ส่วนที 1: วัตถุประสงค์
การสํารวจความคิดเห็นครังนีเป็ นความร่วมมือกัน ของ 2 สถาบันวิชาการ คือ สถานวิจยั ความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภาคใต้ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปัตตานี (Center for Conflict
Studies and Cultural Diversities, CSCD)1 และศู นย์ค วามร่ ว มมื อ ทรัพ ยากรสัน ติ ภ าพ (Peace Resource
Collaborative, PRC)2 ซึงดําเนินการสํารวจตังแต่ วนั ที 18 พฤษภาคมถึง 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือสอบถามความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่อายุตงแต่
ั 18-25 ปี ทอาศั
ี ยอยูใ่ นตัวเมืองใหญ่ของ 4 ภูมภิ าคทัวประเทศทีมีต่อ
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุผลทีเจาะจงสํารวจความเห็นของคนรุ่นใหม่ ทีมวิจยั เห็นว่าปัญหาภาคใต้เป็ นความขัดแย้งทียืดเยือเป็ น
ศตวรรษ การจะหาข้อสรุปทีลงตัวได้กม็ แี นวโน้มทีจะต้องใช้เวลาอีกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี คนรุ่นใหม่ในขณะนีจึงจะเป็ นพลัง
สําคัญกลุ่มหนึง ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ของการตัดสินใจโดยตรงหรือเป็ นเสียงมวลชนสนับสนุ นหรือคัดค้านในอนาคต ส่วน
เหตุผลทีเป็ นคนนอกพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั เพราะบทสรุปของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ขนอยู
ึ ่กบั
คนในพืนทีเท่านัน หากแต่อยู่ทการตั
ี ดสินใจของรัฐบาลเป็ นสําคัญด้วย ซึงโดยหลักการแล้ว รัฐบาลก็จาํ เป็ นต้องพิจารณา
ความเห็นและอารมณ์ของประชาชนในจังหวัดอืนๆด้วย เพือหาจุดสมดุลระหว่างความคิดเห็นของประชาชนกลุม่ ต่างๆทัง
ในและนอกพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการหาทางออก
การสํารวจครังนี นอกจากจะทําให้ผูเ้ กียวข้องได้ทราบถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ทอยู
ี ่นอกพืนทีแลว้ ยังสามารถ
นําไปเทียบเคียงกับมุมมองของประชาชนในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ต่อกระบวนการสันติภาพ ซึงได้มกี ารสํารวจ
มาแล้ว 5 ครังอีกด้วย (Peace Survey)3 ผลการสํารวจในทังสองแง่มุม น่าจะสะท อ้ นให้เห็นทิศทางการแก้ปญ
ั หาที
ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่าเหมาะสม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ กียวข้องในการนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายต่อไป

ดูรายละเอียดองค์กรได้ที http://cscd.psu.ac.th/th
ดูรายละเอียดองค์กรได้ที www.peaceresourcecollaborative.org
3
Peace Survey เป็ นความร่วมมือทางวิชาการของ 24 องค์กรจากทังในและนอกพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพืนทีต่อกระบวนการ
สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงได้เริมสํารวจครังแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนมาถึงครังล่าสุดคือครังที 5 ในเดือนตุลาคม 2562 ดูรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ์
ตังแต่ครังที 1-5 ได้ที https:/peaceresourcecollaborative.org/publication/report
1
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ส่วนที 2: ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

การสํารวจครังนี ได้ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ฐานข้อมูล “กลุ่มประชากร
ออนไลน์” (Online Panel) ของบริษทั Dynata4 ซึงเจาะจงไปทีกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุตงแต่
ั 18-25 ปี จาํ นวน 2,005 คนที
อาศัยอยู่ในตัวเมืองใหญ่ของ 4 ภูมิภาคทัวประเทศ โดยจะอยู่ในภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและนนทบุรี) มากทีสุด
(ร้อยละ 45.3) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่นและนครราชสีมา) ร้อยละ 24.1, ภาคเหนือ (เชียงใหม่
และพิษณุโลก) ร้อยละ 17.9, และภาคใต้ (นครศรีธรรมราชและภูเก็ต) ร้อยละ 12.7 ตามลําดับ5 ทังนี เมือพิจารณาถึง
ภูมลิ าํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ามาจากทังหมด 68 จังหวัดทัวประเทศ6
อนึง การใช้ฐานข้อมูลของบริษทั ดังกล่าว จะทําให้ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมดมีคุณลักษณะร่วมกันคือ เป็ นคน
รุ่นใหม่ ทีอาศัยอยู่ในตัวเมือ ง สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ต และมีท กั ษะในการใช้อุปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ (เพือตอบ
แบบสอบถามออนไลน์) การพิจารณาถึงผลการสํารวจจึงต้องตระหนักถึงลักษณะของผู ต้ อบแบบสอบถามดังกล่าวที
อาจจะให้ภาพทีจํากัดแคบลงของกลุม่ ตัวอย่างด้วย

บริษทั Dynata เป็นบริษทั วิจยั การตลาดทีมีสาํ นักงานใหญ่อยู่ทประเทศสหรั
ี
ฐอเมริกา โดยบริษทั มีฐานข้อมูลบุคคลอยู่ใน 44 ประเทศทัวโลกซึงได้สมัครใจลงทะเบียนไว้กบั
บริษทั เพือเป็ น “กลุ่มประชากรออนไลน์” (Online Panel) สําหรับรองรับการสุ่มตัวอย่างการสํารวจความคิดเห็น เฉพาะในกรณีของประเทศไทย ได้มผี ูล้ งทะเบียนเป็ นกลุ่ม
ประชากรออนไลน์จาํ นวน 606,000 คน ณ ปี 2019 ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.dynata.com อนึง แม้การสํารวจทางออนไลน์จะถูกใช้อย่างแพร่หลาย แต่ก็มขี อ้ จํากัด
ในแง่ทไม่
ี สามารถสะทอ้ นความเป็ นตัวแทนของคนทัวไปได้เหมือนกับการสํารวจด้วยการสุ่มแบบเป็ นระบบ (systematic random sampling)
5
ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัดส่วนภูมภิ าคตามความหนาแน่นของประชากรในเมืองใหญ่ของแต่ละภูมภิ าคเป็ นหลัก ควบคู่ไปกับจํานวนประชากรออนไลน์ทีลงทะเบียนไว้กบั
บริษทั ซึงเมือพิจารณา 2 ปัจจัยดังกล่าวแล้ว ตัวเลขของกลุ่มตัวอย่างได้เรียงลําดับ จากมากไปน้อยดังต่ อไปนี คือ กรุงเทพมหานคร จํานวน 750 คน เชียงใหม่ 259 คน
ขอนแก่น 254 คน นครราชสีมา 230 คน นครศรีธรรมราช 155 คน นนทบุรี 159 คน พิษณุโลก 100 คน และภูเก็ต 98 คน รวมทังสิน 2,005 คน
6
ขาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําพูน ลพบุรี นครนายก อ่างทอง และระนองทีไม่มกี ลุ่มประชากรออนไลน์ทีเข้าเกณฑ์ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสทีไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้ าหมายของการสํารวจครังนี เพราะต้องการสํารวจความเห็นของคนนอกพืนทีเท่านัน
4
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ผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึง (ร้อยละ 53.6) เป็ นเพศหญิง ทีเหลือเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 45.8) และอืนๆ/ไม่
ระบุ (ร้อยละ 0.6) เกือบทังหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.7) รองลงมาคือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 3.7) คริสต์
(ร้อยละ 2.1) และอืนๆ/ไม่ระบุ (ร้อยละ 1.5) โดยมีอายุเฉลีย 22 ปี ทังนี เมือดูในรายละเอียด สัดส่วนอายุ 25 และ 20
จะมีมากกว่าช่วงอายุอนๆ
ื
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ประมาณครึงหนึ งของผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา (ร้อยละ 27.7), จากนันจะเป็ นระดับ ปวช./ปวส./อนุ ปริญญา (ร้อยละ 15.7), สู งกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ
2.5), ประถมศึกษา, และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (ร้อยละ 1.1)
ทังนี ในกรณี ของผู ท้ ีกําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป สาขาวิชาทีเรียนหรือจบส่วน
ใหญ่ จะเป็ นสถาปัต ยกรรม วิ ศ วกรรม วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.9) รองลงมาคื อ เศรษฐศาสตร์
พาณิ ชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สถิติ (ร้อยละ 17.8) อืนๆ (ร้อยละ 12.8) สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา นิเทศ
ศาสตร์ (ร้อ ยละ 10.4) ศิ ล ปกรรม ดนตรี ภาษา วรรณกรรม ปรัช ญา การท่ อ งเทียว (ร้อ ยละ 10.3) รัฐ ศาสตร์
นิติศาสตร์ (ร้อยละ 8.5) ครุศาสตร์ (ร้อยละ 8.1) แพทยศาสตร์ พยาบาล สุขภาพ สาธารณสุข โภชนาการ การกีฬา
(ร้อยละ 7.8) และการเกษตร การประมง ปศุสตั ว์ (ร้อยละ 2.4)

สัดส่วนอาชี พทีมากทีสุดของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ นิ สิต นักศึกษา (ร้อยละ 39.5) รองลงมาคือ พนักงาน
บริษทั เอกชน (ร้อยละ 17) อยู่ระหว่างหางาน/ว่างงาน (ร้อยละ 11.5) อาชีพ อิสระ/รับจ้างอิสระ (ร้อยละ 8.7) รับจ้าง
ทัวไป/แรงงาน/บริการ (ร้อยละ 8.6) เจ้าของธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 6.7) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 4.8) อืนๆ (ร้อยละ 2) และพ่อบ้าน/แม่บา้ นทีอยูบ่ า้ นดูแลลูก (ร้อยละ 1.2)
ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ซึงรวมจากทุกแหล่งทังทีได้จากครอบครัว จากทุนการศึกษา และ/หรือจากการ
ทํางาน ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 22.5) จะมี รายได้ต่อเดือ นประมาณ 10,001-20,0000 บาท รองลงมาคือ ประมาณ
5,001-10,000 บาท (ร้อ ยละ 19.1) ประมาณ 3,001-5,000 บาท (ร้อ ยละ 17.8) ตํากว่า 3,000 บาท (ร้อ ยละ 15)
ประมาณ 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 9.4) ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 6.4) ประมาณ 30,0001-40,000 บาท (ร้อยละ 5)
ประมาณ 40,0001-50,000 บาท (ร้อยละ 2.4) และกลุ่มทีน้อยทีสุดคือทีมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 50,0001 บาท (ร้อยละ
2.3) แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็ นผูม้ รี ายได้ปานกลางและค่อนข้างสูง

4

สือทีผู ต้ อบแบบสอบถามเกือบทังหมดใช้บ่ อย คื อ เฟสบุก๊ และยู ทู ป (ร้อยละ 85.3 และ 83.5 ตามลําดับ)
ในขณะทีจํานวนเกิน ครึงไม่ได้ใช้หนังสือพิมพ์และวิทยุเลย (ร้อยละ 58.2 และ 57.8 ตามลําดับ) ซึงสะท้อนว่าหาก
ต้องการสือสารกับคนรุ่นใหม่นนั การใช้สอออนไลน์
ื
ไม่ว่าจะเป็ นเฟสบุก๊ ยูทูป เว็บไซต์ หรือทวิตเตอร์จะมีประสิทธิภาพ
มากทีสุด ในขณะทีวิทยุกบั หนังสือพิมพ์นนเป็
ั นสือทีเข้าไม่ถงึ คนกลุ่มนีโดยตรง

เมือถามเจาะจงลงว่าจะเลือกติดตามข่าวจากแหล่งไหนมากทีสุด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.9)
ยังเลือกทีจะติดตามข่าวจากสํานักข่าวกระแสหลัก เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ เนชัน ไทยพีบเี อส บีบซี ไี ทย หรือศูนย์ข่าวอิศ
รา เป็ นต้น มากทีสุด ส่วนสํานักสือออนไลน์ เช่น The Matter ประชาไท Momentum หรือ The Standard เป็ นต้น
และเพจข่าว เช่น อีจนั อีเจียบเลียบด่วน ไข่แมว หรือแหม่มโพธิดํา เป็ นต้น จะถูกเลือกติดตามรองลงมา (ร้อยละ 17.6
และ 16.4 ตามลําดับ) โดยทีอีกร้อยละ 10.2 ตอบว่าไม่ได้ติดตามแหล่งไหนเป็ นพิเศษ
5

อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับแหล่งข่าวทีติดตามนีนัน จะพบว่า ยิงมี
ระดับการศึกษาสูงขึนเท่าไหร่ ยิงมีแนวโน้มทีจะติดตามข่าวจากสํานักสือออนไลน์มากขึนเท่านัน โดยตัวแปรทังสองมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.0007

ในส่วนของปฏิสมั พันธ์กบั คนต่างศาสนิกนัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพือนสนิ ททีนับถือศาสนาต่างกัน
(ร้อยละ 69.9) ซึงเมือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและรายได้ กับการมีเพือนสนิทต่างศาสนิก จะ
พบว่า ยิงมีระดับการศึกษาและรายได้สูงเท่าไหร่ ยิงมีโอกาสทีจะได้พบปะหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั คนทีแตกต่างหลากหลาย
จากตัวเองมากขึนเท่านัน โดยตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.000

นัยสําคัญทางสถิติที 0.000 นัน สะทอ้ นว่ามีโอกาสร้อยละ 0 ทีความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรดังกล่าวจะเป็ นเพียงเรืองบังเอิญ กล่าวคือ โอกาสของความคลาดเคลือนของ
ความสัมพันธ์นีมีนอ้ ยมากหรือแทบไม่มเี ลย
7
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ส่วนที 3: ความคิดเห็นต่อปัญหาและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนนีจะเป็ นผลสํารวจความคิดเห็นทีมีต่อปัญหาและสถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงเป็ นการ
สํารวจทังในแง่ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น โดยเริมต้นด้วยคําถามทีเป็ นพืนฐานทีสุด คือ จังหวัดใดบ้างทีเรียกว่าเป็ น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม

กว่าร้อยละ 70 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอบได้ถูกต้องว่าเป็ นจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี
จํานวนไม่มากทีตอบว่าเป็ นจังหวัดอืนหรืออําเภอหาดใหญ่

ต่อคําถามทีว่าผูต้ อบแบบสอบถามนึกถึงสิงใดเมือได้ยินคําว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยให้ตอบได้ไม่เกิน
140 ตัวอักษรนัน8 ทีมวิจยั ได้วเิ คราะห์ในแง่เนือหา (content) ของคําตอบ พบว่า 5 อันดับแรกทีคนส่วนใหญ่นึกถึง คือ
1) ภาพของเหตุการณ์ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นระเบิด ความไม่สงบ ความขัดแย้ง สงคราม การสูร้ บ หรือการยิงกัน
8

ข้อนีเป็ นคําถามปลายเปิ ด ผูต้ อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 คํา (โดยทีไม่เกิน 140 ตัวอักษร) ทําให้จาํ นวนคํามีมากกว่าจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
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2) การก่อการร้ายหรือผูก้ ่อการร้าย 3) ความสวยงามของธรรมชาติและตัวเมือง 4) คนมุสลิมหรือศาสนาอิสลาม และ 5)
ทหาร สําหรับคําทีสือกระแสหลักบางส่วนโดยเฉพาะตามหน้าหนังสือพิมพ์ คือ โจรใต้นนั มาเป็ นอันดับที 6 เป็ นทีน่ า
สังเกตว่า ความรูส้ ึกของผูต้ อบส่วนใหญ่ยงั อยู่ทเหตุ
ี การณ์ความรุนแรง แม้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้ว เหตุการณ์ในรอบห้าปี
ทีผ่านมาได้ลดลงไปมาก

เมือถามว่าถ้ามีโอกาส อยากจะไปจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ คําตอบมีทงอยากไป
ั
ขอคิดดูก่อน และไม่
อยากไป ในสัดส่วนไม่ห่างกันมากนักแม้ว่าคนทีอยากไปจะมีมากทีสุดโดยเปรียบเทียบในทังสามกลุม่ (ร้อยละ 37.6) ซึง
หากนับรวมผูท้ ีตอบชัดเจนว่าไม่อยากไปและผูท้ ีลังเลขอคิดดูก่อน จะมีสดั ส่วนรวมกันถึงร้อยละ 62.4 สอดคล้องกับ
คําตอบข้างต้นของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทเมื
ี อนึกถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มกั จะนึกถึงความรุนแรงในพืนที
ก่อน
อย่างไรก็ตาม แม้ส่วนใหญ่จะลังเลและไม่อยากไป แต่เมือถามว่าสนใจติดตามข่าวหรือไม่ ประมาณครึงหนึ ง
ของผูต้ อบแบบสอบถาม (ร้อยละ 53.9) ก็ยงั ตอบว่าสนใจติดตามข่าวเกียวกับสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในขณะทีร้อยละ 23.4 ไม่ สนใจ และร้อยละ 22.7 รู ส้ ึกว่าสนใจปานกลาง ทังนี เมือดู ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรูส้ กึ อยากไปพืนทีกับความสนใจในการติดตามข่าวก็จะเห็นชัดเจนขึนว่า คนทีสนใจติดตามข่าวจะอยากไปจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากกว่าคนทีไม่สนใจติดตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.000
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเรียนเรืองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในชันเรียนมาแล้ว (ร้อยละ 67.6)
ในขณะทีอีกร้อยละ 32.4 ไม่เคยเรียน เมือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ีเคยเรียนกับการตอบคําถามในส่วนที
เกียวกับข้อเท็จจริงพืนฐานเช่น จังหวัดใดเป็ นจังหวัดชายแดนภาคใต้บา้ ง หรือคนในพืนทีส่วนใหญ่มเี ชือชาติอะไรนัน
คนทีเคยเรียนเรืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ในชันเรียนมา จะมีแนวโน้มทีจะตอบคําถามทังสองข้อได้ถูกต้องอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.000

เมือถามว่าผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าคนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นคนเชือชาติใด เกือบครึงหนึ ง
(ร้อยละ 49.1) ตอบได้ตรงตามข้อเท็จจริงว่าเป็ นคนเชือชาติมลายู โดยทีมีผูต้ อบแบบสอบถามอีกจํานวนไม่นอ้ ย (ร้อย
ละ 36.8) ทีคิดว่าคนส่วนใหญ่ ในพืนทีเป็ นคนเชือชาติไทย ทีเหลืออีกร้อยละ 3.2 ตอบว่าเป็ นคนโรฮิงญา ส่วนร้อยละ
10.9 ตอบว่าไม่รู ้
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เกินครึงหนึ งของผูต้ อบแบบสอบถาม (ร้อยละ 53.6) ตอบได้ตรงตามข้อเท็จจริงว่ากลุ่มคนทีเสียชีวิตมากทีสุด
จากความรุน แรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ คนมุสลิม9 ทีเหลือร้อยละ 32.3 ตอบว่าเป็ นคนพุทธ และอีกร้อยละ
14.1 ตอบว่า ไม่รู ้ สะท้อนให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามนี เข้าใจสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงหรือ
ตามข้อมูลทีเกิดขึน

ฐานข้อมูลสถิติเหตุการณ์ของศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ระบุว่าตังแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คนพุทธเสียชีวติ จากเหตุการณ์ในพืนทีจํานวน
2,754 คน ส่วนคนมุสลิมเสียชีวติ จํานวน 4,233 คน
9
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เมือถามว่าความขัดแย้งในภาคใต้เป็ นปัญหาเกียวกับอะไรโดยให้เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อนัน 3 อันดับแรกที
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคือ มองว่าเป็ นเรืองอาชญากรรม การแบ่งแยกดินแดน และความแตกต่างทาง
ศาสนา (ร้อยละ 44.7, 43.9, และ 40.8 ตามลําดับ) รองลงมาจะเป็ นเรืองของการบังคับใช้กฎหมายทีไม่เป็ นธรรม การ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน (ร้อยละ 18.4) และการถูกต่างชาติแทรกแซง (ร้อยละ 18.1) ส่วนทีมองว่าเป็ นประเด็นเรืองการ
กระจายอํา นาจและความแตกต่ างทางชาติ พ นั ธุ ์ภ าษานัน มีเป็ น ส่ ว นน้อ ย คื อ ร้อ ยละ 15 และ 14.8 ตามลํา ดับ
นอกจากนันก็จะมองว่าเป็ นเรืองทุจริตคอร์รปั ชัน การขาดโอกาสทางการศึกษา ความยากจน และทีน้อยทีสุดคือ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีไม่เป็ นธรรม (ร้อยละ 13, 12.3, 10.3, และ 4.2 ตามลําดับ) ทังนี มีผูต้ อบ
ว่าไม่รูอ้ ยู่รอ้ ยละ 5.3

สําหรับข้อคําถามนีเรืองเป้ าหมายหลักของกลุม่ ผูก้ ่อเหตุในปัจจุบนั และในบางคําถามต่อจากนี ทางทีมวิจยั ได้นาํ
ผลการสํารวจความคิด เห็ นของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ อ กระบวนการสันติ ภาพ (Peace Survey)10 ซึงถาม
คําถามเดียวกันบางส่วนมาเทียบเคียงด้วย เพือให้เห็นมุมมองของคนนอกพืนทีและในพืนทีทีมีต่อเรืองเดียวกัน
จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพืนทีจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสีอําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ครังที 5 จํานวน 1,637 คน
ระหว่างวันที 11 กันยายนถึง 15 ตุลาคม 2562 ด้วยกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling) ทีลงถึงระดับครัวเรือน ดูรายงานผลการสํารวจ
ฉบับสมบูรณ์ได้ที https:/peaceresourcecollaborative.org/publication/report
10
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ในส่วนของมุมมองต่อเป้ าหมายหลักของกลุม่ คนทีก่อเหตุในปัจจุบนั ว่าคืออะไรนัน ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ น
กลุ่มคนรุ่นใหม่นอกพืนทีมองว่า กลุ่มผูก้ ่อเหตุในปัจจุบนั ต้องการเอกสาร/แยกดินแดน หรือต้องการอํานาจอิทธิพล
เพือประโยชน์ต วั เองนั น มี จํานวนใกล้เคี ยงกัน มาก (ร้อยละ 37 และ 35.1 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ต้องการเขต
ปกครองพิเศษทียังเป็ นส่วนหนึงของประเทศไทย (ร้อยละ 11.8) และต้องการไปเป็ นส่วนหนึงของประเทศมาเลเซีย
(ร้อยละ 6.6) โดยมีผูต้ อบว่าไม่รูอ้ ยู่รอ้ ยละ 9.6 ขณะเดียวกัน คนในพืนทีก็มีมุมมองทีใกล้เคียงกัน (แม้จะเป็ นสัดส่วน
ทีน้อยกว่า) แต่มีขอ้ สังเกตคือ คนในพืนทีทีตอบว่าไม่รูห้ รือขอไม่ตอบมีจาํ นวนมากกว่ามาก (ร้อยละ 50) ซึงสามารถ
ตีความได้หลายแบบ โดยอาจจะไม่รูจ้ ริงๆหรือรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยทีจะตอบก็เป็ นได้

ประมาณครึงหนึ ง (ร้อยละ 53.8) ของผูต้ อบแบบสอบถามทีเคยได้ยินชือกลุ่มขบวนการเคลือนไหวในพืนที
ส่วนทีเหลืออีกเกือบครึง (ร้อยละ 46.2) นัน ไม่เคยได้ยินชือกลุ่มใด ในส่วนของผูท้ เคยได้
ี
ยนิ ชือ ได้ระบุว่า เคยได้ยิน
ชื อกลุ่ม BRN มากที สุด (ร้อ ยละ 31.5) รองลงมาคื อ กลุ่ม MARA Patani (ร้อยละ 21.8) PULO (ร้อ ยละ 14.8)
GMIP (ร้อยละ 11.4) BIPP (ร้อยละ 10.1) และสุดท้ายคือ BERSATU (ร้อยละ 8.5)11

แต่ละกลุ่มมีชือเต็มดังต่อไปนี BRN: Barisan Revolusi Nasional (แนวร่วมปฏิวตั ิแห่งชาติมลายู), MARA Patani: Majlis Syura Patani (สภาเพือการปรึกษาหารือ
แห่งปาตานี), PULO: Patani United Liberation Organization (องค์กรปลดปล่อยเอกภาพปาตานี), GMIP: Gerakan Mujahidin Islam Patani (ขบวนการมูจาฮีดิน
อิสลามปาตานี), BIPP: Barisan Islam Pembebasan Patani (แนวร่วมอิสลามเพือปลดปล่อยปาตานี), BERSATU: Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (แนวร่วม
เพือเอกราชปาตานี) ทังนี ในส่วนของ MARA Patani และ BERSATU นัน จะเป็ นเสมือนองค์กรร่ม (Umbrella organization) ทีรวมกลุ่มเคลือนไหวบางกลุ่มเข้ามาทํางาน
ร่วมกัน ซึง ณ ปัจจุบนั นี BERSATU ได้ยุติบทบาทไปแล้ว
11
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เมือถามว่าเคยได้ยินข่าวการพูดคุยเจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการในพืนทีหรือไม่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทีเป็ นคนรุ่นใหม่นอกพืนทีจํานวนมาก (ร้อยละ 70) ตอบว่า ไม่เคยได้ยินข่าวการพูดคุยเจรจาดังกล่าว โดยมีผูท้ เคยได้
ี
ยินข่าวอยู่รอ้ ยละ 30 ซึงหากเทียบกับคนในพืนทีแลว้ จะแตกต่างกันคือ คนในพืนทีในสัดส่วนทีมากกว่าจะเคยได้ยิน
ข่าวเกียวกับเรืองนี (ร้อยละ 52.4) และไม่เคยได้ยินร้อยละ 38.7 อนึง กระบวนการพู ดคุยเจรจาได้เริมต้นอย่างเป็ น
ทางการและมีการประกาศต่อสาธารณะประมาณ 7 ปี ทแล้วตั
ี งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 255612

ดูรายละเอียดข่าวการพูดคุยเจรจาระหว่า งรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการตลอดระยะเวลา 7 ปี ได้ที https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/deepsouthpatani-peace-process/7years
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ส่วนที 4: แนวทางแก้ไข
ส่วนที 4 นี จะเป็ นชุดคําถามเกียวกับมุมมองต่อแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีทงในแง่
ั ของความคิดเห็นต่อความ
พยายามแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในปัจจุบนั และมาตรการ/นโยบายทีคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้

ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นคนรุ่นใหม่นอกพืนทีเกือบครึง (ร้อยละ 40) มองว่าปัญหาภาคใต้ยงั คงเหมือนเดิม
ไม่มีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนหรื
ึ อแย่ลง แต่ผูต้ อบแบบสอบถามอีกร้อยละ 37.6 มองว่าปัญหาแย่ลง ในขณะที
อีกร้อยละ 13.9 มองว่าดีขนึ โดยมีผูท้ ตอบว่
ี าไม่รูอ้ ยู่รอ้ ยละ 8.5 ซึงมุมมองดังกล่าวนี ก็สอดคล้องกับความเห็นของคน
ในพืนที น่าสังเกตว่าคนนอกพืนทีกลับมองว่าเหตุการณ์แย่ลงมากกว่าเมือเทียบกับมุมมองของคนในพืนที

เมือถามต่อไปว่างบประมาณทีใช้แก้ปญ
ั หาภาคใต้ในปี 2563 ทีมีจาํ นวน 36,000 ล้านบาทนัน13 มีความคุม้ ค่า
หรือไม่ ร้อยละ 39.1 ตอบว่า ไม่คุม้ ค่า ในขณะทีร้อยละ 34.2 ไม่แน่ใจ โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 19 ทีเห็นว่า
ข้อมูลจากการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรสมัยวิสามัญเพือพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เมือวันที 18 ตุลาคม
2562 ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที https://www.bbc.com/thai/thailand-50093938 ทังนี งบประมาณ 36,000 ล้านบาท ตํานวณจากงบประมาณแผนงานบูรณาการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และงบรายการอืนๆทีเกียวข้อง
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คุม้ ค่า และทีเหลืออีกร้อยละ 7.7 ตอบว่าไม่รู ้ ในกรณีนี หากประเมินว่าผูท้ ตอบว่
ี าไม่แน่ใจ ก็คือไม่แน่ใจว่าคุม้ ค่ าหรือไม่
อาจสรุป ได้ว่า ทังผู ท้ ีตอบว่าไม่คุ ม้ ค่ า และไม่ แน่ ใจว่าคุม้ ค่ าหรือไม่รวมกัน แล้วประมาณร้อยละ 73.3 ซึงเป็ นจํานวน
ค่อนข้างสูง

ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นคนรุ่นใหม่นอกพืนที ให้คะแนนรัฐบาลปัจจุบนั ในการแก้ปญั หาภาคใต้ เฉลียอยู่ที
3.49 คะแนน ส่วนคนในพืนทีให้คะแนนเฉลียอยู่ที 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามใน
ส่วนของคนรุ่นใหม่นอกพืนทีทีเป็ นผูห้ ญิงจะให้คะแนนรัฐบาลตํากว่าทีเป็ นผูช้ ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.000
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จากมาตรการ/นโยบายแก้ปญั หาภาคใต้ทียกมาทังหมดนี 3 อันดับแรกทีผูต้ อบแบบสอบถามเห็น ด้วยมาก
ทีสุด คือ 1) การแก้ปญั หาปากท้อ งให้คนกิน ดีอยู่ดี (ร้อยละ 85.7) 2) การเปิ ดโอกาสให้คนมีเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นทางการเมืองมากขึน (ร้อยละ 83.4) และ 3) การลงโทษเจ้าหน้า ทีรัฐที ทําผิดโดยไม่ มีขอ้ ยกเว้น (ร้อยละ
73.2) โดยมาตรการ/นโยบายทีผูต้ อบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยมากทีสุด คือ การลดกําลังทหาร (ร้อยละ 51.9)
เรืองการใช้ภาษามลายูเป็ นภาษาราชการคู่ภาษาไทยถือเป็ นประเด็นทีมีเสียงแตกมากทีสุด โดยผูต้ อบแบบ
สอบถามทีเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยมีจํานวนเกือบเท่ ากัน (ร้อยละ 34.9 และ 34.7 ตามลําดับ) ส่วนผู ท้ ีไม่ แน่ ใจก็มี
สัดส่วนทีใกล้เคียงกับอีกสองกลุ่มมาก (ร้อยละ 30.4) อีกประเด็นหนึงทีมีผูต้ อบแบบสอบถามทีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ในสัดส่วนทีค่อนข้างมากทังสองมุม คือเรืองเกียวกับทหาร ได้แก่ การใช้กาํ ลังทหารปราบ (เห็นด้วยร้อยละ 47 และไม่
เห็นด้วยร้อยละ 35.1) และการลดกําลังทหาร (ไม่เห็นด้วยร้อยละ 51.9 และเห็นด้วยร้อยละ 31)
ในแง่ของมาตรการ/นโยบายทีผู ต้ อบแบบสอบถามจํา นวนมากไม่แ น่ ใจว่าจะเห็น ด้วยหรือไม่เห็นด้วยนัน
นอกจากเป็ นประเด็นเรืองการใช้ภาษามลายู เป็ นภาษาราชการคู่ ภาษาไทยแลว้ (ร้อยละ 30.4) ยังมีอีกประเด็นคือ เรือง
การยอมรับประวัตศิ าสตร์ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเป็ นรัฐอิสระมาก่อน (ร้อยละ 32.9)
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จากมุมมองข้างต้นของผู ต้ อบแบบสอบถาม อาจจะตังข้อสังเกตในภาพรวมได้ว่า คนรุ่นใหม่นอกพืนทีให้
ความสําคัญกับเรืองคุณภาพชีวติ การกินดีอยู่ดี พอๆกับการมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองซึงถือเป็ นการใช้
แนวทางการเมือง (political approach) ทีไม่ใช้ความรุนแรง และแม้ครึงหนึงจะเห็นว่าไม่ ควรลดกําลังทหารในพืนที
แต่กม็ อี กี ไม่นอ้ ยทีคิดว่าไม่ควรใช้กาํ ลังทหารในการปราบปราม และทีเห็นตรงกันคือหากมีเจ้าหน้าทีรัฐคนใดกระทําผิดก็
ควรต้องได้รบั การลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น อย่างไรก็ตาม เมือพูดถึงเรืองอัตลักษณ์ซงเป็
ึ นหนึงในประเด็น
สําคัญต่ อการแสวงหาทางออก เช่น ภาษาและประวัติศาสตร์ ก็มจี าํ นวนไม่นอ้ ยทีไม่แน่ใจว่าควรจะเป็ นอย่างไร สะท้อน
ถึงแนวโน้มทีจะรับฟังข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจ

เมือถามต่อไปถึงรูปแบบการบริหารปกครองพืนทีทีอาจเป็ นทางเลือกในการแก้ปญั หาภาคใต้ รูปแบบทีผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มองว่าอาจเป็ นทางแก้ปญ
ั หาได้มากทีสุด คือ การเลือกตังผูว้ ่าราชการจังหวัด (ร้อยละ 33.2)
รองลงมาคือ การเลือกตังผูว้ ่าการเขตปกครองพิเศษ (ร้อยละ 31.1) โครงสร้างการปกครองแบบปัจจุบนั โดยไม่ตอ้ ง
เปลียนแปลงอะไร (ร้อยละ 14.7) และการแยกตัวเป็ นรัฐอิสระ (ร้อยละ 10)
ส่วนรูปแบบทีผูต้ อบแบบสอบถามรับไม่ได้มากทีสุด คือ การแยกตัวเป็ นรัฐอิสระ (ร้อยละ 41.3) รองลงมาคือ
การไม่เปลียนแปลงใดๆเลย (ร้อยละ 35.4) ซึงทังสองแบบนี ก็มผี ูต้ อบว่าไม่รูเ้ ป็ นจํานวนมากทีสุดเช่นกัน คือ ร้อยละ
20.1 และ 18.5 ตามลําดับ
ทังนี จะเห็นได้ว่า การแยกตัวเป็ นรัฐอิสระและการไม่เปลียนแปลงอะไรเลย ซึงต่างก็เป็ นทางออกแบบสุดขัวไป
คนละทางนัน เป็ นรูปแบบทีผูต้ อบแบบสอบถามจํานวนมากไม่เห็นว่าจะเป็ นทางออกต่อปัญหาได้ โดยส่วนใหญ่ได้เลือก
รูปแบบการปกครองทีอยู่ตรงกลางระหว่างสองขันดังกล่าว คือ เป็ นรูปแบบทีคนในพืนทีมีอาํ นาจการบริหารปกครองมาก
ขึนกว่าทีเป็ นอยูใ่ นแบบการเลือกตังผูว้ ่าราชการจังหวัด แต่ก็ยงั เป็ นส่วนหนึงของประเทศ ไม่ถงึ ขันแยกตัวออกไป
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ต่อคําถามทีว่า หากต้องมีการลงประชามติใดๆเพือแก้ปญ
ั หาภาคใต้ ประชามติดงั กล่าวควรจะเป็ นรู ปแบบใด
นัน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.9) ตอบว่า ควรถามประชาชนที อยู่ในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ แต่ ผู ท้ ีตอบว่า ควรถาม
ประชาชนทังประเทศ ก็มีจํานวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 40.7) โดยมีกลุ่มทีเป็ นตัวแปรคือผูท้ ตอบว่
ี าไม่รูอ้ ยู่รอ้ ยละ 9.5
และมีอกี ร้อยละ 3.9 ทีตอบอย่างชัดเจนว่าไม่ควรจัดให้มกี ารลงประชามติใดๆ

ทังนี เมือถามว่ า ตัว ท่ า นเองควรมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ไขปัญ หาภาคใต้ม ากน้อ ยเพี ย งใดโดยให้ผู ต้ อบ
แบบสอบถามลองวัดระดับดูจาก 1 ถึง 10 ปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามครึงหนึง (ร้อยละ 50.9) มองว่าตัวเองไม่ตอ้ ง
มีส่ วนร่ วมในการแก้ไขปัญ หาภาคใต้มากนัก ซึงระดับที ควรมี ส่วนร่วมเฉลียทังหมดอยู่ที 4.04 จาก 10 อนึง เมือ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับทีคิดว่าตัวเองควรมีส่วนร่วมนีกับรูปแบบการทําประชามติ ก็พบว่า ผูท้ มองว่
ี าตัวเอง
ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามาก มีแนวโน้มทีจะมีความเห็นว่าการทําประชามติใดๆเกียวกับภาคใต้ ควรทีจะถาม
ประชาชนทังประเทศ ซึงความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนีมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.000 ซึงอาจจะตีความได้ว่า รูปธรรมที
คนนอกพืนทีคิดได้ว่าตนเองสามารถทีจะมีส่วนร่วมได้นนั คือ การให้ตนมีสว่ นในการร่วมออกเสียงประชามตินนเอง
ั
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ท้ายทีสุด เมือถามถึงความหวัง ว่าอีก 5 ปี ขา้ งหน้า ภาคใต้จะสงบได้หรือไม่ คนรุ่นใหม่ นอกพืนทีเกิน ครึง
(ร้อยละ 57.5) รู ส้ ึกว่า ยังมีความหวัง อยู่ แต่ อีกไม่นอ้ ย (ร้อยละ 42.5) ก็รูส้ ึกไม่มีความหวัง ซึงหากเปรียบเทีย บกับ
ความเห็นของคนในพืนทีแล้ว คนในพืนทีดูจะมีความหวังน้อยกว่าคนนอกพืนที อีกทังมีความรูส้ กึ ทีผสมปนเปกันทังที
มีหวัง ไม่มหี วัง และไม่รูไ้ ม่ตอบในสัดส่วนทีไม่ห่างกันมากนัก (ร้อยละ 38.7, 37.9, และ 23.4 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม
ในภาพรวม คนจํานวนไม่นอ้ ยของทังจากนอกและในพืนทีต่างยังมีความหวังว่าจะเกิดความสงบในภาคใต้ได้ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า
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