับหญิง	ท่านคิดว่า	
ใครทำาหน้าที่ได้ดีกว่าในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้	(Q17-ประชาชนทั่วไป)

 

3.2	 มุมมองต่อขบวนการและรัฐบาล
 

ค�าเรียกขานกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

คำาที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขณะนี้มากที่สุด คือ  

“ผู้ก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 40) คำาที่ใช้เรียกรองลงมาจะมีสัดส่วนของความคิดเห็นที่ค่อนข้างเกาะกลุ่มกันคือ 

“กลุม่ผูม้คีวามคดิเหน็และอดุมการณ์แตกต่างจากรฐั” (ร้อยละ 8.7) “ผูก่้อเหตรุนุแรง” (ร้อยละ 6.8) “ขบวนการ

ปลดปล่อยปาตานี/ยูแว” (ร้อยละ 6.6) และโจรใต้/อาชญากร (ร้อยละ 6.4) โดยมีข้อสังเกตว่ามีผู้ตอบว่า “ไม่รู้” 

ว่าจะเรยีกกลุ่มคนดงักล่าวว่าอย่างไรจำานวนมาก (ร้อยละ 16.9) รองจากผู้ทีต่อบว่า “ผูก่้อความไม่สงบ” รวมทัง้มี 

“ขอไม่ตอบ” อีกเป็นจำานวนที่ไม่น้อยเช่นกัน (ร้อยละ 7.5)  ซึ่งก็น่าสนใจว่า คำาตอบในใจ (หากมี) ของคนกลุ่มนี้

จะเรียกผู้ที่ใช้อาวุธต่อสู้นี้ว่าอย่างไร  

แผนภาพที่	6:	โดยทั่วไป	ท่านเรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับ	
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขณะนี้ว่าอย่างไร	(Q27-ประชาชนทั่วไป)
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ทัง้นี ้เมือ่ถามว่าเคยได้ยนิช่ือขบวนการใดบ้างนัน้ คำาตอบคอื เคยได้ยนิชือ่พโูลมากทีส่ดุ (ร้อยละ 40.3) 

รองลงมาคือบีอาร์เอ็น (ร้อยละ 39.9) เบอร์ซาตู (ร้อยละ 32.9) มาราปาตานี (ร้อยละ 19.4) บีไอพีพี (ร้อยละ 

6.3) ส่วนกลุ่มขบวนการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้ยินชื่อน้อยที่สุดคือจีเอ็มไอพี (ร้อยละ 5.2)   

แผนภาพที่	6.1:	ท่านเคยได้ยินชื่อขบวนการเคลื่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่	
(Q36-ประชาชนทั่วไป)

 

 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ทำาให้คนเข้าร่วมขบวนการนั้นมีหลากหลายผสมผสานกัน  

ซึ่งใกล้เคียงกับความคิดเห็นที่มีต่อสาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่ที่ประชาชนมองว่ามีหลายสาเหตุเช่นเดียวกัน 

ดังจะได้เห็นต่อไป

แผนภาพที่	7:	ท่านคิดว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสำาคัญมากน้อยเพียงใด	
ที่ทำาให้คนเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวติดอาวุธ	

(Q28-ประชาชนทั่วไป)

 

ปัจจัยที่ท�าให้คนเข้าร่วมขบวนการ

จากผลการสำารวจสะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการที่คนเข้าร่วมขบวนการนั้น มีหลายเหตุ

ปัจจัยประกอบกัน ซึ่งหากพิจารณาปัจจัยที่มีผู้ตอบเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 10 ปัจจัยด้วยกัน คือ  

การติดยาเสพติด (ร้อยละ 69.4) การขาดการศึกษา (ร้อยละ 67.2) การถูกชักชวนจากสมาชิกกลุ่มขบวนการ  

(ร้อยละ 64.8) การถูกบังคับข่มขู่ให้เข้าร่วม (ร้อยละ 63.8) รายได้ไม่พอ ยากจน ว่างงาน (ร้อยละ 60.5)  

ความรู้สึกว่าใช้สันติวิธีเรียกร้องแล้วไม่ได้ผล (ร้อยละ 56.9) การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ปลดปล่อยปาตานีเป็น 

รฐัอสิระ (ร้อยละ 55.7) การถกูกดดนัจากเลอืกปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที ่(ร้อยละ 54.2) การตอบโต้จากการถกูละเมดิ

สิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 53.9) และการรักษาผลประโยชน์จากการค้า 

ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย (ร้อยละ 50.9)
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เป้าหมายหลักของขบวนการ

ประชาชนจำานวนไม่น้อยตอบว่า “ไม่รู”้ ว่าเป้าหมายหลกัของขบวนการคอือะไร (ร้อยละ 39.3) ซึง่สาเหตุ

ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะการดำาเนินงานของขบวนการ ซึง่มลีกัษณะปิดลบัทัง้ในแง่ของตวับคุคลและแนวทางของ

องค์กร ทำาให้คนในสังคมไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลจากกลุ่มขบวนการโดยตรง หรืออาจจะรู้แต่ไม่กล้าตอบก็เป็นได้ 

คำาตอบลำาดับถัดมาคือ รู้ว่าขบวนการ “ต้องการเอกราช/แยกดินแดนไปเป็นรัฐอิสระ” (ร้อยละ 23) รองลงมา

คือ “ขอไม่ตอบ” (ร้อยละ 12.2) “ต้องการอำานาจและอิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง” (ร้อยละ 12.1)  

“เขตปกครองพเิศษ/เขตปกครองตนเองโดยทีย่งัเป็นส่วนหนึง่ของประเทศไทย” (ร้อยละ 11.1) และ “เป็นส่วนหนึง่ 

ของประเทศมาเลเซีย” (ร้อยละ 2.3) 

แผนภาพที่	8:	ท่านคิดว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มคนที่ใช้อาวุธ	
ต่อสู้กับรัฐในปัจจุบันคืออะไร	(Q29-ประชาชนทั่วไป)

 

ตารางที่	5:	ท่านรู้สึกว่าสถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด	
ในช่วงรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	(Q30-ประชาชนทั่วไป)

 

คะแนนของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้ เมื่อขอให้ประชาชนให้คะแนนการทำางานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ไข

สถานการณ์ในพื้นที่นั้น ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  

ซึ่งตำ่ากว่าค่าตรงกลางเล็กน้อย 

เมื่อพิจารณาแยกตามช่วงคะแนน จะพบว่า กลุ่มผู้ให้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 มีจำานวนมากกว่ากลุ่มผู้ให้

คะแนนตั้งแต่ 6 ถึง 10 และกลุ่มผู้ให้คะแนนตรงกลาง (ร้อยละ 33.2, 29.4, และ 27.8 ตามลำาดับ) 

	ตารางที่	6:	ท่านให้คะแนนรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
ในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กี่คะแนน	(Q31-ประชาชนทั่วไป)

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง

เมือ่ขอให้ประเมนิดวู่า สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนมคีวามเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดในช่วงรฐับาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่

รูสึ้กว่า สถานการณ์ในพืน้ทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงในช่วงรฐับาลปัจจบุนั กล่าวคอื รูส้กึว่าเหมอืนเดมิ ไม่ได้รูส้กึดขีึน้

หรือแย่ลง (ร้อยละ 42.9) ในขณะที่ร้อยละ 21 รู้สึกว่าแย่ลง โดยร้อยละ 26.1 รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น  
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3.3	มุมมองต่อความรุนแรง
 

สาเหตุของความรุนแรง

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องมุมมองต่อสาเหตุของ “ความรุนแรง” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งประชาชนทั่วไปมองว่า

ความรนุแรงในพืน้ทีเ่กิดจากหลายสาเหตปุะปนกนั โดยในข้อทีร่ะบเุกนิร้อยละ 50 ว่าเป็นสาเหตขุองความรนุแรง 

จะมีดังนี้คือ กลุ่มอิทธิพลยาเสพติดและค้าของเถื่อน (ร้อยละ 56.3) เจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบประมาณ (ร้อยละ 

53.5) การแข่งขันกันทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ (ร้อยละ 52.4) นโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึก 

ไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 51.9) และกลุม่คนไม่หวงัดทีีบ่ดิเบอืนประวตัศิาสตร์และศาสนาเพือ่ประโยชน์ตวัเอง (ร้อยละ 

50.9) โดยท่ีมจีำานวนผูต้อบว่าไม่รูแ้ละขอไม่ตอบรวมกนัสงูทีส่ดุในข้อทีว่่า ความรนุแรงในพืน้ทีเ่กดิจากการทีส่ยาม

ยึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม (ร้อยละ 38.9)

 

แผนภาพที่	8:	สาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่แต่ละข้อดังต่อไปนี้		
ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด	(Q19-ประชาชนทั่วไป)

ผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

ในข้อคำาถามนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนสามารถเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ความรนุแรงได้ทัง้หมด 3 ตวัเลอืก โดยพบว่า คนจำานวนไม่น้อยตอบว่า “ไม่รู”้ ว่าใครเกีย่วข้องกบัความรนุแรงใน

พื้นที่บ้าง (ร้อยละ 20) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของผู้ที่เลือกตอบนั้น บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับความรุนแรง 3 ลำาดับแรกจากมุมมองของประชาชนคือ กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน (ร้อยละ 11.8) ขบวนการ 

(ร้อยละ 10.5) และทหารพราน (ร้อยละ 8.4) 

					ตารางที่	6:	ท่านคิดว่าใคร/องค์กรใดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในพื้นที่	
(Q21-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

1) ไม่รู้ 20

2) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน 11.8

3) ขบวนการ (BRN/PULO/ฯลฯ) 10.5

4) ทหารพราน 8.4

5) รัฐบาล 8.3

6) ขอไม่ตอบ 7.4

7) นักการเมืองระดับชาติ 7

8) คนที่มีความแค้นเพราะตนเอง/คนรู้จักถูกทำาร้าย 5.2

9) นักการเมืองท้องถิ่น 5.1

10) กอ.รมน./ทหารประจำาการ 4.6

11) คนที่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ 4.2

12) ตำารวจ 1.8

13) สื่อมวลชน 1.2

14) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 1.1

15) เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง 1

16) ศอ.บต. 0.6

17) ชรบ.อรบ.อส. 0.6

18) สถาบันการศึกษา 0.4
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ตัวแปร ร้อยละ

19) ประเทศต่างๆ/องค์กรระหว่างประเทศ 0.3

20) องค์กรภาคประชาสังคม 0.2

21) มาเลเซีย 0.2

22) พระสงฆ์  0.1

การเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ต่อคำาถามที่ว่าจะเรียกสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ว่าอย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เรียกสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนในพืน้ท่ีน้ีว่า “การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 57.8) รองลงมาคอื “การก่อการร้าย” 

และ “การก่อเหตุรุนแรง” (ร้อยละ 8.3 และ 8.2 ตามลำาดับ) ถัดไปคือ “ญิฮาด” “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” 

“การก่ออาชญากรรม” และ “สงคราม” (ร้อยละ 2.2, 0.9 และ 0.8 ตามลำาดับ)  

แผนภาพที่	9:	ท่านจะเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ว่าอย่างไร	
(Q18-ประชาชนทั่วไป)

 

ความรุนแรง

ชดุคำาถามท่ีน่าสนใจและมีความสำาคญัต่อการทำาความเข้าใจสถานการณ์อกีชดุคำาถามหนึง่คอื ประชาชน

ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มองความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไร 

โดยมุมมองต่อความรุนแรงที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด (นำาคำาตอบ 

“ใกล้เคียงมาก” และ “ใกล้เคียง” มารวมกัน) คือ มุมมองที่ว่า “หากความรุนแรงลดลง จะทำาให้เกิดบรรยากาศ

ที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น” (ร้อยละ 60.7) แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า “หากความรุนแรง 

ลดลงแล้ว อาจจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง” (ร้อยละ 47.2) ซึ่งสะท้อนชัดเจนว่า การยุติ

ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการ หากแต่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ต่อไปอย่างจริงจังด้วย แม้จะไม่มีความรุนแรงก็ตาม 

แผนภาพที่	10:	มุมมองต่อความรุนแรงแต่ละข้อดังต่อไปนี้	
ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด	(Q20-ประชาชนทั่วไป)
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3.4	 มุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขและการพูดคุย
 

สันติภาพ/สันติสุข

ในช่วง 3 ปีหลงัมาน้ี รฐับาลเริม่ใช้คำาว่า “สนัตสิขุ” แทนคำาว่า “สนัตภิาพ” ซึง่ได้ก่อให้เกดิการถกเถยีง

ถงึความหมายและนยัทีแ่ตกต่างกนัของสองคำานีข้ึน้โดยเฉพาะในกลุม่ผูท้ีส่นใจตดิตามประเดน็การสร้างสนัตภิาพ

อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนในพื้นที่คิดอย่างไรต่อสองคำาดังกล่าว

ผลการสำารวจพบว่า ในมุมมองของประชาชนทั่วไป คำาว่า “สันติภาพ” และ “สันติสุข” มีความหมาย

โดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก คือ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคีกัน มีความยุติธรรมและความเป็นธรรม  

มีอิสรภาพและเสรีภาพ และไม่มีความรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการให้นำ้าหนักความสำาคัญของความหมายในแต่ละคำาจากการจัดลำาดับ

แล้ว จะเห็นได้ถึงนัยที่แตกต่างกันว่า “สันติสุข” มีนัยของการไม่มีความรุนแรง ส่วน “สันติภาพ” นั้น จะมีนัย

ของการมีอิสรเสรีภาพ 

   

แผนภาพที่	11:	“สันติภาพ”	หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน	
(Q48-ประชาชนทั่วไป)

	

แผนภาพที่	12:	“สันติสุข”	หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน	(Q49-ประชาชนทั่วไป)

 

กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

เมือ่ถามว่าระหว่างรฐับาลและขบวนการ ฝ่ายใดควรปรบัตวัและประนปีระนอมมากกว่ากนั ประชาชน

ท่ัวไปส่วนใหญ่เห็นว่า ท้ังรัฐบาลและขบวนการควรต้องปรับตัวและประนีประนอม ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

(ร้อยละ 51.1) แต่สำาหรับคนที่มีความเห็นว่าควรจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่ต้องปรับตัวและประนีประนอมนั้น  

ส่วนใหญ่มองว่า น่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นขบวนการ   

แผนภาพที่	13:	กระบวนการสันติภาพคืออะไรในความคิดของท่าน	(Q41-ประชาชนทั่วไป)
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การรับรู้ข่าวสารกระบวนการพูดคุย

จำานวนคนที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย (ร้อยละ 51.1) กับที่ไม่เคยได้ยินข่าว (ร้อยละ 

43.1) มีสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกัน เช่นเดียวกับจำานวนคนที่ติดตามข่าว (ร้อยละ 45.7) กับท่ีไม่ค่อยได้ติดตามข่าวหรือ

ไม่ได้ติดตามเลย (ร้อยละ 45.9) ก็มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก สาเหตุส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้ข่าวสาร 

ที่ค่อนข้างจำากัดดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะแนวทางการพูดคุยที่ดำาเนินการในรัฐบาลนี้มีลักษณะค่อนข้างปิด  

ไม่มกีารสือ่สารต่อสาธารณะมากนกั ตวัเลขดงักล่าวน้ีจงึเป็นส่ิงสะท้อนว่าผู้เกีย่วข้องกบักระบวนการพูดคุยอาจจะ

ต้องสือ่สารหรอืแจ้งข่าวความคบืหน้าของการพดูคยุเป็นระยะต่อสาธารณะให้มากขึน้ หากต้องการให้ผูค้นในสงัคม

ได้รับรู้ติดตามและมีส่วนช่วยสนับสนุนหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุย

แผนภาพที่	14:	ท่านเคยได้ยิน	
ข่าวการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข	

ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการหรือไม่	
(Q32-ประชาชนทั่วไป)

 

แผนภาพที่	15:	ท่านให้ความสนใจ
ติดตามข่าวกระบวนการพูดคุย	

สันติภาพ/สันติสุขมากน้อยเพียงใด	
(Q33-ประชาชนทั่วไป)

 

และจากการทีผู่ต้อบแบบสอบถามจำานวนไม่น้อย ไม่เคยได้ยนิข่าวกระบวนการพดูคยุและไม่ได้ตดิตาม

ข่าวเลย ประกอบกบัการดำาเนนิการพดูคยุของรฐับาลนีท้ีม่ลีกัษณะกึง่เปิดกึง่ปิดลบันัน้ จงึไม่เป็นทีน่่าแปลกใจเลย

ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดจะไม่ทราบว่าหัวหน้าคณะพูดคุยของทั้งรัฐบาลและขบวนการคือใคร  

แผนภาพที่	16:	ท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	
ของรัฐบาลปัจจุบันคือใคร	(Q34-ประชาชนทั่วไป)	และท่านทราบหรือไม่ว่า

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพของขบวนการในปัจจุบันคือใคร	(Q35-ประชาชนทั่วไป)

 

ผลของกระบวนการพูดคุยต่อบรรยากาศในพื้นที่  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำานวนไม่น้อย จะไม่เคยได้ยินข่าวกระบวนการพูดคุยและ 

ไม่ทราบรายละเอียดของกระบวนการพูดคุย แต่เมื่อถามถึงความรู้สึกว่า กระบวนการพูดคุยที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น  

มีผลทำาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่อย่างไรนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 

48.3 ตอบว่าดีขึ้น ซึ่งอาจจะสะท้อนว่าอย่างน้อยการมีกระบวนการพูดคุยก็อาจส่งผลเชิงบวกในทางจิตวิทยา 

ที่ทำาให้คนรู้สึกว่ามีการพูดคุยกัน อย่างไรเสียก็ยังดีกว่าไม่คุยกัน  
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ข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุย

การท่ีมีผู้ตอบว่าไม่แน่ใจและขอไม่ตอบว่าสนับสนุนการใช้การพูดคุย/เจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหรือไม่อยู่จำานวนไม่น้อยนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุยอยู่ ซึ่งเมื่อถามถึง 

ประเด็นข้อกังวลดังกล่าวนั้น พบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามกังวลมากที่สุดเมื่อคิดถึงกระบวนการพูดคุย 

คือ การพูดคุยจะไม่สามารถหยุดความรุนแรงได้จริง (ร้อยละ 66.6) อาจทำาให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม  

(ร้อยละ 65.3) และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำาตามที่ตกลงกัน (ร้อยละ 62.7)   

แผนภาพที่	18:	ท่านมีข้อกังวลใดบ้างเมื่อคิดถึงกระบวนการพูดคุย
(Q44-ประชาชนทั่วไป)

 

ตารางที่	7:	ท่านรู้สึกว่ากระบวนการพูดคุยมีผลทำาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม	
ในชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นหรือแย่ลงเพียงใด	(Q37-ประชาชนทั่วไป)

 

การสนับสนุนกระบวนการพูดคุย

ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนท่ีจะใช้การพูดคุยเจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ 56.1) 

อย่างไรก็ตาม ผลการสำารวจก็สะท้อนว่ามีกลุ่มคนที่ไม่แน่ใจว่าการพูดคุยเจรจาจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้หรือ

ไม่อยู่อีกจำานวนหนึง่ด้วย (ร้อยละ 26.7) ซึง่คนกลุ่มนีอ้าจจะกำาลงัรอดทู่าทขีองทัง้สองฝ่ายในการพดูคยุว่าจะเป็น

ไปในทิศทางใด ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นได้ ในขณะที่อีกร้อยละ 6.9 ไม่สนับสนุน และร้อยละ 

10.3 ขอไม่ตอบ ซึ่งกลุ่มคนที่ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” และ “ขอไม่ตอบ” น้ี อาจจะเป็นตัวแปรสำาคัญต่อทิศทางและ

ความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยได้ในอนาคต

	แผนภาพที่	17:	ท่านสนับสนุนการใช้การพูดคุย/เจรจา	
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่	(Q38-ประชาชนทั่วไป)
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ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อกระบวนการพูดคุยที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

ต่อคำาถามว่ารู้สึกเช่ือมั่นหรือไม่ว่าการพูดคุยที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา 

ได้สำาเร็จนั้น พบว่าประชาชนทั่วไปที่รู้สึก “เฉยๆ” กับ “ไม่เชื่อมั่น” จะมีสัดส่วนอยู่สูงกว่าผู้ที่รู้สึก “เชื่อมั่น”  

อยู่เล็กน้อย (ร้อยละ 31.7, 29.1, และ 21.9 ตามลำาดับ)  

ตารางที่	8:	ท่านมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่ากระบวนการพูดคุย	
ที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะแก้ปัญหาได้สำาเร็จ	(Q39-ประชาชนทั่วไป)

 

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ท่ีตอบว่า “ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” ในท้ังสองข้อข้างต้นนี้ มีจำานวนไม่น้อย 

ซึ่งอาจจะตีความได้ว่า ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบ ไม่กล้าที่จะตอบ กำาลังรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายอยู่ หรืออาจ

จะแค่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการพูดคุยที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้ และก็มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มที่เฉยๆ นี้

จะเป็นพลังเงียบที่สามารถเทเสียงไปในทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นกับสถานการณ์และท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสันติภาพ   

ความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า

แม้จะมีข้อกังวลและความรู้สึกไม่เชื่อมั่นอยู่บ้าง แต่ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.6) ยังมี 

ความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่รู้สึก 

ไม่มีความหวังอยู่ด้วยจำานวนไม่น้อยเช่นกัน (ร้อยละ 31.8)     

แผนภาพที่	19:	ท่านมีความหวังมากน้อยเพียงใดว่า	
จะเกิดข้อตกลงสันติภาพในพื้นที่ในอีก	5	ปีข้างหน้า	(Q47-ประชาชนทั่วไป)

ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ เม่ือถูกถามว่าเชื่อม่ันกระบวนการพูดคุยที่ทำาอยู่ในขณะนี้ 

หรือไม่นั้น เมื่อมาถึงความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของการพูดคุย ประชาชนส่วนใหญ่ก็รู้สึกเฉยๆ เช่นเดียวกัน  

(ร้อยละ 43.1) 

		
ตารางที่	9:	โดยภาพรวม	ท่านพอใจมากน้อยเพียงใดกับ	

ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุย	(Q40-ประชาชนทั่วไป)
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3.5	 ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย

การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ

หากต้องการจะให้ข้อตกลงสันติภาพตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและมีความยั่งยืน จำาเป็น 

ที่จะต้องมีกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคมการเมืองได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มคนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าจะ 

มีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยมากที่สุด 5 ลำาดับแรก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ ผู้นำาศาสนาอิสลาม อุสตาซ และองค์กรภาคประชาสังคม 

ในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 มองว่าองค์กร 

ภาคประชาสังคมจำาเป็นที่จะต้องมารวมตัวกันแล้วนำาเสนอความต้องการของประชาชนต่อทั้งสองฝ่ายบนโต๊ะ 

พดูคุย และอีกร้อยละ 51.3 มองว่าคณะพดูคยุของทัง้สองฝ่ายควรมีช่องทางของตนเองในการรบัฟังความคดิเหน็

จากประชาชน 

 

ตารางที่	10:	ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ	ดังต่อไปนี้		
มีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยมากน้อยเพียงใด	

(Q42-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย	

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 6.07

2) นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส./ส.ว.) 6.03

3) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 6.02

4) อุสตาซ 6.01

5) องค์กรภาคประชาสังคม 5.98

6) นักวิชาการมหาวิทยาลัย 5.84

7) เครือข่ายเยาวชนนักศึกษา 5.61

8) นักธุรกิจ 5.19

9) เครือข่ายผู้หญิง 5.16

10) พระสงฆ์ 4.33

แผนภาพที่	20:	ท่านคิดว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยดังต่อไปนี้	
มีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใด	(Q43-ประชาชนทั่วไป)

 

	
ตัวแปร

รับไม่ได้
เลย

(1)

ไม่ชอบ	
แต่ทนได้

(2)

พอ	
รับได้

(3)

อยากให้เป็น	
อย่างนั้น

(4)

จำาเป็น
อย่างยิ่ง

(5)

ไม่รู้

(98)

ขอ	
ไม่ตอบ

(99)

1) ทำาประชามติ

เฉพาะในพื้นที่

ร้อยละ 10.6 4.6 21.5 24.4 15.5 19.4 4.1

2) ทำาประชามติ

ทั้งประเทศ

ร้อยละ 9.8 10.9 22.9 16.5 13.6 20.8 5.5

นอกจากรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้นแล้ว ยังมีอีกกลไกหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้แสดงความคิดเห็นในรูปของประชามติ ซ่ึงก็จะเกิดคำาถามตามมาว่าการทำาประชามติดังกล่าว ควรทำาเฉพาะ

ในพืน้ทีน่ีห้รอืทำาทัง้ประเทศ โดยผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 39.9 (รวมคำาตอบระหว่าง “อยากให้เป็นอย่างนัน้” 

และ “จำาเป็นอย่างยิ่ง”) อยากให้ทำาประชามติเฉพาะประชาชนในพื้นที่นี้ โดยมีผู้ “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่รู้”  

ในข้อนี ้ร้อยละ 23.5 ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามร้อยละ 30.1 อยากให้ทำาประชามตถิามประชาชนทัง้ประเทศ 

โดยมีผู้ “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่รู้” ในข้อนี้ ร้อยละ 26.3   

ตารางที่	11:	หากมีการทำาประชามติเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงในข้อตกลงสันติภาพ	
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ท่านคิดอย่างไรต่อทางเลือกดังต่อไปนี้	(Q45-ประชาชนทั่วไป)
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ความส�าคัญของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างสันติภาพ

ในข้อคำาถามนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนสามารถเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การสร้างสันติภาพได้ทั้งหมด 3 ตัวเลือก โดยพบว่า ร้อยละ 18.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกรัฐบาล ซึ่งเป็น

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ “ไม่รู้” (ร้อยละ 16.1) 

รองลงมาคือ ผู้นำาศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 7.1) และขบวนการ (ร้อยละ 6.7)    

ตารางที่	12:	สถาบัน	หน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคลใดที่ท่านคิดว่ามีความสำาคัญ
ต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จริง	(Q46-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

1) รัฐบาล 18.7

2) ไม่รู้ 16.1

3) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 7.1

4) ขบวนการ (BRN/PULO/ฯลฯ) 6.7

5) นักการเมืองท้องถิ่น 6.1

6) ขอไม่ตอบ 6.1

7) นักการเมืองระดับชาติ 5.3

8) สถาบันการศึกษา 4.4

9) กอ.รมน./ทหารประจำาการ 4.4

10) เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง 3.9

11) สื่อมวลชน 3.8

12) ศอ.บต. 3.5

13) องค์กรภาคประชาสังคม 3.5

14) ทหารพราน 2.7

15) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน 2.4

16) ตำารวจ 1.7

17) คนที่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ 1.6

18) คนที่มีความแค้นเพราะตนเอง/คนรู้จักถูกท้าร้าย 0.7

19) ชรบ.อรบ.อส. 0.6

20) ประเทศต่างๆ/องค์กรระหว่างประเทศ 0.3

21) มาเลเซีย 0.3

22) พระสงฆ์ 0.3

ประเด็นที่รัฐบาลและขบวนการน่าจะพูดคุยกันในขณะนี้

เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดลำาดับความสำาคัญใน 3 ประเด็นแรกที่เห็นว่ารัฐบาลและขบวนการ 

น่าจะยกมาพดูคยุกนัในขณะนีน้ัน้ พบว่า ประเดน็ทีป่ระชาชนอยากจะให้รฐับาลและขบวนการพูดคยุกนัในขณะนี้

มากทีส่ดุ คอื การพฒันาเศรษฐกจิ การสร้างอาชพีและรายได้เพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยู ่(ร้อยละ 19.4) เรือ่งที่

สองทีอ่ยากจะให้คยุกนัคอื ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน (ร้อยละ 15.5) โดยมเีรือ่งการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 15.2) ตามมาเป็นลำาดับที่สาม 

 

	แผนภาพที่	21:	ท่านอยากจะให้รัฐบาลและขบวนการพูดคุยกันในเรื่องใดบ้างในขณะนี้	
(Q51-ประชาชนทั่วไป)
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ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ต่อคำาถามที่ว่าควรมีแนวทางในการดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ ์

ความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ที่มีกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขอย่างไรนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่รู้” 

(ร้อยละ 32) รองลงมาคือมองว่า ควรมกีารนริโทษกรรมบางส่วนในคดทีีไ่ม่ร้ายแรง เพือ่ให้กระบวนการสนัตภิาพ/

สันติสุขเดินหน้าไปได้ (ร้อยละ 27.5) ในขณะที่อีกร้อยละ 23.7 กลับมองว่าสังคมไม่ควรยอมให้มีการงดเว้นโทษ 

ไม่ว่าจะกรณีใด สิ่งที่ควรทำาคือ การยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและดำาเนินคดีกับผู้ที่ทำาผิดกฎหมายทุกคน  

ซึ่งสองความเห็นนี้ก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่วนอีกร้อยละ 7 มองว่าควรนิรโทษกรรมทุกกรณีเพื่อ 

แลกกับสันติภาพ 

แผนภาพที่	22:	ในภาวะปกติ	ใครก็ตามที่ก่อเหตุรุนแรงจะต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย	
แต่ในสถานการณ์ที่มีกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข	แนวทางใดที่ท่านรับได้มากที่สุด	

(Q52-ประชาชนทั่วไป)	

การบริหารปกครอง

คำาถามใหญ่ข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารปกครองพื้นท่ี และเป็นที่ถกเถียงของหลายฝ่าย

มาเป็นเวลานาน คือ หากต้องการจะให้ปัญหาความไม่สงบยุติลง ทางออกคือต้องให้พื้นที่นี้เป็นรัฐอิสระแยก

ออกจากประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาความไม่สงบจะยุติลงได้โดยไม่จำาเป็นต้องเป็น

รัฐอิสระแยกออกจากประเทศไทย หากรัฐบาลทำาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆ (ร้อยละ 45.8)  

แต่อย่างไรกต็าม มผีูท้ีต่อบอย่างชดัเจนว่าต้องเป็นรฐัอสิระ (เอกราช) เท่านัน้อยูจ่ำานวนหนึง่ด้วยเช่นกนั (ร้อยละ 8.3) 

	แผนภาพที่	23:	คำากล่าวใดดังต่อไปนี้ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากที่สุด	
(Q54-ประชาชนทั่วไป)

 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า มีผู้ที่ตอบว่า “ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” อยู่รวมกันแล้วสูงถึงร้อยละ 45.9 

ซ่ึงนับว่ามีสดัส่วนทีใ่กล้เคียงกนักบัผูท้ีต่อบว่ายงัคงเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย และอาจเป็นตวัแปรทีส่ำาคญัต่อไป 

อีกคำาถามสำาคัญที่ตามมา คือ แล้วจำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องพูดคุยกันถึงรูปแบบการบริหารปกครองที่

เหมาะสมกบัพืน้ที ่ซึง่ประชาชนกว่าครึง่เหน็ว่า มคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องคยุกนัเรือ่งการบรหิารปกครองทีเ่หมาะสม

กับพืน้ที ่(ร้อยละ 58.1) ในขณะทีอ่กีร้อยละ 5.8 มองว่าไม่จำาเป็น ส่วนอกีร้อยละ 13.4 รูส้กึเฉยๆ ทัง้นี ้มผีูต้อบว่า 

“ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” รวมกันคิดเป็นร้อยละ 22.7 



74 75ผลการสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

แผนภาพที่	24:	หากต้องการจะแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพ/สันติสุขที่ยั่งยืน	
ท่านคิดว่ามีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องคุยกันถึง

เรื่องรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่	(Q53-ประชาชนทั่วไป)

 

แผนภาพที่	25:	ท่านคิดอย่างไรต่อแนวทางการปกครองพื้นที่รูปแบบต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
(Q55-ประชาชนทั่วไป)

 

สำาหรับรูปแบบการบริหารปกครองที่อยากเห็นที่สุด คือ การกระจายอำานาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการ

ปกครองท่ีมลีกัษณะเฉพาะของพืน้ทีน่ีภ้ายใต้กฎหมายของประเทศไทย (ร้อยละ 32.4) รองลงมากย็งัคงเป็นความ

ต้องการทีจ่ะให้มกีารกระจายอำานาจมากขึน้เช่นเดยีวกนั แต่เป็นการกระจายอำานาจด้วยโครงสร้างการปกครองที่

เหมอืนกบัส่วนอืน่ๆ ของประเทศ (ร้อยละ 28.1) ถดัมาคอื รปูแบบทีเ่ป็นอยูปั่จจบุนัโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

(ร้อยละ 15.3) และรปูแบบทีเ่ป็นอสิระจากประเทศไทย (ร้อยละ 12.7) โดยมข้ีอสงัเกตว่า มผีูท้ี ่“ขอไม่ตอบ” และ 

“ไม่รู้” เป็นจำานวนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละข้อ

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำารวจข้อนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการอยู่แบบปัจจุบัน 

ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร กับผู้ที่ต้องการรัฐอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนั้น มีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามทีต้่องการเหน็การกระจายอำานาจมากขึน้ ซ่ึงอาจตคีวามในแง่หนึง่ได้ว่าหากมกีารกระจายอำานาจให้

ประชาชนในพืน้ทีม่อีำานาจในการบรหิารจดัการปกครองตวัเองมากขึน้กอ็าจจะเป็นหนทางหนึง่ในการแก้ไขปัญหาได้ 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าควรเรียกขานชื่อของพื้นที่นี้ว่าอย่างไร ตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ประชาชนเห็นว่า 

เป็นชือ่เรยีกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 43.6) อนัดบัสองคือ เรยีกแยกเป็นรายจงัหวดัไป 

(ร้อยละ 28.8) ไม่ต้องเรียกรวมกัน และอันดับสามคือ ปาตานี (ร้อยละ 5.7) ทั้งนี้ มีผู้ตอบว่า “ไม่รู้” และ  

“ขอไม่ตอบ” รวมกันคิดเป็นร้อยละ 16.9 

แผนภาพที่	26:	ท่านคิดว่าควรเรียกพื้นที่จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	จังหวัดนราธิวาส	
และอีกสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาว่าอย่างไร	(Q50-ประชาชนทั่วไป)
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แนวทาง/มาตรการที่คณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายควรเร่งด�าเนินการร่วมกัน 

คำาถามส่วนนี้จะมีทั้งหมด 15 ตัวเลือก ซ่ึงเป็นข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยฝ่ายต่างๆ คณะผู้วิจัยจึง

ได้นำาข้อเสนอเหล่านั้นมาให้ประชาชนได้พิจารณาว่า ข้อเสนอใดเป็นแนวทางหรือมาตรการที่คณะพูดคุยของทั้ง

สองฝ่ายควรเร่งดำาเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงในทางบวก ซึ่งได้คำาตอบที่เรียงลำาดับความเร่งด่วน

ปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

	แผนภาพที่	27:	ท่านคิดว่าแนวทางหรือมาตรการดังต่อไปนี้	ควรเร่งดำาเนินการมากน้อยเพียงใด
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่	(Q56-ประชาชนทั่วไป)

 

3.6	 ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม
 

ในส่วนนีจ้ะเป็นข้อมลูทีส่ะท้อนตวัตนของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ในแง่ของข้อมลูพืน้ฐาน เช่น เพศ อายุ 

ศาสนา และในแง่ของการนยิามอตัลกัษณ์ตวัตนของตนเองว่าเป็นคนอะไร รวมถงึทกัษะการใช้ภาษาและพฤติกรรม

ในการรับข่าวสารตามช่องทางต่างๆ 

เพศ ศาสนา อายุ

การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,572 ตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน 

จำานวน 1,570 ตวัอย่าง ในจงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธวิาส และสงขลาเฉพาะอำาเภอเทพา นาทว ีจะนะ สะบ้าย้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57) ส่วนเพศชายมจีำานวนน้อยกว่า (ร้อยละ 43) โดยอายเุฉลีย่

ของผูต้อบแบบสอบถามจะอยูท่ี ่43 ปี ซึง่การสำารวจครัง้นีไ้ด้กำาหนดอายขุองผูท้ีจ่ะตอบแบบสอบถามไว้ทีร่ะหว่าง 

18 - 70 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 76.8) นอกเหนือจากนั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 

23.2) และคริสต์ (ร้อยละ 0.1) ตามลำาดับ 

ตารางที่	13:	เพศ	(Q1-ประชาชนทั่วไป)

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.3 อยากให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพตดิมากทีส่ดุ มาตรการรูปธรรมทีอ่ยาก

ให้เร่งดำาเนนิการตามมาคอื การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัในชุมชน ร้อยละ 74.5 และการปรบัปรงุการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้มีความเป็นธรรม ร้อยละ 68.5 ตามลำาดับ 

อย่างไรก็ตาม คำาตอบในส่วนของ “ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” ในข้อนี้นั้น นับว่ามีสัดส่วนที่สูงพอสมควร 

ซึง่เมือ่นำามาจัดเรยีงลำาดบัแล้วจะเห็นได้ว่า ตวัเลอืก 5 ลำาดบัแรกคอื 1) การยอมรบัว่ามาราปาตานคีอื ผู้แทนของ

ขบวนการกลุ่มต่างๆ ในการพดูคยุ 2) การยอมรบัให้ต่างชาตเิข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการพดูคยุมากขึน้ 3) การพดูคยุ 

ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ของชาวมลายูปาตานี 4) การพักโทษนักโทษคดีความม่ันคงเพื่อสร้างบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการพูดคุย และ 5) การกำาหนดให้กระบวนการพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวทาง 

ท้ัง 5 ข้อนีค่้อนข้างใกล้เคยีงกบั 5 ข้อเรยีกร้องทีข่บวนการบอีาร์เอน็ยืน่ต่อรัฐบาลสมัย ยิง่ลักษณ์ ชนิวตัรในปี 2556 

ตัวแปร ร้อยละ

หญิง 57

ชาย 43

ตัวแปร ร้อยละ

อิสลาม 76.8

พุทธ 23.2

คริสต์ 0.1

ตารางที่	14:	ศาสนา	(Q3-ประชาชนทั่วไป)



นครศรีธรรมราช 2

ตรัง 1

พัทลุง 3

เชียงราย 1

สระแก้ว 1

หนองคาย 1

กาฬสินธุ์ 1

ปทุมธานี 1

1. กรุงเทพมหานคร 
2. นนทบุรี 
3. ปทุมธานี 
4. นครปฐม 
5. สมุทรปราการ 
6. สมุทรสาคร 
7. สมุทรสงคราม 
8. พระนครศรีอยุธยา 
9. อ่างทอง 
10. สิงห์บุรี
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ภูมิล�าเนา

เมื่อจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามภูมิลำาเนาเดิมหรือตามบ้านเกิดนั้น พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิลำาเนาจาก

จังหวัดปัตตานีมากที่สุด (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 

31.8, 18, และ 12.7 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	28:	ภูมิลำาเนาเดิม	(Q5-ประชาชนทั่วไป)	

 

การศึกษา

สำาหรับระดับการศึกษานั้น ได้แบ่งออกเป็นสายสามัญและสายศาสนา ซึ่งในส่วนของการศึกษา  

สายสามญั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาระดับประถมศกึษา (ร้อยละ 39.3) รองลงมาคอื ระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลายและตอนต้น (ร้อยละ 20.7 และ 15.9 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	29:	ระดับการศึกษาสูงสุดสายสามัญ	(Q8-ประชาชนทั่วไป)	

 

ในส่วนของการศึกษาสายศาสนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสายศาสนา (ร้อยละ 36.8) 

รองลงมาคือ ได้เรียนจบระดับตาดีกาและระดับต้น (อิบติดาอี) (ร้อยละ 25 และ 14.9 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	30:	ระดับการศึกษาสูงสุดสายศาสนา	(Q9-ประชาชนทั่วไป)	
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รายได้

เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมด  

(ร้อยละ 80.8 มีรายได้ตำ่ากว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท 

และไม่มีรายได้ (ร้อยละ 8.7 และ 6.6 ตามลำาดับ) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำานวนมากรู้สึกว่าครอบครัวของตน 

มีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 71.9) 

แผนภาพที่	31:	รายได้ต่อเดือนของท่าน	(Q10-ประชาชนทั่วไป)

 

อาชีพ

หากจำาแนกตามกลุม่อาชพี จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกนิครึง่มอีาชพีเป็นเกษตรกร ประมง ปศสุตัว์  

(ร้อยละ 41.2) รองลงมา จะเป็นรบัจ้างท่ัวไป แรงงาน บรกิาร (ร้อยละ 18.9) แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษยีณ (ร้อยละ 9.1) 

ถัดมาจะเป็นกลุ่มที่ทำางานในส่วนของภาคการค้าและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษัท 

(ร้อยละ 6.8) 

นอกจากนี้ จะเป็นกลุ่มที่ทำางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ 

ลูกจ้างโครงการรัฐ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อาสารักษาดินแดน 

(อส.) และทหารพราน (ร้อยละ 6.2) และทำางานในส่วนของภาคสังคมและการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ครู 

อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา อุสตาซ ผู้นำาศาสนา พระสงฆ์ นักกิจกรรมทางสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน 

และนักการเมือง (ร้อยละ 5.3) 

 

แผนภาพที่	32:	อาชีพหลัก	(Q12-ประชาชนทั่วไป)

 

ตารางที่	15:	รายได้ครอบครัวเพียงพอหรือไม่	(Q11-ประชาชนทั่วไป)

ตัวแปร ร้อยละ

ไม่พอ 71.9

พอ 28.1
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พฤติกรรมการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ

ในแง่ของตัวบุคคล ประชาชนจะติดตามหรือได้รับข่าวสารจากเพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน และ

คนในชมุชนมากทีส่ดุ (ร้อยละ 81.6) และสถานทีท่ีป่ระชาชนจะตดิตามข่าวสารมากทีส่ดุคอื มสัยดิ (ร้อยละ 56.2) 

แต่หากถามถงึช่องทางต่างๆ ทีจ่ะใช้ในการตดิตามข่าวสารนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่จะดจูากโทรทศัน์ทัว่ไปมากทีส่ดุ 

(ร้อยละ 82) รองลงมา จะเป็นวิทยุทั่วไป (ร้อยละ 44.7) และโทรทัศน์ท้องถิ่น (ร้อยละ 43.8) ส่วนเฟสบุ๊ค/ไลน์/

ทวิตเตอร์/วอสแอพ ตามมาเป็นอันดับที่สี่ (ร้อยละ 42.2) 

แผนภาพที่	33:	ท่านติดตามข่าวต่างๆจากสื่อดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	
(Q13-ประชาชนทั่วไป)	(ร้อยละ)

การนิยามตัวตน

คำาถามข้อนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และการนิยามตัวตน โดยต้องการที่จะทราบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าตัวเองเป็นคนอะไร เช่น เป็นคนมุสลิม คนมลายู คนปาตานี คนไทย คนจีน คนคริสต์ 

หรือคนพุทธ เป็นต้น ตัวเลือกที่ให้จะคละกันระหว่างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนา ซึ่งจะทำาให้เห็นว่าผู้ตอบ

ให้นำ้าหนักกับอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองในมิติใด ระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนา

ท้ังนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยามตนเองจากฐานของอัตลักษณ์ทางศาสนา คือเป็นคนมุสลิม  

(ร้อยละ 47.5) รองลงมา คือมองว่าตนเป็นคนไทย ซึ่งเป็นการนิยามจากฐานของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

(ร้อยละ 24.7) ลำาดบัถดัมา มองว่าตนเองเป็นคนมลาย ู(ร้อยละ 19) คนพทุธ (ร้อยละ 5.2) คนปาตาน ี(ร้อยละ 1.9) 

และอื่นๆ (ร้อยละ 0.6) ตามลำาดับ

แผนภาพที่	34:	ท่านมองว่าตัวเองเป็นคนอะไร	(Q4-ประชาชนทั่วไป)
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พฤติกรรมและทักษะการใช้ภาษา

ภาษาที่ประชาชนส่วนใหญ่พูดเป็นประจำาในครัวเรือน คือ ภาษามลายูถิ่น (ร้อยละ 58.2) รองลงมาคือ

ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาใต้หรือไทยกลาง (ร้อยละ 25.6) ถัดมาเป็นภาษามลายูปนไทย (ร้อยละ 12.3) 

แผนภาพที่	35:	ท่านพูดภาษาใดเป็นประจำาในครัวเรือน	(Q6-ประชาชนทั่วไป)	

 

แผนภาพที่	36:	ท่านสามารถใช้ภาษาอะไรต่อไปนี้ได้บ้าง	(Q7-ประชาชนทั่วไป)

 

เมื่อถามถึงความสามารถในการใช้ภาษา ตลอดจนทักษะในการใช้นั้น พบว่าภาษาสามอันดับแรกท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ คือ ภาษาไทยกลาง มลายูถิ่น และมลายูกลาง (ร้อยละ 87.9, 80.9, และ 53.8 

ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	37:	ท่านมีทักษะใดบ้างในการใช้ภาษาเหล่านี้	(Q7-ประชาชนทั่วไป)

สำาหรับทักษะในการใช้ภาษานั้น โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะในการใช้ภาษาไทยกลางได้ 

สูงกว่าภาษาอื่นในทุกด้านทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน (ร้อยละ 87, 83.2, 71.8, และ 70.1 ตามลำาดับ) รองลงมาคือ

ภาษามลายูถิ่น (ฟังได้ร้อยละ 79.2 และพูดได้ร้อยละ 77.6) ถัดมาคือ ภาษาใต้ (ฟังได้ร้อยละ 36.1 และพูดได้ 

ร้อยละ 29.9) ภาษามลายูกลาง (ฟังได้ร้อยละ 33.2, พูดได้ร้อยละ 26.1, อ่านตัวอักษรยาวีได้ร้อยละ 31.7,  

เขียนตัวอักษรยาวีได้ร้อยละ 28.1, อ่านตัวอักษรรูมีได้ร้อยละ 23.8, และเขียนตัวอักษรรูมีได้ร้อยละ 21.1)  

สำาหรับภาษาอังกฤษ อาหรับ เจ๊ะเห และจีนนั้น จะมีทักษะค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ 
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3.7	 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป
 

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ต่อการดำาเนนิชวีติประจำาวนัในเรือ่งเศรษฐกจิและความมัน่คงปลอดภยัในชวีติ มคีวามรูส้กึไม่ปลอดภยั

ที่จะต้องออกจากบ้านในเวลากลางคืน อยู่ใกล้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธ และพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก ซ่ึงสะท้อน

ถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างกันของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของความพยายามในการแก้ไขปัญหาภายใต้รฐับาลปัจจบุนัทีม่พีลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็น

นายกรัฐมนตรีนั้น คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวมยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดขีึน้หรอืแย่ลงเป็นพเิศษ และให้คะแนนรฐับาลในการแก้ไขปัญหาโดยเฉลีย่อยูท่ี ่4.7 จากคะแนนเตม็ 10 

ในแง่ของมุมมองต่อความรุนแรง คนส่วนใหญ่ต่างมองว่า หากความรุนแรงลดลงก็จะมีผลทำาให้เกิด

บรรยากาศทีด่ขีึน้ในการแก้ไขปัญหา แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวามกงัวลว่า ถ้าความรนุแรงลดลงแล้ว อาจจะทำาให้

ผู้เกี่ยวข้องไม่สนใจจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังอีกต่อไป ซึ่งมีนัยที่สะท้อนว่า การยุติความรุนแรงเพียงอย่างเดียว 

ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการ หากแต่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความขัดแย้งต่อไปอย่างจริงจังด้วย แม้จะ

ไม่มีความรุนแรงก็ตาม 

สำาหรบัสาเหตขุองความรนุแรงนัน้ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า ความรนุแรงในพืน้ทีเ่กดิจากหลายสาเหตุ

ปะปนกนั ทัง้ในส่วนของกลุม่อทิธพิลยาเสพติดค้าของเถือ่น เจ้าหน้าทีร่ฐัเลีย้งไข้เอางบประมาณ การแข่งขนัทางการ

เมืองท้องถิ่นและระดับชาติ นโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม และการบิดเบือนประวัติศาสตร์

และศาสนาเพื่อประโยชน์ตัวเอง โดยมีข้อสังเกตว่า มีผู้ขอไม่ตอบหรือไม่รู้เป็นจำานวนมากในข้อที่ว่า ความรุนแรง

ในพื้นที่เกิดจากการที่สยามเข้ายึดครองปาตานีเป็นอาณานิคม ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสายตา

ของประชาชนนั้นมีทั้งกลุ่มยาเสพติดนำ้ามันเถื่อน ขบวนการ และทหารพราน 

สำาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงน้ัน คนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 สนับสนุนให้ใช้การ 

พูดคุยเจรจา โดยทั้งรัฐบาลและขบวนการต่างก็ต้องปรับตัวและประนีประนอมกัน ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่

ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่ามีความเชื่อม่ันและพอใจกระบวนการพูดคุยท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้

หรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าเฉยๆ โดยยังไม่รู้สึกบวกหรือลบในเวลานี้ แต่ก็มีความกังวลว่าการพูดคุยจะไม่สามารถ

หยุดความรุนแรงได้จริงหรือกลับจะรุนแรงขึ้นอีก และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ทำาตามที่ตกลงกัน ไม่รับฟังกัน 

และไม่ให้เกียรติกัน 

อนึ่ง จากการสำารวจพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ 

ที่ค่อนข้างจำากัด เกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับข้อมูลและไม่ได้ติดตามข่าว และเกือบทั้งหมดยังไม่ทราบว่าหัวหน้า 

คณะพูดคุยของทั้งรัฐบาลและขบวนการคือใคร ซึ่งสะท้อนว่าทุกฝ่ายจำาเป็นต้องสื่อสารถึงชุมชนให้มากขึ้นกว่าท่ี

เป็นอยู่ หากต้องการให้สังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

ทัง้นี ้หากมองไปในอกี 5 ปีข้างหน้า ประชาชนร้อยละ 44.6 ต่างมคีวามหวงัว่าจะเกดิข้อตกลงสันตภิาพ

ขึน้ได้ ซึง่ความตัง้ใจจรงิของรฐับาลและขบวนการ ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของผูน้ำาศาสนาอสิลาม อสุตาซ องค์กร

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่น จะมีส่วนสำาคัญท่ีทำาให้กระบวนการ 

พูดคุยประสบความสำาเร็จได้ โดยควรรวมตัวกันนำาเสนอความต้องการของประชาชนต่อทีมพูดคุยทั้งของรัฐบาล

และขบวนการ 

ประเด็นที่คิดว่าทั้งสองฝ่ายควรจะคุยกันในเวลานี้ 3 ประเด็นแรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความ

เป็นอยู ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน และการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ส่วนมาตรการรปูธรรม

เร่งด่วนทีอ่ยากให้รบีดำาเนนิการคอื การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัในชมุชน และการปรบัปรงุ

การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้มีความเป็นธรรม

นอกจากเรือ่งเฉพาะหน้าเหล่านีแ้ล้ว หากต้องการจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยัง่ยนืนัน้ คนส่วนใหญ่ร้อยละ 

58.1 เหน็ว่า จำาเป็นต้องคยุกนัถงึเรือ่งรปูแบบการปกครองด้วย โดยสิง่ทีอ่ยากเหน็มากท่ีสุดคอื การกระจายอำานาจ 

มากขึ้นด้วยรูปแบบพิเศษที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (ร้อยละ 32.4) รองลงมาคือ การกระจายอำานาจ 

มากขึ้นด้วยรูปแบบที่เหมือนกับส่วนอื่นๆ ของประเทศ (ร้อยละ 28.1) ส่วนอีกร้อยละ 15.3 ไม่ต้องการให้มีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ และอีกร้อยละ 12.7 ต้องการที่จะได้เอกราชเป็นรัฐอิสระ แยกออกจากประเทศไทย แต่ก็ม ี

ข้อสังเกตว่ามีผู้ที่ “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่รู้” เป็นจำานวนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละข้อด้วย
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คว�มคิดเห็นของผู้นำ�คว�มคิด	11

ทัง้น้ี เม่ือขอให้ผู้ทีต่อบว่าเคยน้ันระบุว่าเป็นประสบการณ์ในลักษณะใด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณท่ีีมคีน 

ในครอบครวัหรอืญาตสินทิเสยีชวีติมากทีส่ดุ ร้อยละ 16.8 ทัง้นี ้หากคำานวณสดัส่วนกบัจำานวนผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดแล้ว พบว่าจาก 100 คน จะมี 21 คนในกลุ่มผู้นำาความคิดที่มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสียชีวิต 

รองลงมาเป็นลำาดบัท่ีสองคอื มีคนในครอบครวัหรอืญาตสินิทบาดเจ็บ ร้อยละ 14.6 และลำาดบัทีส่ามคอื

มีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยถูกปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 

13.9 ซ่ึงในส่วนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดล้อมตรวจค้น ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกจับนั้น จะมีผู้ที่

เคยผ่านหรือมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเคยผ่านประสบการณ์ในด้านดังกล่าว จำานวน 28 คนใน 100 คน
 

ผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

สำาหรับสามเรื่องแรกในชีวิตประจำาวันที่ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ในพื้นท่ีมากท่ีสุดสองด้านเท่ากัน คือ ความปลอดภัยในชีวิต และการเดินทางในชีวิตประจำาวัน (ร้อยละ 80.9)  

ถัดมาคือ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และรายได้ (ร้อยละ 74.6) ส่วนเรื่องที่รู ้สึกว่าไม่มีผลกระทบ คือ  

การตดิต่อสมัพนัธ์กบัคนทีม่วีฒันธรรมและศาสนาเดยีวกนั (ร้อยละ 62.7) การตดิต่อสมัพนัธ์กบัคนทีม่วีฒันธรรม

และศาสนาต่างกัน (ร้อยละ 43.6) และการศึกษาของท่านหรือของบุตรหลาน (ร้อยละ 44.6) ซึ่งในภาพรวมแล้ว 

ผู้นำาความคิดรู้สึกว่า ได้รับผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและการทำามาหากิน มากกว่า 

ผลกระทบทางวัฒนธรรมและศาสนา 

แผนภาพที่	39:	ท่านคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของท่าน
ในเรื่องดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	(Q15-ผู้นำาความคิด)

4.1	 มุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่
 

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์

ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ ์

ความไม่สงบในพื้นที่ หรือมีคนในครอบครัวหรือญาติสนิทที่ผ่านประสบการณ์ดังกล่าว จำานวนร้อยละ 51.8 

แผนภาพที่	38:	ตั้งแต่ปี	2547	ถึงปัจจุบัน	ตัวท่านเอง	คนในครอบครัว	หรือญาติสนิท	เคยผ่าน
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่	ในลักษณะใด	(Q14-ผู้นำาความคิด)

 

11 ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของผูน้ำาความคดิมจีำานวนทัง้สิน้ 110 คน ซึง่แม้ว่าขนาดของกลุม่ตัวอย่างดังกล่าวจะมีข้อจำากัดทางวิชาการ
ในแง่ของการสะท้อนความเป็นตวัแทนของกลุม่ประชากร แต่กเ็ป็นประโยชน์ต่อการทำาให้มองเหน็ทศิทางหรอืแนวโน้มความคดิเหน็ของผูน้ำา
ความคิดในสังคมได้ระดับหนึ่ง 

4
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ความรู้สึกปลอดภัย

จะเห็นได้ว่า นอกเหนอืจากการออกจากบ้านในเวลากลางคนื ซึง่ถอืเป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะรูส้กึ ไม่ปลอดภยั

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (ร้อยละ 80) น้ัน กิจกรรมที่ทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึก ไม่ปลอดภัยมาก

ที่สุดรองลงมาคือ การอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธ (ร้อยละ 69.1) 

ในแง่ของพืน้ทีส่าธารณะนัน้ ตลาดเป็นสถานทีท่ีค่นรูส้กึไม่ปลอดภยัมากทีส่ดุ (ร้อยละ 60.9) เมือ่เทยีบกบั 

สถานทีร่าชการ วัด และมสัยดิ หากเป็นในแง่ของการแสดงความคดิเหน็ ประชาชนจะรูส้กึไม่ปลอดภยัทีจ่ะวจิารณ์

ขบวนการเคลื่อนไหว (ร้อยละ 80.9) แสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกราชปาตานี (ร้อยละ 78.2) และวิจารณ์ทหาร

ตำารวจ (ร้อยละ 74.6) มากที่สุด 

	แผนภาพที่	40:	ท่านคิดว่าการกระทำาต่อไปนี้ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด	(Q22-ผู้นำาความคิด)

 

การติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คนในสังคม

 ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ (ร้อยละ 54.5) ซึ่งน่าสังเกตว่าเป็นความรู้สึก

ที่แตกต่างจากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่จะระมัดระวังมากกว่าในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน 

	ตารางที่	16:	โดยทั่วไป	ท่านรู้สึกอย่างไรเวลาต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน	
(Q26-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ 54.5

ต้องระมัดระวังอย่างมากในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน 39.1

ไม่รู้ 2.7

ขอไม่ตอบ 3.6

สิ่งที่ต้องการจะทราบจากผู้นำาความคิดต่อไปคือ ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมมีผลต่อ 

การเลือกโรงเรียนให้ลูกหลาน การเลือกชุมชนที่อยู่อาศัย และการเลือกสถานที่ทำางานหรือไม่อย่างไร 

ในภาพรวมพบว่า ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในการพจิารณา โดยในส่วนของโรงเรยีนนัน้ 

ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่จะพิจารณาที่คุณภาพการเรียนการสอนมากกว่าเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา (ร้อยละ 

63.6) ส่วนของชุมชนที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำางานก็เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ 

ในการพิจารณา (ร้อยละ 50 และ 62.7 ตามลำาดับ) 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาคำาตอบท่ีระบุว่าการอยู่กับกลุ่มคนท่ีมาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกันกับ 

ผู้นำาความคิดเป็นประเด็นสำาคัญในการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกันในทั้ง 3 ข้อนั้น พบว่าคำาตอบในประเด็น 

ดังกล่าวของข้อการเลือกชุมชนที่อยู่อาศัยมีผู้ตอบมากที่สุด (ร้อยละ 41.8) รองลงมาคือ การเลือกสถานที่ทำางาน 

และการเลือกโรงเรียน (ร้อยละ 21.8 และ 17.3 ตามลำาดับ) ซึ่งสะท้อนว่า ย่ิงเป็นประเด็นที่มีความใกล้ชิดกับ 

ความเป็นส่วนตัวมากเท่าไหร่ ความเหมือนกันทางศาสนาวัฒนธรรมยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้นเท่านั้น 
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	ตารางที่	17:	หากท่านมีหรือกำาลังจะมีลูกที่อยู่ในวัยต้องเข้าโรงเรียน	
ท่านอยากจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนแบบใด	(Q23-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

โรงเรียนที่เน้นคุณภาพการเรียนการสอน 63.6

โรงเรียนที่มีแต่เด็กที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน 17.3

โรงเรียนที่มีเด็กที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน 15.5

ไม่รู้ .9

ขอไม่ตอบ 2.7

ตารางที่	18:	หากท่านต้องย้ายที่อยู่ใหม่	ถ้าเลือกได้	
ท่านอยากจะอาศัยอยู่ในชุมชนแบบใด	(Q24-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในการพิจารณา 50

ชุมชนที่มีแต่เพื่อนบ้านที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน 41.8

ชุมชนที่มีเพื่อนบ้านที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน 4.5

ไม่รู้ 0.9

ขอไม่ตอบ 2.7

ตารางที่	19:	หากท่านต้องย้ายที่ทำางานใหม่	ถ้าเลือกได้	
ท่านอยากจะทำางานในสถานที่ทำางานแบบใด	(Q25-ผู้นำาความคิด)	

ตัวแปร ร้อยละ

วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในการพิจารณา 62.7

สถานทีท่ำางานทีม่แีต่เพือ่นร่วมงานทีม่าจากศาสนาวฒันธรรมเดยีวกบัท่าน 21.8

สถานที่ทำางานที่มีเพื่อนร่วมงานที่มาจากศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน 10

ไม่รู้ 1.8

ขอไม่ตอบ 3.6

ถัดมาเป็นประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในการได้รับการปฏิบัติจากรัฐ ซ่ึงเรื่องที่ผู้นำาความคิด 

ส่วนใหญ่มองว่า คนไทยพุทธ/จีนได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่ามากที่สุด คือเรื่องความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม 

(ร้อยละ 50.9 และ 40.9 ตามลำาดับ) เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ ในทางกลับกัน เรื่องที่ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่มองว่า 

เป็นเรื่องที่คนมลายูมุสลิมได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่ามากที่สุดคือ เรื่องศาสนาและภาษา (ร้อยละ 24.5 เท่ากัน)  

เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้สึกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันนั้น 

ส่วนใหญ่มองว่าคนไทยพทุธ/จนีได้รบัการปฏบิตัทิีด่กีว่าคนมลายมูสุลมิในเกอืบทกุด้าน ซึง่อาจจะสะท้อนความรูส้กึ 

ของคนส่วนใหญ่ที่นี่ว่าตนเป็นพลเมืองชั้นสอง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 

แผนภาพที่	41:	ระหว่างคนไทยพุทธ/จีนกับคนมลายูมุสลิม	
ท่านคิดว่าคนกลุ่มใดได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าจากนโยบายและ

มาตรการต่างๆ	ของรัฐบาลในเรื่องดังต่อไปนี้	(Q16-ผู้นำาความคิด)	
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สำาหรับในส่วนของประเด็นหญิงชายนั้น ได้ตั้งคำาถามว่าผู้นำาความคิดเห็นว่าระหว่างชายกับหญิงนั้น  

ใครทำาหน้าที่ได้ดีกว่ากันในด้านการเป็นผู้นำาทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการสร้างสันติภาพ 

ในด้านการเป็นผู้นำาทางการเมือง ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่มองว่าผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 55.5) 

รองลงมาคือ ผู้ชายผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีพอๆ กัน (ร้อยละ 37.3) และผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 5.5)

ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 40) รองลงมา

คือ ผู้ชายผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีพอๆ กัน (ร้อยละ 36.4) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้หญิงทำาหน้าที่ได้ดีกว่า 

(ร้อยละ 20.9) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านการสร้างสันติภาพ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่มองว่า 

ผูช้ายผูห้ญงิทำาหน้าทีไ่ด้ดพีอๆ กนั (ร้อยละ 43.6) ซึง่แตกต่างจากด้านการเป็นผูน้ำาทางการเมอืงและด้านเศรษฐกจิ

ที่มองว่าผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่าดังที่กล่าว รองลงมาคือ ผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 32.7) และผู้หญิง 

ทำาหน้าที่ได้ดีกว่า (ร้อยละ 20) 

แผนภาพที่	42:	ระหว่างชายกับหญิง	ท่านคิดว่า
ใครทำาหน้าที่ได้ดีกว่าในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้	(Q17-ผู้นำาความคิด)

 

4.2	 มุมมองต่อขบวนการและรัฐบาล
 

ค�าเรียกขานกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

คำาที่ผู้นำาความคิดใช้เรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขณะนี้มากที่สุด คือ “กลุ่ม

ผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ” (ร้อยละ 28.2) รองลงมาคือ “ขบวนการปลดปล่อยปาตานี/

ยูแว” (ร้อยละ 24.5) ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ถัดมาคือ “ผู้ก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 14.5) “ผู้ก่อเหตุรุนแรง”  

(ร้อยละ 10) “นักต่อสู้เพ่ือเสรีภาพ” (ร้อยละ 8.2) ส่วน “ผู้ก่อการร้าย” และ “โจรใต้/อาชญากร” มีสัดส่วน 

ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 2.7 และ 1.8 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	43:	โดยทั่วไป	ท่านเรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธ
ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขณะนี้ว่าอย่างไร	(Q27-ผู้นำาความคิด)
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ทัง้นี ้เม่ือถามว่าเคยได้ยินช่ือขบวนการใดบ้างนัน้ คำาตอบคือ เคยได้ยนิชือ่พูโล บอีาร์เอน็ และ เบอร์ซาตู 

มากทีส่ดุในสดัส่วนทีเ่กาะกลุม่กนั (ร้อยละ 96.4, 95.5, และ 94.5 ตามลำาดบั) มาราปาตาน ี(ร้อยละ 83.6) บไีอพพี ี

(ร้อยละ 69.1) ส่วนกลุ่มขบวนการที่ผู้นำาความคิดเคยได้ยินชื่อน้อยที่สุดคือ จีเอ็มไอพี (ร้อยละ 46.4) 

แผนภาพที่	44:	ท่านเคยได้ยินชื่อขบวนการเคลื่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่	
(Q36-ผู้นำาความคิด)

 

ปัจจัยที่ท�าให้คนเข้าร่วมขบวนการ

จากผลการสำารวจสะท้อนว่า ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่มองว่าการที่คนเข้าร่วมขบวนการนั้น มีหลายเหตุ

ปัจจัยประกอบกัน ซึ่งหากพิจารณาปัจจัยที่มีผู้ตอบเกินกว่าร้อยละ 70 น้ัน จะมีอยู่ทั้งหมด 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ 

ความรู้สึกว่าใช้สันติวิธีเรียกร้องแล้วไม่ได้ผล (ร้อยละ 83.6) การถูกชักชวนจากสมาชิกกลุ่มขบวนการ (ร้อยละ 

82.8) การถูกกดดนัจากการเลอืกปฏิบตัขิองเจ้าหน้าที ่(ร้อยละ 81.8) การรกัษาผลประโยชน์จากการค้า ยาเสพตดิ 

และสิ่งผิดกฎหมาย (ร้อยละ 71.8) และการปกป้องอัตลักษณ์วัฒนธรรมมลายูปาตานี (ร้อยละ 70.9) 

 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ทำาให้คนเข้าร่วมขบวนการนั้นมีหลากหลาย ผสมผสานกัน  

ซึง่ใกล้เคยีงกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอสาเหตขุองความรนุแรงในพืน้ทีท่ีผู่น้ำาความคดิมองว่ามีหลายสาเหตเุช่นเดยีวกัน 

ดังจะได้เห็นต่อไป

แผนภาพที่	45:	ท่านคิดว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสำาคัญมากน้อยเพียงใด
ที่ทำาให้คนเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวติดอาวุธ	(Q28-ผู้นำาความคิด)
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เป้าหมายหลักของขบวนการ

ผูน้ำาความคดิเกอืบครึง่เหน็ว่า เป้าหมายหลกัของขบวนการท่ีต่อสูกั้บรฐัในปัจจุบัน คอื “ต้องการ เอกราช/

แยกดนิแดนไปเป็นรฐัอสิระ” (ร้อยละ 48.2) คำาตอบรองลงมาคอื “ต้องการเขตปกครองพเิศษ/เขตปกครองตนเอง

โดยทีย่งัเป็นส่วนหนึง่ของประเทศไทย” (ร้อยละ 22.7) “ต้องการอำานาจและอทิธพิลเพ่ือผลประโยชน์ของตวัเอง” 

(ร้อยละ 12.1) และ “เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย” (ร้อยละ 1.8) 

 
แผนภาพที่	46:	ท่านคิดว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มคนที่ใช้อาวุธ

ต่อสู้กับรัฐในปัจจุบันคืออะไร	(Q29-ผู้นำาความคิด)

ตารางที่	20:	ท่านรู้สึกว่าสถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ในช่วงรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	(Q30-ผู้นำาความคิด)

คะแนนของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้ เมื่อขอให้ผู้นำาความคิดให้คะแนนการทำางานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการ

แก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่นั้น ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  

ซึ่งตำ่ากว่าค่าตรงกลางเล็กน้อย 

เมื่อพิจารณาแยกตามช่วงคะแนน จะพบว่า กลุ่มผู้ให้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 มีจำานวนมากกว่ากลุ่ม 

ผู้ให้คะแนนตั้งแต่ 6 ถึง 10 และกลุ่มผู้ให้คะแนนตรงกลาง (ร้อยละ 48.1, 36.3, และ 17.3 ตามลำาดับ) 

ตารางที่	21:	ท่านให้คะแนนรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
ในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กี่คะแนน	(Q31-ผู้นำาความคิด)

 

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง

เมือ่ขอให้ประเมนิดวู่าสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนมคีวามเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ในช่วงรฐับาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่รู้สึกว่า

สถานการณ์ในพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน กล่าวคือ รู้สึกว่าเหมือนเดิม ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือ

แย่ลง (ร้อยละ 45.5) ในขณะที่ร้อยละ 31.8 รู้สึกว่าแย่ลง โดยร้อยละ 15.4 รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น 
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4.3	 มุมมองต่อความรุนแรง
 

สาเหตุของความรุนแรง

 ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องมุมมองต่อสาเหตุของ “ความรุนแรง” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผู้นำาความคิด

มองว่าความรนุแรงในพืน้ทีเ่กดิจากหลายสาเหตปุะปนกนั โดยในข้อทีร่ะบเุกนิร้อยละ 70 ว่าเป็นสาเหตขุองความ

รุนแรง จะมีดังนี้คือ เจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบประมาณ (ร้อยละ 77.3) นโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึก 

ไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 73.7) และกลุ่มอิทธิพลยาเสพติดและค้าของเถื่อน (ร้อยละ 72.7) 

 

แผนภาพที่	47:	สาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่แต่ละข้อดังต่อไปนี้	
ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด	(Q19-ผู้นำาความคิด)

ผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

ในข้อคำาถามนี ้ผูน้ำาความคดิแต่ละคนสามารถเลอืกบคุคลหรอืกลุม่ทีค่ดิว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบัความรนุแรง

ได้ทัง้หมด 3 ตวัเลอืก ซึง่เมือ่นำามาจดัลำาดบัในภาพรวมแล้ว กลุม่บคุคลทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุคอื ขบวนการ (ร้อยละ 

24.9) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน (ร้อยละ 16.4) และรัฐบาล (ร้อยละ 10.3) ตามลำาดับ 

	ตารางที่	22:	ท่านคิดว่าใคร/องค์กรใดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในพื้นที่	(Q21-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

1) ขบวนการ (BRN/PULO/ฯลฯ) 24.9

2) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน 16.4

3) รัฐบาล 10.3

4) กอ.รมน./ทหารประจำาการ 7.5

5) ขอไม่ตอบ 6.8

6) ทหารพราน 6.0

7) คนที่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ 5.7

8) นักการเมืองท้องถิ่น 3.9

9) นักการเมืองระดับชาติ 3.9

10) เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง 3.2

11) ตำารวจ 2.5

12) คนที่มีความแค้นเพราะตนเอง/คนรู้จักถูกท้าร้าย 1.8

13) มาเลเซีย 1.8

14) สถาบันการศึกษา 1.4

15) ไม่รู้ 1.4

16) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 1.1

17) ประเทศต่างๆ/องค์กรระหว่างประเทศ 0.7

18) สื่อมวลชน 0.7

19) ชรบ.อรบ.อส. -

20) ศอ.บต. -

21) องค์กรภาคประชาสังคม -
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การเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ต่อคำาถามที่ว่าจะเรียกสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ว่าอย่างไร ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่ 

เรยีกสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีน่ีว่้า “การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 36.4) รองลงมาคอื “การละเมดิสทิธมินษุยชน” 

“การก่อเหตุรุนแรง” และ “สงคราม” (ร้อยละ 17.3, 12.7, และ 10.9 ตามลำาดับ) กลุ่มคำาตอบสุดท้ายคือ  

“การก่อการร้าย” “การก่ออาชญากรรม” และ “ญิฮาด” (ร้อยละ 6.4, 2.7 และ 2.7 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	48:	ท่านจะเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ว่าอย่างไร	
(Q18-ผู้นำาความคิด)

 

ความรุนแรง

ชดุคำาถามทีน่่าสนใจและมคีวามสำาคญัต่อการทำาความเข้าใจสถานการณ์อกีชดุคำาถามหนึง่คอื ผูน้ำาความคดิ 

ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มองความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไร 

โดยมุมมองต่อความรุนแรงที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด (นำาคำาตอบ 

“ใกล้เคียงมาก” และ “ใกล้เคียง” มารวมกัน) คือ มุมมองที่ว่า “หากความรุนแรงลดลง จะทำาให้เกิดบรรยากาศ

ที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น” (ร้อยละ 82.8) แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า “หากความรุนแรง 

ลดลงแล้ว อาจจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง” (ร้อยละ 57.3) ซึ่งสะท้อนชัดเจนว่า การยุติ

ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการ หากแต่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ต่อไปอย่างจริงจังด้วย แม้จะไม่มีความรุนแรงก็ตาม 

แผนภาพที่	49:	มุมมองต่อความรุนแรงแต่ละข้อดังต่อไปนี้	
ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด	(Q20-ผู้นำาความคิด)
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4.4	 มุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขและการพูดคุย
 

สันติภาพ/สันติสุข

ในช่วง 3 ปีหลังมานี ้รฐับาลเริม่ใช้คำาว่า “สนัตสิขุ” แทนคำาว่า “สันตภิาพ” ซึ่งได้ก่อให้เกดิการถกเถียง

ถึงความหมายและนยัทีแ่ตกต่างกนัของสองคำานีข้ึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ผูท้ีส่นใจตดิตามประเดน็การสร้างสนัตภิาพ

อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนในพื้นที่คิดอย่างไรต่อสองคำาดังกล่าว

ผลการสำารวจพบว่า ในมมุมองของผูน้ำาความคดิ คำาว่า “สนัตภิาพ” และ “สนัตสิขุ” มคีวามหมายโดยรวม 

ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคีกัน มีความยุติธรรมและความเป็นธรรม มีอิสรภาพ

และเสรีภาพ และไม่มีความรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการให้นำ้าหนักความสำาคัญของความหมายในแต่ละคำาจากการจัดลำาดับ

แล้ว จะเห็นได้ถึงนัยที่แตกต่างกันว่า “สันติสุข” มีนัยของการไม่มีความรุนแรง คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สามัคคี ส่วน “สันติภาพ” นั้น จะมีนัยของความยุติธรรม ความเป็นธรรม และการมีอิสรเสรีภาพ 

  

	แผนภาพที่	50:	“สันติภาพ”	หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน	(Q48-ผู้นำาความคิด)

 

แผนภาพที่	51:	“สันติสุข”	หมายถึงอะไรสำาหรับท่าน	(Q49-ผู้นำาความคิด)

 

กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

เม่ือถามว่าระหว่างรัฐบาลและขบวนการ ฝ่ายใดควรปรับตวัและประนปีระนอมมากกว่ากนั ผูน้ำาความคดิ 

ส่วนใหญ่เหน็ว่า ท้ังรฐับาลและขบวนการควรต้องปรบัตัวและประนีประนอม ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ (ร้อยละ 

72.7) แต่สำาหรบัคนทีม่คีวามเหน็ว่า ควรจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทีต้่องปรบัตวัและประนปีระนอมนัน้ ส่วนใหญ่มองว่า 

น่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นขบวนการ 

แผนภาพที่	52:	กระบวนการสันติภาพคืออะไรในความคิดของท่าน	(Q41-ผู้นำาความคิด)
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การรับรู้ข่าวสารกระบวนการพูดคุย

ผูน้ำาความคดิเกอืบทัง้หมดจะเคยได้ยนิข่าวเกีย่วกบักระบวนการพดูคุย (ร้อยละ 94.5) และติดตามข่าวการ

พดูคยุ (ร้อยละ 80.9) ซึง่แตกต่างจากกลุม่ประชาชนทัว่ไปซึง่มสีดัส่วนเกอืบครึง่ทีไ่ม่เคยได้ยนิข่าวและไม่ได้ตดิตาม 

แผนภาพที่	53:	ท่านเคยได้ยินข่าวการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข
ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการหรือไม่	(Q32-ผู้นำาความคิด)

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยของทั้งรัฐบาลและขบวนการนั้นเป็นใคร 

สัดส่วนการทราบข้อมูลดังกล่าวกลับลดลงมาอย่างมาก คือ มีผู้นำาความคิดร้อยละ 42.7 ท่ีทราบว่าหัวหน้า 

คณะพูดคุยของรัฐบาลเป็นใคร และร้อยละ 40 ที่ทราบว่าหัวหน้าคณะพูดคุยของขบวนการเป็นใคร 

แผนภาพที่	55:	ท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบันคือใคร	(Q34-ผู้นำาความคิด)	

และท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพ
ของขบวนการในปัจจุบันคือใคร	(Q35-ผู้นำาความคิด)

 

แผนภาพที่	54:	ท่านให้ความสนใจ
ติดตามข่าวกระบวนการพูดคุย

สันติภาพ/สันติสุขมากน้อยเพียงใด	
(Q33-ผู้นำาความคิด)
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ผลของกระบวนการพูดคุยต่อบรรยากาศในพื้นที่  

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความรู้สึกว่า กระบวนการพูดคุยที่ได้เกิดข้ึนแล้วนั้น มีผลทำาให้บรรยากาศและ 

สภาพแวดล้อมในชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึนหรือแย่ลงหรือไม่อย่างไรนั้น กลุ่มที่มองว่าดีขึ้นและแย่ลงนั้น มีสัดส่วน 

ที่ใกล้เคียงกันมาก (ร้อยละ 45.3 และ 43.5 ตามลำาดับ) ส่วนที่รู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 10.9 

ตารางที่	23:	ท่านรู้สึกว่ากระบวนการพูดคุยมีผลทำาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ในชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นหรือแย่ลงเพียงใด	(Q37-ผู้นำาความคิด)

การสนับสนุนกระบวนการพูดคุย

คำาถามในข้อนี ้จะเป็นการถามความเหน็ว่าโดยหลักแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามสนบัสนนุการพูดคยุเจรจา

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรอืไม่ ซึง่ผูน้ำาความคดิส่วนใหญ่สนบัสนนุทีจ่ะใช้การพดูคยุเจรจาเป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา (ร้อยละ 80.9) อย่างไรก็ตาม ผลการสำารวจก็สะท้อนว่ามีกลุ่มคนที่ไม่แน่ใจว่าการพูดคุยเจรจา 

จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้หรือไม่อยู่อีกจำานวนหนึ่งด้วย (ร้อยละ 12.7) ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะกำาลังรอดูท่าทีของ 

ทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นได้ ในขณะที่อีก 

ร้อยละ 2.7 ไม่สนับสนุน และร้อยละ 3.6 ขอไม่ตอบ 

 

แผนภาพที่	56:	ท่านสนับสนุนการใช้การพูดคุย/เจรจา
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่	(Q38-ผู้นำาความคิด)

 



110 111ผลการสำารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุย

 อย่างไรก็ตาม ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่ก็มีข้อกังวลต่อกระบวนการพูดคุยอยู่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

จะไม่รบัฟังความต้องการของอกีฝ่ายอย่างจรงิจงั และ ไม่ทำาตามท่ีตกลงกนั (ร้อยละ 79.1 เท่ากนั) รวมท้ังกงัวลว่า 

รัฐแค่ต้องการยุติความรุนแรง แต่ไม่ตั้งใจจะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน (ร้อยละ 71.8) 

แผนภาพที่	57:	ท่านมีข้อกังวลใดบ้างเมื่อคิดถึงกระบวนการพูดคุย	(Q44-ผู้นำาความคิด)

 

ตารางที่	24:	ท่านมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่ากระบวนการพูดคุย
ที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะแก้ปัญหาได้สำาเร็จ	(Q39-ผู้นำาความคิด)

 

ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อกระบวนการพูดคุยที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

ต่อคำาถามว่ารู้สึกเชื่อมั่นหรือไม่ว่า การพูดคุยที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา 

ได้สำาเร็จน้ัน พบว่าผู้นำาความคิดครึ่งหนึ่งรู้สึก “ไม่เชื่อมั่น” (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ “เชื่อมั่น” (ร้อยละ 30)  

และ “เฉยๆ” (ร้อยละ 16.4) 

เม่ือผูน้ำาความคดิส่วนใหญ่รูส้กึไม่เชือ่ม่ันว่าการพูดคยุท่ีทำาอยูจ่ะประสบความสำาเรจ็นัน้ กไ็ม่น่าแปลกใจ

ที่จะรู้สึกไม่พอใจกับความก้าวหน้าของการพูดคุย (ร้อยละ 44.5) ส่วนผู้ที่รู้สึกเฉยๆ และพอใจกับความก้าวหน้า

จะมีสัดส่วนรองลงมา (ร้อยละ 29.1 และ 19.1 ตามลำาดับ) 

 

ตารางที่	25:	โดยภาพรวม	ท่านพอใจมากน้อยเพียงใดกับ

ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุย	(Q40-ผู้นำาความคิด)
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ความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า

อย่างไรกต็าม แม้จะมข้ีอกงัวล ตลอดจนความรูส้กึไม่เชือ่มัน่และไม่พอใจต่อกระบวนการพดูคยุทีเ่กดิขึน้ 

แต่ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.9) ยังมีความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได ้

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ มีผู้ที่รู้สึกไม่มีความหวังอยู่ด้วยจำานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 32.7) 

แผนภาพที่	58:	ท่านมีความหวังมากน้อยเพียงใดว่า
จะเกิดข้อตกลงสันติภาพในพื้นที่ในอีก	5	ปีข้างหน้า	(Q47-ผู้นำาความคิด)

 

4.5	 ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย
 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังต่างๆ

หากต้องการจะให้ข้อตกลงสนัตภิาพตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและมีความยัง่ยนื จำาเป็นที่

จะต้องมกีลุม่พลงัต่างๆ ในสงัคมการเมอืงได้เข้าไปมส่ีวนร่วมด้วย ซึง่กลุม่คนทีผู่น้ำาความคดิเหน็ว่าจะมส่ีวนสำาคญั

ต่อความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยมากที่สุด 5 ลำาดับแรก คือ นักวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้นำาศาสนาอิสลาม 

องค์กรภาคประชาสังคม อุสตาซ และเครือข่ายเยาวชนนักศึกษา 

ตารางที่	26:	ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
มีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของกระบวนการพูดคุยมากน้อยเพียงใด	

(Q42-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

1) นักวิชาการมหาวิทยาลัย 6.96

2) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 6.95

3) องค์กรภาคประชาสังคม 6.95

4) อุสตาซ 6.67

5) เครือข่ายเยาวชนนักศึกษา 6.60

6) นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส./ส.ว.) 6.58

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 5.88

8) เครือข่ายผู้หญิง 5.72

9) นักธุรกิจ 5.46

10) พระสงฆ์ 4.94

ในส่วนของรปูแบบการมีส่วนร่วมน้ัน ผูน้ำาความคิดส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 มองว่า องค์กรภาคประชาสงัคม 

จำาเป็นทีจ่ะต้องมารวมตัวกันแล้วนำาเสนอความต้องการของประชาชนต่อทัง้สองฝ่ายบนโต๊ะพดูคยุ และอกีร้อยละ 

82.8 มองว่า คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ายควรมีช่องทางของตนเองในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
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แผนภาพที่	59:	ท่านคิดว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยดังต่อไปนี้
มีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใด	(Q43-ผู้นำาความคิด)

 

ความส�าคัญของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างสันติภาพ

ในข้อคำาถามนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนสามารถเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการสร้างสันติภาพได้ทั้งหมด 3 ตัวเลือก โดยพบว่า ร้อยละ 23.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือก “รัฐบาล”  

ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ “ขบวนการ”  

และ “องค์กรภาคประชาสังคม” (ร้อยละ 18.7 และ 11.7 ตามลำาดับ) 

ตารางที่	28:	สถาบัน	หน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคลใดที่ท่านคิดว่า
มีความสำาคัญต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จริง	(Q46-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

1) รัฐบาล 23.3

2) ขบวนการ (BRN/PULO/ฯลฯ) 18.7

3) องค์กรภาคประชาสังคม 11.7

4) ผู้นำาศาสนาอิสลาม 7.7

5) นักการเมืองระดับชาติ 5.7

6) กอ.รมน./ทหารประจำาการ 4.7

7) ขอไม่ตอบ 4.0

8) ศอ.บต. 3.7

9) สื่อมวลชน 3.3

10) สถาบันการศึกษา 3.0

11) เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง 2.3

12) มาเลเซีย 2.3

13) ประเทศต่างๆ/องค์กรระหว่างประเทศ 2.3

14) นักการเมืองท้องถิ่น 2.0

15) คนที่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ 1.7

16) กลุ่มยาเสพติด-นำ้ามันเถื่อน 1.0

17) ทหารพราน 1.0

18) พระสงฆ์ 1.0

19) ตำารวจ 0.7

20) ชรบ.อรบ.อส. -

21) คนที่มีความแค้นเพราะตนเอง/คนรู้จักถูกท้าร้าย -

22) ไม่รู้ -

นอกจากรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้นแล้ว ยังมีอีกกลไกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได้แสดงความคิดเห็นในรูปของประชามติ ซึ่งก็จะเกิดคำาถามตามมาว่าการทำาประชามติดังกล่าว ควรทำาเฉพาะ

ในพื้นที่นี้หรือทำาทั้งประเทศ โดยผู้นำาความคิดร้อยละ 52.8 (รวมคำาตอบระหว่าง “อยากให้เป็นอย่างน้ัน” และ 

“จำาเป็นอย่างยิง่”) อยากให้ทำาประชามตเิฉพาะประชาชนในพืน้ทีน่ี ้ในขณะทีอ่กีร้อยละ 28.2 อยากให้ทำาประชามติ

ถามประชาชนทั้งประเทศ 

ตารางที่	27:	หากมีการทำาประชามติเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียง
ในข้อตกลงสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ท่านคิดอย่างไรต่อทางเลือกดังต่อไปนี้	

(Q45-ผู้นำาความคิด)

	
ตัวแปร

รับไม่ได้
เลย

(1)

ไม่ชอบ	
แต่ทนได้

(2)

พอ	
รับได้

(3)

อยากให้เป็น	
อย่างนั้น

(4)

จำาเป็น
อย่างยิ่ง

(5)

ไม่รู้

(98)

ขอ	
ไม่ตอบ

(99)

ทำาประชามติ

เฉพาะในพื้นที่

ร้อยละ 12.7 6.4 18.2 17.3 35.5 2.7 7.3

ทำาประชามติ 

ทั้งประเทศ

ร้อยละ 37.3 10.9 13.6 15.5 12.7 2.7 7.3
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ประเด็นที่รัฐบาลและขบวนการน่าจะพูดคุยกันในขณะนี้

เม่ือให้จัดลำาดับความสำาคัญใน 3 ประเด็นแรกที่เห็นว่า รัฐบาลและขบวนการน่าจะยกมาพูดคุยกัน 

ในขณะนี้นั้น พบว่า ประเด็นท่ีผู้นำาความคิดอยากจะให้รัฐบาลและขบวนการพูดคุยกันในขณะนี้มากที่สุด คือ 

กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 18.3) การเมืองการปกครอง (ร้อยละ 18) และ ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 14.1) 

แผนภาพที่	60:	ท่านอยากจะให้รัฐบาลและขบวนการพูดคุยกันในเรื่องใดบ้างในขณะนี้	
(Q51-ผู้นำาความคิด)

 

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ต่อคำาถามที่ว่า ควรมีแนวทางในการดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ ์

ความรนุแรงภายใต้สถานการณ์ทีม่กีระบวนการสนัตภิาพ/สนัตสิขุอย่างไรนัน้ ผูน้ำาความคดิเกนิครึง่ตอบว่า ควรมี

การนิรโทษกรรมบางส่วนในคดีที่ไม่ร้ายแรง เพื่อให้กระบวนการสันติภาพ/สันติสุขเดินหน้าไปได้ (ร้อยละ 52.7) 

รองลงมาคือ มองว่าควรนิรโทษกรรมทุกกรณีเพื่อแลกกับสันติภาพ (ร้อยละ 17.3) ในขณะที่อีกร้อยละ 14.5  

กลบัมองว่าสงัคมไม่ควรยอมให้มีการงดเว้นโทษไม่ว่าจะกรณใีด สิง่ท่ีควรทำาคือการยึดหลกักฎหมายอย่างเคร่งครดั

และดำาเนินคดีกับผู้ที่ทำาผิดกฎหมายทุกคน 

แผนภาพที่	61:	ในภาวะปกติ	ใครก็ตามที่ก่อเหตุรุนแรงจะต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย	
แต่ในสถานการณ์ที่มีกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข	แนวทางใดที่ท่านรับได้มากที่สุด	

(Q52-ผู้นำาความคิด)
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การบริหารปกครอง

คำาถามใหญ่ข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารปกครองพื้นที่ และเป็นที่ถกเถียงของหลายฝ่าย

มาเป็นเวลานาน คือ หากต้องการจะให้ปัญหาความไม่สงบยตุลิง ทางออกคอื ต้องให้พืน้ทีน่ีเ้ป็นรฐัอสิระแยกออก

จากประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งผู้นำาความคิดส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาความไม่สงบจะยุติลงได้โดยไม่จำาเป็นต้องเป็น 

รัฐอิสระแยกออกจากประเทศไทย หากรัฐบาลทำาตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ (ร้อยละ 70.9)  

แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ตอบอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นรัฐอิสระ (เอกราช) เท่านั้นอยู่จำานวนหนึ่งด้วยเช่นกัน (ร้อยละ 

10.9) 

	แผนภาพที่	62:	คำากล่าวใดดังต่อไปนี้ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากที่สุด	
(Q54-ผู้นำาความคิด)

 

อีกคำาถามสำาคัญที่ตามมา คือ แล้วจำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องพูดคุยกันถึงรูปแบบการบริหารปกครอง 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งผู้นำาความคิดกว่าครึ่งเห็นว่า มีความจำาเป็นที่จะต้องคุยกันเรื่องการบริหารปกครองที่ 

เหมาะสมกับพื้นที่ (ร้อยละ 82.7) ในขณะที่อีกร้อยละ 12.8 มองว่าไม่จำาเป็น ส่วนอีกร้อยละ 0.9 รู้สึกเฉยๆ 

แผนภาพที่	63:	หากต้องการจะแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพ/สันติสุขที่ยั่งยืน	
ท่านคิดว่ามีความจำาเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องคุยกัน	

ถึงเรื่องรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่	(Q53-ผู้นำาความคิด)
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สำาหรับรูปแบบการบริหารปกครองที่อยากเห็นที่สุด คือ การกระจายอำานาจมากขึ้นด้วยโครงสร้าง 

การปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (ร้อยละ 62.7) รองลงมาก็ยังคงเป็น

ความต้องการท่ีจะให้มีการกระจายอำานาจมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เป็นการกระจายอำานาจด้วยโครงสร้างการ

ปกครองท่ีเหมือนกบัส่วนอืน่ๆ ของประเทศ (ร้อยละ 35.4) ถดัมาคือ รปูแบบทีเ่ป็นอสิระจากประเทศไทย (ร้อยละ 

17.2) และท้ายสุดคือ รูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (ร้อยละ 14.5) โดยมีข้อสังเกตว่า 

มีผู้ที่ “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่รู้” เป็นจำานวนมากในข้อรูปแบบที่เป็นอิสระจากประเทศไทย (ร้อยละ 20)

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำารวจข้อนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการอยู่แบบปัจจุบัน 

ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร กับผู้ที่ต้องการรัฐอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนั้น มีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ต้องการเห็นการกระจายอำานาจมากขึ้น ซึ่งอาจตีความในแง่หนึ่งได้ว่าหากมีการกระจายอำานาจ 

ให้ประชาชนในพื้นที่มีอำานาจในการบริหารจัดการปกครองตัวเองมากขึ้นก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข

ปัญหาได้ 

แผนภาพที่	64:	ท่านคิดอย่างไรต่อแนวทางการปกครองพื้นที่รูปแบบต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
(Q55-ผู้นำาความคิด)

 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าควรเรียกขานชื่อของพื้นที่นี้ว่าอย่างไร ตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ผู้นำาความคิดเห็นว่าเป็น 

ชื่อเรียกที่เหมาะสมที่สุด คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 38.2) อันดับสองคือ เรียกแยกเป็นรายจังหวัดไป 

(ร้อยละ 30) ไม่ต้องเรียกรวมกนั ถัดมาเป็นกลุม่ชือ่ “ปาตานี/ฟาฏอนี/อัล-ฟาฏอนี” รวมกนัคดิเป็นร้อยละ (23.7) 

แผนภาพที่	65:	ท่านคิดว่าควรเรียกพื้นที่จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	
จังหวัดนราธิวาส	และอีกสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาว่าอย่างไร

(Q50-ผู้นำาความคิด)
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แนวทาง/มาตรการที่คณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายควรเร่งด�าเนินการร่วมกัน 

คำาถามส่วนนี้จะมีทั้งหมด 15 ตัวเลือก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยฝ่ายต่างๆ คณะผู้วิจัย 

จึงได้นำาข้อเสนอเหล่านัน้มาให้ผูน้ำาความคดิได้พจิารณาว่า ข้อเสนอใดเป็นแนวทางหรอืมาตรการทีค่ณะพดูคยุของ

ทัง้สองฝ่ายควรเร่งดำาเนินการร่วมกนั เพือ่ให้เกดิผลเปลีย่นแปลงในทางบวก ซึง่ได้คำาตอบทีเ่รยีงลำาดบัความเร่งด่วน 

ปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่	66:	ท่านคิดว่าแนวทางหรือมาตรการดังต่อไปนี้
ควรเร่งดำาเนินการมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่	(Q56-ผู้นำาความคิด)

 

4.6	 ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม
 

ในส่วนนีจ้ะเป็นข้อมลูทีส่ะท้อนตวัตนของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ในแง่ของข้อมลูพืน้ฐาน เช่น เพศ อายุ 

ศาสนา และในแง่ของการนยิามอตัลกัษณ์ตวัตนของตนเองว่าเป็นคนอะไร รวมถงึทกัษะการใช้ภาษาและพฤตกิรรม

ในการรับข่าวสารตามช่องทางต่างๆ 

เพศ ศาสนา อายุ

การศกึษาครัง้นีม้กีลุม่ตวัอย่างในส่วนของผูน้ำาความคดิทีต่อบแบบสอบถาม ทัง้สิน้ 110 ตัวอย่างในจังหวดั

ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และสงขลาเฉพาะอำาเภอเทพา นาทว ีจะนะและสะบ้าย้อย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.4) ส่วนเพศหญงิมจีำานวนน้อยกว่า (ร้อยละ 13.6) โดยอายเุฉลีย่ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จะอยู่ที่ 53 ปี ซึ่งการสำารวจครั้งนี้ได้กำาหนดอายุของผู้ที่จะตอบแบบสอบถามไว้ที่ระหว่าง 18 - 70 ปี 

ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม (ร้อยละ 66.4) นอกเหนอืจากนัน้เป็นผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ (ร้อยละ 33.6) 

ตารางที่	29:	เพศ	(Q1-ผู้นำาความคิด)

ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่ร้อยละ 93.6 อยากให้หลีกเลี่ยงการก่อเหตุรุนแรงกับเป้าหมายอ่อนมากที่สุด

มาตรการรูปธรรมทีอ่ยากให้เร่งดำาเนนิการถดัมาคอื การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัในชมุชน (ร้อยละ 91.8) และการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 86.3) ส่วนข้อที่มีผู้ตอบว่า “ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” มากที่สุดนั้น คือ การยอมรับว่า

มาราปาตานีคือผู้แทนของขบวนการกลุ่มต่างๆ ในการพูดคุย 

ตารางที่	30:	ศาสนา	(Q3-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

หญิง 13.6

ชาย 86.4

ตัวแปร ร้อยละ

อิสลาม 66.4

พุทธ 33.6



นครศรีธรรมราช 5

ประจวบคีรีขันธ์ 1

กรุงเทพมหานคร 5

ตรัง 1

สตูล 1

บุรีรัมย์ 1

นนทบุรี 1

สมุทรปราการ 2

พระนครศรีอยุธยา 2

1. กรุงเทพมหานคร 
2. นนทบุรี 
3. ปทุมธานี 
4. นครปฐม 
5. สมุทรปราการ 
6. สมุทรสาคร 
7. สมุทรสงคราม 
8. พระนครศรีอยุธยา 
9. อ่างทอง 
10. สิงห์บุรี
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ภูมิล�าเนา

 เมือ่จำาแนกผูต้อบแบบสอบถามตามภมูลิำาเนาเดิมหรือตามบ้านเกดินัน้ พบว่าเป็นผูท่ี้มภีมูลิำาเนา

จากจังหวัดปัตตานีมากท่ีสุด (ร้อยละ 25.5) รองลงมาคือ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา  

(ร้อยละ 23.6, 16.4 และ 14.5 ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	67:	ภูมิลำาเนาเดิม	(Q5-ผู้นำาความคิด)

แผนภาพที่	68:	ระดับการศึกษาสูงสุดสายสามัญ	(Q8-ผู้นำาความคิด)	

 

ในส่วนของการศึกษาสายศาสนา ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่จบระดับปลาย (ซานาวีย์) (ร้อยละ 25.5)  

รองลงมาคือ ไม่ได้ศึกษา (ร้อยละ 21.8) 

แผนภาพที่	69:	ระดับการศึกษาสูงสุดสายศาสนา	(Q9-ผู้นำาความคิด)	

 

 การศึกษา

สำาหรับระดับการศึกษานั้น ได้แบ่งออกเป็นสายสามัญและสายศาสนา ซึ่งในส่วนของการศึกษา  

สายสามัญ ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 35.5) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 

และปริญญาเอก (ร้อยละ 23.6 และ 15.5 ตามลำาดับ) 
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รายได้

เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อเดือนของผู้นำาความคิด พบว่าร้อยละ 23.6 มีรายได้สูงกว่า 50,000 บาท  

รองลงมาจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ตำ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 17.3) ซึ่งเกือบทั้งหมดรู้สึกว่า ครอบครัวของตน 

มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 85.5) 

แผนภาพที่	70:	รายได้ต่อเดือนของท่าน	(Q10-ผู้นำาความคิด)

 

อาชีพ

หากจำาแนกตามกลุ่มอาชีพ จะพบว่าผู้นำาความคิดส่วนใหญ่เป็นผู้นำาศาสนา (ร้อยละ 22.7) รองลงมา

จะมีอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ (ร้อยละ 13.6) นักธุรกิจ พนักงานบริษัท พ่อค้า แม่ค้า (ร้อยละ 10.9) 

ข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ฐั และพนกังานรฐัวสิาหกจิ (ร้อยละ 7.3) และอสุตาซ หรอืครใูนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม (ร้อยละ 6.4) 

 

แผนภาพที่	71:	อาชีพหลัก	(Q12-ผู้นำาความคิด)

 

ตารางที่	31:	รายได้ครอบครัวเพียงพอหรือไม่	(Q11-ผู้นำาความคิด)

ตัวแปร ร้อยละ

ไม่พอ 85.5

พอ 14.3



ก.	ตัวบุคคล

ข.	สถานที่

ค.	ช่องทาง
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พฤติกรรมการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ

ในแง่ของตัวบุคคล ประชาชนจะติดตามหรือได้รับข่าวสารจากเพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน และ

คนในชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 83.6) และสถานที่ที่ประชาชนจะติดตามข่าวสารมากที่สุดคือ มัสยิด (ร้อยละ 

60) แต่หากถามถึงช่องทางต่างๆ ที่จะใช้ในการติดตามข่าวสารนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะดูจากเฟสบุ๊ค/ไลน์/ 

ทวิตเตอร์/วอสแอพมากที่สุด (ร้อยละ 81.8) รองลงมาจะเป็นโทรทัศน์ทั่วไป (ร้อยละ 80) อินเตอร์เนท/เว็บไซต์ 

(ร้อยละ 75.4) และหนังสือพิมพ์ทั่วไปตามมาเป็นอันดับที่สี่ (ร้อยละ 70)

แผนภาพที่	72:	ท่านติดตามข่าวต่างๆจากสื่อดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด		(Q13-ผู้นำาความคิด)	(ร้อยละ)

 

การนิยามตัวตน

คำาถามข้อนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และการนิยามตัวตน โดยต้องการที่จะทราบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าตัวเองเป็นคนอะไร เช่น เป็นคนมุสลิม คนมลายู คนปาตานี คนไทย คนจีน คนคริสต์ 

หรือคนพุทธ เป็นต้น ตัวเลือกที่ให้จะคละกันระหว่างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนา ซึ่งจะทำาให้เห็นว่าผู้ตอบ

ให้นำ้าหนักกับอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองในมิติใด ระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนา

ทัง้นี ้พบว่าผูน้ำาความคดิส่วนใหญ่นยิามตนเองจากฐานของอตัลกัษณ์ทางชาตพัินธุแ์ละศาสนาในสัดส่วน

ที่ใกล้เคียงกัน คือเป็นคนไทย (ร้อยละ 33.6) และมุสลิม (ร้อยละ 29.1) รองลงมาคือมองว่าตนเป็นคนมลายู 

ในสัดส่วนที่เท่าๆ กับคนที่มองว่าตนเป็นคนปาตานี (ร้อยละ 9.1) และคนพุทธ (ร้อยละ 5.5) ตามลำาดับ 

แผนภาพที่	73:	ท่านมองว่าตัวเองเป็นคนอะไร	(Q4-ผู้นำาความคิด)
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พฤติกรรมและทักษะการใช้ภาษา

ภาษาทีผู่น้ำาความคดิส่วนใหญ่พดูเป็นประจำาในครวัเรอืน คอื ภาษามลายถูิน่ (ร้อยละ 40) รองลงมาคอื

ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาใต้หรือไทยกลาง (ร้อยละ 37.3) ถัดมาเป็นภาษามลายูปนไทย (ร้อยละ 14.5) 

แผนภาพที่	74:	ท่านพูดภาษาใดเป็นประจำาในครัวเรือน	(Q6-ผู้นำาความคิด)

 

เมื่อถามถึงความสามารถในการใช้ภาษา ตลอดจนทักษะในการใช้นั้น พบว่าภาษาสามอันดับแรกที ่

ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ คือ ภาษาไทยกลาง มลายูถิ่น และภาษาใต้ (ร้อยละ 100, 81.8, และ 71.8 

ตามลำาดับ) 

แผนภาพที่	75:	ท่านสามารถใช้ภาษาอะไรต่อไปนี้ได้บ้าง	(Q7-ผู้นำาความคิด)

 

แผนภาพที่	76:	ท่านมีทักษะใดบ้างในการใช้ภาษาเหล่านี้	(Q7-ผู้นำาความคิด)
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สำาหรับทักษะในการใช้ภาษาน้ัน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะในการใช้ภาษาไทยกลาง 

ได้สูงกว่าภาษาอื่นในทุกด้านทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน (ร้อยละ 100, 100, 81.8, และ 81.8 ตามลำาดับ) รองลงมา

คอืภาษามลายูถิน่ (ฟังได้ร้อยละ 81.1 และพดูได้ร้อยละ 78.2) ถดัมาคอื ภาษาใต้ (ฟังได้ร้อยละ 70.9 และพดูได้ 

ร้อยละ 43.6) ภาษามลายูกลาง (ฟังได้ร้อยละ 60, พูดได้ร้อยละ 55.5, อ่านตัวอักษรยาวีได้ร้อยละ 50, เขียน 

ตัวอักษรยาวีได้ร้อยละ 44.5, อ่านตัวอักษรรูมีได้ร้อยละ 50.9, และเขียนตัวอักษรรูมีได้ร้อยละ 49.1) และภาษา

อังกฤษ (ฟังได้ร้อยละ 59.1, พูดได้ร้อยละ 52.7, อ่านได้ร้อยละ 53.6, และเขียนได้ร้อยละ 52.7) 

4.7	 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำาความคิด
 

ในภาพรวม สัดส่วนของกลุ่มผู้นำาความคิดที่เลือกตอบ “ไม่รู้” และ “ขอไม่ตอบ” นั้นมีน้อยกว่า 

กลุ่มประชาชนท่ัวไปมาก ซึ่งสะท้อนว่า ผู้นำาความคิดอาจมีความกล้าท่ีจะตอบและ/หรือมีข้อมูลในเรื่องต่างๆ

มากกว่าประชาชนทั่วไป 

ในแง่ของผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่รู้สึกว่า 

ตนได้รับผลกระทบทางด้านความม่ันคงปลอดภยัและการเดนิทางในชีวติประจำาวนัมากทีส่ดุ และจะรูส้กึไม่ปลอดภยั

หากต้องออกจากบ้านในเวลากลางคืน และอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธ 

สำาหรับความพยายามในการแก้ไขปัญหาภายใต้รัฐบาลปัจจุบันท่ีมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรฐัมนตรนีัน้ คนส่วนใหญ่รูส้กึว่าสถานการณ์ความรนุแรงในภาพรวมยงัคงเหมอืนเดมิ ไม่ได้เปลีย่นแปลงไป 

ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นพิเศษ และให้คะแนนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 จากคะแนนเต็ม 10 

ด้านมมุมองต่อความรนุแรง คนส่วนใหญ่ต่างมองว่า หากความรนุแรงลดลง กจ็ะมผีลทำาให้เกดิบรรยากาศ

ที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหา แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า ถ้าความรุนแรงลดลงแล้ว อาจจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่สนใจจะแก้ปัญหาอย่างจรงิจงัอกีต่อไป ซึง่มนียัทีส่ะท้อนว่า การยตุคิวามรนุแรงเพยีงอย่างเดยีวไม่ใช่สิง่ทีผู่ค้นใน

สงัคมต้องการ หากแต่ต้องการให้ผูเ้กีย่วข้องแก้ปัญหาความขดัแย้งต่อไปอย่างจรงิจงัด้วย แม้จะไม่มคีวามรนุแรงกต็าม 

สำาหรับสาเหตขุองความรุนแรงนัน้ ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่มองว่าความรุนแรงในพืน้ทีเ่กดิจากหลายสาเหตุ

ปะปนกัน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบประมาณ นโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม 

และกลุ่มอิทธิพลยาเสพติดค้าของเถื่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสายตาของผู้นำาความคิดนั้น 

มีทั้งขบวนการ กลุ่มยาเสพติดนำ้ามันเถื่อน และรัฐบาล

สำาหรบัแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรนุแรงนัน้ ผูน้ำาความคดิจำานวนมากสนบัสนนุให้ใช้การพดูคยุเจรจา 

(ร้อยละ 80.9) โดยทั้งรัฐบาลและขบวนการต่างก็ต้องปรับตัวและประนีประนอมกัน ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ท่ีต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม เมือ่ถามว่ามคีวามเชือ่มัน่และพอใจกระบวนการพดูคุยท่ีกำาลงัดำาเนนิการอยูใ่นขณะนี้

หรอืไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เชือ่มัน่และไม่พอใจ และมคีวามกงัวลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจจะไม่รบัฟังกนั และไม่ทำาตาม

ที่ตกลงกัน อีกทั้งกังวลว่า รัฐแค่ต้องการจะยุติความรุนแรงเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน 

อนึ่ง จากการสำารวจพบว่าผู้นำาความคิดเกือบทั้งหมดเคยได้ยินข่าวกระบวนการพูดคุยและติดตามข่าวอยู่ตลอด 

ทั้งน้ี หากมองไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้นำาความคิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.9) ต่างมีความหวังว่าจะเกิด 

ข้อตกลงสนัตภิาพขึน้ได้ ซึง่ความตัง้ใจจรงิของรฐับาลและขบวนการ ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของผูน้ำาศาสนาอสิลาม 

อสุตาซ องค์กรภาคประชาสงัคม นักวชิาการ และเยาวชนนักศึกษา จะมีส่วนสำาคัญทีท่ำาให้กระบวนการพดูคยุประสบ

ความสำาเร็จได้ โดยควรรวมตัวกันนำาเสนอความต้องการของประชาชนต่อทีมพูดคุยทั้งของรัฐบาลและขบวนการ 
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ประเด็นที่คิดว่าทั้งสองฝ่ายควรจะคุยกันในเวลานี้ 3 ประเด็นแรก คือ กระบวนการยุติธรรมและ 

สิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครอง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนมาตรการ 

รูปธรรมเร่งด่วนท่ีอยากให้รีบดำาเนินการคือ การหลีกเลี่ยงการก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อน การสร้างพื้นที่

ปลอดภัยในชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นอกจากเรื่องเฉพาะหน้าเหล่านี้แล้ว หากต้องการจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้นำาความคิด  

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.7) เห็นว่าจำาเป็นต้องคุยกันถึงเรื่องรูปแบบการปกครองด้วย โดยสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุด

คือ การกระจายอำานาจมากขึ้นด้วยรูปแบบพิเศษที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของพื้นที่ (ร้อยละ 62.7) รองลงมาคือ  

การกระจายอำานาจมากขึ้นด้วยรูปแบบที่เหมือนกับส่วนอ่ืนๆของประเทศ (ร้อยละ 35.4) ส่วนอีกร้อยละ 

17.2 ต้องการที่จะได้เอกราชเป็นรัฐอิสระ แยกออกจากประเทศไทย และอีกร้อยละ 14.5 ไม่ต้องการให้มีการ 

เปลี่ยนแปลงใดๆ 

 

ต�ร�งเปรยีบเทียบคว�มคิดเห็น
ระหว่�งประช�ชนทั่วไปและผู้นำ�คว�มคิด

ในส่วนนีจ้ะเป็นการนำาความคิดเหน็แต่ละประเด็นของประชาชนทัว่ไปและผูน้ำาความคดิมาเปรยีบเทยีบ

กนัในรปูของตาราง ซึง่จะเป็นการสรปุสาระสำาคญัทีท่ำาให้เหน็ว่าทัง้สองกลุม่นีค้ดิเหมอืนกนัหรอืต่างกนัในประเด็น

ใดบ้างอย่างไร

ตารางที่	32:	เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้นำาความคิด

ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

มุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่

1) ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ

เหตุการณ์

สว่นใหญไ่มเ่คยผา่นประสบการณต์รง 

(ร้อยละ 84.5) แต่หากเคยผ่าน ส่วน

ใหญ่จะเป็นกรณีที่มีคนในครอบครัว

หรือญาติสนิทเสียชีวิต (ร้อยละ 39.3)

ส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ตรง 

(ร้อยละ 51.8) โดยจะเป็นกรณีที่มี

คนในครอบครัวหรือญาติสนิทเสีย

ชีวิตมากที่สุด (ร้อยละ 14.6)

5
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ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

2) ผลกระทบจาก สถานการณ์

ในพื้นที่ต่อการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน

3 เรื่องแรกที่กระทบมากที่สุด คือ 

- เศรษฐกิจการประกอบอาชีพรายได้ 

(ร้อยละ 69.1) 

- การเดนิทางในชวีติประจำาวนั (รอ้ยละ 

64.5) 

- ความปลอดภยัในชวิีต (รอ้ยละ 64.3) 

3 เรื่องแรกที่กระทบมากที่สุด คือ 

- ความปลอดภยัในชวีติ (รอ้ยละ 80.9) 

- การเดนิทางในชวีติประจำาวนั (ร้อยละ 

80.9) 

- เศรษฐกิจการประกอบอาชพีรายได้ 

(ร้อยละ 74.6) 

3) ความรู้สึกปลอดภัย 3 เรือ่งแรกทีรู่ส้กึไมป่ลอดภยัมากทีส่ดุ 

คือ

- การออกจากบา้นเวลากลางคนื (ร้อยละ 

69.7)

- การอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธ 

(ร้อยละ 62.3)

- การพบปะพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จัก 

(ร้อยละ 62)

3 เรื่องแรกที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมาก

ที่สุด คือ

- การวิจารณ์ขบวนการเคลื่อนไหว 

(ร้อยละ 80.9)

- การออกจากบ้านเวลากลางคืน  

(ร้อยละ 80)

- การแสดงความเห็นเรื่องเอกราช 

(ร้อยละ 78.2) 

4) การติดต่อสัมพันธ์ของคนใน

สังคม

สว่นใหญ่รูส้กึตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก

ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน (ร้อยละ 

53.1) ในขณะที่อีกร้อยละ 33.4 รู้สึก

ว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจได้

ส่วนใหญ่รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ 

(ร้อยละ 54.5) ในขณะที่อีกร้อยละ 

39.1 รูส้กึวา่ตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก

ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน

5) การปฏิบัติกับคนไทย พุทธ/

จีนและคนมลายู มุสลิม

เรือ่งทีค่นสว่นใหญเ่หน็วา่คนไทยพทุธ/

จนีไดรั้บการปฏบิติัดีกวา่คนมลายมูสุลมิ

คือ กระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 

17.8) และความมัน่คง (รอ้ยละ 16.8) 

ส่วนเรื่องที่คนมลายูมุสลิมได้รับการ

ปฏิบัติท่ีดีกว่าคนไทยพุทธ/จีนมาก

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆ 

คือ ศาสนา (ร้อยละ 6.5) และภาษา  

(ร้อยละ 5.4) 

เร่ืองทีค่นสว่นใหญเ่หน็วา่คนไทยพทุธ/

จีนได้รับการปฏิบัติดีกว่าคนมลายู

มสุลมิคอื ความมัน่คง (รอ้ยละ 50.9) 

และกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 

40.9) 

ส่วนเรื่องที่คนมลายูมุสลิมได้รับการ

ปฏิบัติท่ีดีกว่าคนไทยพุทธ/จีนมาก

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆ

คือ ศาสนาและภาษา (ร้อยละ 24.5 

เท่ากัน)

ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

6) การทำาหน้าที่ของหญิงชาย ส่วนใหญ่มองว่าในด้านการเป็นผู้นำา

ทางการเมือง ผู้ชายทำาหน้าที่ได้ดีกว่า

ผู้หญิง (ร้อยละ 59.3) 

ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 42.9 

จะคิดว่าผู้ชายและผู้หญิงทำาหน้าที่ 

ได้ดีพอๆ กัน เช่นเดียวกันกับด้านการ

สร้างสันติภาพ (ร้อยละ 44.3) 

ส่วนใหญ่มองว่าในด้านการเป็นผู้นำา

ทางการเมอืง ผู้ชายทำาหน้าท่ีไดด้กีวา่

ผู้หญิง (ร้อยละ 55.5) เช่นเดียวกับ

ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 40) 

แต่สำาหรับด้านการสร้างสันติภาพ  

ส่วนใหญ่มองว่า ชายและหญิงทำา

หน้าที่ได้ดีพอๆ กัน (43.6) 

มุมมองต่อขบวนการและรัฐบาล

7) คำาเรียกขบวนการ ส่วนใหญเ่รยีกกลุ่มคนทีใ่ชอ้าวธุตอ่สู้กบั

เจา้หนา้ทีร่ฐัในพืน้ทีว่า่ “ผูก้อ่ความไม่

สงบ” (รอ้ยละ 40) รองลงมาคอื “กลุม่

ผูม้คีวามคดิเหน็และอดุมการณแ์ตกตา่ง

จากรฐั” (รอ้ยละ 8.7) และ “ผูก้อ่เหตุ

รุนแรง” (ร้อยละ 6.8)

ส่วนใหญ่เรียกกลุ่มคนที่ใช้อาวุธต่อสู้

กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ว่า “กลุ่มผู้มี

ความคดิเห็นและอดุมการณแ์ตกตา่ง

จากรัฐ” (ร้อยละ 28.2) รองลงมา 

คือ “ขบวนการปลดปล่อยปาตานี/

ยแูว” (ร้อยละ 24.5) และ “ผูก้อ่ความ 

ไม่สงบ” (ร้อยละ 14.5)

8) การเคยได้ยินชื่อของ

ขบวนการ

กลุม่ขบวนการทีค่นสว่นใหญเ่คยไดย้นิ

มากที่สุด คือ พูโล (ร้อยละ 40.3)  

รองลงมาคือ บีอาร์เอ็น 

(รอ้ยละ 39.9) เบอรซ์าต ู(รอ้ยละ 32.9) 

มาราปาตานี (ร้อยละ 19.4) บีไอพีพี 

(ร้อยละ 6.3) และจีเอ็มไอพี (ร้อยละ 

5.2)

กลุ่มขบวนการที่ส่วนใหญ่เคยได้ยิน

มากที่สุด คือ พูโล (ร้อยละ 96.4)  

รองลงมาคือ บอีารเ์อน็ (รอ้ยละ 95.5) 

เบอร์ซาต ู(รอ้ยละ 94.5) มาราปาตาน ี

(ร้อยละ 83.6) บไีอพพี ี(รอ้ยละ 69.1) 

และจีเอ็มไอพี (ร้อยละ 46.4)
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ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

9) ปัจจัยที่ทำาให้คนเข้าร่วม

ขบวนการ

ประชาชนสว่นใหญม่องวา่มหีลายปจัจยั

ประกอบกนั โดยปจัจยัทีม่สีดัสว่นผูต้อบ

เกนิรอ้ยละ 60 ขึน้ไป มดีงันี ้คอื การตดิ

ยาเสพตดิ (รอ้ยละ 69.4) การขาดการ

ศึกษา (ร้อยละ 67.2) การถูกชักชวน

จากสมาชิกขบวนการ (ร้อยละ 64.8) 

การถูกบังคับข่มขู่ให้เข้าร่วม (ร้อยละ 

63.3) และรายไดไ้มพ่อ ยากจน วา่งงาน 

(ร้อยละ 60.5)

ผูน้ำาความคดิสว่นใหญม่องวา่มหีลาย

ปัจจัยประกอบกัน โดยปัจจัยที่มี

สัดส่วนผู้ตอบเกินร้อยละ 60 ขึ้นไป 

มีดังนี้ คือ 

ความรู้สึกว่าใช้สันติวิธีเรียกร้องแล้ว 

ไมไ่ดผ้ล (รอ้ยละ 83.6) การถกูชกัชวน

จากสมาชิกขบวนการ (ร้อยละ 82.8) 

การถูกกดดนัจากการเลอืกปฏิบตัขิอง

เจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ 81.8) การรักษา

ผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด 

และสิ่งผิดกฎหมาย (ร้อยละ 71.8) 

การปกปอ้งอตัลกัษณว์ฒันธรรมมลายู

ปาตานี (ร้อยละ 70.9) การปกป้อง

ฟื้นฟูศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 69.1) 

การขาดการศึกษา (ร้อยละ 61.9) 

และการหลงผิด (ร้อยละ 60.9) 

10) เป้าหมายหลักของ 

ขบวนการ

ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่รู้ (ร้อยละ 39.3) 

ในส่วนของคนที่ตอบนั้น มองว่า 

เป้าหมายหลักของขบวนการคือ 

เอกราช/แยกดินแดนไปเป็นรัฐอิสระ 

(ร้อยละ 23) รองลงมาคือ ต้องการ

อำานาจอิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ของ

ตัวเอง (ร้อยละ 12.1) 

ส่วนใหญ่มองว่าเป้าหมายหลักของ

ขบวนการคือ 

เอกราช/แยกดนิแดนไปเปน็รฐัอสิระ 

(รอ้ยละ 48.2) รองลงมาคอื ตอ้งการ

เขตปกครองพิเศษ (ร้อยละ 22.7) 

11) ทิศทางของการ 

เปลี่ยนแปลง 

ส่วนใหญ่รู้สึกว่าสถานการณ์เหมือน

เดิม (ร้อยละ 42.9) รองลงมารู้สึกว่า

ดีขึ้น (ร้อยละ 26.1)

ส่วนใหญ่รู้สึกว่าสถานการณ์เหมือน

เดิม (ร้อยละ 45.5) รองลงมารู้สึกว่า

แย่ลง (ร้อยละ 31.8)

12) คะแนนรัฐบาล  

พล.อ.ประยุทธ์ฯ

คะแนนเฉลีย่ 4.7 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนนเฉลี่ย 4 จากคะแนนเต็ม 10

ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

มุมมองต่อความรุนแรง

13) สาเหตุของความรุนแรง ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีหลาย

สาเหตุประกอบกัน โดยสาเหตุที่มี

สัดส่วนผู้ตอบเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป 

มีดังนี้ คือ

กลุม่อทิธพิลและคา้ของเถือ่น (รอ้ยละ 

56.3) เจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบ

ประมาณ (ร้อยละ 53.5) การแข่งขัน

ทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ 

(รอ้ยละ 52.4) นโยบายรฐัท่ีเลอืกปฏบิติั 

ทำาให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 

51.9) และกลุ่มคนไม่หวังดีที่บิดเบือน

ประวตัศิาสตรแ์ละศาสนาเพือ่ประโยชน์

ของตัวเอง (ร้อยละ 50.9)

ผูน้ำาความคดิสว่นใหญม่องวา่มีหลาย

สาเหตุประกอบกัน โดยสาเหตุท่ีมี

สัดส่วนผู้ตอบเกินร้อยละ 60 ขึ้นไป 

มีดังนี้ คือ

เจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เอางบประมาณ 

(ร้อยละ 77.3) นโยบายรัฐที่เลือก

ปฏิบัติ ทำาให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม 

(ร้อยละ 73.7) กลุ่มอิทธิพลและค้า

ของเถื่อน (ร้อยละ 72.7) และการที่

สยามยึดครองปาตานเีปน็อาณานคิม 

(ร้อยละ 60.9) 

14) ผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง 3 ลำาดับแรก คือ 

กลุ่มยาเสพติด น้ำามันเถื่อน (ร้อยละ 

11.8)

ขบวนการ (ร้อยละ 10.5)

ทหารพราน (ร้อยละ 8.4)

3 ลำาดับแรก คือ

ขบวนการ (ร้อยละ 24.9)

กลุ่มยาเสพติด น้ำามันเถื่อน (ร้อยละ 

16.4)

รัฐบาล (ร้อยละ 10.3)

15) คำาเรียกสถานการณ์ ส่วนใหญ่เรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่า “การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 

57.8) รองลงมาคอื “การกอ่การรา้ย”  

(รอ้ยละ 8.3) และ “การกอ่เหตรุนุแรง” 

(ร้อยละ 8.2) 

ส่วนใหญ่เรียกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ว่า “การก่อความไม่สงบ” (ร้อยละ 

36.4) รองลงมาคอื “การละเมดิสทิธิ

มนุษยชน” (ร้อยละ 17.3) “การก่อ

เหตุรุนแรง” (ร้อยละ 12.7) และ 

“สงคราม” (ร้อยละ 10.9)
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ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

16) ความรุนแรง ส่วนใหญ่มองว่า หากความรุนแรง

ลดลง จะทำาให้เกิดบรรยากาศที่ดี

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากขึ้น  

(รอ้ยละ 60.7) แตข่ณะเดยีวกนักม็คีน

มองว่า หากความรุนแรงลดลง อาจ

ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สนใจแก้ไขปัญหา

อย่างจริงจัง (ร้อยละ 47.2)

ส่วนใหญ่มองว่า หากความรุนแรง 

ลดลง จะทำาให้เกิดบรรยากาศที่ดี

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากขึ้น  

(รอ้ยละ 82.8) แต่ขณะเดียวกนักม็คีน

มองว่า หากความรุนแรงลดลง อาจ

ทำาใหผู้เ้กีย่วขอ้งไมส่นใจแกไ้ขปญัหา

อย่างจริงจัง (ร้อยละ 57.3)

มุมมองต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขและการพูดคุย

17) ความหมายของสันติภาพ สันติภาพ หมายถึง

- คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคี  

(ร้อยละ 21.5)

- การมอีสิรภาพและเสรภีาพ (รอ้ยละ 

17.6)

- การไม่มีความรุนแรง (ร้อยละ 13.3)

สันติภาพ หมายถึง

- การมคีวามยุตธิรรมความเป็นธรรม 

(ร้อยละ 25.6)

- คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคี 

(ร้อยละ 20.8)

-  การมีอิ สรภาพและเสรีภาพ  

(ร้อยละ 19.9)

18) ความหมายของสันติสุข สันติสุข หมายถึง

- คนในสงัคมอยูร่ว่มกนัได ้สามคัค ี(รอ้ย

ละ 19.5)

- การไม่มีความรุนแรง (ร้อยละ 14.8)

- การมคีวามยตุธิรรม/ความเปน็ธรรม 

(ร้อยละ 12.1)

สันติสุข หมายถึง

- คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ สามัคคี 

(ร้อยละ 19.5)

- การไม่มีความรุนแรง (ร้อยละ 17.3)

- การมคีวามยุตธิรรมความเป็นธรรม 

(ร้อยละ 13.8)

19) ความหมายของ

กระบวนการสันติภาพ

สว่นใหญม่องว่ากระบวนการสนัตภิาพ

คือ การที่รัฐบาลและขบวนการต่าง

ปรบัตวัและประนีประนอมกนั (ร้อยละ 

51.1)

สว่นใหญม่องวา่กระบวนการสนัตภิาพ

คือ การที่รัฐบาลและขบวนการต่าง

ปรับตวัและประนปีระนอมกนั (ร้อยละ 

72.7)

20) การรับทราบข่าวสาร

กระบวนการพูดคุย

มีทั้งที่เคยได้ยินข่าว (ร้อยละ 51.1) 

และไม่เคยได้ยินข่าว (ร้อยละ 43.1)

เกือบทั้งหมดเคยได้ยินข่าว (ร้อยละ 

94.5)

ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

21) ความสนใจติดตามข่าว มทีัง้ทีไ่มไ่ดต้ดิตามขา่ว (รอ้ยละ 45.9) 

และติดตามข่าว (ร้อยละ 45.7)

จำานวนมากสนใจตดิตามขา่ว (รอ้ยละ 

80.9)

22) การทราบข่าวหัวหน้าคณะ

พูดคุย

เกือบทั้งหมดไม่ทราบว่าหัวหน้าคณะ

พดูคยุของรฐับาลและขบวนการคอืใคร 

(ร้อยละ 91.9 และ 93.7 ตามลำาดับ) 

แตโ่ดยเปรยีบเทยีบแล้วจะรูจ้กัหวัหน้า

คณะพูดคุยของรัฐบาลมากกว่าของ

ขบวนการเล็กน้อย

มผีูท้ีท่ราบวา่หวัหนา้คณะพดูคยุของ

รฐับาลและขบวนการคอืใคร รอ้ยละ 

42.7 และ 40 ตามลำาดบั โดยเปรยีบ

เทียบแล้วจะรู้จักหัวหน้าคณะพูดคุย

ของรัฐบาลมากกว่าของขบวนการ

เล็กน้อย

23) ผลของกระบวนการพูดคุย

ต่อบรรยากาศในพื้นที่

ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการพูดคุยจะทำาให้

บรรยากาศดีขึ้น (ร้อยละ 48.3)

รูส้กึวา่การพดูคยุจะทำาใหบ้รรยากาศ

ดีขึ้นและแย่ลงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียง

กัน (ร้อยละ 45.3 และร้อยละ 43.5 

ตามลำาดับ)

24) การสนับสนุนการพูดคุย

เจรจาเป็นแนวทางแก้ปัญหา

ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้การพูดคุย 

เจรจาเป็นแนวทางในการแก้ ไข

ปัญหา (ร้อยละ 56.1) อีกร้อยละ 6.9  

ไม่สนบัสนนุ และรอ้ยละ 26.7 ไม่แน่ใจ 

จำานวนมากสนบัสนนุใหใ้ชก้ารพดูคยุ

เจรจาเปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหา 

(ร้อยละ 80.9) อีกร้อยละ 2.7 ไม่

สนบัสนนุ และรอ้ยละ 12.7 ไมแ่นใ่จ
 

25) ข้อกังวลต่อการพูดคุย ข้อกังวล 3 ลำาดับแรก คือ

- ไม่สามารถหยุดความรุนแรงได้จริง 

(ร้อยละ 66.6)

- สถานการณ์อาจรุนแรงมากขึ้น  

(ร้อยละ 65.3)

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำาตามที่ตกลงกัน 

(ร้อยละ 62.7)

ข้อกังวล 3 ลำาดับแรก คือ

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รับฟังความ

ต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงจัง  

(ร้อยละ 79.1)

- ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไม่ทำาตามท่ีตกลงกนั 

(ร้อยละ 79.1)

- รัฐแค่ต้องการยุติความรุนแรง แต่

ไม่ตั้งใจจะสร้างสันติภาพท่ีย่ังยืน  

(ร้อยละ 71.8)
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26) ความเชื่อมั่นต่อ

กระบวนการพูดคุย

ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ (ร้อยละ 31.7)  

อกีสว่นหนึง่รูส้กึไมเ่ชือ่มัน่วา่การพดูคยุ 

ท่ีเกิดขึ้นนี้จะแก้ปัญหาได้ (ร้อยละ 

29.1) 

สว่นใหญรู่ส้กึไมเ่ชือ่มัน่วา่การพดูคยุที่

เกดิขึน้นีจ้ะแกป้ญัหาได ้(รอ้ยละ 50) 

อกีสว่นหนึง่รูส้กึเชือ่มัน่ (รอ้ยละ 30) 

27) ความพอใจต่อความ

ก้าวหน้าของ การพูดคุย

ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ (ร้อยละ 43.1)  

รองลงมารู้สึกพอใจ (ร้อยละ 23.9) 

ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจกับความ

กา้วหนา้ของการพดูคยุ (รอ้ยละ 44.5) 

ส่วนที่พอใจมีอยู่ร้อยละ 19.1 

28) ความหวังต่อการเกิด

สันติภาพ

ส่วนใหญ่มีความหวงัวา่จะเกดิขอ้ตกลง

สนัตภิาพไดภ้ายใน 5 ปขีา้งหนา้ (รอ้ย

ละ 44.6) อีกสว่นหนึง่รูส้กึวา่ไมม่คีวาม

หวัง (ร้อยละ 31.8)

ส่ วนใหญ่มีความหวั งว่ าจะเกิด 

ข้อตกลงสันติภาพได้ภายใน 5 ปี 

ขา้งหนา้ (รอ้ยละ 60.9) อกีสว่นหนึง่

รู้สึกว่าไม่มีความหวัง (ร้อยละ 32.7)

ข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย

29) กลุ่มบุคคลที่จะมีส่วน

สำาคัญต่อความสำาเร็จ

3 ลำาดับแรก คือ นักการเมือง ผู้นำา

ศาสนาอิสลาม และอุสตาซ

3 ลำ าดับแรก คือ  นักวิ ชาการ

มหาวิทยาลัย ผู้นำาศาสนาอิสลาม 

และองค์กรภาคประชาสังคม

30) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่จำาเป็น

ส่วนใหญ่อยากให้องค์กรภาคประชา

สงัคมรวมตวักนันำาเสนอความตอ้งการ

ของประชาชนต่อทั้งสองฝ่ายบนโต๊ะ 

พูดคุย (ร้อยละ 51.3)

ส่วนใหญ่อยากให้องค์กรภาคประชา

สังคมรวมตวักนันำาเสนอความตอ้งการ

ของประชาชนต่อทั้งสองฝ่ายบนโต๊ะ

พูดคุย (ร้อยละ 85.5)

31) การทำาประชามติ หากมกีารทำาประชามต ิส่วนใหญอ่ยาก

ให้ทำาเฉพาะในพื้นที่ (ร้อยละ 39.9)  

อีกส่วนหนึ่งอยากให้ทำาทั้งประเทศ 

(ร้อยละ 30.1)

หากมีการทำาประชามติ ส่วนใหญ่

อยากให้ทำาเฉพาะในพื้นที่ (ร้อยละ 

52.8) อีกส่วนหน่ึงอยากให้ทำาทั้ง

ประเทศ (ร้อยละ 28.2)

32) กลุ่มที่มีความสำาคัญต่อการ

สร้างสันติภาพ

3 ลำาดับแรก คือ รัฐบาล ผู้นำาศาสนา

อิสลาม และขบวนการ

3 ลำาดับแรก คือ รัฐบาล ขบวนการ 

และองค์กรภาคประชาสังคม
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33) ประเด็นที่อยากให้รัฐบาล

และขบวนการพูดคุยกันในเวลา

นี้

3 ลำาดับแรก คือ

- การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ 

(ร้อยละ 19.4)

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน (ร้อยละ 15.5)

- การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 

15.2)

3 ลำาดับแรก คือ

- กระบวนการยตุธิรรมสทิธมินษุยชน 

(ร้อยละ 18.3)

- การเมืองการปกครอง (รอ้ยละ 18)

- ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ของประชาชน (ร้อยละ 14.1)

34) ความยุติธรรมในระยะ

เปลี่ยนผ่าน 

สว่นหนึง่มองวา่ ควรมกีารนริโทษกรรม

บางส่วนในคดีท่ีไมร่า้ยแรง เพ่ือใหเ้ดิน

หนา้ไปได ้(รอ้ยละ 27.5) รองลงมามอง

วา่ สงัคมไมค่วรยอมให้มกีารงดเวน้โทษ

ไม่ว่าจะกรณีใด (ร้อยละ 23.7)

ส่วนใหญ่มองว่า ควรมีการนิรโทษ

กรรมบางส่วนในคดีที่ไม่ร้ายแรง  

เพื่อให้เดินหน้าไปได้ (ร้อยละ 52.7) 

ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า ควร

นิรโทษกรรมทุกกรณีเพื่อแลกกับ

สันติภาพ (ร้อยละ 17.3) 

35) แนวทางการปกครองที่จะ

แก้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง

ส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่รู้” และ “ขอ

ไม่ตอบ” รวมกันคิดเป็นร้อยละ 45.9 

สำาหรับในส่วนของผู้ที่ตอบ ส่วนใหญ่

เห็นว่า ปัญหาจะยุติลงได้โดยท่ีพื้นท่ี

นี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย 

หากรัฐบาลทำาตามความต้องการของ

ประชาชนในพืน้ทีจ่รงิๆ (รอ้ยละ 45.8) 

ในขณะที่อีกร้อยละ 8.3 มองว่า พื้นที่

นี้ต้องเป็นรัฐอิสระเท่านั้น ปัญหาจึง

จะยุติได้

ส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาจะยุติลงได้

โดยที่พ้ืนที่น้ียังคงเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศไทย หากรัฐบาลทำาตาม

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จรงิๆ (รอ้ยละ 52.7) ในขณะทีอ่กีรอ้ย

ละ 10.9 มองว่า พื้นท่ีน้ีต้องเป็นรัฐ

อสิระเทา่นัน้ ปญัหาจงึจะยตุไิด ้ทัง้นี ้ 

มผีูไ้มรู่แ้ละขอไมต่อบรวมกนั คดิเปน็

ร้อยละ 18.1

36) ความจำาเป็นของการคุย

เรื่องรูปแบบการปกครอง

ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจำาเป็นต้อง

คุยกันเรื่องรูปแบบการปกครองหาก

ต้องการจะแก้ปัญหาอย่างยั่ งยืน  

(ร้อยละ 58.1) ในขณะที่ร้อยละ 5.8 

เห็นว่าไม่จำาเป็น

ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจำาเป็นต้อง

คุยกันเรื่องรูปแบบการปกครองหาก

ตอ้งการจะแกป้ญัหาอยา่งยัง่ยนื (รอ้ย

ละ 82.7) ในขณะทีร่อ้ยละ 12.8 เหน็

ว่าไม่จำาเป็น
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37) รูปแบบการปกครองที่

อยากเห็น

ส่วนใหญอ่ยากเหน็การกระจายอำานาจ

ท่ีมากขึน้กว่าทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนัแตย่งั

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยในรูปแบบ

พิเศษ (ร้อยละ 32.4) รองลงมาคือรูป

แบบการกระจายอำานาจท่ีเหมือนกับ

พืน้ทีอ่ืน่ๆ ของประเทศ (ร้อยละ 28.1) 

รปูแบบปจัจบุนัโดยไม่เปล่ียนแปลงใดๆ 

(รอ้ยละ 15.3) และรปูแบบทีเ่ปน็อสิระ

จากประเทศไทย (ร้อยละ 12.7) 

ส่วนใหญอ่ยากเห็นการกระจายอำานาจ

ทีม่ากขึน้กวา่ทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนัแตยั่ง

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยในรูปแบบ

พเิศษ (รอ้ยละ 62.7) รองลงมาคอืรปู

แบบการกระจายอำานาจทีเ่หมอืนกบั

พืน้ทีอ่ืน่ๆ ของประเทศ (รอ้ยละ 35.4) 

รูปแบบที่เป็นอิสระจากประเทศไทย 

(ร้อยละ 17.2) และรูปแบบปัจจุบัน

โดยไม่เปลีย่นแปลงใดๆ (ร้อยละ 14.5) 

38) คำาเรียกพื้นที่ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเรียกพื้นที่นี้ว่า 

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ร้อยละ 

43.6) รองลงมาคือเรยีกเปน็รายจงัหวัด

คือ “จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส และอีกสี่อำาเภอใน

จังหวัดสงขลา” (ร้อยละ 28.8) และ 

ถัดมาเป็นกลุ่มชื่อ “ปาตานี/ฟาฏอนี/

อัล-ฟาฏอนี” รวมกันคิดเป็นร้อยละ 

(9.7)

ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเรียกพื้นที่นี้ว่า 

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ร้อยละ 

38.2) รองลงมาคือเรียกเป็นราย

จังหวัดคือ “จังหวัดปัตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และอีก 

ส่ีอำาเภอในจังหวัดสงขลา” (ร้อยละ 

30) และถดัมาเปน็กลุม่ชือ่ “ปาตาน/ี

ฟาฏอน/ีอลั-ฟาฏอน”ี รวมกนัคดิเป็น

ร้อยละ (23.7)

39) มาตรการที่ควรเร่งดำาเนิน

การ

3 ลำาดับแรก คือ

- การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 

81.3)

- การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน  

(ร้อยละ 74.5)

- การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย 

กระบวนการยตุธิรรม และการเยยีวยา

ให้มีความเป็นธรรม (ร้อยละ 68.5)

3 ลำาดับแรก คือ

- การหลีกเลี่ยงการก่อเหตุรุนแรง 

กับเป้าหมายอ่อน (ร้อยละ 93.6)

- การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน 

(ร้อยละ 91.8)

- การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 

86.3)

ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม

40) จำานวน 1,570 คน 110 คน

41) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57) สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย (รอ้ยละ 86.4)

42) อายุเฉลี่ย 43 ปี 53 ปี

ประเด็น ประชาชนทั่วไป ผู้นำาความคิด

43) ศาสนา สว่นใหญนั่บถือศาสนาอสิลาม (รอ้ยละ 

76.8)

สว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม (รอ้ยละ 

66.4)

44) การศึกษา สว่นใหญจ่บการศกึษาสายสามญัระดบั

ประถมศกึษา (รอ้ยละ 39.3) สำาหรบัสาย

ศาสนา ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา (ร้อยละ 

36.8)

ส่วนใหญ่จบการศึกษาสายสามัญ

ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 35.5) 

สำาหรับสายศาสนา มีคนที่จบระดับ

ปลาย (ซานาวีย์) (ร้อยละ 25.5)

45) รายได้ สว่นใหญม่รีายไดต้่ำากวา่ 10,000 บาท

ต่อเดือน (ร้อยละ 80.8) และรู้สกึวา่ราย

ไดค้รอบครวัไมพ่อใชจ้า่ย (รอ้ยละ 71.9) 

สว่นใหญมี่รายไดส้งูกวา่ 30,000 บาท

ต่อเดือน (ร้อยละ 42.7) และรู้สึกว่า

รายได้ครอบครวัเพยีงพอสำาหรบัการ

ใช้จ่าย (ร้อยละ 85.5)

46) อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

ประมง และเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 41.2)

สว่นใหญ่เป็นผูน้ำาศาสนา ครอูาจารย ์

นักวิชาการ (ร้อยละ 36.3)

47) ช่องทางในการติดตาม

ข่าวสาร

ในแง่สือ่ท่ีเป็นตัวบุคคล จะติดตามจาก

เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เพื่อนบ้านและ

คนในชุมชนมากที่สุด 

สำาหรบัสถานทีจ่ะเปน็มสัยดิทีจ่ะตดิตาม

ขา่วมากทีส่ดุ สว่นตวัสือ่ทีเ่ปน็ชอ่งทาง

ติดตามข่าวนั้น จะเป็นโทรทัศน์ทั่วไป

มากที่สุด

ในแง่สือ่ทีเ่ปน็ตวับคุคล จะตดิตามจาก

เพือ่นสนทิ คนใกลช้ดิ เพือ่นบา้นและ

คนในชุมชนมากที่สุด 

สำาหรับสถานท่ีจะเป็นมัสยิดท่ีจะ

ติดตามข่าวมากท่ีสดุ สว่นตวัสือ่ท่ีเปน็

ช่องทางติดตามข่าวนั้น จะเป็นเฟส

บุค๊/ไลน/์ทวติเตอร/์วอสแอพมากทีส่ดุ

48) การนิยามตัวตน ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าตัวเองเป็น

- มุสลิม (ร้อยละ 47.5)

- ไทย (ร้อยละ 24.7) 

- มลายู (ร้อยละ 19)

- พุทธ (ร้อยละ 5.2)

- ปาตานี (ร้อยละ 1.9) 

ผูต้อบแบบสอบถามมองว่าตวัเองเปน็

- ไทย (ร้อยละ 33.6) 

- มุสลิม (ร้อยละ 29.1) 

- มลายู (ร้อยละ 9.1)

- ปาตานี (ร้อยละ 9.1)

- พุทธ (ร้อยละ 5.5)

49) การใช้ภาษา ภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดในครัวเรือน

มากที่สุดคือ ภาษามลายูถิ่น (ร้อยละ 

58.2) 

ภาษาทีค่นสว่นใหญ่ใชพู้ดในครวัเรอืน

มากทีส่ดุคอื ภาษามลายถูิน่ (รอ้ยละ 

40) 
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ของความเป็นตัวแทน (representation) ของกลุ่มตัวอย่างจะทำาให้ผลการสำารวจ มีความคลาดเคลื่อนทางสถิติ

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนในการสุ่ม ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1  การสุ่มระดับตำาบล จะทำาการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) จากตำาบล

ทัง้หมดทีม่อียูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และสีอ่ำาเภอของจงัหวดัสงขลา โดยได้ตำาบล

ตัวอย่างจำานวน 123 ตำาบล 

ขั้นตอนที่ 2  การสุ่มระดับหมู่บ้าน จะทำาการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) จากหมู่บ้าน

ที่มีในตำาบลที่ถูกสุ่มไว้ โดยได้หมู่บ้านตัวอย่างจำานวน 131 หมู่บ้าน 

ข้ันตอนท่ี 3  การสุ่มเลือกครัวเรือนด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยสุ่ม

หมู่บ้านหรือชุมชนละ12 ครัวเรือน และทำาการสุ่มเลือกสมาชิกในครัวเรือนจำานวน  

1 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,572 ตัวอย่าง

1.2		 รายละเอียดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง

โครงการฯ จะสำารวจครัวเรือนที่ได้จากการสุ่มในพื้นที่สามจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 

สี ่อำาเภอในจงัหวดัสงขลา (เทพา นาทว ีจะนะ สะบ้าย้อย) จำานวน 131 หมูบ้่าน/ชมุชน หมูบ้่านละ 12 ครวัเรอืน 

รวมทัง้สิน้ 1,572 ตวัอย่าง ซึง่จะสุม่เฉพาะผูท้ีม่อีายรุะหว่าง 18-70 ปี โดยมขีัน้ตอนในการสุ่มหาหมูบ้่านเป้าหมาย

และการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ขัน้แรก ทำาการเลอืกตำาบลจากอำาเภอ 37 อำาเภอ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และสีอ่ำาเภอ

จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยแต่ละอำาเภอจะเลือกตำาบลตามสัดส่วนของจำานวนตำาบล ซึ่งมีการ

กำาหนดช่วงของตำาบลและจำานวนตำาบลที่จะสุ่มในแต่ละช่วง โดยได้จำานวนรวมของตำาบลตัวอย่างท้ังหมด 123 

ตำาบล มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่	1	จำานวนตำาบลเป้าหมาย

ช่วงชั้นของ	
ตำาบล

จำานวนตำาบล	
ที่จะสุ่ม

จำานวนอำาเภอ	
ในแต่ละช่วงชั้น

จำานวนตำาบล	
ตัวอย่างทั้งหมด

2-4 2 10 20

5-8 3 12 36

9-12 4 9 36

13-16 5 5 25

17-18 6 1 6

จำานวนรวมของตำาบลตัวอย่างทั้งหมด 123

ภ�คผนวก	ก

ระเบียบวิธีวิจัย
การสำารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวดัชายแดนภาคใต้ ครัง้ที ่2 (Peace 

Survey 2) นี้ ใช้การวิจัยเชิงสำารวจ (survey research) เช่นเดียวกันกับการศึกษารอบที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษามมุมอง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ียะลา นราธวิาส และอกี

สี่อำาเภอของจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วยอำาเภอเทพา นาทวี จะนะและสะบ้าย้อย ต่อกระบวนการสันติภาพ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลในการกำาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริง ให้กับรัฐบาล กลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า โดยใช้แบบสอบถามบันทึกข้อมูล 

กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป และผู้นำาความคิดจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยคณะวิจัยได้ร่วมกันทบทวนและ

พฒันาแบบสอบถามจากการเก็บข้อมลูในคร้ังทีผ่่านมา โดยข้อคำาถามหลกัในแบบสอบถามยงัคงเดมิเกอืบทัง้หมด 

สำาหรับรูปแบบและวิธีการดำาเนินการวิจัย มีดังนี้

1.	การสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

1.	1		 พื้นที่ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

	 การศกึษาครัง้นีท้ำาการศึกษาในพ้ืนทีจ่งัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และสีอ่ำาเภอในพืน้ที่

จงัหวดัสงขลา อนัประกอบด้วยอำาเภอเทพา นาทว ีจะนะและสะบ้าย้อย ซึง่ทำาการสุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารสุม่แบบ

แบ่งชัน้ (stratified random sampling) คอืการใช้หลักความน่าจะเป็นในทางสถิต ิเพือ่ประกันว่า ทุกคนทุกหน่วย

ในประชากรที่ศึกษา มีโอกาสเท่ากันในการถูกเลือก (the same probability of selection) มีความน่าเชื่อถือ
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ขั้นที่สอง ทำาการเลือกหมู่บ้าน ชุมชน อาคารหรือเขตที่กำาหนดตามหน่วยเลือกตั้ง ในแต่ละตำาบลหรือ

แขวงเลือกมา 1 ชุมชน ยกเว้นในตำาบลที่มี 13 หมู่บ้าน/ชุมชนขึ้นไป จะเลือกมา 2 หมู่บ้าน/ชุมชน และตำาบลที่มี 

26 หมู่บ้าน/ชุมชน ขึน้ไป จะเลือกมา 3 หมู่บ้าน/ชมุชน โดยได้จำานวนรวมของตำาบลตัวอย่างทั้งหมด 131 ตำาบล 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่	2	จำานวนหมู่บ้านเป้าหมาย

จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้านเป้าหมาย

ยะลา 12 8 25 26

ปัตตานี 13 12 44 44

นราธิวาส 14 13 38 44

สงขลา 15 4 16 17

รวมทั้งหมด 37 123 131

ขั้นที่สาม ทำาการสุ่มเลือกครัวเรือนด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ หมู่บ้านหรือชุมชนละ 12 ครัวเรือน 

และขั้นสุดท้ายทำาการสุ่มเลือกสมาชิกในครัวเรือนจำานวน 1 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ในระดับครัวเรือน ทั้งหมด 1,572 ตัวอย่าง จะสุ่มเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ โดย

อาศยัฐานข้อมลูครวัเรอืนจากฐานข้อมลูความจำาเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2558 โดยกรมการพฒันาชมุชน กระทรวง

มหาดไทย ในการสุ่มหาบ้านตัวอย่างนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) นำาจำานวนครวัเรอืนของหมู่บ้านเป้าหมาย หารด้วยจำานวนครวัเรอืนทีต้่องการต่อหมูบ้่าน (หมูบ้่าน

ละ 12 ครัวเรือน) ซึ่งจะทำาให้ได้ช่วงห่างของบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ 

2) ทำาการสุ่มเลือกครัวเรือนเริ่มต้น โดยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม excel 

3) นำาจำานวนครัวเรือนในหมู่บ้านมาเรียงกัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากตัวเลขที่สุ่มได้ และทำาการนับ

ช่วงห่างของบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ ที่ได้จากการคำานวณ จนครบตามจำานวนครัวเรือนที่ต้องการ 

(หมู่บ้านละ 8 ครัวเรือน)

4) เมือ่ได้ครวัเรอืนเป้าหมายแล้ว จะสุม่เลอืกสมาชกิในครวัเรอืนจำานวน 1 คน โดยจะนำาสมาชกิใน

ครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี มาเรียงข้อมูลจากอายุน้อยไปหามาก และสุ่มเลือกสมาชิก

ในครัวเรือนโดยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม excel

การสุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือน	(บ้านส�ารอง)

กรณีที่ครัวเรือนเป้าหมายที่ทำาการสุ่มไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยได้กำาหนดแนวทาง 

ในการสุ่มตัวอย่างในระดับพื้นที่ ไว้ดังนี้

1) ทำาการสุ่มครัวเรือนสำารอง จำานวน 24 ครัวเรือน โดยนำาจำานวนครัวเรือนของหมู่บ้านเป้าหมาย

ที่เหลือหารด้วยจำานวนครัวเรือนที่ต้องการต่อหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 24 ครัวเรือน) ซ่ึงทำาให้ได้ 

ช่วงห่างของบ้าน 

2) ทำาการสุ่มเลือกครัวเรือนเริ่มต้น โดยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม excel 

3) นำาจำานวนครวัเรอืนในหมูบ้่านมาเรยีงกนั โดยมจีดุเริม่ต้นจากตวัเลขทีสุ่่มได้ และนับช่วงห่างของ

บ้านในหมู่บ้านนั้นๆ ที่ได้จากการคำานวณ จนครบตามจำานวนครัวเรือนที่ต้องการ 

4) เมือ่ได้ครวัเรอืนสำารองแล้วจะสุ่มเลือกสมาชกิในครวัเรอืนจำานวน 1 คน โดยจะนำาสมาชกิในครวั

เรอืนทีม่อีายรุะหว่าง 18-70 ปี มาเรยีงข้อมลูจากอายนุ้อยไปหามาก และสุ่มเลือกสมาชกิในครวั

เรือน โดยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม excel

1.3	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวม

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วนำามาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันทบทวนและพัฒนาแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลในครั้งท่ีผ่านมาด้วย  

โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2  ทัศนคติต่อปัญหาและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ส่วนที่ 3  ทัศนคติต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อสิ่งที่ควรดำาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ/สันติสุข

12 จังหวัดยะลา  มีทั้งสิ้น 8 อำาเภอ 58 ตำาบล 449 หมู่บ้าน/ชุมชน  
13 จังหวัดปัตตานี  มีทั้งสิ้น 12 อำาเภอ 115 ตำาบล 679 หมู่บ้าน/ชุมชน 
14 จังหวัดนราธิวาส  มีทั้งสิ้น 13 อำาเภอ 78 ตำาบล 668 หมู่บ้าน/ชุมชน
15 สี่อำาเภอในจังหวัดสงขลา  มีทั้งสิ้น 40 ตำาบล 360 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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1.4	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักเกณฑ์การดำาเนินงานภาคสนาม

1)	การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า (face-to-face interview) โดยใช้

แบบสอบถามบันทึกข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทำาโดยทีมเก็บข้อมูลภาคสนามที่ผ่านการอบรมการสัมภาษณ์

มาแล้ว โดยมีผู้ควบคุมงานภาคสนามคอยประสานงานกับพนักงานสัมภาษณ์ ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คือ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ขั้นตอนในการทำางานภาคสนาม มีดังนี้ 

ขั้นที่	1	เดินทางไปยังครัวเรือนเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ	

1.1 พนักงานสัมภาษณ์เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1) รายละเอียดโครงการ 2) แบบสอบถาม  

3) รายชื่อสำารอง 4) หนังสือชี้แจงโครงการฯ (ทั่วไป) 5) ของที่ระลึก

1.2 ก่อนที่พนักงานสัมภาษณ์จะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้าน ได้ประสานงานอย่างเป็นทางการกับ 

ผูน้ำาในพืน้ที ่เช่น ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้ำาชมุชน หรอืผูน้ำาศาสนา เพือ่แนะนำาตวั รวมทัง้โครงการฯ และ

เพื่อให้ทราบที่อยู่ของผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ให้ชัดเจน 

1.3 เม่ือเดินทางไปถึงหมู่บ้าน พนักงานสัมภาษณ์จะเข้าไปพบกับผู้นำาในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้นำาชุมชน หรือผู้นำาศาสนา เพื่อแนะนำาตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ขั้นที่	2	สัมภาษณ์บุคคลในแต่ละครัวเรือนตัวอย่าง	

2.1 พนกังานสัมภาษณ์จะเป็นผู้กำาหนดเองว่าจะไปสมัภาษณ์ครวัเรอืนใดก่อนหลงั แต่จะต้องสมัภาษณ์

ให้ครบ 12 ครัวเรือนใน 1 หมู่บ้าน 

2.2 เมื่อพนักงานสัมภาษณ์ไปถึงแต่ละครัวเรือน ให้ถามหาบุคคลที่จะให้สัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อ

ครัวเรือนเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์

2.3 แนะนำาตัวและแสดงบัตรประจำาตัวในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

2.4 อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการฯ ตามแบบแสดงความยินยอมให้สัมภาษณ์

2.5 เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้สัมภาษณ์แล้ว ให้พนักงานสัมภาษณ์เริ่มต้นสัมภาษณ์ได้ 

2.6 เมื่อสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์อย่างจริงใจ พร้อมกับมอบของที่ระลึก 

แก่ผู้ให้สัมภาษณ์

2.7 ในกรณีที่ไม่พบบุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ หากบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในพ้ืนที่น้ันแล้ว ให้เปลี่ยน

เป็นรายชื่อสำารองแทน แต่หากยังอยู่ในพื้นที่แต่ไม่อยู่ในวันที่ไปพบ ให้นัดหมายเพื่อเข้าไปพบ

อีกที (หากครั้งที่สองยังไม่พบ ให้เปลี่ยนเป็นรายชื่อสำารองเลย) 

2.8 ในกรณีที่ไม่พบผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำารอง ให้หันหน้าเข้าบ้านของผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำารอง และเลือก

บ้านทีอ่ยูถ่ดัไปทางขวา โดยเลอืกผูท้ีอ่ยูใ่นบ้านหลงันัน้ซึง่มเีพศและอายใุกล้เคยีงกบับคุคลทีสุ่ม่

ไว้ในครั้งแรก

2.9 ส่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้กับผู้ควบคุมงานภาคสนามที่รับผิดชอบพื้นที่ของตน 

2)	หลักเกณฑ์ในการดำาเนินงานภาคสนาม	

กรณีการเปลี่ยนเป็นตัวส�ารองในบ้านเป้าหมาย	เนื่องจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• สมาชิกในครัวเรือนที่สุ่มได้ ไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ (ไปทำางานนอกพื้นที่ / มีชื่อในทะเบียน

บ้านแต่ตัวไม่ได้อาศัยอยู่จริง) 

• มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ/ เจ็บป่วย

• เสียชีวิต 

• อายุของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ไม่เข้าเกณฑ์ (น้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 70 ปี)

• ในกรณีมีผู้นำาชุมชน หรือผู้นำาศาสนา แนะนำาให้เปลี่ยน ต้องปรึกษาทีมวิชาการ

กรณีการเปลี่ยนเป็นบ้านส�ารอง	เนื่องจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• สมาชิกในครัวเรือนที่สุ่มได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์

• บ้านหลังนั้นไม่มีอยู่จริงในพื้นที่ / บ้านร้าง/ หรือไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น 

• กรณีเริ่มสัมภาษณ์บ้านเป้าหมายแล้ว ครั้งที่ 1 ไม่เสร็จ นัดหมายครั้งใหม่ แต่ถูกปฏิเสธ หรือไม่

สามารถติดต่อได้ ให้เปลี่ยนเป็นบ้านสำารอง 

3)	หลักเกณฑ์ในการสุ่มสำารองในสนาม

กรณทีีค่รวัเรอืนทีเ่ป็นเป้าหมาย และครวัเรอืนสำารองไม่เพยีงพอต่อการเกบ็ข้อมลูในพืน้ที ่ให้หัวหน้าทมี

ภาคสนามหรือพนักงานสัมภาษณ์ ทำาการสุ่มตัวอย่างในสนาม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

• หัวหน้าทีมภาคสนามหรือพนักงานสัมภาษณ์ ใช้หลักการหันหน้าเข้าหาบ้านหลังสุดท้ายในลิสต์

รายชือ่ และให้นบับ้านทางซ้ายมอืเป็นครวัเรอืนตวัอย่าง กรณบ้ีานด้านซ้ายมอืหลงัถดัไปเป็นบ้าน

ร้างหรือไม่มีผู้ที่อาศัยอยู่จริง ให้นับบ้านด้านซ้ายมือหลังถัดไป 



 

ทีมวิชาการ

 

ผู้จัดการภาคสนาม 

ผู้ควบคุมงาน
 ภาคสนาม 10 คน

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
 ภาคสนาม 4 คน

 

พนักงานสัมภาษณ์ 
 80 คน
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• สุ่มเลือกคนในบ้าน โดยการทำาลิสต์คนในบ้านตามแบบฟอร์มการสุ่มตัวอย่างภาคสนาม กรณี

พนักงานสัมภาษณ์เป็นคนทำาหน้าที่สุ่มในสนามต้องโทรกลับมาแจ้งหัวหน้าทีมภาคสนามของ

ตนเองเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง

4)	การยุติการสัมภาษณ์

• การยตุแิบบชัว่คราว – ในกรณทีีผู่ถ้กูสมัภาษณ์มเีหตจุำาเป็นต้องหยดุการให้สมัภาษณ์แต่ยงัยนิดี

ให้ข้อมูล ผู้สัมภาษณ์จะต้องมาภายในวันนั้นหรือไม่เกิน 2 วัน

• การยุติแบบถาวร – เช่น การถูกคุกคาม การถูกปฏิเสธ หรือได้รับคำาแนะนำาจากผู้นำาชุมชนว่า 

ไม่ควรสมัภาษณ์ (กรณน้ีีต้องปรกึษาทมีกลาง) ต้องดำาเนนิการสุม่ใหม่จากรายชือ่สำารองทีม่จีำานวน 

16 ครัวเรือน หากรายชื่อสำารองไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่การสุ่มสำารองในสนาม

1.5		 บทบาทและหน้าที่ของทีมภาคสนามในการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป

ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ของทีมภาคสนามในการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป มีดังนี้

1) ผู้จัดการภาคสนาม (1 คน) – ทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานภาคสนามกับทีม

วิชาการ ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ควบคุมงานภาคสนามและพนักงานสัมภาษณ์

2) ผู้ช่วยผู้จัดการภาคสนาม (4 คน) – ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำางานของผู้จัดการภาคสนาม 

3) ผูค้วบคมุงานภาคสนาม (6 คน) – ทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลการทำางานของพนกังานสมัภาษณ์ในส่วน

ของพืน้ทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ ช่วยตอบปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการดำาเนนิงาน

ภาคสนาม รวมทัง้รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามทีพ่นกังานสมัภาษณ์

ได้สัมภาษณ์แล้วเสร็จตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งต่อให้กับผู้จัดการภาคสนามต่อไป 

4) พนกังานสมัภาษณ์ (ประมาณ 80 คน) – ทำาหน้าทีเ่กบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม

5) ทีมวิชาการพ้ืนที่ – ทำาหน้าที่ควบคุมกระบวนการเก็บข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด และรับข้อมูล

ภาคสนามมาจากผู้จัดการภาคสนามเพื่อดำาเนินการต่อไป 

แผนภาพที่	1	โครงสร้างทีมสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่
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2.	การสำารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำาความคิด

2.1  พื้นที่ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

การสำารวจความคิดเหน็ของผู้นำาความคิดจากทกุภาคส่วนทีท่ำางานในพืน้ที ่หรอืเกีย่วข้องกบัพืน้ทีจ่งัหวดั

ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และสี่อำาเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทน

ของผู้นำาความคิดในการสำารวจรอบที่ 2 จะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball) โดยให้กลุ่มผู้นำา

ทางความคิดที่เป็นบุคคลตั้งต้นในการสำารวจรอบที่ 1 เสนอชื่อตัวอย่าง 10 รายชื่อ และทางคณะทำางานวิชาการ 

จะพิจารณาความถี่ของการถูกเสนอชื่อ โดยใช้การเรียงลำาดับความถี่สูงสุด 100 ลำาดับแรก แต่เนื่องจากรายชื่อ

ที่ถูกเสนอมาจากผู้นำาความคิด รอบที่ 1 มีความซำ้าและมีจำานวน 136 รายชื่อ ทางคณะวิชาการจึงพิจารณาให้

ทำาการประสานเพือ่ขอสมัภาษณ์ท้ังหมดเพือ่ให้เกดิความครอบคลมุ ซึง่ในการสอบถามความคดิเหน็นัน้ ชือ่ของผูน้ำา 

ความคิดจะไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ โดยหลักในการเสนอรายชื่อมีการกำาหนดคุณสมบัติของผู้นำาทาง 

ความคิดที่จะเสนอ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ที่สามารถสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่จำานวนมากได้

(2) เป็นผู้ที่มีเครือข่ายกว้างขวาง สามารถเชื่อมต่อคนในพื้นที่ได้เป็นจำานวนมาก

(3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่จำานวนมากว่าเป็นผู้นำาหรือผู้แทนของตน

(4) เป็นผู้ที่คำาพูดและ/หรือการกระทำาของตนมีอิทธิพลทางความคิดและ/หรือจิตใจของคนในพื้นที่

จำานวนมาก

(5) เป็นผูท้ีค่ำาพดูและ/หรอืการกระทำาของตนส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิชวีติของคนในพืน้ทีจ่ำานวน

มาก

(6) เป็นผู้ที่คนในพื้นที่จำานวนมากให้ความเคารพนับถือ

(7) เป็นผู้ที่อาศัยหรือทำางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(8) เป็นผู้ที่ท่านสามารถทำางานด้วยได้หรือพอใจที่จะทำางานด้วย

2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ก) แบบสอบถาม – คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวมจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนำามาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันทบทวนและพัฒนาแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลใน

ครั้งที่ผ่านมาด้วย โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2  ทัศนคติต่อปัญหาและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ส่วนที่ 3  ทัศนคติต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

ส่วนที่ 4  ทัศนคติต่อสิ่งที่ควรดำาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ/สันติสุข

ข) แบบฟอร์มในการเสนอรายชื่อผู้นำาความคิด – การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball) 

2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสำารวจของผูน้ำาความคดิจากทกุภาคส่วนในพืน้ที ่เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบต่อหน้า 

(face-to-face interview) โดยใช้แบบสอบถามบนัทกึข้อมลู และแบบฟอร์มในการเสนอรายชือ่เพิม่เตมิ การเกบ็

รวบรวมข้อมูลทำาโดยทมีนกัวิชาการในพ้ืนทีท่ีผ่่านการทำาความเข้าใจประเดน็คำาถาม และวธิกีารดำาเนนิงานมาแล้ว 

ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ขั้นตอนในการทำางานภาคสนาม มีดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ผู้จัดการการสัมภาษณ์และผู้ประสานงาน ประสานกับผู้สัมภาษณ์ เพื่อนัดหมายกับ 

ผูน้ำาทางความคดิทีอ่ยูใ่นรายชือ่ตัง้ต้นเพือ่ไปทำาการสมัภาษณ์ โดยสถาบนัพระปกเกล้าจะส่ง

จดหมายตดิต่อขอเข้าสมัภาษณ์ พร้อมรายละเอยีดโครงการฯและแบบตอบรบั (หากไม่ตอบ

รบัทีจ่ะให้สมัภาษณ์ ให้ผูจ้ดัการประสานกบัทมีวชิาการเพือ่เลอืกรายชือ่สำารองขึน้มาต่อไป) 

ข้ันท่ี 2  หากผู้ที่อยู่ในรายชื่อยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ ให้ผู้สัมภาษณ์นำาแบบสอบถามไปให้กับผู้ถูก

สมัภาษณ์ทำาเอง หลงัจากทำาเสรจ็แล้ว ให้ผูส้มัภาษณ์ขอตรวจสอบความครบถ้วนของการ

ตอบแบบสอบถาม และขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์นำาแบบสอบถาม พร้อมแบบฟอร์มเสนอชื่อ 

ผูน้ำาความคดิเพิม่เตมิ ใส่ซองปิดผนกึ จากนัน้ให้ผูส้มัภาษณ์เซน็กำากบัและส่งให้กบัผูจ้ดัการ

การสัมภาษณ์ดำาเนินการต่อไป 
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2.4  บทบาทและหน้าที่ของทีมภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าความคิด

ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ของทีมภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำาความคิด มีดังนี้

1) ผู้จัดการการสัมภาษณ์ (1 คน) – ทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้สัมภาษณ์กับทีมวิชาการ  

ช่วยตอบปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงานสัมภาษณ์ รวมทั้งรวบรวม

และตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่ผู้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์แล้วเสร็จตามรายชื่อ

ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งต่อให้กับทีมวิชาการต่อไป 

2) ผู้ประสานงานการสัมภาษณ์ (2 คน) – ทำาหน้าที่ประสานงานและอำานวยความสะดวกระหว่าง

ผู้ถูกสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์

3) ผู้สัมภาษณ์ – ทำาหน้าที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

4) ทีมวิชาการ – ทำาหน้าที่ควบคุมกระบวนการเก็บข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด คัดเลือกรายชื่อที่จะ

สัมภาษณ์เพิ่มเติม และรับข้อมูลจากผู้จัดการการสัมภาษณ์เพื่อดำาเนินการต่อไป 

แผนภาพที่	2	ทีมสัมภาษณ์ผู้นำาความคิด

3.	การอบรมพนักงานสัมภาษณ์และการควบคุมคุณภาพข้อมูล	

3.1 หลักการอบรมพนักงานสัมภาษณ์

เมือ่จดัทำาคูม่อืการสมัภาษณ์และการทำางานภาคสนามเสรจ็แล้ว จะทำาการอบรมหวัหน้าทมีและพนกังาน

สัมภาษณ์ เนื้อหาในการอบรมครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการสำารวจ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการสำารวจ

และการเข้าหากลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาของแบบสอบถาม เทคนิคการสัมภาษณ์ ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม ทำาการ

อบรม ท้ังในเชิงทฤษฎีและการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาและข้ันตอนการสำารวจ และการทดลองฝึกปฏิบัติจริง 

และการนำาเสนอปัญหาที่พบขณะฝึกปฏิบัติ หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในขณะปฏิบัติงาน

3.2  การควบคุมคุณภาพข้อมูล

การสำารวจในครัง้นีม้กีารควบคมุคณุภาพข้อมลูหลายวิธีเพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมมานัน้ มคีวาม

ถกูต้องและมคีณุภาพ ข้อแรกคอื การมผีูค้วบคมุงานภาคสนามโดยหวัหน้าทมีในการเกบ็รวบรวมข้อมลู นอกจาก 

จะทำาการติดต่อประสานงานกับพื้นที่เพื่อเตรียมแผนงานภาคสนามแล้ว ยังมีหน้าที่คอยดูแล กำากับ และให ้

คำาแนะนำาพนกังานสมัภาษณ์อย่างต่อเนือ่ง ข้อทีส่องคือ การมคีนในพืน้ทีพ่าเข้าไปหาตวัอย่างและแนะนำาทมีงาน

ภาคสนามทำาให้มีความน่าเชื่อถือ โดยการควบคุมคุณภาพของข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)	 ตรวจสอบโดยพนักงานสัมภาษณ์	

1.1  พนักงานสัมภาษณ์ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของตน

1.2  ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลทันทีหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่า

ไม่มีคำาถามใดที่หลงลืมไปและคำาตอบที่บันทึกไว้นั้นถูกต้องชัดเจน

1.3  เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้เซ็นชื่อและลงวันที่กำากับไว้ในหน้าสุดท้ายของแบบสอบถาม

1.4  ส่งแบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์แล้วให้กับผู้ควบคุมงานภาคสนาม ภายใน 3 วันหลังจาก

วันสัมภาษณ์ 

2)	 ตรวจสอบโดยผู้ควบคุมงานภาคสนาม	

2.1  ผู้ควบคุมงานภาคสนามต้องตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อให้

แน่ใจว่าคำาตอบทุกข้อมีความชัดเจนและสมบูรณ์ 

  ทีมวิชาการ

 ผู้ประสานงาน
 การสัมภาษณ์ 2 คน

 

ผู้จัดการการ
 สัมภาษณ์ 1 คน

 

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้แทนจาก
องค์กรเครือข่าย)
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2.2  ถ้าแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องแจ้งให้พนักงานสัมภาษณ์คนนั้นทราบ และให้

ทำาการตรวจสอบอีกครั้ง

2.3  เมือ่ตรวจสอบแบบสอบถามจนสมบรูณ์แล้ว ให้เซน็ชือ่และลงวันทีก่ำากบัไว้ในหน้าสุดท้าย

ของแบบสอบถาม

2.4  หลงัจากนัน้ให้รวบรวมแบบสอบถามส่งต่อให้ผูจ้ดัการภาคสนามต่อไป ภายใน 3 วนัหลงั

จากได้รับจากพนักงานสัมภาษณ์

3)	 ตรวจสอบโดยผู้จัดการภาคสนาม	

3.1  ผู้จัดการภาคสนามสุ่มตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม 

3.2  ถ้าแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ ต้องแจ้งให้ผูค้วบคมุงานภาคสนามทีร่บัผดิชอบทราบ 

และให้ทำาการตรวจสอบอีกครั้ง

3.3  หลงัจากนัน้ ให้ส่งแบบสอบถามให้กบัทมีวชิาการทกุ 1 สปัดาห์ เพ่ือจัดส่งให้กบัทมีบนัทกึ

ข้อมูลต่อไป 

3.3 ข้อปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติของพนักงานสัมภาษณ์ 

• ทำาความเข้าใจคำาถามทุกข้อในแบบสอบถาม ให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของคำาถามแต่ละข้อ

• ทำาตามคำาสั่งที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม เกี่ยวกับการถามและการกรอกข้อมูล

• ปฏิบัติต่อบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพและสุภาพนอบน้อม ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนทั่วไป

• แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย

• พกบัตรประจำาตัวติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่สัมภาษณ์

• ไม่ใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานเกินจำาเป็น

• ไม่แทรกแซงเรื่องราวส่วนตัวหรือชี้นำาการตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

• ไม่แสดงปฏิกิริยาหรือท่าทีใดๆ ต่อคำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

• ไม่นำาข้อมลูท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไปวพิากษ์วจิารณ์หรอืเปิดเผยให้ผู้อืน่รบัรูโ้ดยเดด็ขาด

• ไม่กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยความคิดของตัวเองโดยเด็ดขาด

4.	ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม	

ในการศกึษานี ้ได้พจิารณาประเดน็จรยิธรรมในหลายด้าน การขอความยนิยอม คอืการขอความยนิยอม

จากกลุม่ตวัอย่าง โดยแจ้งให้กลุม่ตวัอย่างได้รบัทราบถงึวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ ตลอดจนการเกบ็รกัษาข้อมลู

เป็นความลับ และให้เพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น รวมทั้งกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  

เพิม่เตมิกส็ามารถตดิต่อกบัสถานวจิยัความขดัแย้งและความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ/หรือ สถาบันพระปกเกล้าได้ 

ประเดน็เรือ่งความเป็นส่วนตวั และการเกบ็รกัษาความลบัของผูใ้ห้สมัภาษณ์ เป็นเรือ่งทีใ่ห้ความสำาคญั

เป็นอย่างยิง่ โดยผูท้ีใ่ห้สมัภาษณ์จะมคีวามเป็นส่วนตวั การยำา้ในเรือ่งการเกบ็รกัษาข้อมลูของผูต้อบเป็นความลบั 

และไม่เปิดเผยชือ่ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ต่อสาธารณะ ข้อมลูจะถกูนำาไปใช้เพือ่การวจิยัเท่านัน้ โดยจะถูกนำาไปวเิคราะห์

ในภาพรวม และนำาเสนอเป็นรายงานการวิจัย

5.	การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี่ (frequency)  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) 




